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Turistične kmetije:
Stavijo na oseben in pristen 

stik z gostom

 Aktivni turizem:
Vse več ljudi hoče ven, 

dihati čist zrak!

Podnebne spremembe:
Turisti želijo doživeti ledenike 
in pragozdove, preden izginejo
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Z vojno v Ukrajini 
Evropa izgublja ugled 

varne destinacije
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Vsaka kriza se najprej odrazi v turizmu 

Ko so z umirjanjem pandemije in rahljanjem ali celo ukinjanjem 
ukrepov za preprečevanje širjenja virusa v turistično panogo 
znova posijali prvi žarki sonca, je na vzhodu Evrope, celine, ki 

je veljala za eno najbolj varnih turističnih destinacij, izbruhnila vojna. 
Turistični delavci znova s strahom zrejo v prihodnost in čakajo, kaj bo 
vojna pomenila za njihovo dejavnost. 

V zadnjih letih je Slovenija postala zanimiva destinacija tudi za ruske 
goste, čeprav ti vseeno še niso predstavljali pomembnega deleža v 
strukturi tujih obiskovalcev – gostje iz Rusije so namreč pred pandemijo 
v Sloveniji ustvarili štiri odstotke prenočitev, vendar so ostajali dlje kot 
ostali, v povprečju devet dni, in so tudi več trošili, v povprečju 175 evrov 
na dan. Teh gostov zdaj nekaj časa zaradi družbenopolitičnih razmer 
verjetno ne bo k nam, kar bodo še najbolj občutila slovenska zdravili-
šča, verjetno pa tudi občina Rogaška Slatina, kjer so Rusi predstavljali 
približno 40 odstotkov vseh tujih gostov. Kot je na nedavni novinarski 
konferenci povedal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdrav-
ko Počivalšek, bo vojna v Ukrajini zelo verjetno vplivala tudi na obisk 
gostov, ki k nam pridejo iz Azije in iz drugih držav preko Atlantika, za 
katere bodo poti dražje in daljše. Poudaril je, da se bo moral slovenski 
turizem ob podpori države prilagoditi in nadomestiti izpad, ki ga bo 
povzročila vojna, in da bo treba prestrukturiranje turizma vzeti resno. 
Vpliv vojne na evropski turizem bo namreč zagotovo daljši od samega 
časa trajanja vojne. 

Pri pripravi nove strategije razvoja turizma za obdobje 2022–2028, ki 
je, kot je dejal minister, v zaključni fazi, bo zagotovo treba upoštevati 
spremenjene trende v svetovnem turizmu in nove zahteve ljudi – gostov 
ne zanimajo več množične turistične destinacije, ampak iščejo pred-
vsem varnost, neobljudene kotičke, mir in storitve za krepitev zdravja. 
Take ponudbe je v naši državi veliko in njen potencial je ogromen. 
Prepričana sem, da lahko prav s tovrstno ponudbo Slovenija postane 
zelo pomembna, prepoznana in cenjena turistična destinacija.
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POČITNICE  ZA VSE

Nočitev z bogatim samopostrežnim zajtrkom v
dvoposteljni sobi
Neomejeno kopanje v vseh termalnih bazenih
Wellness bon za masažo v vrednosti 5,00 €
Kopalni plašč in kopalna brisača
Brezplačne delavnice domače kulinarike
Nasvet za okoliški potep in brezplačen najem
pohodniških palic ali kolesa
Brezplačna uporaba fitnesa

Bivanje v Hotelu ali Hotelskem 
naselju Zeleni gaj***

- PRVOMAJSKE POČITNICE S TERMALNO
DEKLICO od 19.4.2022 do 2.5.2022

- POLETNE POČITNICE Z GUSARJEM
EDIJEM od 24.6.2022 do 31.8.2022

 

POSEBEJ ZA VAS:
Bogata otroška animacija za 

vaše otroke, kjer bodo na poučen
način spoznavali skrivnostni svet

Termalne deklice. 
Vaše otroke odpeljemo v pravljični 
svet 2x na dan za 2 uri in to je čas 

za vašo sprostitev in oddih, kot si ga 
zaslužite. Pustite se razvajati... 

POSEBEJ ZA VAS:
Naučite se priprave domačih 
jedi po receptih naših babic, 

spoznajte lokalna vina in 
lepote Prlekije.

 
 
 
 

PRLEŠKI GURME PAKET

Bivanje v Hotelu ali Hotelskem 
naselju Zeleni gaj***

 od 7.3.2022 do 22.12.2022

240,00€

 

že od 

na osebo na paket

64,00€

že od 

na osebo na noč

3x nočitev v dvoposteljni sobi v Hotelu ali Hotelskem 
naselju Zeleni gaj***
Bogat samopostrežni zajtrk z babičinim in wellness 
kotičkom
Doplačilo za pol penzion (večerjo) samo 8,00€ po osebi 
na noč
Mala Banovska vinska šola (senzorično doživljanje vina 
in kulinarike - 90 minutna delavnica)
Prleška jüžina s kozarcem domačega za dve osebi 
Nasvet za okoliški potep in brezplačen najem 
pohodniških palic ali kolesa
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»T urizem na svetovni 
ravni je že kazal na 
določene pomembne 

trende, ki jih je pandemija še okre-
pila,« pravijo na MGRT in STO. Tako 
so že vidne številne spremembe v 
povpraševanju oziroma nakupnem 
vedenju turistov:

 ▪ Turisti so se v veliki meri omejili 
na bližnje destinacije, dosegljive 
z avtomobilom. Na STO so temu 
prilagodili tudi tržnokomunikacij-
ske in promocijske aktivnosti in jih 
okrepili na bližnjih trgih. Skladno 
z rahljanjem ukrepov in inten-
ziviranjem potovanj prilagajajo 
aktivnosti tudi na ostalih trgih. 

 ▪ V zadnjih letih so se pokazali glo-
balni trendi povečevanja povpraše-
vanja po personaliziranih doživetjih 
in ne-množičnih destinacijah. 

 ▪ Turisti vse bolj povprašujejo po 
oddihu – aktivnem ali sproščujo-
čem, ki je v tesnem stiku z naravo. 
Vse pomembnejša je lokalna 
gastronomija, ki temelji na kako-
vostnih in sezonskih sestavinah. 

 ▪ Turisti si želijo avtentične izkušnje 
in potovanja z razlogom. 

 ▪ Vse pomembnejša postaja 
trajnost, turisti želijo na poti do 
destinacije in na destinaciji pustiti 
čim nižji ogljični odtis. 

 ▪ Zagotavljanje zdravega in varnega 
oddiha je pomembnejše kot ka-
darkoli prej. Turisti iščejo wellness 
destinacije, ki ponujajo inovativne 
zdravilne izkušnje ter visoke zdra-
vstvene in higienske standarde. 

 ▪ Ključna je digitalizacija in digitalna 
transformacija. 
Kot pravijo na MGRT in STO, ima prav 

na teh področjih Slovenija – zahvaljujoč 
večletni usmeritvi v zeleni in ne-mno-
žični turizem za avtentična doživetja 
– pred številnimi drugimi turističnimi 
destinacijami pomembno prednost. 

Pandemija je precej spremenila potovalne nava-
de ljudi, kar se odraža tudi v slovenskem turizmu. 
»Turizem po pandemiji je in bo drugačen, kot 
smo ga poznali pred njo,« pravijo na Ministrstvu 
za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in 
na Slovenski turistični organizaciji (STO). 

Turisti iščejo 
personalizirana 

in ne-množična 
doživetja

Avtorica: Andreja Šalamun
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»Slovenski turizem se sooča tudi s 
številnimi izzivi, ki jih bo treba v naslednjem 
strateškem obdobju nasloviti,« pravijo na 
MGRT in v STO. Med temi še posebej izstopajo 
dvig dodane vrednosti, vlaganje v kadre (obseg 
in kompetence), dvig kakovosti storitev in 
doživetij, uspešno nagovarjanje t. i. 'High 
Value Traveller' (gostov višjega dohodkovnega 
razreda), vlaganje v infrastrukturo, 
desezonalizacija, naslavljanje podnebnih 
izzivov in izboljšanje upravljanja v turizmu.

Ponudniki so se prilagodili  
novim trendom

Večini teh trendov so se slovenski 
turistični ponudniki v veliki meri že 
prilagodili in svoje produkte razvija-
jo v smeri avtentičnih, ne-množičnih 
doživetij s posebnim poudarkom na 
varnih in zdravih doživetjih – taki so 
na primer post covid-19 rehabilita-
cijski programi slovenskih naravnih 
zdravilišč. 

Kot pravijo na ministrstvu, so slo-
venski turistični ponudniki in desti-
nacije v skladu z vse večjim pomenom 
zdravih in varnih doživetij pristopili 
k registraciji znamke GREEN&SAFE, 
s katero gostom predstavljajo varna 
in atraktivna doživetja v Sloveniji. Za 

uporabo znaka se je do zdaj registri-
ralo več kot tisoč uporabnikov. 

Strinja se tudi Fedja Pobegajlo s 
Turistično gostinske zbornice Slove-
nije (TGZS), ki pravi, da je slovenska 
trajnostna ponudba enaka potoval-
nim motivom v obdobju pandemije, 
»saj vedno več turistov na destinaci-
jah išče ne-množične in zdrave oblike 
preživljanja prostega časa, možnosti 
krepitve zdravja in dobrega počutja 
ter bivanje v objemu narave. Poveču-
je se tudi delež gostov, ki podpirajo 
trajnostne koncepte, ki prispevajo k 
razogljičenju.« Prepričan je, da ima 
slovenski turizem z gradnjo svoje 
trajnostne pozicije in zgodbe odlič-
ne osnove, na katerih je treba graditi. 

Najvišja rast domačega turizma 
Pandemija je tudi poudarila pomen 

domačega trga oziroma domačih gostov. 
»Številni so se odločili za dopustovanje 
doma, za kar jih je (ob turističnih bonih 
in kampanji 'Zdaj je čas. Moja Slovenija.') 
prepričala tudi ponudba turističnega 
gospodarstva. V letu 2020 smo tako v 
Sloveniji dosegli najvišjo rast domačega 
turizma, kar 20-odstotno pri prihodih 
in 30-odstotno pri prenočitvah, Slove-
nija pa je bila država z najvišjo rastjo 
domačih gostov v letu 2020 v Evropi,« 
navedejo na MGRT in STO. 

Še vedno veliko negotovosti 
Poleg številnih omejitev je pande-

mija kovida prinesla tudi velik izziv 

prilagajanja nenehno spreminjajočim 
se pogojem, v katerih turizem deluje. 
»Od začetka pandemije se namreč 
turizem sooča z veliko negotovostjo in 
nepredvidljivostjo razpleta dogodkov. 
Kljub temu da se pandemija umirja 
in omejitve sproščajo oziroma od-
pravljajo, ostaja možnost pojava no-
vih različic, kar za turistično panogo 
pomeni določeno negotovost. Vlade 
ob morebitnem pojavu novih razli-
čic kovida-19 lahko znova zaostrijo 
pravila za vstop v državo, kar močno 
vpliva na turistične tokove in turistič-
no gospodarstvo,« pravijo na MGRT in 
STO. Dodajo, da je to negotovost še 
dodatno okrepila politična situacija 
med Rusijo in Ukrajino. 

Šunikov gaj / Lepena
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Pred njimi številni izzivi 
»Slovenski turizem pa se sooča 

tudi s številnimi izzivi, ki jih bo treba 
v naslednjem strateškem obdobju na-
sloviti,« pravijo na MGRT in v STO. Med 
temi še posebej izstopajo dvig dodane 
vrednosti, vlaganje v kadre (obseg in 
kompetence), dvig kakovosti storitev 
in doživetij, uspešno nagovarjanje t. 
i. 'High Value Traveller' (gostov višje-
ga dohodkovnega razreda), vlaganje v 
infrastrukturo, desezonalizacija, nasla-
vljanje podnebnih izzivov in izboljšanje 
upravljanja v turizmu. 

Kot pravijo na STO, so v skladu s 
trendi po ne-množičnih in edinstvenih 
doživetjih ter potencialom slovenskega 
turizma opredelili šest turističnih pro-
duktov, na katere se bodo osredotočili 
pri promociji in razvoju. To so: aktivna 
doživetja na prostem, športni turizem, 
poslovna srečanja in dogodki, zdravje 
in dobro počutje, mesta in kultura ter 
gastronomija. V skladu s trendom in ve-
likim pomenom ter hkrati velikim poten-

cialom, ki ga izkazujejo aktivna doživetja, 
je STO za osrednjo dvoletno promocijsko 
tematiko opredelila aktivna doživetja in 
športni turizem. 

Vse pomembnejši postaja tudi 
ogljični odtis

»Turisti pri izbiri destinacije vse več-
jo težo dajejo ogljičnemu odtisu, ki ga 
s potovanjem naredijo, kar krepi po-
men trajnostnih usmeritev destinacij,« 
pravijo na STO. Dodajajo, da bodo zato 
pomembno nadgradili Zeleno shemo 
slovenskega turizma, oblikovali bodo 
nove kazalnike uspešnosti v turizmu in 
posebno pozornost namenili spodbuja-
nju umika plastike za enkratno uporabo 
iz gostinske in turistične ponudbe. Poleg 
tega STO s turističnimi deležniki v Slove-
niji pripravlja strategijo digitalne preo-
brazbe slovenskega turizma 2022–2026. 
Pravijo, da bodo s strategijo postavljeni 
temelji za razvoj Slovenije v smeri ene 
digitalno najbolj naprednih turističnih 
držav v Evropi.

Spomnimo, Slovenska turistična or-
ganizacija je Zeleno shemo slovenskega 
turizma začela razvijati pred sedmimi 
leti. Ta promovira zeleno, zdravo, aktiv-
no, lokalno ponudbo in, kot pravi Fedja 
Pobegajlo, vedno močneje komunici-
ra svoje trajnostno sporočilo, v shemo 
pa se preko pridobljenih mednarodnih 
okoljskih certifikatov včlanjuje vedno 
več podjetij in destinacij. 

Ker pa je pandemija med drugim iz-
postavila tudi velik pomen krepitve zna-
nja in kompetenc zaposlenih v turizmu, 
bo STO tudi v prihodnje nadaljevala z 
moduli Akademije za trženje v turizmu. 
Fedja Pobegajlo opozarja, da je glede 
na dolgotrajno prepoved poslovanja 
panoge in njeno počasno okrevanje del 
zaposlenih v turizmu poiskal delo drugje, 
izven turizma. »To ob ponovnem zagonu 
povzroča izzive zagotavljanja ustreznega 
kadra. Pričakujemo, da bodo v naslednjih 
letih potrebni veliki napori pri promo-
ciji poklicev, motiviranju zaposlenih in 
pridobivanju tujih delavcev,« še pove. 
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Poljanska dolina: zeleni biser, 
ki čaka, da ga odkrijete! 
»Vsak letni čas je tukaj po svoje lep. Prav gotovo pa je bilo tukaj najlepše takrat, ko je pomlad s 
svojim krilom plavala nad dolino. In če je v Poljanski dolini lepa pomlad, tedaj je malokje lepše.«

Tako je zapisal Ivan Tavčar, ki je 
tu našel navdih za eno najlepših slo-
venskih ljubezenskih zgodb. Poljan-
ska dolina je namreč zaznamovana z 
ljubeznijo, ki je za vse življenje – ker 
izvira iz naše čudovite narave. Obi-
skovalcu, ki ga zanese v deželo pod 
Blegošem, zelena v vseh odtenkih 
narekuje korak ali pomaga pognati 
pedala še krepkeje, kot bi jih sicer 
sam – da ujame sprostitev, ravnotežje 
in harmonijo. 

Od najlepših razgledov …  

Dežela pod Blegošem je zaradi 
svežega zraka, čudovitih razgledov, 
urejenih in dobro označenih poti ter 
pristnih domačih dobrot pravi raj 
za pohodnike. Pohodni krog občine 

Gorenja vas - Poljane poteka prib-
ližno po mejah naše občine in išče 
točke z najlepšim razgledom, kjer 
se pohodnik ustavi, razgleda, spo-
čije in okrepča. Urejene so številne 
tematske poti, med njimi Rupnikova 
linija z ostanki najatraktivnejše vo-
jaško-zgodovinske gradbene dediš-
čine, ki je prav tu najbolj ohranjena 
in pripravljena na vaše raziskovanje.  
Posebno doživetje trenutkov v od-
maknjenih vaseh in šumečih prostra-
nih gozdovih predstavlja kolesarjenje. 
Če ste pustolovskega duha, vsak kilo-
meter makadamske ali asfaltne poti 
ponuja pristno rekreacijo, ki jo lahko 
bolj vzdržljivi kolesarji združite v ob-
činskem kolesarskem krogu v dolžini 
115 kilometrov s 3400 višinskimi metri 
vzponov in spustov.  

doživetij …  

Na Stari vrh pozimi vabijo zimska 
doživetja na smučišču, v toplejšem 
delu leta pa družinsko- adrenalin-
ski park. Ribiči najdejo svoj košček 
raja na Poljanski Sori, na spustu z 
jadralnim padalom pa razgled uživa v 
mehko oblikovani pokrajini. Kopasto 
naravo hribov je v svojih delih ujel 
umetnik Ive Šubic; v njegovih delih 
odsevajo navezanost na našo zemljo, 

srčnost, ustvarjalnost, tradicija in 
ljubezen – za vse življenje! Svojo 
lahko pari prisežete na nepozabni 
poroki v idiličnem okolju Dvorca Vi-
soko, kjer so navdih ujela preneka-
tera pisateljeva dela, s katerimi je 
postavil spomenik vsem Poljancem 
in Poljanski dolini.  

do spisanih zgodb … 
 

Spišite svoje posebno doživetje pri 
nas tudi vi – pomagali vam bomo s 
pristnostjo, prijaznostjo in ustrežlji-
vostjo, ki jih ohranjamo v našem vsak-
danjem življenju in je tesno prepleteno 
s prvobitnim utripom narave, kar nad-
grajuje naš pridobljen zlati znak zelene 
sheme Slovenia Green Destination.

S svojo lepoto in zgodbami naj 
bo med vašim oddihom pravi kraj za 
ustvarjanje izjemnih spominov: za 
ljubezen do sebe, do bližnjih in do 
narave.  

Kontakt: 
Zavod Poljanska dolina, 

zavod@poljanskadolina.com, 
031/720-573

Kopališče Trebija, foto: Jošt Gantar

Bukov vrh
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Doživite Občino Polzela po poti Malteških vitezov
Občina Polzela leži ob starem ce-

stnem križišču.Celjska kotlina se tu 
približa Šaleški in Zgornji Savinjski 
dolini. Ti kraji rodovitnih polj in oson-
čenih gričev so bili že zgodaj poselje-
ni. Mark Avrelij je v 2. stoletju, v času 
bojev Rimljanov proti Germanom, v 
Ločici ob Savinji zgradil močan tabor 
II. italske legije, kjer je bila nameš-
čena za tiste čase ogromna vojska, 
okrog 5000 vojakov. Območje tabo-
ra danes označuje steklena plošča s 
slikami nekdanjih objektov. Stoletja 
kasneje pa so tem krajem zgodovino 
pisali Celjski grofje, Malteški vitezi, in 
Dominikanci.

Osrednja znamenitost Občine Pol-
zela je grad Komenda, nekoč strate-
ško pomembna stavba rodbine pol-
zelskih plemičev Helensteinov, ki se 
prvič omenja že leta 1149. V 13. sto-
letju je za pol tisočletja prešla v roke 
Malteškega viteškega reda. Njihovo 
poslanstvo »obramba vere in pomoč 

ubogim« je zaznamovalo življenje v 
kraju in razlikovalo Polzelo od oko-
liških posesti Celjskih grofov. 

Leta 2011 je bil srednjeveški grad 
Komenda na griču sredi Polzele v 
celoti prenovljen.

V gradu posebno pozornost pri-
tegnejo:

 ▪ antični lev iz 1. stoletja ob vhodu 
v grad, 

 ▪ romanski stolp, najstarejši objekt 
Polzele, star okrog 1000 let,

 ▪ razstava eksponatov Suverenega 
malteškega viteškega reda,

 ▪ soba pesnice in pisateljice Neže 
Maurer, opremljena z njenimi 
osebnimi predmeti,

 ▪ edina obnovljena horizontalna 
sušilnica hmelja v Sloveniji.
Z dediščino Malteškega viteškega 

reda sta povezani tudi farna cerkev 
svete Marjete z dragoceno relikvijo 
svetega Teodorja in cerkev svetega 

Križa na Gori Oljki z veličastnim ol-
tarjem, ki prikazuje Jezusa in apostole 
pri zadnji večerji. Gora Oljka s kakovo-
stno ponudbo hrane in razgledom na 
Savinjsko dolino privlači tako izletni-
ke kot številne rekreativce. V bližini 
gradu Komenda, v središču Polzele, 
se lahko sprehodite po poteh enega 
najlepših arborističnih parkov, parka 
ob dvorcu Šenek, in si ogledate še:

  ▪▪ muzejsko zbirko starih traktorjevmuzejsko zbirko starih traktorjev 
z več kot 20 lepo ohranjenimi 
starodobniki,

  ▪▪ Cajhnov kozolecCajhnov kozolec s starimi kmečki-
mi orodji.

www.tic-polzela.si  
http://gradkomenda.polzela.si

polzela_apr22.indd   2polzela_apr22.indd   2 6.4.2022   9:52:206.4.2022   9:52:20
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Logarska dolina ni tu zato, da 
bi jo spreminjali, ampak da ona 
spremeni nas
Že stoletja vabi obiskovalce, da najdejo v njej lepoto in mir. Med sprehodom po dolini se odstirajo 
sledi preteklega gospodarjenja, poselitve, oglarjenja, planšarstva in drugih dejavnosti, ki so domači-
nom omogočale preživetje. Sprehod okrepi zavedanje o nastajanju in spreminjanju doline, o delova-
nju ledenikov in hudournikov, o prilagajanju rastlin in živali, o spreminjanju površja in podnebja.. 

Skupaj ohranjamo prvobitnost narave

Krajinski park Logarska dolina je po-
memben del turistične destinacije Lo-
garska dolina- Solčavsko. Za izboljšanje 
trajnostnega upravljanja destinacije v 
naslednjih desetih letih je bila izdelana 
in na občinskem svetu sprejeta Strategi-
ja trajnostnega razvoja občine Solčava 
do leta 2030.

Budno spremljamo vplive turizma na 
naravo, da lahko ohranjamo njeno prvo-
bitnost. Za obiskovalce smo tako pripra-
vili Zelene napotke, ki vam na prijazen 
način povedo, da lahko z majhnim tru-
dom veliko prispevate k ohranjanju narave 
in izboljšanju stanja v našem okolju.

Okušajmo domače 

in podpirajmo 

solčavske 

kmetije, turistične 

ponudnike in 

obrtnike.

Potujmo zeleno, 

gibajmo se peš 

ali s kolesom. 

Hodimo po 

označenih poteh.

Varčujmo z vodo 

in električno 

energijo. 

Rože občudujmo 

v njihovem 

naravnem 

okolju. Z dobro 

fotografijo 

spomine 

odnesemo domov.

Ne uporabljajmo 

plastike in 

ločujmo odpadke.

Poslušajmo zvoke 

narave, hrup 

vznemirja živa 

bitja v parku.

Obiskujmo 

muzeje, prireditve 

in prisluhnimo 

lokalnim 

vodnikom.

Logarska dolina – Solčavsko, povezana, trdoživa in uravnotežena gorska skupnost; 
ponosno nadgrajujemo večstoletno tradicijo trajnostnega delovanja naših prednikov.
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Z vojno v Ukrajini 
Evropa izgublja 

sloves varne destinacije
Avtorica: Andreja Šalamun 

»Turizem v Sloveniji se je v letu 2020 zaradi pandemije znašel v najhujši krizi 
v vsej svoji zgodovini,« pravijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj (MGRT) 
in na Slovenski turistični organizaciji (STO). »Zabeležili smo prvo leto upada 
prihodov in prenočitev po letu 2009, slovenski turizem pa se je glede na števi-
lo prihodov in prenočitev vrnil na raven pred desetimi leti.« Lani je sicer priš-
lo do rahle rasti in Fedja Pobegajlo s Turistično gostinske zbornice Slovenije 
(TGZS) ocenjuje, da bi se lahko poslovanje v nekdanje okvire vrnilo leta 2024, 
če seveda ne bo dodatnih negativnih vplivov na panogo. A z vojno v Ukrajini, 
ki Evropi odvzema sloves varne destinacije, je to vse manj verjetno. 

13
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JE »V letu 2020 so slovenski 
turistični ponudniki 
zabeležili 51 odstot-

kov manj prihodov in več kot 42 od-
stotkov manj prenočitev,« navajajo 
na MGRT in STO. Število tujih turistov 
se je zmanjšalo za kar 74 odstotkov, 
njihove prenočitve pa za 71 odstotkov. 
Velik upad števila tujih gostov je del-
no ublažila rast domačih turistov, ki 
so v letu 2020 ustvarili za 21 odstotkov 
več turističnih prihodov in za 33 od-
stotkov več turističnih prenočitev kot 
v letu 2019. »Domači gostje so v letu 
2020 ustvarili kar 64 odstotkov vseh 
turističnih prenočitev; v letu 2019 je 
delež prenočitev znašal 28 odstot-
kov,« navajajo na MGRT in STO. 

Slovenija je bila med državami, ki 
so močno čutile vpliv pandemije na 
turizem, saj turizem v slovenski BDP 
prispeva blizu 9,9 odstotka, zaposluje 
6,5 odstotka delovno aktivnega pre-
bivalstva in je v veliki meri odvisen 
od mednarodnih turistov. Pred krizo 
so namreč tuji turisti predstavljali 
več kot 70 odstotkov vseh prihodov 
in prenočitev. »A v letih 2020 in 2021 
so slovenski turizem v glavnem re-
ševali domači turisti,« priznavajo 
sogovorniki. 

Pomagala jim je država 
Ker je bil gostinsko-turistični sek-

tor med najbolj prizadetimi pano-
gami, mu je pomagala tudi država. 
Za pomoč gospodarstvu je bilo na 
nacionalni ravni sprejetih 10 pake-
tov pomoči, ki jih je bil deležen tudi 
sektor gostinstva in turizma. Med temi 
ukrepi je bil tudi poseben interventni 
zakon za pomoč gostinstvu, turizmu 
in industriji srečanj. 

V podporo gospodarstvu in desti-
nacijam je tudi STO v letu 2020 izvedla 
razpise za sofinanciranje promocije 
slovenske turistične ponudbe na tujih 
in slovenskem trgu za turistična pod-
jetja in vodilne turistične destinacije. 
Objavili so poziv za turistične agencije 
in organizatorje potovanj, ki je bil na-
menjen tudi samostojnim turističnim 
vodnikom. »Ocenjujemo, da nam je 

s sprejetimi ukrepi uspelo ohraniti 
veliko delovnih mest in omogočiti 
turističnemu gospodarstvu lažje na-
daljnje poslovanje,« pravijo v STO. 

Z boni Slovenci odkrivamo 
Slovenijo 

Država je ponudnikom pomagala 
tudi s turističnimi boni, ki so bili, 
kot ocenjujejo na MGRT, pomembna 
spodbuda za prebivalce Slovenije 
k počitnikovanju znotraj lastne dr-
žave. »Boni z vseslovensko kam-
panjo 'Zdaj je čas. Moja Slovenija'. 
in privlačno ponudbo turističnega 
gospodarstva pomembno prispevajo 
k odločitvi Slovencev za odkrivanje 
naše dežele. Podaljšanje veljav-
nosti oziroma možnosti koriščenja 
bonov do konca junija letos pa bo 
dodatno spodbudilo dopustovanje 
domačih gostov tudi v prvi polovici 
leta 2022,« se strinjajo na MGRT in 
na STO. Dodajo, da imajo boni ob 
neposrednem učinku zasedenosti 
in priliva nastanitvenim obratom 
tudi posredni učinek. »Prebivalci 
Slovenije namreč odkrivamo svo-
jo deželo intenzivneje kot prej, kar 
lahko doprinese k odločitvi za oddih 
doma tudi v naslednjih letih,« so 
prepričani. 

»Skladno s predlogi turistične-
ga gospodarstva je država sprejela 
ukrep turističnih bonov, ki so zago-
tovili pomoč določenemu delu turi-
stičnih podjetij,« se strinja tudi Fedja 
Pobegajlo. »Žal dodatne, že večkrat 
napovedane pomoči za ostala pri-
zadeta podjetja še nismo dočakali,« 
pove. Doda, da je trženje na regio-
nalnih trgih v zadnjih dveh poletnih 
turističnih sezonah prispevalo po-
večan turistični obisk iz okoliških in 
srednjeevropskih držav, medtem ko 
skromen obseg letalskega prometa 
še ne omogoča vrnitev gostov iz zelo 
pomembnih oddaljenih trgov. »Veseli 
pa nas, da je končno obrodilo sadove 
večmesečno prizadevanje po nada-
ljevanju subvencioniranja letalskih 
povezav z ljubljanskim letališčem,« 
pravi Pobegajlo.

Med glavnimi trendi ostaja domači 
turizem

Svetovna turistična organizacija 
(UNWTO) je za leto 2022 napovedala 
dobre razmere za turizem, a je bila 
napoved objavljena pred začetkom 
vojne v Ukrajini. Napovedali so, da bi 
se lahko prihodi mednarodnih turi-
stov v letu 2022 povečali za 30 do 78 
odstotkov v primerjavi z letom 2021, 
kar je še vedno od 50 do 63 odstotkov 
pod ravnijo pred pandemijo. Po po-
datkih UNWTO med glavnimi potoval-
nimi trendi tudi v letu 2022 ostajajo 
velik pomen domačega turizma in 
potovanja v bližini doma, aktivnosti 
na prostem, produkti, ki temeljijo na 
naravi in podeželski turizem. Večina 
vrnitev turizma na raven iz leta 2019 
pričakuje šele leta 2024 ali kasneje. 

Domači turizem  
bo ostal zelo pomemben 

Z upadanjem pandemije in rah-
ljanjem mednarodnih omejitev se je 
povečalo zanimanje in povpraševanje 
po mednarodnih potovanjih, a veli-
ko negotovosti znova prinaša vojna v 
Ukrajini. Kot navajajo na STO in MGRT, 
so turisti iz Ruske federacije in Ukra-
jine v letu 2021 predstavljali skupno 

le 2,1-odstotni delež med vsemi tujimi 
nočitvami v Sloveniji in ti dve državi 
ne sodita med največjih 10 emitivnih 
trgov slovenskega turizma. Pravijo, 
da v smislu obsega prihoda turistov 
iz teh dveh držav ne pričakujejo bi-
stvenega vpliva na slovenski turizem. 
Priznavajo pa, da je trenutno težko 
napovedovati dogajanje na področju 
potovanj, saj se lahko hitro spremeni 
v katerokoli smer. 

»Velika pa je verjetnost, da bo do-
gajanje vplivalo na percepcijo Evrope 
kot varne države na tretjih trgih. Za 
bližnje evropske trge pa smatramo, 
da bodo potovali tudi čezmejno, zato 
se bomo osredotočali na te trge. Vse-
kakor pa bo dogajanje vplivalo na še 
nadaljnjo krepitev domačih potovanj, 
zato bo pomemben dejavnik še nap-
rej ostal domači turizem. Tudi iz vidika 
slovenskega turizma in nemotenega 
delovanja slovenskih turističnih pod-
jetij, ki so komaj začela proces okre-
vanja po pandemiji, skrbno sprem-
ljamo razvoj dogodkov v Ukrajini in 
seveda želimo čimprejšnjo umiritev 
situacije, da bodo lahko ljudje začeli 
varno in nemoteno potovati tako v 
Slovenijo kot po svetu,« še povedo 
na MGRT in STO. 

Lani spet višje število tujih 
gostov 

Leto 2021 je Slovenija zaključila z 
31 odstotki več turističnih priho-
dov in 22 odstotki več turističnih 
prenočitev kot v letu 2020. Kot po-
vedo na MGRT in STO, so k boljšim 
podatkom prispevali predvsem tuji 
gostje, ki so ustvarili 51 odstotkov 
več prihodov in 43 odstotkov več 
prenočitev kot v letu 2020. »Spod-
bujeni s turističnimi boni, kampa-
njo 'Zdaj je čas. Moja Slovenija.' in 
privlačno ponudbo turističnih po-
nudnikov so domači gostje ustva-
rili več kot polovico vseh prihodov 
in prenočitev,« pravijo in dodajo, 

da so bili podatki o skupnih priho-
dih in prenočitvah boljši kot leto 
prej, vendar še vedno bistveno pod 
ravnijo iz leta 2019. »Zabeležili smo 
36 odstotkov manj turističnih pri-
hodov in 29 odstotkov manj turi-
stičnih prenočitev kot leta 2019,« 
dodajo.

Letos pričakujejo, da bo rahljanju 
oziroma odpravi omejitvenih kovid 
ukrepov sledilo intenziviranje turi-
stičnih tokov in tako rast skupne-
ga števila prihodov in prenočitev. 
Poudarijo pa, da bo na rezultate 
slovenskega (in evropskega) turiz-
ma močno vplivala tudi trenutna 
ukrajinsko-ruska vojna. 
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Avtorica: Nina Šprohar

Turistični ponudniki so integrirali koncepte 
trajnostnega turizma v svojo ponudbo, težava so 
gostje. Takih, ki vključujejo trajnostne atribute 
infrastrukture in doživetij v načrtovanje poči-
tnic, je namreč manj kot deset odstotkov. 

Slovenija ima na področju trajno-
stnega turizma veliko prednost, 
saj je naravno okolje že samo 

po sebi odlična osnova za razvoj to-
vrstnega turizma. »Če temu dodamo 
še številne možnosti za preživljanje 
časa v naravi, lokalno kulinariko, bo-
gato zgodovino in tradicijo ter kul-
turne posebnosti, imamo pravzaprav 
odlično osnovo za trajnost, na kateri 
naša država gradi že nekaj let. In prav 
ta osnova nam je omogočila, da se 
lahko pozicioniramo v smeri zelene, 
zdrave in aktivne turistične destina-
cije,« ocenjuje Fedja Pobegajlo, di-
rektor Turistično gostinske zbornice 
Slovenije (TGZS). Verjame, da se je ta 
pozicija tudi v času pandemije izkazala 
za ustrezno in jim v zadnjih dveh letih 
omogočila, da so v času, ko so lahko 
poslovali, pritegnili številne goste. 

Kompleksen proces zagotavljanja 
dolgoročne vzdržnosti lokalnih okolij

Kdaj pa sploh lahko govorimo o traj-
nostnem turizmu? Kot pojasnjuje Emil 

Juvan, izredni profesor na Fakulteti za 
turistične študije – Turistica na Univerzi 
na Primorskem, lahko o trajnostnem 
turizmu govorimo, ko pozitivni učinki 
turizma prevladajo nad negativnimi 
učinki ali ko turizem takšno razmerje 
(med negativnimi in pozitivnimi učin-
ki) omogoča dolgoročno. »V praksi to 
pomeni, da turizem omogoča vzdržnost 
naravnih in družbenokulturnih virov 
ter omogoča uravnotežen gospodarski 
razvoj,« razloži strokovnjak. 

Kot doda, se lahko trajnostni turi-
zem kaže tudi tako, da sicer občutno 
izkorišča razpoložljive naravne vire, a 
omogoča gospodarski razvoj, s tem pa 
ohranja bivanjsko primernost lokalne-
ga okolja, česar ne omogočajo druge 
gospodarske panoge. »V okoljih, ki niso 
primerna za druge gospodarske panoge, 
namreč njihova bivanjska privlačnost 
in primernost upadata,« pravi Juvan. 
Posledica je izseljevanje, kar pa lahko 
pripelje v popolno uničenje lokalnih 
okolij. Strnemo lahko, da mora trajno-
stni turizem sicer zasledovati pozitivne 

ekonomske, družbene in ekološke po-
sledice na dolgi rok, vendar so lahko 
prioritete na kratek rok neuravnotežene. 
»Trajnostni turizem tako ni le vroča tema 
strokovne ali splošne javnosti, temveč 
kompleksen proces zagotavljanja dolgo-
ročne vzdržnosti lokalnih okolij,« oce-
njuje sogovornik. »Dodatno pa komple-
ksnost trajnostnega turizma dokazuje 
tudi njegova zmožnost revitalizacije 
razpoložljivih naravnih in kulturnih virov. 
To lahko najbolj aktualno razložimo na 
primeru Černobila (Ukrajina), kjer ima-
mo opustošeno lokalno okolje, v kate-
rem le turizem lahko ustvarja pozitivne 
gospodarske in družbenokulturne vire, 
s temi pozitivnimi gospodarskimi vplivi 
pa lahko lokalno okolje revitalizira sicer 
popolnoma degradirane naravne vire,« 
poudari.

Odnosi med domačini in turisti 
bogatijo obe strani

Maja Turnšek, Barbara Pavlakovič 
in Tomi Špindler s Fakultete za tu-
rizem na Univerzi v Mariboru pa iz-
postavijo še en pomemben dejavnik, 
ki pripomore k trajnostnemu turizmu 
– ozaveščanje in spodbujanje gostov 
k dvigovanju ekološke zavesti. »Oza-
veščamo jih lahko o mehki mobilno-
sti, ekološko prijaznih nastanitvah, 
zmanjševanju odpadkov in podobno,« 
pravijo sogovorniki. Zelo pomem-
ben je tudi odnos – turisti naj bi bili 
spoštljivi do lokalne skupnosti, med 
obiskom naj bi upoštevali lokalne tra-
dicije in navade ter jih ne spreminjali. 

Ponudniki vse bolj 
trajnostni, gostje 
pa precej manj
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Pot med krošnjami / Rogla

O trajnostnem 
turizmu lahko 

govorimo takrat, ko 
turizem omogoča 
vzdržnost naravnih in 
družbenokulturnih virov 
ter omogoča uravnotežen 
gospodarski razvoj. 
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TIC: 040 60 60 91 I E-naslov: info@visitpreddvor.si   
www.visitpreddvor.si

Preddvor, skriti biser v objemu mogočnega Storžiča, 

vabi s svojo pestro ponudbo: od glampinga, penzionov, 

hišk, apatmajev do turističnih kmetij, skoki s padalom v 

tandemu, kolesarjenje, pohodništvo, veslanje po jezeru 

Črnava, ribolov, vodenja po Preddvoru, kmalu bo na ogled 

grad Dvor, sprehodi po tematskih poteh (Gamsova pot, Stara 

tovorna pot, Jakobova pot – Preddvorska veja, Skrivnost 

preddvorskih štorkelj), odlično kulinarično ponudbo ter 

unikatno doživetje Zvočne razglednice Preddvora.

Mirna narava,  
aktivna doživetja»Medkulturni odnosi med domačini in turisti lahko 

obogatijo in opolnomočijo obe strani in tako ustvarjajo 
bolj povezano družbo,« verjamejo. 

Slovenija še ni povsem trajnostna,  
a smo na dobri poti

Sogovorniki z Univerze v Mariboru sicer opažajo, da si 
Slovenija zelo prizadeva za trajnostni razvoj in za trajnostni 
turizem. »Strategija turizma je že mnogo let usmerjena v 
zeleno; Ljubljana je leta 2016 prejela naziv Zelena prestol-
nica Evrope, od leta 2008 se slovenske destinacije pote-
gujejo za naziv evropske destinacije odličnosti,« naštejejo 
le nekaj dosežkov. Menijo, da je trajnostno zavedanje 
spodbudila predvsem Zelena shema slovenskega turiz-
ma, ki od leta 2015 spodbuja turistične ponudnike k bolj 
odgovornemu ravnanju. Zdaj je shema razširjena tako na 
destinacije kot na ponudnike nastanitev, znamenitosti, na-
ravne parke, turistične agencije, restavracije in plaže, vanjo 
pa je vključeno že 101 podjetje, 58 destinacij, 40 restavracij, 
osem turističnih agencij, šest znamenitosti, štirje parki in 
ena plaža. Vedno več jih pridobiva mednarodne okoljske 
certifikate, kot so Green Key ali EU Ecolabel ter drugi. 

»V tem trenutku Slovenija zagotovo še ni povsem traj-
nostna, a smo na dobri poti k čedalje bolj ozaveščene-
mu turizmu in turistu, saj lahko le s sodelovanjem vseh 
vpletenih poskrbimo za doseganje cilja trajnostnega 
razvoja. Pri tem je še posebej pomembno, da začenjamo 
posvečati pozornost vlogi turizma pri podnebnih spre-
membah,« dodajajo.

Turisti imajo interes za trajnostno vedenje,  
a ga v praksi redko kažejo

Tudi Juvan opaža, da v zadnjih letih veliko vlagamo 
v spodbujanje trajnostne ponudbe, nekoliko manj pa v 
spodbujanje trajnostnega povpraševanja. »Oboje je v 
praksi izjemno zahtevno, saj imamo na eni strani ponu-
dnike in na drugi porabnike oziroma turiste, ki sicer imajo 
interes za trajnostno vedenje, a je prenos tega interesa v 
vedenje izjemno omejen. Hkrati pa zaradi nedoslednega 
monitoringa težko govorimo o uspehih pozicioniranja 
Slovenije kot trajnostne destinacije,« pojasnjuje. 

Učinki spodbujanja trajnostnega turizma se torej že 
kažejo na področju ponudbe, manj uspešni pa smo na 
področju trajnostnega vedenja porabnikov oziroma tu-
ristov. »Segment trajnostnih turistov – torej turistov, ki 
vključujejo trajnostne atribute infrastrukture in doživetij 
v načrtovanje počitnic – je zelo majhen, po najboljših 
ocenah gre za manj kot deset odstotkov mednarodnih 
turistov. To seveda močno omejuje trženjsko nagovarjanje 
trajnostnih turistov,« pravi Juvan, ki dodaja, da sicer lahko 
spodbujamo trajnostno vedenje povprečnega turista, ven-
dar je to izjemno težko, saj je najprej treba identificirati 
pristope, ki so pri tem uspešni. Fo
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Jahanje ob Bohinjskem jezeru
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Maja Turnšek, Barbara Pa-
vlakovič in Tomi Špindler 
s Fakultete za turizem na 

Univerzi v Mariboru pozdravljajo dej-
stvo, da je v vladnem Načrtu za okre-
vanje in odpornost (NOO) turizem dobil 
svoje posebno mesto kot ločeno pog-
lavje ukrepov, »vendar pa je ravno skozi 
prizmo tega dokumenta postalo jasno, 
da za dobre ukrepe in smiselne ute-
meljitve prihodnjih javnih in zasebnih 
zelenih investicij v turizem potrebuje-
mo podatke o vlogi turizma kot sokriv-
ca za izpuste in s tem akterja, ki ga je 
treba nasloviti z namenom korenitega 
zmanjšanja izpustov do leta 2050, ter o 

ranljivosti turizma kot žrtvi podnebnih 
sprememb z namenom identifikacije 
primernih ukrepov za prilagajanje na 
podnebne spremembe.«

Slovenija je namreč, kot opozarjajo 
sogovorniki, ena izmed držav EU, ki 
se je najslabše odrezala na lestvici 
indeksa uspešnosti v boju proti pod-
nebnim spremembam leta 2022 (50. 
mesto izmed 60 držav). »Zato je še 
toliko pomembnejše, da na področju 
podnebnih sprememb pospeši ak-
tivnosti, saj bo to osrednje področje 
trajnostnega turizma prihodnosti. Če 
na tem področju ne bodo izkazani 
koreniti premiki, bo težko ohranjala 

svojo utemeljitev o tem, da smo pre-
bojniki zelenega turizma,« se bojijo.

Turisti želijo obiskati ogrožena 
območja, preden izginejo

»In še dodatna skrb: podnebne 
spremembe pravzaprav spodbujajo 
netrajnostni turizem,« opaža Emil 
Juvan, izredni profesor na Fakulte-
ti za turistične študije – Turistica 
na Univerzi na Primorskem. »Ima-
mo dokaze o občutnem povečanju 
turističnega obiska in ponudbe na 
ekološko občutljivih območjih, kot 
so na primer ledeniške destinacije 
ali občutljivi ekosistemi pragozda, 
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želijo doživeti 
ledenike in 
pragozdove, 
preden izginejo
Avtorica: Nina Šprohar

Turizem je hkrati krivec in žrtev podnebnih sprememb. 
Slovenija bo morala kot država, kjer je dvig povprečne 
temperature izjemno opazen, kmalu pretehtati, koliko se 
vlaganje v zimski turizem sploh še obrestuje. 
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saj turisti želijo doživeti ta območja, 
preden izginejo. Hkrati pa se tudi že 
kaže, da se ponudba premika v smeri 
implementacije poslovnih praks, ki 
zmanjšujejo negativne vplive turizma 
na splošno. Zavedamo se namreč, 
da je turizem neobhodno odvisen 
od kakovostnega naravnega okolja 
in virov; ko teh ni več, se zmožnost 
destinacij za razvoj kakovostnega 
turizma občutno zmanjša ali celo 
povsem usahne.«

Kaj se dogaja na slovenskih 
smučiščih?

Podnebnim spremembam se bo 
treba torej prilagoditi tudi z vidi-
ka trajnostnega turizma. A o tem, 

destinacije, kot je na primer Kranj-
ska Gora, že nekaj časa niso najbolj 
atraktivne v zimskem času. »Turisti jih 
pretežno obiskujejo v drugih sezonah, 
zato je smiselno, da govorimo o inve-
sticijah za razvoj alternativnih oblik 
turizma. Smučanje ni nujno glavni 
atribut zimskih destinacij. Turist je 
že spremenil dominantno percepcijo 
tradicionalnih smučarskih destinacij, 
zdaj se morajo s ponudbo in pozi-
cioniranjem temu prilagoditi tudi 
ponudniki,« sklene Juvan.

Najslabši scenarij pomeni zelo 
slabe novice tudi za naša najvišja 
smučišča

Strokovnjaki z mariborske Fakul-
tete za turizem pa menijo, da zimski 
turizem glede na podnebne spre-
membe vsekakor predstavlja zelo 
ranljiv sektor. »Pri zimskem turizmu 
na območju Alp prevladuje skoraj 

izključno osredotočenost na zimske 
športne aktivnosti, predvsem na smu-
čanje. Pri tem pa visoke temperature 
in pomanjkanje snega resno ogrožajo 
smučarski turizem. Trajanje snežne 
odeje in višina sneženja v alpskih 
regijah – tudi v Sloveniji – se bosta 
v prihodnje drastično zmanjšali, pri 
čemer je to seveda odvisno tudi od 
višine, na kateri so smučišča. A naj-
slabši scenarij pomeni zelo slabe no-
vice tudi za naša najvišja smučišča,« 
ocenjujejo. Zato se bo po njihovem 
mnenju moral zimski turizem vse bolj 
osredotočati na strategije prilagaja-
nja. Tovrstni ukrepi morajo biti, kot 
menijo sogovorniki, nujen del analize 
smiselnosti naložb. 

In kako se bodo lahko ponudniki 
prilagodili? »Na splošno obstajata 
dve področji prilagajanja: prva je 
namenjena reševanju težave izpo-
stavljenosti podnebnim dražljajem, 

v tem primeru težave zmanjšanega 
števila dni snežne odeje, druga pa je 
namenjena reševanju problematike 
ekonomske odvisnosti oziroma od-
visnosti od smučanja kot glavnega 
vira prihodka sektorja zimskega turiz-
ma,« pojasnijo. Kot pravijo, prilago-
ditve lahko zajemajo nove turistične 
produkte, zasnovane za nešportni 
trg, novo strateško pozicioniranje 
in trženje, prilagojene politike in 
strukture odločanja na ravni desti-
nacij, celoletni turizem in od snega 
neodvisne turistične produkte; k 
tehničnim ukrepom pa prištevajo 
predvsem zasneževanje in hrambo 
snega. »Glede smiselnosti investicije 
v tovrstne tehnične rešitve je v prvi 
vrsti kritika to, da najverjetneje po-
menijo dodaten ogljični odtis in s tem 
korak k nadaljnjemu slabšanju stanja, 
v katerem je turizem prej del težave 
kot rešitev,« še pravijo. 

ali se v Sloveniji glede na občuten 
dvig temperature sploh še splača 
vlagati v razvoj zimskega turizma, 
imajo sogovorniki deljeno mnenje. 
Fedja Pobegajlo, direktor Turistično 
gostinske zbornice Slovenije (TGZS), 
meni, da po eni strani toplejša po-
letja spodbujajo obisk višje ležečih 
destinacij, po drugi strani pa so na-
povedi toplejših zim manj ugodne za 
nižje ležeča smučišča. »Po podatkih 
Združenja slovenskih žičničarjev v 
zadnjih 20 letih sicer ni prišlo do 
bistvenih neobičajnih sprememb v 
številu smučarskih dni na smučiščih. 
Na vsak način pa od države pričaku-
jemo večje vlaganje tako v umetno 
zasneževanje kot tudi v žičniške na-
prave, saj bodo sicer naša smučišča 
težko vzdrževala konkurenčnost s 
tujimi,« ocenjuje.

Umetni sneg lahko izdelujejo že pri 
1,5 stopinje pod ničlo 

Juvan po drugi strani pravi, da se 
vlaganje v smučišča splača le tam, 
kjer turizem predstavlja glavno go-
spodarsko panogo. Zimski turizem 
ima po njegovi razlagi lahko v takih 
okoljih sicer negativne ekološke po-
sledice, a zaradi pozitivnih gospo-
darskih vplivov spodbuja primernost 
takega okolja za bivanje, s čimer po-
skrbi za ohranjanje poseljenosti in 
dolgoročno vzdržnost takih okolij. Po-
leg tega je po besedah sogovornika 
nova tehnologija v zadnjih dvajsetih 
letih napredovala do te mere, da se 
umetni sneg lahko izdeluje že pri 
okoli -1,5 stopinje Celzija; v 90. letih 
je bilo to npr. možno šele pri -4 sto-
pinjah. »Prav tako se kaže, da imajo 
naložbe v sisteme umetnega zasneže-
vanja pozitiven vpliv na število smu-
čarjev in število smučarski dni,« pravi 
Juvan. »Torej, v kontekstu gospodar-
skih učinkov je smiselno spodbujati 
naložbe v smučišča. Vendar je pri 
tem treba ugotavljati razmerje med 
pozitivnimi gospodarskimi in družbe-
nokulturnimi ter negativnimi ekolo-
škimi vplivi,« predlaga sogovornik. Ob 
tem spomni, da tradicionalne zimske 

Untitled-1   1Untitled-1   1 8.4.2022   12:23:518.4.2022   12:23:51

Slovenija se je na 
evropski  lestvici indeksa 

uspešnosti v boju proti 
podnebnim spremembam 

leta 2022 odrezala zelo 
slabo, zato je še toliko 

pomembnejše, da na 
tem področju pospeši 

aktivnosti.
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Kampiranje kot 
zmagovalec epidemije

Avtorica: Špela Šimenc

Turizem je ena od tistih panog, ki jo je epidemija koronavirusa dodobra 
ohromila in pretresla. Način dopustovanja se je spremenil, ljudje bežimo 
v naravo, stran od množice, v smeri čim bolj butične ponudbe, kjer si 
stike določamo sami. Za Slovenijo lahko upravičeno trdimo, da ima na 
področju dopustovanja v naravi izjemne možnosti.  

Dopustniki so se v preteklih 
dveh letih iz hotelskih lo-
bijev, igralnic, bazenov, iz 

množičnih turističnih mest preselili 
med drevesa, v šotore, mobilne hi-
šice, v jurte, prikolice, avtodome …  

»Ko se je začela epidemija in 
smo videli, kam se vse skupaj ob-
rača, smo vedeli, da bo kampiranje 
nesporni zmagovalec in tudi številke 
to dokazujejo,« pravi Klemen Hren, 
urednik spletne strani avtokampi.si, 
tudi sam velik ljubitelj kampiranja. 
»Prodaja avtodomov in počitniških 
prikolic je v enormnem vzponu. Pro-
izvajalci sploh ne zmorejo narediti 

toliko avtodomov, kot bi jih lahko 
prodali. Podobno se dogaja tudi 
pri ostali kamping opremi kot tudi 
pri prodaji ostale športne opreme; 
koles je v zadnjih dveh letih dobe-
sedno zmanjkalo. Ljudje si želijo 
ven, v naravo,« pravi Klemen Hren. 
Ta način dopustovanja omogoča 
hitro menjavo lokacij in predvsem 
življenje v mehurčku, saj so ta vo-
zila povsem neodvisna od skupnih 
sanitarij, druženja … 

Trend zaznavajo tudi v trgovini  
M Caravaning, kjer ponujajo vse pot-
rebno za kampiranje. Pravijo, da na po-
dročju dopustovanja s šotori ni takega 
porasta kot na področju avtodomov in 

prikolic. Trenutna čakalna doba za av-
todom ali prikolico je več kot eno leto.

Pod drevesi, spontano  
in neformalno

Tisti, ki rad kampira, tega načina 
dopustovanje ne bo zamenjal za nič 
na svetu. V prvi vrsti je to izjemno 
svobodno preživljanje prostega časa, 
24 ur na dan v naravi. 

»Poleti zelo veliko kampirajo dru-
žine z majhnimi otroki in ti otroci 
uživajo v svobodi. Ko se prebudijo, 
gredo lahko takoj do reke, jezera ali 
morja. Poleg tega pa otroci v kampu 
postanejo malo bolj samostojni, več 
lahko raziskujejo kot v kakšni drugi 

Kamp oprema: Cena ni vedno 
zagotovilo za kakovost

Mnogo družin se je v preteklih dveh letih 
prvič odločilo za kampiranje, tudi za do-
pustovanje s šotorom. »Na tem področju 
se nadaljuje trend zračno napihljivih šo-
torov in baldahinov, ki so prevzeli primat 
zaradi praktičnosti hitre postavitve in 
neobčutljivosti na vremenske razme-
re, saj ne prihaja do poškodb, kot je na 
primer zlom palic ipd.,« pravi Benjamin 
Kavčič iz M Caravaning. 

 ▪ Kakšen pa je strošek nakupa vse 
potrebne opreme? Klemen Hren, 
urednik spletne strani avtokampi.si, 
pravi, da lahko že za 500 evrov do-
bimo osnovno opremo za družino 
z dvema otrokoma – šotor, spalne 
vreče, spalne podloge, gorilnik. 
Omejitve navzgor pa skorajda ni. 
»A ni nujno vse drago tudi kakovo-
stno,« opozarja Benjamin Kavčič, 
direktor M Caravaning: »Treba je 
poiskati izdelke, ki so uveljavljeni, 
čeprav morda stanejo nekaj več, 
pa vendar ne preveč, saj visoka 
cena ni vedno zagotovilo vrhunske 
kakovosti. Priporočam pogovor 
z usposobljenim prodajalcem in 
dober razmislek o tem, kaj bomo 
potrebovali.« To je na področju 
kampiranja zares pomembno, saj se 
ne zgodi malokrat, da posameznik 
na dopustu pol dneva išče primer-
ne kartuše za kuhalnik, da si lahko 
skuha obrok. 

 ▪ Kaj pa cene nočitev v kampu? 
Te se, kot pove Klemen Hren, v 
povprečju gibljejo okoli 20 evrov 
na noč za dve osebi z vključeno 
elektriko. Če se odločimo avtodom 
najeti, v sezoni najem stane med 
100 in 180 evri na noč. 

 ▪ Tudi letošnje rezervacije, kot pravi 
Hren, nakazujejo trend preživlja-
nja dopusta v naravi, napoveduje 
se zelo dobra sezona, ki pa se je 
trenutno zaradi razmer v Ukrajini 
zaustavila. Vsaka kriza se namreč 
najprej pozna pri turizmu.

Kamp Nadiža leži na obronku vasi 
Podbela v Breginjskem kotu, tik ob 
reki Nadiži. Obdan je s  čudovito nar-
avo – z zelenjem, s Stolom (1673 m) 
na severu in Mijo (1236 m) na jugu. 
Okolica kar vabi, da si nadenemo po-
hodne ali tekaške čevlje, vzamemo 
kolo ali padalo, plezalke in plezalno 
vrv, ali pa samo kopalke.

Kamp je idealen za družine z majh-
nimi otroki, ki so tamkaj glavni gost-
je. Razposajeno uživajo v in ob reki 
ter na velikem otroškem igrišču (to-
bogani, gugalnice, peskovnik, tram-
polini, poligonček ...). Za vse malo 

Kamp Nadiža

večje je na voljo igrišče za košarko, 
igrišče za odbojko in nogomet na mi-
vki, balinišče.

V kampu je tudi bar ter restavracija 
in picerija.

V tem prijetnem koščku Nadiške 
doline poleg najmlajših torej najbolj 
uživajo tisti, ki cenijo naravo in pre-
prostost in so športnega duha. 
Kamp je letos odprt od 8. aprila do 
31. oktobra.
Lepo vabljeni.

www.kamp-nadiza.com/kamp/ 
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vrsti nastanitve,« nekaj prednosti 
kampiranja opiše Klemen Hren, ki 
Slovence vidi kot velike ljubitelje 
kampiranja. Za dokaz postreže z 
zanimivim podatkom – letošnje no-
voletne praznike je v kampu Čikat 
na Malem Lošinju preživelo kar 500 
Slovencev (od 950 gostov). 

V Sloveniji imamo okoli 100 kam-
pov, večinoma manjše kategorije. 
Med večje sodijo nekateri gorenjski 
kampi, tudi eden redkih novih, blej-
ski River Camping Bled. 

Kot nam pove tamkajšnja direk-
torica Ana Filipič, so v sezoni dobro 
zasedeni, v vrhu sezone pa polno 
zasedeni. Goste opiše kot aktivne, ki 
iščejo drugačno ponudbo in formal-
nost, kot jo dobijo v hotelu. 

Športne aktivnosti 
Organizacija vodnih aktivnosti kot so kajak, soteskanje 
ali rafting z izkušenimi vodniki.

Dodatna ponudba
Finska savna, solna soba, telovadnica, kongresna dvorana, plezalni stolp, 
polnilnica za električna vozila.

Najem športne opreme
Najamete lahko različno športno opremo, kot so gorska ali električna kolesa.

Prostori za šotore

Prostori za kamperje 

EKO brunarice

Glamping

Kontaktne informacije         Tel.: +386 (0)5 389 13 11        E-mail: info@kamp-koren.si www.kamp-koren.si

Kamp Koren**** Kobarid – prvi slovenski 
                              EKO kamp
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Za vse, ki uživajo v neokrnjeni naravi
Destinacija Razkriški kot obsega vsega 9,8 km2, a združuje vse za tiste obiskovalce, ki si 
želijo pristnega stika z naravo. Ponudba temelji na medsosedskem sodelovanju, bogati 
kulturni in naravni dediščini, ohranjenih šegah, običajih in navadah, kulinaričnih poseb-
nostih, dobrih vinih in zanimivi pokrajini.

Južni z vinogradi in zidanicami 
posajen del destinacije proti severu 
postopoma prehaja v ravnine pa-
nonske reke Mure, ki se na skrajnem 
severu v naselju Gibina združi s prito-
kom Ščavnica (t. i. Murico). To biotsko 
izjemno bogato območje destinacije 
med Muro in Ščavnico je del območja 
Nature 2000 in je za destinacijo izje-
mnega ekološkega pomena.

Pot, ki skriva številna presenečenja
Vzdolž reke Ščavnice do sotočja z 

Muro v čudovitem naravnem ambi-
entu poteka pot naravne in kulturne 
dediščine Razkriški kot. Pod krošnja-
mi dreves se ob biseru naravne dediš-
čine, Ivanovem izviru, okrepčamo in 
napolnimo s pozitivno energijo, nato 

pa pot nadaljujemo mimo drevoreda 
miru in spomina vzdolž Ščavnice, ki 
simbolizira prijateljstvo in spomin na 
pomembne osebnosti destinacije. Ob 
poti je tudi 22 energijskih točk in na-
ravne ureditve struge reke Ščavnice.

V osrčju Razkriškega kota se 
odpravimo 5.500 let nazaj v pretek-
lost, kjer nas v pravi prazgodovinski 
vasi pričakajo domačini in nam pri-
kažejo utrip takratnega življenja 
prebivalcev. Od tam se odpravimo 
do sotočja Ščavnice in Mure, si ogle-
damo zbirke starodobnih dejavnosti 
v neposredni bližini poti, za konec pa 
se okrepčamo z domačimi kulinarični-
mi posebnostmi na lokalni eko zdravi 
tržnici ali si odpočijemo v katerem 
od prenočišč. Prijazno vabljeni v Razkriški kot!

občina Razkrižje_mar22.indd   3občina Razkrižje_mar22.indd   3 4.4.2022   8:50:504.4.2022   8:50:50
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Območje z veliko možnostmi za sprostitev in rekreacijo
Kjer vrtojbensko-biljenski griči prehajajo v plodno ravnino, ki sta jo s svojimi rečnimi na-
nosi izoblikovali reki Soča in Vipava, ležita Šempeter pri Gorici in Vrtojba, ki skupaj tvo-
rita občino Šempeter-Vrtojba. Zeleni gozdovi, vinogradi, polja in travniki tvorijo bogato 
barvno podobo območja, ki je že od nekdaj pomenilo mikavno sečišče Mediterana s seve-
rom, ter stičišče slovanskega, romanskega in germanskega sveta.

Bogata kulturna dediščina
Območje nudi veliko možnosti za 

sprostitev in zabavo ter pestro izbiro 
aktivnega preživljanja prostega časa 
ne glede na letni čas. Obiskovalec 
si lahko ogleda Coroninijev dvorec 
v Šempetru, spozna nekaj utrinkov 
iz življenja ob strogo varovani meji 
takoj po II. svetovni vojni v voja-
škem stražarskem stolpu v Vrtojbi 
(najmanjšem muzeju v Sloveniji), se 
sprehodi po Poti miru s številnimi 
pomniki Soške fronte ter postane v 
župnijskih cerkvah in ob starih vo-
dnjakih, nemih pričevalcih bogate 
zgodovinske, kulturne in tehnične 
dediščine.

Raznolike možnosti za rekreacijo
Rekreativcem so namenjene špor-

tne površine tako na prostem kot v 
športnih dvoranah, urejena trim steza 
in med griči speljane kolesarske in 
pešpoti. Lokostrelci lahko svoje ve-
ščine preizkušajo na letnem strelišču, 
plezalci, tudi tisti najzahtevnejši, pa 
se lahko preizkusijo na eni največjih 
dvoranskih plezalnih sten v Sloveniji.

Ne nazadnje pa je občina Šempe-
ter-Vrtojba odlično izhodišče za izlete 
v bližnjo in daljno okolico, saj številne 
naravne in kulturne zanimivosti kar 
vabijo k ogledu. S kolesom, peš ali 
pa kako drugače – vsakdo si lahko tu 
ustvari najlepši dan.
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Glamping – za najbolj zahtevne
Še ena vrsta nastanitve v naravi, 

ki privablja še malo bolj zahtevne 
dopustnike, je glamping. To je gla-
murozno kampiranje. V primerjavi s 
kampingom ponuja več udobja in več 
razkošja, višjo raven storitve. Špela 
Dolinar, ki je med drugim solastnica 
spletnega portala glamping.si (izha-
ja iz prakse, saj vodi tudi glamping 
Chateau Ramšak) pravi, da je tovr-
stnih glampingov, ki ponujajo najvišjo 
raven storitve, v Sloveniji med 10 in 
15. Ta vrsta dopustovanja je med epi-
demijo postala še bolj prepoznana in 
priljubljena. Privablja hotelske goste 
iz hotelov s štirimi ali petimi zvezdi-
cami, predvsem pa posameznike, ki 
so prej kampirali, zdaj pa si lahko in 
si želijo privoščiti nekaj več. Glamping 
se pojavlja v različnih oblikah – lahko 
gre za šotore, jurte, lesene hišice … 
Bistveno je, da ponuja doživetje v sti-

ku z naravo. Ali kot pravi sogovornica 
Špela Dolinar: »Jaz rada temu rečem 
kar hotelska soba v naravi.« 

Trendi gredo v ekološko smer, nare-
kujejo pa jih Skandinavci in Belgijci, ki 
po izkušnjah Dolinarjeve tudi najbolj 
ljubijo tak butični način dopustovanja. 
»To so napredni, zahtevni in korektni 
gostje, ki vedo, kaj želijo, tako tudi 
živijo, in pričakujejo najvišjo raven 
storitve,« pravi sogovornica. Pri njih 
nočitev v povprečju stane 207 evrov 
na noč, poleti pa med 250 in 450 evrov 
na noč. Običajno so polno zasedeni. 

»Pri kampiranju ni določenih ur-
nikov vnaprej, samo bivanje je zelo 
spontano,« pravi Filipičeva. Sezona 
slovenskih kampov se začne okoli 1. 
maja in je precej krajša kot na Jadra-
nu. Tam je nekaj kampov že odprtih 
kar čez celo leto.

Mobilne hišice vedno bolj luksuzne
Že pred dvajsetimi leti so se v slo-

venskih kampih začele pojavljati prve 
mobilne hišice, ki so v zadnjem dese-
tletju doživele velik razcvet. Kot povedo 
sogovorniki, so mobilne hišice začele 
privabljati predvsem hotelske goste. 
Ponujajo namreč vse udobje hotelske 
sobe, pogosto v prvi vrsti ob morju. 
Gost točno ve, kaj bo dobil, ne pot-
rebuje posteljnine, posode ali druge 
opreme, znotraj kampa ima trgovino, 
restavracijo, lokal, animacijo za otroke. 
Trend gre v smeri vedno bolje opre-
mljenih in bolj luksuznih mobilnih hi-

šic, pogosto tudi z lastnim jakuzzijem 
ali zasebnim bazenom. V glavni sezoni 
cene takšne nastanitve ob morju pre-
segajo 200 evrov na noč, in kot nam 
zatrdi Klemen Hren, so tiste najdražje 
tudi najprej razprodane. Mobilne hi-
šice pa so ustvarile še en nov trend – 
sezona se podaljšuje. Kampi, ki imajo 
mobilne hišice, se večinoma tako od-
pirajo že na začetku aprila in zapirajo 
po krompirjevih počitnicah, na začetku 
novembra. Tistih nekaj, ki je odprtih 
skozi celo leto, pa privablja obiskovalce 
tudi v najnižji sezoni. »Vse več je pov-
praševanja po zimskem pavšalu. Stroški 
življenja doma so čedalje višji. Določeni 
posamezniki so enostavno radiatorje 
doma zaprli, zaklenili stanovanje in se 
preselili čez zimo na morje. Cene take-
ga kampiranja so zelo ugodne, mobilne 
hišice se da dobiti za celomesečni na-
jem tudi že za 500, 600 evrov,« opažanja 
opiše Klemen Hren. 

Glamping v 
primerjavi 
s kampingom 
ponuja več udobja
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V naravo pojdite  
dobro pripravljeni
Avtorica: Jerneja Srebot

V prvi vrsti so pri izhodih v 
naravo vedno pomembna 
pravilna oblačila in obutev. 

»Za izlete v naravo to pomeni terenu 
primerni čevlji in obleka, ki je po-
membna z vidika zaščite tako pred 
vetrom, dežjem in mrazom kot pred 
soncem,« pravi Katarina Hočevar, so-
avtorica potovalnega bloga Lahkih 
nog naokrog. V poletnem času tako 
priporoča oblačila, ki pokrijejo ra-
mena in kolena, saj so to točke, kjer 
najhitreje pride do sončnih opeklin, 
pozimi pa je pomembno, da sprem-
ljamo vremenske napovedi in se oble-
čemo temu primerno. Sogovornica ob 
vsakem izletu v naravo priporoča tudi 
rutko za okoli vratu, ki lahko služi kot 
zaščita pred soncem ali pred vetrom 
in mrazom. Nepogrešljiv pripomoček 
je še krema za sončenje, saj nas sonce 
lahko opeče tudi na oblačen dan.

Pred izletom je dobro preveriti 
vremensko napoved, saj bomo tako 
lažje predvideli, kakšna oblačila in 
obutev potrebujemo, hkrati pa bomo 
svoj izlet morda prilagodili vremenu. 
»Tudi med samim izletom je dobro 
biti pozoren na vreme, saj se lahko – 
sploh poleti – to zelo hitro spremeni 
in nas ujame kakšna nevihta,« opo-
zarja sogovornica.

Pozorni bodimo na svojo okolico
Ob zunanjih aktivnostih se seveda 

vedno srečujemo z vrsto potencialno 
nevarnih dejavnikov, a k sreči se večini 
incidentov lahko izognemo tako, da se 
na izlet dobro pripravimo in smo med 
pohodom pozorni na svojo okolico.

Ena od bolj neizogibnih je nevar-
nost sonca in posledično sončnih 
opeklin. Proti temu se zavarujemo 
z oblačili, ki čim nas bolje pokrijejo, 

Ne pozabimo:  
V naravi smo gostje 

Velikemu delu nevšečnosti v na-
ravi se lahko izognemo, če smo 
pozorni na svojo okolico, pred-
vsem pa, če upoštevamo gozdni 
bonton in smo do okolja spoštljivi. 
V naravi smo mi gostje, ki smo na 
obisku pri drugih živalih, in njiho-
vega doma ne smemo uničevati. 
Hodimo po uhojeni poti in ne de-
lamo novih poti, s čimer bi uniče-
vali rastlinje in povečali možnost 
neljubega srečanja s tamkajšnjimi 
živalskimi prebivalci. Prav tako ne 
smemo biti preglasni, saj s tem 
motimo tako živali kot tudi druge 
obiskovalce narave.

»Smo le eni izmed mnogih obi-
skovalcev narave, in če vsak čis-
to malo uniči košček narave, bo 
kmalu uničenje precejšnje. Ne 
uničujmo po nepotrebnem že 
tako krhke narave, ampak uživaj-
mo v njej. Naj nas vonj po zelenju 
in ptičje petje napolnita z energijo 
in optimizmom,« pravi Katarina 
Hočevar, soavtorica potovalnega 
bloga Lahkih nog naokrog.

V zadnjih letih se občutno veča zanimanje za dopustovanje v naravi – najsi 
bodo to potovanja z avtodomi in kampiranja ali pa dnevni izleti in razna do-
živetja. Narava nam lahko ponudi odmor od vsakdana in umiritev, ki nam 
danes pogosto primanjkuje, a hkrati je pri takšnem načinu preživljanja pro-
stega časa tudi večja možnost poškodb in neljubih izkušenj. Pomembno je, 
da poskrbimo za dobro opremljenost, ne smemo pa pozabiti na to, da smo v 
naravi gostje in smo ji zato dolžni določeno mero spoštovanja.

Ob zunanjih aktivnostih 
se vedno srečujemo z vrsto 
potencialno nevarnih 
dejavnikov, a k sreči se večini 
incidentov lahko izognemo 
tako, da se na izlet dobro 
pripravimo in smo med 
pohodom pozorni na okolico.
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izpostavljene predele kože pa zaščiti-
mo s kremo za sončenje. Pametno je 
vzeti tudi kapo in sončna očala.

Če hkrati uporabljamo še repelent 
proti insektom, na kožo najprej nane-
semo sončno kremo, čez pa repelent. 
V obratnem vrstnem redu repelent 
izgubi svojo zaščitno moč, krema pa 
se ne more dobro vpiti v kožo.

Pred odhodom se je dobro po-
zanimati tudi, kako zahtevna je pot 
pred nami in ali jo bomo lahko varno 
prehodili. Sogovornica opozarja na 
nevarnost padcev in posledično po-
škodb, »zato je dobro, da si za izlet 
izberemo pot, ki je primerna za naše 
zmožnosti, hkrati pa smo pozorni na 
to, kje hodimo in kako stopamo.«

Za trekinge v zelo odročne prede-
le strokovnjaki priporočajo, da imajo 
pohodniki vedno pri sebi komunika-
cijsko napravo, s katero bodo lahko 
hitro poklicali na pomoč.

Poleg nežive narave pa se na poto-
vanjih in izletih lahko srečamo tudi z 
nevarnimi živalmi, kar utegne pripeljati 
do poškodb ali alergijskih reakcij. Zelo 
nevarne so okužbe s povzročitelji, ki jih 
živali lahko prenašajo, kot so denimo 
steklina, hemoragična mrzlica, kuga …

Različne bolezni lahko prenašajo 
komarji (malarija, rumena mrzlica, 
denga, zika …), še bolj nevarni v na-
ših koncih pa so klopi, ki prenašajo 
bolezni, kot sta lymska borelioza in 
klopni meningoencefalitis.

Kako se zaščititi?
Najbolj zanesljiva zaščita pred in-

sekti so obleke, ki fizično preprečijo 
dostop do naše kože, pri tem pa mo-
ramo seveda paziti, da je čim več kože 
pokrite. S pravilnimi oblačili lahko 
hkrati rešimo tako nevarnost sončnih 
opeklin kot zaščito pred mrčesom.

Naslednji korak zaščite so različne 
vrste repelentov – na Nacionalnem inšti-
tutu za javno zdravje (NIJZ) priporočajo 
uporabo repelentov, ki vsebujejo vsaj 20 
odstotkov pikaridina ali 30 do 50 odstot-
kov DEET-a, za otroke do dveh mesecev 
starosti pa svetujejo zgolj mehansko 
zaščito z zaščitno mrežo na vozičku.

Treba je poudariti, da tudi repelen-
ti niso vedno stoodstotno učinkoviti; 
ob čezmerni uporabi pa so lahko celo 
škodljivi. Primarno se je zato vedno 
treba zaščititi z oblačili. Takoj po vrnit-
vi iz narave se pregledamo, preobleče-
mo in oprhamo, morebitne prisesane 
klope pa čim prej odstranimo s pince-
to. Oblačila stresemo in jih še kakšen 
dan pustimo zračiti na balkonu, da se 
morebitni klopi sami odstranijo.

Kako ravnati ob ugrizih?
Ko gre za ugrize živali, je večina 

posledica stika s psi in mačkami, tudi 
z netopirji; ugrizi drugih divjih živali 
so redki. Nevarnost pri ugrizih pred-
stavlja predvsem možnost prenosa 
bolezni, zlasti stekline in tetanusa, 
zato je ob tovrstnih nesrečah treba 
v najkrajšem možnem času poiskati 
zdravniško pomoč.

V primeru, da pride do ugriza, 
najprej obrišemo okolico ugrizne rane 
s sterilno gazo ali čistim robcem, da 
odstranimo živalsko slino. Rano nato 
pustimo nekaj minut krvaveti, da se 
izločijo mikrobi in druga umazanija, 
zatem pa jo še nekaj minut temeljito 
izpiramo s tekočo vodo, raztopino mil-
nice ali dezinfekcijskim sredstvom. Na 
koncu jo sterilno pokrijemo in čim prej 
pokažemo zdravniku, ki jo bo po pot-
rebi kirurško oskrbel in predpisal an-
tibiotik ter opravil ustrezna cepljenja.

Kaj pa strupene živali?
Ena od nevarnosti, na katero lah-

ko naletimo v naravi, so tudi kače. V 
Sloveniji imamo sicer samo dve vrsti 
strupenih kač, ki pa se izogibajo člo-
veka in praviloma napadejo le, če se 
čutijo ogrožene. Značilen znak kačjega 
ugriza sta vbodni ranici na koži v raz-
dalji 0,6 do 1 cm, ki rahlo ali pa sploh 
ne krvavita, sta pa pod kolenom.

»Za preprečevanje kačjega ugriza 
je zelo pomembno preventivno obna-
šanje: izogibati se je treba nevarnim 
območjem, še posebej ponoči, ko je 
večina kač najbolj aktivnih, nenehno je 
treba opazovati okolico, izbrati pravilno 
visoko obutev in oblačila,« opozarjajo 

na NIJZ. Na ta način se lahko izognemo 
tudi bližnjim srečanjem s pajki in škor-
pijoni, pred vsako uporabo pa moramo 
dobro pregledati tudi mesta za kampi-
ranje, opravljanje potrebe ter oblačila 
in obutev.

V primeru ugriza kače je po-
membno hitro in pravilno ukrepanje: 
rano očistimo s tekočo vodo in raz-
kužilom, prizadeti ud imobiliziramo 
in človeku omogočimo mirovanje. Po 
potrebi mu lahko damo sredstvo proti 
bolečinam in čim prej organiziramo 
prevoz v bolnišnico. V rano ne delamo 
prerezov in je ne izsesavamo z usti ali 
vakuumskimi črpalkami. Če je dovolj 
varno, kačo tudi fotografiramo, saj to 
lahko pomaga pri identifikaciji in od-
ločitvi za ustrezno zdravljenje.

Po ugrizu pajka damo prizadeti 
del v vročo kopel, ki omogoča raz-
gradnjo termo labilnega strupa in 
ud imobiliziramo. Prevezo nad rano 
naredimo le v primeru ugriza zelo 
strupenih pajkov. Po potrebi damo 
poškodovancu sredstvo proti bo-
lečinam in prav tako organiziramo 
prevoz do zdravnika.

Pri čebelah, osah in sršenih je ve-
čina pikov nenevarnih in povzročijo 
le bolečine in otekline, nevarne pa 
so reakcije na pik, ki lahko povzroči-
jo anafilaktični šok. Po piku najprej 
odstranimo morebitno želo, mesto pa 
hladimo z mrzlimi obkladki. Uporabi-
mo lahko mazila proti srbenju in proti 
lokalni alergijski reakciji. 

Sprehod po Triglavskem narodnem parku

V Sloveniji imamo 
samo dve vrsti 
strupenih kač, ki pa 
se izogibajo človeka 
in praviloma 
napadejo le, če se 
čutijo ogrožene. 
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Stavijo na oseben in 
pristen stik z gostom

Avtorica: Urška Kužner

Po epidemiji so ljudje željni tu-
rističnih dogodivščin, hkrati 
pa vse bolj usmerjeni v pre-

življanje prostega časa in počitnic na 
podeželju. Trend, ki je v porastu, je 
zato tudi obisk turističnih kmetij. »Za 
obisk turistične kmetije se vse več 
ljudi odloči zaradi želje po pristnem 
stiku z naravo,« pravijo na turistični 
kmetiji Pri Martinovih iz Krške vasi. 
Strinjajo se tudi ostali ponudniki, 
ki poudarijo, da so turistične kme-
tije manjši turistični obrati v nara-
vi, daleč stran od mestnega vrveža. 
Ugotavljajo, da si njihovi obiskovalci 
želijo predvsem novih doživetij in ak-
tivnosti, ki bi jih izvajali daleč stran 
od mesta in si oddahnili od divjega 
tempa vsakdanjega življenja. V Slo-
veniji je ponudba turističnih kmetij 
velika in raznolika; poleg preživljanja 
časa stran od mestnega vrveža neka-
tere ponujajo tudi domačo kulinariko, 
wellness storitve, stik z živalmi in z 
vsakdanjim življenjem na kmetiji.  

Najpogostejše so kmetije z 
nastanitvijo 

V Sloveniji imamo več vrst turistič-
nih kmetij: najpogostejše so kmetije 
z nastanitvijo, ki so načeloma odprte 
vse leto. Izletniške kmetije in vinotoči 
so najbolj aktualni čez vikende, za več-
je napovedane družbe pa jih odprejo 
tudi med tednom. Na Red Fairytale 
turistični kmetiji iz Marezig v sloven-
ski Istri poudarjajo, da ljudje pogosto 
napačno razumejo pojem turistične 
kmetije in turizma na njej, saj to pri 
vseh ponudnikih ne zajema le hiše 
in pripadajočega hleva. Po njihovem 
mnenju je kmetija preširoka beseda, 
glede na različne pokrajine v Sloveniji 
pa se kmetije tudi različno poimenuje-
jo (domačija, farma, kamp …). Skupno 
vsem je to, da ne ležijo v centru mesta, 
saj jih gostje iščejo ravno zaradi njiho-
ve lokacije na podeželju.

Čas na podeželju teče počasneje 
Na turistični kmetiji Pri Martinovih 

menijo, da se je v času pandemije še 
dodatno pokazalo, da ljudje iščejo 

Da imamo v Sloveniji približno 900 turističnih kmetij, ne preseneča, saj 
kar 32 odstotkov naše države pokrivajo kmetijske površine. Prav tako ni 
več presenečenje, da postajajo te kmetije vse bolj priljubljena počitniška 
destinacija, in sicer tako za domače kot za tuje goste. Pa ne le zato, ker so 
prijazne do narave in lokalnih prebivalcev, ampak predvsem zato, ker so 
doživetja in izkušnje na njih res nekaj posebnega. 

manjše nastanitve, kjer ni velike gne-
če. Gostje si želijo pristnosti in miru, 
saj čas na podeželju teče počasneje. 
Obisk turistične kmetije je za vsakega 
gosta doživetje, otroci lahko pomaga-
jo pri oskrbi živali, odrasli pa uživajo 
v gastronomiji. Pravijo, da gostje ob 
prihodu na kmetijo postanejo njihovi 
družinski člani. 

V Zgornji Savinjski dolini v Mozir-
ju je Turistična kmetija Korošec. Tudi 
oni stavijo na pristen stik z gostom 
in miren oddih. Naenkrat lahko gos-
tijo največ 30 oseb, ki jih nastanijo v 
ločenih apartmajih. Njihova poseb-
nost so apartmaji v hišah iz lesa, ki 
omogočajo drugačen način bivanja. 
So na vasi, ob gozdu in vodi, kar še 
dodatno pomirja goste, dobrodošli 
pa so tudi hišni ljubljenčki. Hrane 
ne ponujajo, ponujajo pa wellness 
z različnimi prostori za sproščanje. 
Vse več povpraševanja je po doživetju 
pristnega dne na kmetiji, zato se vse 
več turističnih kmetij odloča pokazati 
gostu svoj vsakdan.

V Sloveniji 
imamo več vrst turističnih 
kmetij: najpogostejše so 
kmetije z nastanitvijo, ki 
so načeloma odprte vse 
leto. Izletniške kmetije in 
vinotoči so najbolj 
aktualni čez vikende, za 
večje napovedane družbe 
pa jih odprejo tudi med 
tednom.

Sprehod s kozami na Turistični kmetiji

Foto: Jošt Gantar, slovenia.info
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Povabijo jih kar k sebi domov
Na Zgornjem Jezerskem poleg 

Planšarskega Jezera stoji kmetija 
Šenkova domačija. »Sem pridejo tis-
ti, ki jim je pomembna dobra kulina-
rika in preživljanje prostega časa v 
neokrnjenem in prijetnem okolju,« 
pravijo lastniki. Ker nimajo veliko 
prenočitvenih zmogljivosti, s svojimi 
gosti vzpostavijo zelo oseben odnos. 
»Naša domačija je posebna, saj gostje 
pridejo k nam domov,« pravijo. Doda, 
da imajo v vsaki sobi pripravljene tudi 
vrčke in lončke za pitje vode iz pipe, 
saj kot nastanitev z okoljskim znakom 
Green key in pridobljenim standar-
dom Slovenia Green Accommodation 
zagotavljajo, da gostje pri njih sode-
lujejo pri varovanju okolja. Ponosni 
so na to, da lahko njihovi obiskoval-
ci doživijo mogočnost 500 let stare 
kmečke hiše, ki je zavarovana kot 
kulturni spomenik in obnovljena po 
sodobnih standardih ter ponuja vse 
udobje novodobne lesene gradnje in 
dušo 500-letne kamnite hiše.

V dolini Dragonje v slovenski Istri 
v kraju Šmarje najdemo Eko kmetijo 
Oljčni gaj. Oddajajo kamnito hišo, ki 
je nekaj posebnega že sama po sebi. 
Gostje jih poiščejo zaradi lepote nara-
ve in miru ter zaradi domačega, eko-
loško pridelanega sanja in zelenjave. 

Od kulinaričnih doživetij 
do vpogleda v vsakdan in 
terapevtskega stika z živalmi 

Na Šenkovi domačiji gostom po-
nujajo domačo, ekološko pridelano 
hrano v starih kmečkih jedeh in stik 
z naravo in živalmi, ki je za marsikoga 
lahko tudi terapevtski. 

Kmetija Korošec hrane v ponudbi 
nima, gostje pa se poleti lahko kopajo 
v domačem jezeru, si ulovijo ribo in si 
jo pripravijo za večerjo. Na zelenjav-
nem vrtu si lahko naberejo zelenjavo 
in zelišča, ki jih potrebujejo za pripra-
vo obroka ali domačega čaja. 

Pri Martinovih gostom ponudijo 
na ekološki kmetiji pridelano hrano. 
Jedilnik se prilagaja letnim časom, 
zato je ponudba sveža in sezonska. 
Na kmetiji imajo veliko različnih živali 
(krave, konje, osle, ovce, krškopoljske 
prašiče, koze, kokoši, zajce in psa), ki 
jih lahko otroci tudi božajo in nahra-
nijo, lahko pa jahajo tudi konja in os-
lička. Posebno doživetje za turiste je 
jutranje pobiranje jajc, za mlajše pa 
je zelo zanimiva vožnja s traktorjem. 
Organizirajo tudi delavnice; med gosti 
je najbolj zanimiva peka kruha, kjer 
si lahko vsak zamesi svoj hleb, ki ga 
nato poje ali pa odnese domov. 

Kmetija Oljčni gaj je ponosna na 
letos pridobljen mednarodni certi-
fikat Demeter, ki je znak najvišje ka-
kovosti hrane, pridelane po biodina-
mični metodi. Po želji gostom nudijo 
medeni zajtrk in domače marmelade. 
Zelene napitke s sveže nabranimi 
rastlinami in čebeljim cvetnim pra-
hom si gostje lahko pripravijo sami, 
kozje in kravje mleko ter jajca pa pri-
dobijo s sosednje kmetije. Poleg kla-
sične priprave hrane na plin si gostje 
lahko kuhajo tudi na odprtem ognju v 
kaminu. Če želijo, jim predstavijo svet 
čebel v oglednem panju, prodajajo 
pa tudi certificirano ekološko in na-
ravno kozmetiko iz smilja, Dragonja's 
Immortelle. Gostom so na voljo bio-
dinamični čaji, hidrolati, eterična olja 
smilja, sivke, rožmarina, biodinamični 
čaj oljčnih listov, fino mleti oljčni listi 
in ekstra deviško oljčno olje.

Cene nočitev se med ponudniki precej 
razlikujejo

 ▪ Na Šenkovi domačiji je cena nočitve 
z zajtrkom odvisna od vrste sobe in 
sezone; začne se pri 99 evrih za dve 
osebi v standardni sobi. V vsaki sobi 
dobijo gostje vse potrebščine za prijetno 
preživljanje dopusta.  

 ▪ Na kmetiji Pri Martinovih je cena no-
čitve 39 evrov po osebi na noč. V ceno 
sta všteta nočitev in samopostrežni 
zajtrk, v sobi pa je tudi kopalnica. Cena 
polpenziona je 52 evrov po osebi na 
noč. Otroci do 12. leta starosti imajo 
40-odstotni popust. Za njihove goste 
je kopanje v bazenu vključeno v ceno, 
za zunanje goste uporaba bazena ni 
mogoča. 

 ▪ Na kmetiji Korošec se cena nočitve giblje 
od 50 evrov na dan naprej in je odvisna 
od več dejavnikov: vrste apartmaja, 
števila oseb in števila dni. Pri daljših 
bivanjih priznajo tudi določene popuste, 
prav tako pri paketnih ponudbah, kjer 
imajo vključene tudi wellness storitve.

 ▪ V Red fairytale se cene terminsko 
precej razlikujejo, odvisne pa so tudi od 
izbranega apartmaja in števila oseb. Za 
primer: apartma Lavanda je v času med 
januarjem in konec marca za dve osebi 
na voljo za 80 evrov na noč, medtem 
ko je isti apartma v največji sezoni med 
julijem in avgustom na voljo za 140 evrov 
na noč. Otroci so vključeni v ceno, zajtrk 
se doplača dodatnih 10 evrov na osebo 
na noč.

 ▪ Kmetija Oljčni gaj oddaja v najem kam-
nito hišo (za dve odrasli osebi in dva ot-
roka), cena je 90 evrov na dan v primeru 
dveh nočitev, posebej se doplačata še 
taksa in zajtrk. V primeru treh nočitev je 
v visoki sezoni cena najema 85 evrov na 
dan, drugače pa 80 evrov na dan.

 ▪ Kmetija Ferencovi za manj kot tri nočit-
ve računa 35 evrov na noč, v primeru, 
da je nočitev več, pa 30 evrov na noč. V 
ceno je poleg nastanitve vključen tudi 
zajtrk, gostje pa si lahko posebej plača-
jo še večerjo.

Turistična kmetija Ferencovi iz 
Prekmurja prav tako stavi na domač 
pristop in mirno naravo. Gostom po-
nuja domačo prekmursko kulinariko, 
omogoči pa jim tudi, da poprimejo za 
kmečka opravila in si ogledajo hlev. 

Ogrevan bazen je dobra naložba
Na Šenkovi domačiji izposojajo 

tekaško opremo, gorska kolesa in 
opremo za zavarovane plezalne poti 
ter gostom svetujejo pri izbiri rekre-
acije. Tudi okolica kmetije Korošec 
ponuja veliko možnosti za sprehode, 
kolesarjenje, pohodništvo ali obiske 
kulturno umetniških spomenikov. 

V neposredni bližini kmetije Pri Mar-
tinovih se vijejo sprehajalne in poho-
dniške poti, gostje poleg pohodništva 
lahko tudi kolesarijo. Posebno doživetje 
za turiste je tudi sprehod skozi vinog-
rade. Pri enem od vinogradov stoji Hiša 
Sleme, apartmajska hiša, ki sprejme do 
10 gostov. Lani so postavili tudi zunanji 
ogrevani bazen, kar se je izkazalo kot 
dobra naložba. Gostje so navdušeni 
in večina ne pogreša večjih bazenskih 
kompleksov v bližnjih termah. Blizu 
kmetije je tudi reka Krka, ki je poleti 
zanimiva za kopanje in čolnarjenje.

Po poteh oljčnega olja in vina 
Na Red Fairytale turistični kmetiji 

stavijo na drugačne, posebne, s tradi-
cijo obnovljene apartmaje v podeže-
lju slovenske Istre. Ponujajo doživetje 
vodenih degustacij ekstra deviškega 
oljčnega olja  z vodenim ogledom 
oljčnikov in nakup ekstra deviškega 
oljčnega olja ter ostalih njihovih iz-
delkov (naravni sokovi, marmelade 
itd.). Gostom so na voljo tudi zajtrki, ki 
vsebujejo njihove izdelke in domače 
izdelke z okoliških kmetij. Tudi na kme-
tiji Pri Martinovih pravijo, da gosti kot 
posebno doživetje označijo pokušino 
vin z gospodarjem Francem v degu-
stacijskem prostoru. Kmetija Oljčni gaj 
gostom nudi sprehode med nasadi oljk, 
rožmarina, sivke in smilja. Priskrbijo pa 
tudi vina največjega biodinamičnega 
vinarja, predsednika društva Ajda Istra, 
Mateja Korenika iz Kort. 
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Foto: Jošt Gantar, slovenia.info

V družbi konj na turistični kmetiji

Zaradi želje po 
pristnem stiku z 
naravo in vsem, 

kar ponuja, se vse 
več ljudi odloča 

tudi za dopust na 
turistični kmetiji.
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Slovenija je  
pravi raj za kolesarje

Doživetja na zemlji
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Kaj torej ponuja naša država na 
področju aktivnega turizma?

V Sloveniji je možnosti za kole-
sarjenje ogromno. Poleg ko-
lesarskih poti je veliko mož-

nosti kolesarjenja po daljših trasah, ki 
trajajo več dni in so primerne za bolj 
adrenalinske navdušence. Ena izmed 
priljubljenih destinacij za kolesarje-
nje je Notranjski park. Najprimernejše 
poti za kolesarjenje, ki so primerne 
za vse generacije, so ob Cerkniškem 
jezeru. Kolesarskih poti je približno 
10, dolžina pa se giblje od štirih pa 
vse do 78 kilometrov. 

Tudi v Moravskih Toplicah in bližnji 
okolici navdušence pričaka 10 ozna-
čenih kolesarskih poti, skupaj dolgih 
okoli 250 kilometrov. 

V Ljubljani in okolici je kar 300 ki-
lometrov urejenih kolesarskih poti, na 
Golovcu so atraktivne proge za gorsko 
kolesarjenje. V prestolnici so na voljo 
trije pump track poligoni, in sicer v Spo-
dnji Šiški, za Bežigradom in v Fužinah. 

Veliko možnosti za kolesarjenje 
je tudi v Posavju, adrenalinski spust 
lahko doživite s kolesom s Cirnika. 

Na Štajerskem se lahko podate na 
Dravsko kolesarsko pot, ki poteka od 
Koroške mimo Maribora, Ptuja do Or-
moža. V okolici Maribora lahko vrtite 
pedale po Pohorski kolesarski tran-
sverzali, ki poteka med Mariborom 
in Slovenj Gradcem. V želji po večjem 
adrenalinu se lahko odločite tudi za 
kolesarsko turo Trans Karavanke, ki 
je dolga 120 kilometrov in poteka od 
Dravograda do Tromeje nad Ratečami. 

Za adrenalinske navdušence je za-
nimiva tudi slovenska turnokolesar-
ska pot, ki pelje čez vse pomembne 
gorske skupine in poteka na 1.800 ki-
lometrih, premaga pa se 50.000 me-
trov višinske razlike v vzponu. Bike 
Slovenia Green tura traja sedem dni, 
začne se v Kranjski Gori, poteka čez 
Radovno pa čez gozdnato Pokljuko 
do Blejskega in Bohinjskega jezera. 
Nadaljuje se do reke Soče, Gorških 
Brd, nato pa po kolesarki stezi Pa-
renzana po trasi nekdanje železnice 
do Trsta ali Poreča. 

Cena je od 400 evrov navzgor in se 
organizira od maja do oktobra. Slove-
nia Green Gourment Route je 11-dnev-
na tura, ki vsebuje lažje in težje kole-
sarske odseke. Začne se v Ljubljani, 
kolesari se do Goriških brd, Vipavske 
doline in Krasa in nazaj proti Sevnici, 
Ptuju in Mariboru. Krajša tura je Slo-
venia Green Capitals Route, ki traja tri 
dni in se začne v Ljubljani, poteka čez 
Kočevsko do Bele krajine.

Pustolovski in adrenalinski parki 
niso le za otroke

V Vačah imajo pustolovski park 
Geoss, kjer se lahko (od 4. leta sta-

rosti naprej) preizkusite v plezanju po 
sedmih trasah različnih težavnostnih 
stopenj. Na različnih višinah med me-
trom in 25 metri je razporejenih kar 
97 plezalnih elementov, ki vključujejo 
tudi več kot 200 metrov spustov (zip 
line). Otroci, stari manj kot štiri leta, 
pa lahko svoje gibalne sposobnosti 
razvijajo na Gibalnici. Cene so različ-
ne, saj so odvisne od starosti osebe, 
časa in težavnostne stopnje – od 10 
pa do 34 evrov na osebo. Pustolovske 
parke imajo tudi na Bledu, v Postojni, 
na Otočcu, Krvavcu, na Bukovniškem 
jezeru, Bovcu, Betnavi, Celju itd.

Raceland Krško obiščite  
za pravo dozo adrenalina

Prava adrenalinska posebnost je 
Raceland Krško za navdušence nad 
gokarti. Pista Raceland je bila zgraje-
na leta 2006 in izpolnjuje mednarodne 
pogoje za karting. Dolga je 1.050 metrov 
in je sestavljena iz skupno 16 zavojev. 
Gre za tehnično dokaj zahtevno in raz-
gibano progo, ki poteka na kar štirih 
metrih višinske razlike. Lokacijo zelo 
radi obiščejo tuji gostje, saj so stori-
tve nekajkrat cenejše kot v tujini. Cene 
so zelo razgibane, odvisne od dolžine 
poti, časa, vozila itd. Cene se gibljejo od 
kratke 10-minutne vožnje za 15 evrov na 
osebo do dirkalnega race karta za 40 
evrov na osebo za 10 minut. 

Free ride smučanje pride na  
vrsto, ko črna proga ni več izziv

Poleg že poznanih in urejenih smu-
čarskih prog v Sloveniji se smučarji 
vedno bolj navdušujejo tudi nad free 
ride smučanjem, ki omogoča spuste po 
neokrnjenem snegu. Free ride smuča-
nje lahko izvajate na Krvavcu in nad 
gorami nad Bohinjskim jezerom.

Vse več ljudi hoče ven, 
dihati čist zrak! 

Avtorica: Urška Kužner

Slovenija na majhnem prostoru združuje štiri svetove, ki ponujajo obi-
lo rekreativnih doživetij. Aktivni oddih v naravi oziroma outdoor de-
javnosti so na vrhu slovenskih turističnih produktov, kar poudarja tudi 
Slovenska turistična organizacija (STO). V vsakem letnem času narava 
ponuja možnost izvajanja športno adrenalinskih dejavnosti.
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 Izkusite lahko skoraj vse 

adrenalinske vodne športe

V dolini reke Soče prevla-
dujejo vodni športi, kot so 
kajakaštvo, rafting in sote-

skanje, saj so divje brzice kot nalašč 
za adrenalinske navdušence. Klasični 
rafting stane okrog 50 evrov na ose-
bo, družinski pa 100 evrov. Cena za 
kajakaštvo na Soči za spust z odprtim 
kajakom se giblje okrog 60 evrov na 
osebo, soteskanje pa je odvisno od 
tega, katero sotesko izberete. Klasični 
Sušec, najenostavnejše soteskanje, je 
na voljo za okrog 55 evrov, medtem ko 
je za soteskanje v Zgornji in spodnji 
Predelici treba odšteti 170 evrov na 
osebo. Izberete lahko tudi različne 
pakete vodnih športov in različne 
tečaje.

Adrenalinske spuste po rekah lahko 
najdemo tudi drugje. Na Savi Bohinj-
ki in Dolinki so prav tako popularni 

rafting, kajakaštvo, soteskanje in hyd-
rospeed (rečni bob), tubing (spust z 
zračnico). Cene so podobne kot na 
Soči. Rafting lahko izkusite tudi na reki 
Kolpi v Beli krajini (cena se za en dan 
giblje okrog 20 do 25 evrov na osebo) 
in na dolenjski reki Krki (cena je od-
visna glede na traso, 20 do 25 evrov 
na osebo) in štajerski reki Savinji, kjer 
vam omogočijo tudi raft (cene se gib-
ljejo okrog 40 evrov na osebo). 

S kajakom in raftom pa se obisko-
valci lahko spustijo po brzicah reke 
Save v Tacnu. Predvsem v toplejših 
mesecih je priljubljeno supanje. Lju-
bljana je ena redkih prestolnic, kjer 
se lahko obiskovalci s supom ali reč-
nim kajakom zapeljejo po samem sre-
dišču mesta. 

Posebnost Ptujskega jezera je wa-
keboarding oziroma deskanje na vodi, 

ki je kombinacija deskanja na snegu, 
smučanja na vodi in surfanja. Če de-
skati še ne znate, lahko kupite tečaj 
za okrog 70 evrov na osebo.

Ob morju se lahko udeleži-
te spoznavnega potopa v morju z 
jeklenko. Začetno predavanje s te-
orijo in osnovami potopa ter enim 
potopom vas bo stalo okrog 100 
evrov. Snorkljanje, torej potop na 
dah, z vso dodatno opremo in in-
štrukcijami pa vas bo stalo okrog 50 
evrov. Ob morju so poleg potaplja-
nja priljubljeni tudi različni vodni 
športi, kot so jadranje, kajtanje, 
supanje. Cene so različne; v prime-
ru, da se želite kajtanja šele naučiti, 
se gibljejo cene tečaja od 70 do 140 
evrov na osebo. Izposoja supa vas 
bo stala okoli 10 evrov na uro, za 24 
ur pa okoli 35 evrov na dan.

Doživetja na in v vodi

Jadralno padalstvo, tandemski 
skoki in polet z jadralnim letalom

Doživetja v zraku

Za jadralno padalstvo se lah-
ko odločite na Bledu, kjer s 
pomočjo inštruktorjev jadra-

te nad tem gorenjskim biserom. Za 
jadralno padalstvo v tandemu izku-
šnje niso potrebne, saj jadrate z in-
štruktorjem. Poleg dobite potrebno 
opremo, cene pa se začnejo od 110 
evrov naprej. Priljubljeni so tudi skoki 
s padalom; skok z višine 3.000 metrov 
vas bo stal okoli 220 evrov na osebo, 
iz 4.000 metrov pa okoli 230 evrov. 
Lahko si privoščite tudi uro jadranja z 
jadralnim letalom, za katero bo treba 
odšteti okoli 230 evrov na uro. 

Tandemski skoki se izvajajo tudi na 
portoroškem letališču. Cena se giblje 
od 210 evrov na osebo in več. Jadra-
te lahko tudi nad Logarsko dolino ali 
odskočite iz Golt in Krvavca, kjer bo 

za miren panoramski pregled treba 
odšteti 90 evrov, za polet iz višjih ležišč 
in za več akcije zaradi večjih centrifu-
galnih sil in posledično več adrenalina 
pa med 120 in 150 evrov na osebo.

Preizkusite se v letenju
Zanimivo je tudi doživetje letenja v 
vetrovniku, ki ga ponuja Aerodium 
Logatec. Cena letenja za dve minuti 
vas bo od ponedeljka do četrtka 
stala 45 evrov na osebo, med viken-
dom pa 50 evrov na osebo. Za osem 
minut boste morali plačati 140 
evrov na osebo oziroma 155 evrov 
na osebo čez vikend. 

Polet z balonom
Nad Ljubljano, Bledom in Julijskimi 

Alpami se obiskovalci lahko odločijo 

poleteti z balonom. Cene se gibljejo 
od 150 evrov na osebo navzgor. 

Bungee skok 
Pri nas lahko adrenalinski skok iz-

kusite s 55 metrov visokega mostu v 
Solkanu, pod katerim teče Soča. Cena 
se giblje okoli 55 evrov na osebo. 

Zipline
Zipline je adrenalinsko spušča-

nje po jekleni vrvi, ki poteka od ene 
točke do druge, ki sta med seboj 
različno oddaljeni. Zipline v dolini 
Soče vas bo stal 55 evrov na ose-
bo. Zipline v dolini Save Dolinke je 
najdaljši zipline izziv Sloveniji, saj 
skupaj tvori kar štiri kilometre dolgo 
turo, ki traja približno 2,5 ure. Cena 
je 50 evrov. 

Letenje nad Krnom Rafting na Soči
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Popolno izhodišče 
za nedeljske izlete
Turizem v Grosuplju tudi med korono ni počival. Zavod Turizem Grosuplje je v tem času uredil 
tri turistično zanimive točke, ki temeljijo predvsem na rekreaciji v naravi: pohodne poti na Ku-
celj, najvišji vrh občine Grosuplje, na Ostri vrh, od koder se odprte čudovit razgled na Radensko 
polje ter vse do Alp, ter na Magdalensko goro, pomembno arheološko najdišče. Poti so dostopne 
tako peš kot s kolesom, vzponi pa niso prezahtevni in jih zmorejo že starejši predšolski otroci.

Ponovna obuditev tradicionalnih dogodkov

V prihodnjih letih bomo v sklopu projekta LIFE Amphicon na Ra-
denskem polju uredili podhode za dvoživke – do takrat so vsako leto 
aktualne tradicionalne akcije Prenosa dvoživk čez cesto, učilnice v 
naravi in razgledni stolp z Boštanjskega griča. Radensko polje bo v 
prihodnje zaživelo kot celota, saj želimo v naslednjih letih urediti še 
severno vstopno točko v Krajinski park Radensko polje. Poleg narav-
nih vrednot pa so v načrtu tudi projekti, ki se vežejo na kulturno de-
diščino – med drugim Tabor nad Cerovim in Mlin pri graščini Brinje. 
Izziv predstavlja nadgraditev turističnih točk Tabora in Županove 
jame ter ureditev dodatne turistične infrastrukture, kot so ko-
lesarske poti in pešpoti. V samem centru Grosuplja pa si zaradi 
sprostitev ukrepov bolezni covida-19 želimo obuditi tradicionalne 
prireditve, kot sta Grosuplje v jeseni in Maraton treh občin.

Sprostite se v objemu neokrnjene narave
V zadnjem času na obisku vse bolj pridobiva turistično 

zelo zanimiva destinacija, Vodomčev gaj. Urejeno območje, 
kjer se prepleta več habitatnih tipov, nudi dom številnim 
živalskim in rastlinskim vrstam. Je idealna destinacija za 
kakovostno preživljanje prostega časa v objemu narave in 
kot nalašč za družinske izlete, ljubitelji ptic pa ste vabljeni, 
da se udeležite posebnega doživetja obročkanja ptic.

Leta 2021 je svoja vrata odprla Žabja hiša, prvi center 
ohranjanja narave v Sloveniji, kamor želimo v prihodnje 
privabiti še več mladih, ki bi jih izobrazili na področju po-
mena ohranjanja narave in bogate biodiverzitete Radenske-
ga polja. Sodelujemo že s številnimi osnovnimi šolami 
in vrtci, v prihodnje pa se veselimo obiska tudi z drugih 
izobraževalnih institucij in seveda širše javnosti. Vabljeni 
vsak vikend med 10. in 16. uro (od 1. maja naprej do 18. ure).

Uživajte v družbi stalaktitov in stalagmitov
Ste vedeli, da je Ljubljani najbližja kraška jama, odpr-

ta za ogled, Županova jama? Jamo, nekoč poimenovano 
tudi Taborska jama, so odkrili pred skoraj 100 leti, leta 
1926. V poletnem času lahko služi kot ohladitev, pozimi 
pa se v njej lahko celo malo pogrejete, saj je v jami stalna 
temperatura okoli 10 °C.

V času korone je Županova jama zaživela tudi z zani-
mivimi in dobro obiskanimi delavnicami in doživetji, kot 
sta Jama LAB in Odkrij netopirsko skrivnost.

Nedaleč stran od Županove jame je Tabor nad Cerovim, 
eden izmed najbolje ohranjenih protiturških taborov na 
Slovenskem. Krajši sprehod skozi prebujajoči se gozd vas 
pripelje do mogočnega obzidja, ki za zidovi varno hrani 
kmečke modrosti in bogato zgodovino.

Zavod za turizem Grosuplje
Adamičeva cesta 15,1290 Grosuplje

01 786 25 74 
info@visitgrosuplje.si
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Razlika med slovenskim in tujimi turisti je predvsem v izbiri aktivnosti

Na  TIC Soča  pravijo, da se turi-
sti za obisk njihovih krajev večinoma 
odločajo zaradi narave, pokrajine, 
reke Soče in aktivnosti v naravi. Slo-
venci kot bolj aktiven narod povpra-
šujejo po pohodniških in gorniških 
poteh, medtem ko se želijo tuji turisti 
preizkusiti v vodnih športih. V zad-
njem letu so prevladovali predvsem 
slovenski turisti zaradi koriščenja 
turističnih bonov. Med tujimi turi-
sti pa prevladujejo turisti iz Avstrije, 
Nemčije, Francije, Poljske, Italije in 
tudi Španije. V zadnjih dveh letih je 
bilo ob morju približno 65 odstotkov 
domačih gostov, med tujci pa pred-
njačijo Avstrijci, Nemci in Madžari. 

V TIC Kamnik pravijo, da je 
pred pandemijo precejšnji delež 
obiskovalcev prihajal iz tujine. V 
času med pandemijo pa se je po-
večal obisk domačih obiskovalcev 
predvsem zaradi turističnih bo-
nov. V obeh obdobjih je največ 
tujcev prišlo iz Nemčije, Avstrije, 
Francije, Nizozemske, Češke in 
drugih evropskih držav. Dober 
primer iz prakse so zabeležili 
lani, ko se je za nekaj mesecev 
odprla letalska povezava Ljublja-
na–Madrid, kar je povečalo obisk 
Špancev. Pred pandemijo so go-
stje prišli tudi iz Amerike, Velike 
Britanije in Kitajske.

Na Notranjskem ugotavljajo, da 
obiskovalce najbolj pritegne spre-
minjajoča se narava Cerkniškega 
jezera, dolina naravnih mostov – 
Rakov Škocjan, gora Slivnica ter 
dežela podzemnih jezer Križne 
jame. V Notranjskem parku so pred 
kovid epidemijo večdnevni obisk 
ustvarjali tuji gostje (Nemci, Itali-
jani, Francozi, Nizozemci), medtem 
ko so bili domači gostje predvsem 
enodnevni – izletniški obiskovalci. 
Pandemija pa je povzročila spre-
membe v strukturi gosta, saj je zad-
nji dve leti na območju Cerkniškega 
parka prevladoval domači gost, ki 
je ustvarjal tudi večino prenočitev. 
Med domačimi gosti beležijo pred-
vsem prihode družin z majhnimi ali 
šoloobveznimi otroki ter parov raz-
ličnih starosti, ki želijo biti aktivni 
(pohodništvo, kolesarstvo).

Na TIC Ljubljana so veseli, da so zaznali znatno večji obisk domačih  
gostov, za katere si želijo, da bi se v prestolnico vračali tudi v prihodnje.
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Enkratna in 
butična izkušnja,  
ki pa ni za vsakogar
Avtorica: Jerneja Srebot

Zanimanje po programih opazovanja divjih živali v naravnem okolju je veliko in 
raste iz leta v leto, kar se kaže tudi v naraščajočem številu izvajalcev teh progra-
mov. Med obiskovalci prevladujejo tuji gostje, medtem ko je med slovenskimi 
obiskovalci zanimanje precej manjše zaradi razmeroma visokih cen in dejstva, 
da je divjih živali v naši okolici še vedno veliko. Nekateri ponudniki so zabeležili 
povečano število slovenskih obiskovalcev med epidemijo, na splošno pa gre ve-
činoma za ljubitelje narave, ki iščejo pristna doživetja v naravnem okolju.

začne s spoznavanjem opazovanih ži-
vali – najpogosteje je tu poudarjen rjavi 
medved – in predstavitvijo okvirnega 
poteka programa, vključno s pravili 
obnašanja v naravi. Vodnik programa 
je pogosto lovec in obiskovalcem na 
poti do opazovalnice izpostavi znake 
prisotnosti živali, kot so stopinje, ostanki 
dlak in iztrebki, gostje pa tako spoznajo 
naravno okolje opazovanih živali in so-
bivanje človeka v tem kontekstu.

Sledi glavni in najbolj napet del 
doživetja, ko gostje na opazovalnici 
pričakujejo pojav živali. Čakanje lahko 
traja tudi do tri ure, a je v večini prime-
rov uspešno – na Zavodu Kočevsko so 
npr. lani zabeležili okrog 80-odstotno 
uspešnost videnja medveda – običaj-
no pa je možno videti tudi druge živali, 
kot so lisice, kune in razne ptice.

»Ko se žival umakne, gosti z vodni-
kom previdno zapustijo opazovalnico 
in se vrnejo na izhodiščno točko pro-
grama. Odvisno od ponudnika progra-
ma: nekateri po zaključku ponudijo še 
kakšen domači prigrizek,« razložijo 
na Regionalni razvojni agenciji (RRA) 
Zeleni kras.

Glavna sezona programov se začne 
spomladi, v aprilu ali maju, in traja 
do septembra, ob ugodnih razmerah 
pa tudi oktobra, odvisno od letine 
jesenske hrane v gozdovih.

Tehtati je treba privlačnost storitve 
in vpliv na okolje

Opazovanje živali v naravnem oko-
lju je doživetje, ki nagovarja specifično 
skupino ljudi, kot so denimo fotografi 
in ljubitelji narave, in ni prilagojeno 
družinam. Otroci težko zdržijo več ur v 
popolni tišini, če se v okolici ne dogaja 
nič, hkrati pa še vedno obstaja mož-
nost, da se divje živali ne bodo pojavile. 
Tudi prvoten namen samih opazovalnic 
je kaj drugega kot udobje, zato v njih ni 
enostavno zdržati veliko časa.

»S tega vidika opazovanje oziroma 
fotolov ni namenjen kar vsakemu, ki je 
za to pripravljen plačati. Pravzaprav je 
namenjen razmeroma majhni skupini 
ljubiteljev divjine, ki razume, da je v 
gozdu človek tisti, ki je gost in nima 

Čakanje lahko 
traja tudi do tri ure, a je v 
večini primerov uspešno 

– na Zavodu Kočevsko so 
npr. lani zabeležili okrog 

80-odstotno uspešnost 
videnja medveda – 

običajno pa je možno 
videti tudi druge živali, 

kot so lisice, kune in razne 
ptice.

»Zanimanja za opazova-
nje divjih živali, fotolov 
in za različne programe 

gozdovništva, torej preživetja v naravi, je 
pri nas vedno več, zato želimo gostom in 
obiskovalcem ponuditi čim več raznoli-
kih in zanimivih programov na to temo, 
doživetja in team-buildinge preživetja v 
naravi pa ponujajo tudi nekateri lokalni 
ponudniki,« pravijo na zavodu Kočevsko.

Visoke cene preprečujejo 
razvrednotenje storitve

Ponudbe opazovanja živali, pred-
vsem medvedov, v naravnem okolju 
je pri nas precej. Med posameznimi 
ponudniki se sicer vsebina programa 
lahko razlikuje. Cena programov se 
giblje med 90 in 150 evrov na osebo in 
je odvisna od vsebine – ali gre samo 
za opazovanje oziroma fotolov ali 
pa so vključene še dodatne ponud-
be, kot so voden sprehod po gozdu, 

predstavitev življenjskega prostora 
divjih živali, kulinarika ipd.

»Pri oblikovanju cen za tovrstne 
programe je po naši oceni še prostora 
in bi lahko bila višja, saj gre res za 
ekskluzivno doživetje v naravi, kjer si 
od živali oddaljen le nekaj metrov in 
jo dejansko doživiš zelo blizu,« pou-
darjajo na RRA Zeleni kras.

Gre za celostno in butično osno-
vane produkte, razvite v skladu s 
standardi trajnostnega turizma in z 
najmanjšim možnim vplivom na na-
ravni prostor in življenje divjih živali. 
V izogib množični obiskanosti so cene 
temu primerno prilagojene in prepre-
čujejo razvrednotenje storitve.

Čakanje se v večini primerov 
obrestuje

Izleti opazovanja divjih živali se rahlo 
razlikujejo glede na ponudnika, a imajo 
v osnovi enako sestavo. Tipičen izlet se 
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vpliva na dogajanje,« poudarjajo v 
Notranjskem regijskem parku. 

Po drugi strani pa se tu po njihovem 
mnenju odpirajo možnosti dodatnih ak-
tivnosti, ki jih lahko priključimo same-
mu opazovanju, kot so voden sprehod, 
predstavitev gozda in medvedovega živ-
ljenja, gozdna malica, odkrivanje sledi, 
praznega brloga, prask na drevesu ...

»Opazovanje medveda tako pos-
tane le še češnjica na vrhu torte: 
zadovoljstvo nad doživetjem ni več 
pogojeno le s tem, ali smo medveda 
videli ali ne. S premišljeno spremlje-
valno ponudbo in interpretacijo bi se 
storitev lahko dvignila na višjo raven, 
a ves čas je treba tehtati in misliti 
tudi na to, koliko lahko posegamo v 
divje okolje gozda,« opozarjajo.

Pomembno vlogo bo imela 
digitalizacija

Doživetja z opazovanjem živali so 
že zdaj del butične ponudbe sloven-
skega turizma. Izvajalci beležijo ve-
liko zadovoljstvo gostov s programi 
opazovanja živali in jih smatrajo kot 
perspektiven del nadaljnjega turi-
stičnega razvoja, ki pa ga bo treba 
v prihodnosti dopolnjevati z novimi 
vsebinami in razširiti tudi na druga 
področja opazovanj in doživetij ne-
okrnjene narave.

»Turizem v gozdnih okoljih gre po 
naših mnenjih v smer vedno bolj zele-
nega turizma, z močno izraženo nara-
vovarstveno noto in razvojem doživetij, 
ki podpirajo te vrednote,« pravijo na 
RRA Zeleni kras in pojasnjujejo, da so 
storitve, kot so opazovanje živali, vo-
deni sprehodi po UNESCO zaščitenih 
območjih, interpretacija okolja in spo-
znavanje povezav med gozdom, žival-
stvom in človekom samo delček tega.

V prihodnje bo po njihovem mne-
nju veliko vlogo imela tudi digitalizaci-
ja kot dopolnitev doživetja gozda, ki bo 
omogočala še bolj podrobno spozna-
vanje okolja s pomočjo tehnologije. 
»Pri tem bo seveda treba paziti, da 
tehnologija in digitalizacija ne odvza-
meta bistva, tega, kar ljudje iščemo 
– stik s prvinsko naravo,« opozorijo. 
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Razburljivo doživetje  
v osrčju narave
Spoznajte prostranstva zelenih Kočevskih gozdov. Pokrajina z najbolj naravno ohranjeni-
mi predeli v Sloveniji vas bo sprejela take, kot ste. V najglobljih kotičkih so skriti ostanki 
pragozdov, kjer boste lahko začutili življenje v prvinski obliki. Podajte se globoko v gozd in 
prisluhnite čisto od blizu, kako diha narava. Tu domuje in deluje Avanturistični park Ris.

V Avanturističnem parku Ris so po-
nosni, da so od Nacionalne komisije 
prejeli trajnostni certifikat Zelenega 
ključa (Green Key). Pridobivanje Ze-
lenega ključa prikazuje prizadevanja 
ustanov za razvoj okolju prijaznega, 
trajnostnega in odgovornega podje-
tja. Park je bil kot prva destinacija na 
Kočevskem označen kot SLOVENIAN 
GREEN ATRACTION.

Kaj ponuja Lynx Pro Adventure?
Preizkusite se lahko v taktičnem 

streljanju, preživetju v naravi, vrvnih 
tehnikah, jamarstvu, potapljaštvu in 
celo padalstvu. Za vas organiziramo ne-
kajurne, enodnevne in tudi več dnevne 
aktivnosti, kjer se boste preizkusili v tak-
tičnih veščinah, kakršne pri svojem delu 
uporabljajo pripadniki specialnih sil.

Aktivnosti so zasnovane za kolek-
tive podjetij, razrede dijakov ali štu-
dentov, ki želijo doživeti nepozabne 
trenutke pri spoznavanju nečesa pov-
sem novega. Takšnega team buildinga 
gotovo še niste izkusili. 

Kako se pripraviti na aktivnost?
Na vsako pustolovščino se je tre-

ba pripraviti. Preden se odločite za 
rezervacijo aktivnosti, si preberite 
omejitve in se seznanite z nasveti, ki 
vam jih podajajo naši strokovnjaki. 

Za udeležbo na nekaterih naših ak-
tivnostih namreč obstajajo določene 
omejitve: v paketih, kjer je vključeno 
strelno orožje, je pogoj minimalna sta-
rost 12 let, v potapljaških aktivnostih 
prav tako, v vseh ostalih pa je ome-
jitev 8 let. Mlajši od 14 let morajo na 
aktivnost priti v spremstvu polnole-
tne osebe, ki bo v njihovem imenu tudi 
podpisala izjavo o odgovornosti.

Da bi kar najbolje izkoristili obisk 
pri nas, boste potrebovali tudi vsaj 
zmerno raven telesne kondicije. Če se 
brez težav vzpnete po lestvi in skače-
te, naredite nekaj počepov, potem ne 
bo težav in boste neizmerno uživali. 
Vse aktivnosti pa bodo prilagojene 
vašim sposobnostim.

IBS Varovanje in storitve, d. o. o.

Tomšičeva 13, 1330 Kočevje

Slovenija

Telefon: +386 01 54 65 065

Mobilni telefon: +386 40 718 550

 info@lynx-proadventure.com 

www.lynx-proadventure.com 

Avantura tudi za najbolj 
zahtevne!

Lynx Pro Adventure deluje v so-
delovanju z LYNX PRO centrom 
odličnosti. V LYNX PRO centru 
odličnosti so dobrodošli vsi – 
tako tisti, ki si želite adrenali-
na in zabave, kot tudi tisti, ki za 
svoje delo potrebujete specia-
listična taktična znanja. 
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Gostje so praviloma tujci

Tipični gostje programov z opazovanjem 
živali so večinoma tujci in ljubitelji nara-
ve, med njimi pa so tudi taki, ki tovrstno 
doživetje doživljajo kot adrenalinsko ali 
kot izziv.

»Opažamo, da ni pravilo, da gosti, ki pri-
dejo k nam v destinacijo na program opa-
zovanja medvedov, tudi nujno prespijo v 
destinaciji. Tako smo že imeli goste, ki so 
bili nastanjeni v Starem trgu ob Kolpi in 
so prišli k nam na program opazovanja 
medveda,« pravijo na RRA Zeleni kras.

Tudi v Notranjskem regijskem parku so 
najpogostejši gostje iz drugih evropskih 
držav, ki pa so v veliki meri izkušeni fo-
tografi in imajo zato tudi temu primerna 
pričakovanja.

Obiskovalec med fotografiranjem Blejskega Vintgarja
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LOVSKI TURIZEM

Tujci pridejo v Slovenijo 
tudi streljat divjad 
Avtorica: Jerneja Srebot

Lovski turizem je za nekatere povsem nesprejemljiv, za druge pa  
privlačna možnost preživljanja dopusta, ki jo nudi naša država. 

Lovski gostje v 
Sloveniji ne morejo 
samostojno loviti, ampak 
morajo imeti spremstvo 
profesionalnega lovca 
oziroma lovca z lovsko 
izkaznico.

O lovnem turizmu odloča vsaka 
posamezna lovska družina 
oziroma upravljavka lovišča, 

ki ga izvaja v skladu z veljavno zako-
nodajo. Z lovsko-upravljavskimi načr-
ti sta predpisani tako višina kot tudi 
spolna in starostna struktura odvze-
ma divjadi, pri čemer gre za vsoto 
odstrela in vseh dokazljivih izgub iz 
populacije, ki lahko nastanejo zaradi 
drugih vzrokov, kot so povozi, bolezni 
in plenilci. Lovska družina torej dobi 
natančen načrt dela v lovišču vključno 
z odstrelom, ali bo nekaj tega ponu-
dila lovskim gostom, pa je avtonomna 
odločitev vsake lovske družine.

Najbolj zaželen je gams
Najpogostejši lovski gosti v Slo-

veniji so Nemci, sledijo Avstrijci, ve-
liko pa je tudi Slovencev. Lovišča s 
posebnim namenom (LPN) je v letu 
2021 obiskalo približno 2.400 lovskih 
gostov iz 28 držav.

»Zagotovo je za tuje lovske gos-
te v Sloveniji najbolj zanimiva vrsta 
divjadi gams, sledijo srnjaki, jeleni, 
mala divjad ter udeležbe na pogonih, 
kjer se večinoma izvaja odstrel z na-
menom uravnavanja številčnosti in 
kjer je lahko uplenjeno večje število 
divjadi v kratkem času,« pravi Jan-
ko Mehle, vodja službe za lovišča s 
posebnim namenom na Zavodu za 
gozdove Slovenije (ZGS).

Lovski gostje v Sloveniji ne more-

jo samostojno loviti, ampak morajo 
imeti spremstvo profesionalnega 
lovca oziroma lovca z lovsko izkazni-
co, medtem ko za tuje goste lovska 
izkaznica ni potrebna. »Slovenija je 
ena redkih držav v EU, kjer tujec ne 
potrebuje posebnega dovoljenja za 
lov, zato nad obsegom lovnega turiz-
ma oziroma števila lovskih gostov ni 
pregleda,« pravi Urša Kmetec z Lovske 
zveze Slovenije.

Trofeje so pri nas redkost
Odstrel divjadi za goste ponujajo 

tudi druge države, zato je na trgu pre-

cejšnja konkurenca, Slovenija pa je pri 
tem manj privlačna tudi zaradi dej-
stva, da se pri nas z divjadjo upravlja 
sonaravno. Poleg točno določenega 
obsega odstrela je tudi dodatno 
krmljenje divjadi omejeno na zimski 
čas in zgolj za nekatere vrste divjadi, 
in to z namenom zmanjševanja škode 
v okolju, ne pa za pridobivanje čim 
večjih trofej. »Sonaravno upravlja-
nje pomeni tudi, da spoštujemo in 
oponašamo naravne procese – pri 
glavnini vrst divjadi to pomeni, da je 
treba veliko večino odvzema opraviti 
v razredu mladih, srednji starostni 

razred se čim bolj varuje, nekaj pa 
še v razredu starih živali, ki pa jih je 
v populacijah relativno malo,« poja-
snjujejo na ZGS. 

Za odstrel morajo plačati 
Cene odstrela so odvisne pred-

vsem od trofejne vrednosti divjadi 
in so zelo različne, uplenitev poseb-
no močnih trofejnih živali pa je pri 
nas izjema. Povprečna cena odstrela 
srnjaka se giblje okoli 350 do 400 
evrov, jelena okoli 800 evrov in gamsa 
okoli 1.000 evrov, posamezni osebki 
pa lahko dosegajo tudi precej višje 
vrednosti.

Lovske organizacije v Sloveniji so 
zelo dejavne na področju ohranjanja 
narave, vzdrževanja in izboljševanja 
življenjskih razmer za divjad in tudi 
za nekatere druge, zavarovane žival-
ske vrste, zato je lov lovskih gostov v 
Sloveniji povezan tudi z doživljanjem 
razmeroma ohranjene narave.

»V zadnjem času pa s hitrim ra-
zvojem turizma in najrazličnejših 
oblik rekreacije v prostoru opažamo 
poslabševanje razmer, tako kot se 
poslabšujejo tudi življenjski pogoji za 
prostoživeče živali, predvsem zaradi 
izginjanja in fragmentacije njihovega 
življenjskega prostora in čedalje večje 
stopnje vznemirjanja,« poudarja po-
udarja Janko Mehle. To stanje se je 
med epidemijo še dodatno poslab-
šalo, saj so ljudje začeli v tem času 
še bolj množično zahajati v naravo. 
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krajini možno obiskati in si 
pogledati tudi kulturne zna-

menitosti, ki jih gostijo belokranjska 
mesta: Črnomelj, Metlika in Semič. 
Obiskovalcem ponujajo sprehajanje 
po mestnih središčih ter po galeri-
jah in muzejih, kjer se lahko dobro 
spoznajo z zgodovino in številnimi 
zanimivostmi, ki jih skriva Bela kra-
jina. Pogledajo si lahko predstavitev 
domačih obrti, preučijo stare stavbe, 
dobijo vpogled v življenje v preteklo-
sti in se spoznajo z lokalnimi navada-
mi, narodno nošo, tradicijo ... 

V Belokranjskem muzeju v Metliki 
v metliškem gradu si gostje na stal-
ni razstavi lahko pogledajo življenje 
ljudi od prazgodovine do sredine 20. 
stoletja, ogledati pa si je možno tudi 
vinogradniško zbirko, ki prikazuje 
belokranjsko vinogradniško opremo 
zadnjih dvestotih let.

O zgodovini vas pouči tudi Mestna 
muzejska zbirka Črnomelj, ki domuje 
v rojstni hiši pisatelja Mirana Jarca, 
navdušence nad kulturo in zgodovi-
no pa utegnejo zanimati tudi ostale 
belokranjske ustanove, kot so Gale-
rija Kambič, Krajevna muzejska zbir-
ka Semič in spominska zbirka Otona 
Župančiča v Vinici.

Dežela vin in dobre hrane
En pomembnejših elementov turiz-

ma v Beli krajini je tudi gastronomi-
ja, saj obiskovalce v te kraje pogosto 
privabijo tipične belokranjske jedi. 
Dnevni izletniki radi obiskujejo de-
gustacije, ki jih ponujajo prideloval-
ci vin, priljubljene pa so tudi razne 
delavnice peke belokranjske pogače.

V tem kontekstu so v destinaciji raz-
vili tudi kulinarično-turistični produkt 
Okusi Bele krajine, ki izpostavlja deset 
značilnih belokranjskih jedi. Izbor jedi, 
ki ga je možno poskusiti v izbranih be-
lokranjskih gostilnah, zajema nasled-
nje specialitete: belokranjsko pogačo, 
belokranjsko povitico, belokranjsko 
cvrtje, belokranjski nadev ali semiško 
fulanje s hrenom, ajdovo potico, belo-
kranjsko šaro, žitno klobaso, bravino s 

Dobrodošli v zeleni objem reke Kolpe!

Družinski, večkrat nagrajen 
eko kamp je obvezen postanek 
za vse ljubitelje narave.

 KOLPSKE POČITNICE  
V BELI KRAJINI

Camping Bela krajina-Podzemelj
www.kamp-podzemelj.si, Tel.: +386 7 30 69 572
info@camping-belakrajina.si

Podzemelj spada med najlepše lokacije ob Kolpi, 
saj je tukaj reka najtoplejša in odlična za kopanje, 
supanje, čolnarjenje ali skok v vodo s tarzanom. 
Tik ob urejenem kopališču, se razprostira funpark 
Kolpacabana in pestra ponudba doživetij kot so 
adrenalinski park, bowling, mini golf, odbojka na 
mivki, najem e-koles, kanujev... vse za sproščujoč 
aktivni oddih! Poskrbljeno je za otroške animacije 
in tudi kužke, ki imajo svoj agility park!

V kampu je restavracija s prijetno gostinsko teraso, 
okusna kulinarična ponudba, belokranjska vina in craft 
pivo. Gostom je na voljo tudi bogat zajtrk, polpenzion in 
polni penzion.

Prostorne parcele pod krošnjami dreves so idealne 
za kampiranje v šotoru, avtodomu ter prikolici, za 
več udobja pa lahko najemete udobne sobe, mobilne 
hiške ter glamping hiške.

Na voljo posebne pomladne ponudbe za:
  počitnice v mobilnih hiškah za 2-8 oseb
 glamping in wellness oddih za pare
 akcijska cena kampiranja
 
Rezervirajte svoje edinstvene počitnice in 
nepozabne trenutke v srcu Bele krajine.

kamping bela krajina_apr22.indd   1kamping bela krajina_apr22.indd   1 6.4.2022   14:29:176.4.2022   14:29:17

Raznovrstna 
pokrajina z 

bogatim izročilom
Avtorica: Jerneja Srebot

Bela krajina je raznolika turistična destinacija, ki jo turisti navadno obiš-
čejo kot celoto. Na območju je kopica lokacij, bogatih z zanimivimi kultur-
nimi postanki, predvsem pa je to kraj za ljubitelje oddiha v naravi. Kam-
pi ob reki Kolpi ponujajo veliko priložnosti za aktivnosti, kot so plavanje, 
rafting, vožnja s kanuji in seveda kampiranje, zato se sem pogosto vračajo 
obiskovalci, ki imajo radi mir, neokrnjeno naravo in zelene površine ter 
priložnost za šport, druženje in zabavo v objemu narave. Bela krajina je 
dom kar dvema krajinskima parkoma – Kolpa in Lahinja – ki se, kot nami-
guje ime, držita obeh večjih belokranjskih rek.

Pogled na Črnomelj

Pobrežje pri Adlešičih – Mlin in žaga



TURIZEM  |  APRIL 2022TURIZEM  |  APRIL 2022

5150

N
A POTEPN

A 
PO

TE
P

sladkim zeljem, belokranjske žlinkrofe 
in odojka ali jagenjčka na ražnju.

H kulinarični belokranjski izkušnji 
prispevajo tudi dogodki, ki jih gostijo 
belokranjska mesta. Med njimi lahko 
izpostavimo Vinsko vigred, tridnevno 
prireditev, ki tradicionalno poteka v 
Metliki v maju in predstavlja največji 
festival vina v Sloveniji, prav tako pa 
bodo v novembru spet potekali tudi 
Vikendi okusov Bele krajine v različnih 
krajih in gostilnah v Beli krajini.

Obilje dediščine,  
ki jo ponuja narava

Bela krajina je v prvi vrsti dežela 
oddihov v naravi. Obiskovalcem po-
nuja vrsto doživetij in aktivnosti, ob 
belokranjskih vodah pa je mogoče 
najti tudi dva krajinska parka. 

Krajinski park Kolpa je v občini Čr-
nomelj na območju med Starim trgom 
in Dragoši. Kot namiguje ime, se pros-
tor drži reke Kolpe, ki je tudi glavna 
znamenitost parka, med svojo potjo 
skozi območje pa večkrat spremeni 
svoj značaj. Poleg ohranjene narave 
je pomemben element parka tudi 
kulturna dediščina, kot so gradovi ter 
številni mlini in žage ob Kolpi, izsto-
pajo pa tudi dvori – gre za štiristranič-
no zaprto domačijo, ki jih sestavljajo 
stanovanjska hiša, skedenj, hlev in na 
sredini dvorišče.

Še en manjši krajinski park najdemo 

ob reki Lahinji. Umeščen je v središče 
agrarnega območja in predstavlja va-
rovano zatočišče za številne rastlinske 
in živalske vrste tistega predela. Med 
glavne znamenitosti krajinskega par-
ka Lahinja spadata močvirje Nerajski 
lugi in nekdanji grajski kompleks v vasi 
Pusti Gradec, v informacijskem centru 
v Velikem Nerajcu pa lahko začutimo 
utrip življenja naših prednikov in si 
pogledamo staro arhitekturo.

Bela krajina se v letu 2019 pridru-
žila destinacijam, ki so pridobile zlati 
znak zelene sheme, s čimer so se za-
vezali razvijanju trajnostnega turizma 
in se opredelili kot okolju in družbi 
prijazna destinacija. Koncepta Zele-
ne destinacije ne opredeljujejo kot 
projekt le za turistično organizacijo, 
temveč gre za skupne napore vseh 
deležnikov destinacije na vseh pod-
ročjih delovanja – ne le v turizmu.

Priložnost za opazovanje  
jamskega endemita

Ena glavnih naravnih atrakcij Bele 
krajine je črni močeril, ki ga je možno 
najti le na področju belokranjskega 
krasa. Na Domačiji Zupančič ob izviru 
Jelševnik je bil pred kratkim urejen 
Infocenter, katerega namen je ozave-
ščanje o pomenu ohranjanja čistega 
okolja in je nastal kot del projekta 
'Črna človeška ribica'. Obiskovalce 
ozavešča o ekološki občutljivosti 

območja, hkrati pa jih seznanja z 
življenjem tega jamskega endemi-
ta. Obiskovalci tako tu dobijo prve 
informacije o črni človeški ribici in 
jamskem življenju.

Na Infocentru organizirajo številne 
dogodke za vso javnost, pri čemer po-
sebno pozornost namenjajo šolskim 
skupinam, skupen cilj vseh aktivno-
sti pa je prispevati k ohranjanju čiste 
narave. 

Jelševnik velja kot edina lokacija, 
kjer je črno podvrsto človeške ribice 
možno opazovati v naravi, in sicer 
s pomočjo IR-kamere, ki ni moteča 
za živali. Dodaten cilj, ki so ga zas-
ledovali s projektom, je povečanje 
prepoznavnosti narave Bele krajine 
v slovenskem in svetovnem merilu kot 
posledica ureditve lokalitete edin-
stvene živalske podvrste.

Bela krajina se je 
v letu 2019 pridružila 
destinacijam, ki so 
pridobile zlati znak 
zelene sheme, s čimer so 
se zavezali razvijanju 
trajnostnega turizma in 
se opredelili kot okolju in 
družbi prijazna 
destinacija. Koncepta 
Zelene destinacije ne 
opredeljujejo kot projekt 
le za turistično 
organizacijo, temveč gre 
za skupne napore vseh 
deležnikov destinacije na 
vseh področjih delovanja 
– ne le v turizmu.

Reka Kolpa v Adlešičih

Z užitkom in varno po Kolpi
www.glamping-kolpa.si

www.kolpa-adventures.com

kolpa adventures_apr22.indd   1kolpa adventures_apr22.indd   1 7.4.2022   10:17:367.4.2022   10:17:36
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ravnin in planin
Avtorica: Jerneja Srebot

Na Gorenjskem tako ponujajo 
aktivnosti v razgibanem hri-
bovju in ob gorskih vodah, 

v Prekmurju pa širne ravnine lahko 
izkusimo v živo, od daleč ali pa celo 
pod njimi, v podzemlju.

Izobilje poti in razgledov
Na Gorenjskem skoraj ni destina-

cije, ki ne bi vabila v naravo. Odpirajo 
se nam razgledni vrhovi, gozdovi in 
reke, predvsem pa veliko prostora 
za aktivna doživetja. Številne ureje-
ne pohodne poti nas popeljejo na 

zanimive razgledne točke, ne manj-
ka pa se tudi tematskih poučnih in 
planinskih poti.

Eno od izhodišč za kolesarjenje po 
Gorenjski je Radovljica, saj iz tega sti-
čišča poti vodijo proti Bledu, Bohinju, 
Tržiču in Škofji Loki, za turne kolesarje 
pa so urejene turnokolesarske trase 
na planinah Jelovice in Karavank.

V toplih mesecih si lahko privo-
ščimo aktivna doživetja na reki Savi, 
seveda pa ne moremo mimo Blejske-
ga in Bohinjskega jezera, ki v vročini 
ponujata prijetno osvežitev. 

Raziskovanje in aktivno preživljanje časa v 
neokrnjeni naravi je skupna točka, ki jo po 
Sloveniji poudarjajo skoraj vse destinacije. 
Najsi gre za reke in jezera, kmečke pokrajine 
ali odmaknjene gozdove, ravnice ali 
gorate steze – vedno se najde priložnost za 
sprehajanje, kolesarjenje in tako ali drugačno 
spoznavanje lokalnih naravnih posebnosti.
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@muravidek.re

muravidekre@gmail.com

www.muravidek.re

Odkrij bisere Prekmurja, obišči številne naravne in kulturne znamenitosti, 
izkusi najboljša doživetja, spoznaj bogato ljudsko tradicijo, zgodovinsko 
in kulturno dediščino!

Dobre ideje za izlet ponujajo tudi 
številni slapovi. V bližini Bleda si misli 
lahko odpočijemo v soteski Vintgar, ki 
predstavlja najbližjo točko za vstop v 
Triglavski narodni park. Po soteski nad 
reko Radovno je preko mostov spelja-
na učna pešpot, ki se zaključi s pog-
ledom na 13 metrov visok slap Šum.

Prostor za kulinarična doživetja
Poleg doživljanja narave je Slove-

nija v zadnjem času naravnana tudi 
na prvovrstna kulinarična doživetja, 
saj je v letu 2021 nosila naziv Evrop-
ske gastronomske regije.

Med destinacije, ki so se v okvi-
ru gastronomskega modula Zelene 
sheme slovenskega turizma odloči-
le za vključevanje načel trajnostne 
gastronomije, spadata tudi Bohinj in 
Radovljica. Poleg truda, ki ga pri tem 
vlagajo v gastronomske podvige, je 
velik poudarek tudi na tem, da de-
stinacije poiščejo strateške rešitve 
s posluhom do naravnega okolja in 
lokalnih prebivalcev.

V mestu Bohinj je gastronomija 
že vključena v strateške dokumente 
destinacije, nekaj let pa uspešno up-

ravljajo tudi znamko Bohinjsko/From 
Bohinj. V sklopu prizadevanj ponu-
jajo tudi številna vodena kulinarična 
doživetja.

Tudi Radovljica ima na gastronom-
skem področju za sabo že številne 
uspehe; med drugim kulinariki posve-
čajo cel november, ko dajo še več po-
udarka na lokalne menije iz lokalnih 
sestavin. Izstopajo tudi priljubljeni 
kulinarični dogodki, kot sta denimo 
Festival čokolade in Festival medu.

Stičišče kultur, ver  
in etničnih skupin

Na drugi strani pa Prekmurje poz-
namo po širokih ravnicah, po speci-
alitetah, kot je slavna prekmurska 
gibanica, velja pa tudi za glavno 
slovensko domovanje belih štorkelj. 
Ob reki Muri lahko najdemo številne 
mrtve rokave in mokrišča, ki nudijo 
prebivališče številnim vrstam ptic in 

drugim živalim, poplavljeni logi pa so 
pomembni predvsem za ptice selivke, 
med katerimi so tudi štorklje.

Destinacija ponuja možnost spro-
stitve v velikem naboru term z izviri 
termalnih voda, na sosednjih vino-
rodnih pobočjih pa lokalni ponudni-
ki omogočajo doživetja ob žlahtni 
kapljici in kulinaričnih dobrotah. 
Krajina tudi opazno povezuje vplive 
sosednjih držav in služi kot stičišče 
različnih kultur, ver in etničnih skupin.

Bližnje Lendavske Gorice so znane 
po kakovostnih belih vinih, ponujajo 
pa tudi dober razgled naokrog. Blizu 
meje z Madžarsko stoji 50 metrov vi-
sok razgledni stolp Vinarium, ki ponu-
ja širok pogled na pokrajine kar štirih 
držav naenkrat. Pogled sega od Len-
davskih Goric vse do porečja Mure ter 
po ravnicah in gričevju Slovenije, Ma-
džarske, Hrvaške in Avstrije. Dostop 
na stolp je možen po 240 stopnicah. 

Kdor ne zmore tega podviga, se lahko 
nanj povzpne tudi z dvigalom.

Najrazličnejši načini  
spoznavanja krajev

S Pomurjem se lahko podrobneje 
spoznamo v arhitekturno zanimivem 
Expanu, regijskem promocijskem 
centru ob Soboškem jezeru, ki nas 
preko inovativnih metod popelje na 
pravo potovanje skozi čas.

V bližini naselja Grad se je možno 
spusti tudi v vulkansko podzemlje Doži-
vljajskega parka Vulkanija, kjer nas čaka 
doživetje vulkana, ki je na območju da-
našnjega Goričkega pred tremi milijoni 
let oblikoval pokrajino. Vsebine, ki jih 
tam pripravljajo, so namenjene vsem 
obiskovalcem in ne zgolj otrokom, so pa 
zanje na voljo številne igre, odkrivanje 
zakladov, potovanje v središče vulkana 
in doživetja v 4D-tehniki. 

Tukaj odrežite!

Pridite v Doživljajski park Vulkanija in se s krtkom Olijem podajte na nepozabno 
doživetje v središče goričkega vulkana!
Na kraterju nekdanjega vulkana vas čaka zanimivo in doživeto potovanje v vulkansko podzemlje, kjer boste 
skozi interaktivne vsebine in 3D fi lme s posebnimi efekti spoznali moč vulkanov, nastanek vesolja in življenja 
na Zemlji, igrali vulkanske igrice, se sprehodili skozi lavino cev, otipali prave geode, se z dvigalom spustili v glo-
bino 6000 metrov in se s pomočjo Olijevega podzemnega 3D vlaka prav adrenalinsko vrnili nazaj na površje.
V geološkem muzeju vas čaka nov virtualni geo-peskovnik, v kamnolomu bazaltnega tufa pa lahko najdete 
kristale olivina.

nova doživetja v vulkanskem podzemlju, padajoča lava,
vožnje s turističnim vlakom, raziskovanje v kamnolomu
in nov virtualni geo-peskovnik

Odpiralni čas:
· april - oktober: torek - nedelja: 10.00 - 18.00
· november - december: torek - nedelja: 10.00 - 16.00
· ob ponedeljkih zaprto.

Informacije in najava: 02/553 10 00, info@vulkanija.si

Doživljajski park Vulkanija 

ZUKD Grad, Grad 174, 9264 Grad

Od 25. junija dalje novo vulkansko VR doživetje!

Tukaj odrežite!

nova doživetja v vulkanskem podzemlju, padajoča lava,
vožnje s turističnim vlakom, raziskovanje v kamnolomu

 november - december: torek - nedelja: 10.00 - 16.00

Informacije in najava: 02/553 10 00, info@vulkanija.siInformacije in najava: 02/553 10 00, info@vulkanija.si

Od 25. junija dalje novo vulkansko VR doživetje!

DOŽIVITE VULKAN NA GORIČKEM

ZABAVNE POČITNICE PRI OLIJU:

S Pomurjem se lahko podrobneje seznanimo 
v arhitekturno zanimivem Expanu, regijskem 
promocijskem centru ob Soboškem jezeru, ki nas preko 
inovativnih metod popelje na pravo potovanje skozi čas.
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Kranjska Gora ponovno v znamenju prireditev
Zeleni gozdovi, slikovita prostrana polja in v ozadju gorski pejsaži predstavljajo srce  
Zgornjesavske doline – Kranjsko Goro. Oaza narave, kjer si lahko odpočijete telo in duha.

V Kranjski Gori se lahko preizku-
site v prenekaterih aktivnostih: od 
pohodništva, kolesarjenja, ferata-
nja, športnega plezanja do ribolova 
in gorskega teka. Če vas bolj navdu-
šuje odkrivanje kulturne dediščine in 
obiskovanje muzejev, pa si v več mu-
zejskih hišah lahko ogledate zanimive 
muzejske razstave in se seznanite z 
zgodovino teh krajev.

Pestro dogajanje za športne 
navdušence

Destinacija Kranjska Gora bo letošnjo 
poletno sezono v znamenju prireditev, 
začenši s Spartan Race Kranjska Gora, 
ko bo dolina pod Poncami med 21. in 
22. majem gostila novo tekmo svetovne 
serije. SPARTAN TRIFECTA WEEKEND pri-
naša zabavo za vso družino ter rekreaci-
jo za ljubitelje miganja in kakovostnega 
preživljanja prostega časa.

Prvi vikend v juniju bodo retro nav-
dušenci nad Pony kolesi gnali hudiča 
na najvišji slovenski prelaz Vršič, 19. 
in 20. avgusta pa bo v Mojstrani že 
drugo leto zapored potekal Triglav 
Trail Run, edinstveno trail tekaško 
doživetje po najlepših stezicah Julij-
skih Alp in Triglavskega parka. Teden 
dni kasneje bodo v Kranjski Gori na 
račun prišli ljubitelji kulinarike, saj se 
bo v Kranjski Gori ustavila Karavana 
okusov – potujoči street food, ki bo 
prispeval k živahnemu utripu mesta.

Na letalnico bratov Gorišek se sep-
tembra vrača prireditev Planica 400, 
ko tekači tečejo navzgor po letalnici, 
jeseni pa se bodo na stezice v Julijskih 
Alpah odpravili gorski tekači na teka-
ško prireditev, ki je del svetovne serije 
UTMB, Julian Alps Trail Run. 

 
https://kranjska-gora.si/

kranjska gora_apr22.indd   3kranjska gora_apr22.indd   3 5.4.2022   13:26:575.4.2022   13:26:57

V istem naselju se imenu primerno 
nahaja tudi velik grajski kompleks, 
kjer so predstavljene nekatere tradi-
cionalne domače obrti in zanimivosti 
Goričkega, okrog njega pa se ponuja 
nešteto možnosti za sprehajalce in 
kolesarje. 

Bogata dediščina mest
Največje mesto Prekmurja je se-

veda Murska Sobota, ki je hkrati tudi 
prekmursko geografsko središče. Tu 
najdemo renesančni grad s Pokrajin-
skim muzejem, ki nam predstavi zgod-
be krajev ob Muri, okolico gradu pa 
predstavlja velik park, ki ponuja mož-
nost za oddih od mestnega življenja. 

Lendava ali po starem Lipov Gaj je 
na najzahodnejšem koncu Prekmurja, v 
njej pa najdemo zanimiv kulturni moza-
ik, sestavljen iz najrazličnejših drobcev. 
V starem delu mesta lahko najdemo 
impozantno baročno cerkev sv. Katari-
ne, v bližini je tudi judovska sinagoga, 
nad vsem tem pa se pne grad, ki gosti 
galerijo in več zgodovinskih zbirk.

Nedaleč stran lahko v Bogojini naj-
demo cerkev Gospodovega vneboho-
da, ki jo je zasnoval slavni arhitekt 
Jože Plečnik. V oziru na tradicionalno 
obrt je okrogli stolp okrašen z glinas-
to posodo, ohranjen pa je tudi del 
prvotne romansko-gotske zgradbe. 

Pogled na Gozd Martuljek / Kranjska Gora
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Vse več 
povpraševanja  

po celovitih preventivnih
             tretmajih

                   velikem porastu so 
tudi potrebe po re-
ševanju sodobnih 

civilizacijskih težav, kot so imunska in 
mišična oslabljenost, debelost in me-
tabolne bolezni, preobremenjenost s 
toksini, težave z osredotočanjem in 
nezadovoljstvo z zunanjim videzom,« 
potrjujejo v družbi Terme Krka.

Velike spremembe v sestavi 
gostov

Zadnji dve leti sta bili za sloven-
ski turizem precejšen šok, ki se je 
poznal tudi v zdraviliškem turizmu. 
Tudi tu se je – v veliki meri zahva-
ljujoč turističnim bonom – sestava 
obiskovalcev drastično spremenila. 
V Rimskih termah so npr. v letu 2019 
beležili 80 odstotkov tujih nočitev 
in 20 odstotkov domačih nočitev, v 
naslednjih dveh letih pa se je raz-
merje zasukalo na 25 odstotkov tu-
jih gostov in 75 odstotkov domačih 
gostov. Prav tako so v zdraviliščih 

lep čas lahko izvajali le zdravstveno 
rehabilitacijo, turističnih gostov pa 
niso mogli sprejemati več mesecev.

»Vendar so razmere iz dneva v 
dan bolj obvladljive. V prihodnosti 
tako pričakujemo postopno rast 
obiska in povečanje potreb po od-
dihu – ljudje si želijo počitnic, po-
tovanj in doživetij,« pravijo v družbi 
terme Krka.

Hkrati je pandemija vplivala tudi 
na povpraševanje in ponudbo zdravi-
liških storitev, zaradi česar so mnogi 
ponudniki prikrojili svoje obstoječe 
programe. V Lifeclass Portorož so po-

nudbo prilagodili in dodali programe, 
ki spodbujajo razstrupljanje telesa in 
krepitev imunske odpornosti s po-
močjo lokalnih zdravilnih dejavnikov, 
večji poudarek pa so namenili tudi 
zdravemu načinu življenja, obvlado-
vanju stresa in izboljšanju počutja.

Vse bolj v smer preventive in 
trajnostnega razvoja

Trendi v zdraviliškem turizmu se, 
kot kaže, usmerjajo k medicinski 
kurativi in preventivi, obenem pa 
tudi k programom, ki so nadgradnja 
zdravega in aktivnega življenjskega 
sloga z namenom ohranjanja zdravja 
in vitalnosti, zmanjševanja posledic 
stresa in dviga kakovosti življenja.

»Gostje zelo dobro sprejemajo 
zdraviliške programe, ki imajo im-
plementirane tudi wellness storitve. 
Navsezadnje je sproščen človek bolj 
dovzeten za zdravljenje, telo pa se 
hitreje in boljše zdravi,« pojasnjujejo 
v družbi Lifeclass Portorož.

Zdravilišča tako poleg medicin-
skega wellnessa veliko pozornosti 
namenjajo tudi preventivnim progra-
mom za krepitev imunskega sistema, 
poudarek pa dajejo tudi ustvarjanju 
prijaznega okolja. »Naš razvoj bo šel 
v smeri manjših, a udobnih in pri-
jetnih hotelskih okolij, kjer gost ni 
številka in kjer se lahko za vsakega 
posameznika posebej potrudimo,« 
napovedujejo v Termah Krka. 

Splošni trendi slovenskega 
turizma se vse bolj usmerjajo v 
naravno, ekološko in butično, 
v podobno smer pa gredo tudi 
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nakazane trende

Programi v zdraviliščih so raznovr-
stni in se precej razlikujejo glede na 
ponudnika. V obalnih zdraviliščih je 
zelo priljubljena talasoterapija, ki 
vključuje uporabo morske vode in 
njej sorodnih produktov. Še vedno 
so priljubljeni klasični rehabilita-
cijski programi, od okrevanja po 
športnih poškodbah do zdravljenja 
pacientov po operacijah, krepitev 
hrbtenice in sklepov, pa tudi laj-
šanje težav, povezanih s srcem in 
ožiljem.

V Termah Zreče se na trenutne raz-
mere odzivajo z razvojem novih pro-
gramov: »Poleg uveljavljenih pro-
gramov, ki jih bomo nadgrajevali na 
podlagi novih znanstvenih dognanj 
in rehabilitacijskih metod, bomo 
goste nagovarjali s programi z višjo 
dodano vrednostjo, kot so programi 
okrevanja po covidu-19, program za 
dvig imunosti in psihofizične kondi-
cije, programi za zmanjševanje pos-
ledic stresa in kakovosten spanec, 
zdravilna srednjegorska klima na 
Rogli in podobno,« naštejejo. 

Tudi sicer se zdravilišča vedno bolj 
nagibajo v smer skrbi za sploš-
no dobro počutje in preventivno 
zdravljenje. Zelo priljubljene so 
terapije, ki pomagajo pri izgubi te-
lesne teže, razstrupljanju telesa in 
krepitvi imunskega sistema.

»Že nekaj let so trendi na trgu 
usmerjeni v celovit in holističen 
'well-being' v pospešeno in inten-
zivno skrb za zdravje, dobro počutje, 
biti in videti fit, se zdravo postara-
ti. Pojav pandemije pa je te trende 
samo še pospešil,« pojasnjujejo v 
družbi Sava Hotels & Resorts.

V Termah Dolenjske Toplice ponuja-
jo tudi tretmaje in skupinske vadbe 
za večanje čuječnosti in vitalnosti, 
ki pomagajo pri nemiru, težavah z 
begajočimi mislimi, anksioznosti, 
nespečnosti in stresu.

»V velikem porastu so tudi potrebe po 
reševanju sodobnih civilizacijskih težav, kot so 
imunska in mišična oslabljenost, debelost in 
metabolne bolezni, preobremenjenost s toksini, 
težave z osredotočanjem in nezadovoljstvo z 
zunanjim videzom,« pravijo v družbi Terme Krka.

Naravna zdravilišča so se v zadnjih dveh letih soočila s precejšnjimi spremem-
bami. V tem času so se opazno spremenile tudi želje gostov, kar se že odraža v 
novih programih, ki jih razvijajo ponudniki storitev. Vse bolj izrazite so potre-
be po uravnavanju stresa, po aktivnem počitku in umiku iz vsakdana.

Avtorica: Jerneja Srebot

Izvajanje joge v Portorožu, foto: Alex Stokelj

»V
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»Že nekaj let so      
trendi na trgu usmerjeni 

v celovit in holističen 
'well-being', v pospešeno 

in intenzivno skrb za 
zdravje, dobro počutje, 

biti in videti fit, se 
zdravo postarati. Pojav 

pandemije pa je te 
trende samo še pospešil,« 

pojasnjujejo v družbi 
Sava Hotels & Resorts.

v številnih zdraviliških centrih. V 
terapijah se vse pogosteje upora-
bljajo naravne metode in organske 
učinkovine, za celostno obravnavo 
pa poskrbita lokalna prehrana in 
skrbno urejena okolica.

Ponudba je zelo odvisna od ciljne 
skupine

Široka razširjenost zdraviliške de-
javnosti pri nas zavoljo konkurence 
prinaša tudi pestro izbiro ponudbe. 
Nekateri ponudniki so osredotočeni 
predvsem na zdraviliško in rehabilita-
cijsko dejavnost, drugi imajo večji po-
udarek na wellnessu in počutju, spet 
tretji se ponašajo s širokim izborom 
dejavnosti za otroke oziroma družine.

V skupini Sava Hotels & Resorts 
svojo ponudbo npr. gradijo na edin-
stvenih vodah – od zdravilnih termo-
mineralnih vod do blagodejnega blej-
skega jezera in morja: »Verjamemo, 

da je naše poslanstvo skrb za zdravje 
in dobro počutje gosta, zato je naša 
ponudba usmerjena v zdravstvene in 
wellness programe, zdravo prehrano 
za dobro počutje, animacijske progra-
me za otroke s poudarkom na zabavi 
in učenju ter športne aktivnosti za od-
rasle tako znotraj resorta kot različne 
aktivnosti v naravi.«

Ponudbe se pogosto navezujejo 
na posamezne ciljne skupine – pare, 
družine, seniorje, kot tudi aktivne 
obiskovalce, ki gredo radi v naravo. 
Veliko je ponudnikov, ki svoje goste 
vabijo s privlačnostjo okolice, tako 
po videzu kot po možnostih, ki jih 
ponujajo bližnje destinacije.

»Vedno več je povpraševanja po 
programih, namenjenih aktivnim 
kolesarjem, pohodnikom in skrat-
ka vsem, ki si želijo preživeti prosti 
čas aktivno,« pojasnjujejo v Rimskih 
termah. 
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Dobrodošli v Bioterme!
Stran od mestnega vrveža, v stičišču vinogradov, kulinarike in prijaznih ljudi, je popoln kraj 
za pobeg pred stresnim vsakdanom. V osrčju Prlekije, na območju, ki je bilo leta 1976 zaradi 
naravnih lepot razglašeno za krajinski park, stojijo Bioterme Mala Nedelja.

Do njih se iz središča Slovenije 
pripeljete po avtocesti Pomurki, kjer 
sledite izvozu Sveti Jurij ob Ščavnici, 
od tam pa je do Bioterm zgolj 10 kilo-
metrov. Turistični kompleks Bioterme 
Mala Nedelja, dobrih 10 km od Ljuto-
mera, sestavljajo Hotel Bioterme****, 
Glamping Sončna dolina, termalni 
park in postajališče za avtodome.

Sprostitev, ki vam povrne energijo
Hotel premore velike in zračne 

sobe ter prostrane skupne prostore, 
v prvem nadstropju hotela pa lahko 
plavate tudi v hotelskem bazenu, ki 
je namenjen izključno hotelskim in 
glamping gostom. Glamping Sončna 
dolina vam nudi zasebnost in mir z 
lepim razgledom, v poletnih mesecih 
pa sta gostom na voljo tudi biološki 

plavalni bazen in ribnik, kjer lahko 
preizkusite ribiške spretnosti. Za 
sprostitev in rekreacijo je gostom 
v Termalnem Parku na voljo večna-
menski, plavalni, otroški, počivalni in 
masažni bazeni, na voljo pa je tudi 
FKK nudistični kotiček. Na terasah 
za sončenje, zelenih travnatih povr-
šinah in prijetni senci dreves boste 
lahko uživali vsak trenutek svojega 
oddiha in nabrali pozitivne energije 
za nadaljnje izzive vsakdanjika. Tu-
ristični kompleks Bioterme je tudi 
idealno izhodišče za izlete, kolesar-
jenje in pohode po bližnji in daljni 
okolici, ki ponuja nešteto zanimivosti 
za prav vse generacije.

''NAJVEČJI LUSKUZ JE NARAVA SAMA'' 
Dobrodošli!

Informacije in rezervacije: 
BIOTERME MALA NEDELJA,  
Moravci v Slovenskih goricah 34 b, 
9243 Mala Nedelja 
T:  02 565 2000   
E:  booking@bioterme.si

bioterme_apr22.indd   1bioterme_apr22.indd   1 7.4.2022   15:24:157.4.2022   15:24:15

V slovenskih mestih 
znova vse več 
tujih gostov
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Mesta jo v zadnjem času niso najbolje odnesla.  
Največji upad so med epidemijo beležili muzeji in galerije ter gostinci in po-
nudniki namestitvenih zmogljivosti. Pri tem ne gre pozabiti tudi na povezane 
dejavnosti, kot so trgovine s spominki, lokalni vodniki in turistične agencije. 
Številni muzeji so svoje zbirke ponudili na ogled v digitalni obliki, nekateri 
gostinski ponudniki so izkoristili možnost dostave hrane, žal pa je marsikateri 
samostojni podjetnik prenehal poslovati in bil prisiljen zaposliti se drugje.

Avtorica: Jerneja Srebot

Turistka v prestolnici
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Po težkem obdobju za številne 
deležnike v slovenskem tu-
rizmu se napovedi vendarle 

obračajo v bolj optimistično smer.

Naša mesta so premajhna za pravi 
mestni turizem

Eden večjih izzivov mestnega tu-
rizma v zadnjih dveh let je bil ohraniti 
kader, ki so ga nekateri podjetniki 
več let izobraževali in usposabljali, 
potem pa so jih bili zaradi upada pri-
hodkov prisiljeni odpustiti. Tudi po 
postopnem sproščanju ukrepov so 
se obiskovalci le počasi začeli vračati 
v mesta.

»Raje so izbirali aktivnosti v naravi. 
Prav tako niso pomagali turistični boni 
(2020), ki jih je država namenila za po-
moč turističnemu gospodarstvu, saj je 
bil pretežen delež nočitev opravljen v 
obmorskih ali gorskih destinacijah ter 
termah,« pojasnjujejo na Združenju 
zgodovinskih mest Slovenije.

Tudi v prihodnje ocenjujejo, da bo 
veliko aktivnosti usmerjenih v razvoj 
digitalne uporabniške izkušnje. Obi-
skovalci se bodo še naprej izogibali 
točkam, kjer bodo pričakovali veliko 
gnečo, in bodo raje iskali programe, 
ki so primerni za posameznike in 
manjše skupine. 

Dejstvo ostaja tudi, da so 
slovenska mesta premajhna, 
da bi lahko nudila ponudbo 
za večdnevni obisk. »Seveda 
je mogoče obiske mest in s tem 
ponudbo kulture dopolnjevati 
z obiski zdravilišč, pohodnih 
poti in športnim turizmom, 
vendar so za pravi 'city brake' 
oziroma mestni turizem naša 
mesta premajhna. Mogoče bi 
lahko o mestnem turizmu, kot 
ga poznajo velika mesta, govo-
rili v Ljubljani, vendar podat-
ki o dobi bivanja tega še ne 
izkazujejo,« pojasnjujejo na 
združenju.

Obisk se počasi spet veča
V destinaciji Krško so v letu 

2020 doživeli velik upad obi-
skovalcev, ki so dotlej v večjih 
skupinah prihajali zaradi bogate 
turistične ponudbe na področju 
kulture in energetike, ter po-
slovnih gostov, ki so udeleževali 
poslovnih srečanj, konferenc in 
drugih dogodkov. Odpovedani 
so bili vsi tradicionalni dogodki, 
ki so imeli veliko število obisko-
valcev, kot sta Festival piva in 
Okusi Posavja.
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Ponovno uvrščena v vrh svetovnih 
lestvic

Naša prestolnica jo je kljub izzivom 
v zadnjih dveh letih uspešno odnes-
la in bila prejemnica več prestižnih 
nagrad. Februarja letos je Ljubljana 
postala zmagovalka 13. izvedbe pro-
jekta 'European Best Destinations 
2022' in bila tako izbrana za najbolj-
šo evropsko destinacijo letošnjega 
leta (European Best Destination 
2022).

»Kar 92 odstotkov vseh glasov je 
Ljubljana prejela iz tujih držav, kar 
dokazuje izjemno mednarodno 
privlačnost slovenskega glavnega 
mesta. S tem je postavila rekord, 
saj od leta 2009 še nobena država ni 
zmagala s tako velikim deležem gla-
sov zunaj svojih meja,« pravijo na 
javnem zavodu Turizem Ljubljana.

Prav tako je bila Ljubljana lani raz-
glašena za najboljšo zeleno pre-
stolnico v Evropi in že sedmo leto 
zapored za eno od stotih najbolj 
trajnostnih destinacij na svetu ter 
se uvrstila v niz lestvic najboljših 
destinacij.

V prihodnosti bodo razvijali in nad-
grajevali turistična produkta: city 
break oz. mestni turizem in MICE 
oz. poslovni turizem, ki skupno 
ustvarita 95 odstotkov povpraševa-
nja. Poleg razvoja gastronomskega 
področja kot enega glavnih motivov 
prihoda obiskovalcev bodo vklju-
čevali tudi projekte Mestne občine 
Ljubljana (MOL) na področju kul-
ture, pri tem pa bodo pomembno 
vlogo posvetili Plečniku in njegovi 
zapuščini.

Dobri temelji iz preteklega dese-
tletja, ugodna geolokacija in vrsta 
mednarodnih dogodkov so že v letu 
2021 nakazovala optimizem za okre-
vanje, »najlepša sprememba pa je 
znatno večji obisk domačih gostov, 
za katere želimo, da bi se v Ljublja-
no na prostočasni oddih vračali tudi 
prihodnje,« pravijo.

Kranj, pogled iz zraka
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Na obali skupno število prenočitev ni tako zelo upadlo 
kot ponekod drugje po Sloveniji, se je pa prav tako spre-
menila sestava gostov. V Turističnem združenju Portorož 
so pred epidemijo na letni ravni beležili 30 odstotkov 
domačih prenočitev, številka pa se je v letu 2020 dvignila 
(in ostala) nad 60 odstotkov.

K dvigu obiska domačih gostov so nedvomno pripomogli 
tudi turistični boni, s čimer so si mesta v letu 2021 nekoliko 
opomogla. Na Ptuju je bilo največ bonov izkoriščenih v 
Termah Ptuj, povprečna doba bivanja pa se je v letu 2020 
dvignila na 2,8 dneva (kot posledica koriščenja bonov).

»V letu 2021 se je nakazalo povečanje prihodov tujih 
gostov, česar se zelo veselimo, saj verjamemo, da bo 
tudi letos trend rasti podoben. Kljub težkima dvema 
letoma, ko je bilo delovanje turistične dejavnosti oteže-
no, večjih sprememb nismo beležili, z izjemo odsotnosti 
enodnevnih gostov, predvsem v letu 2020,« pojasnjujejo 
na Zavodu za turizem Ptuj.

Tuje trge bodo nagovarjali z doživetji na prostem
Turistični trendi tudi v prihodnje narekujejo indivi-

dualno ponudbo, veliko aktivnosti v naravi in manjše 
butične namestitve, zato se številne destinacije že zdaj 
razvijajo v tej smeri. Na Ptuju bodo posebno pozornost 
namenili tudi kolesarjem, ljudem, ki bodo kampirali, 
in tranzitnim gostom, saj je na teh področjih še veliko 
potenciala. Trenutno gradijo nove kolesarske poti skozi 
Ptuj in okoliške občine, kar nameravajo izkoristiti kot 
priložnost za prihodnjo turistično ponudbo.

»Kampi so vse bolje zasedeni in ti gostje so veliko 
raje v naravi ter zelo radi raziskujejo okolico. Tranzitne 
goste si želimo zadržati v mestu več dni in jim predsta-
viti glavne turistične atrakcije, vodni park, kulinariko, 
dogodke,« pojasnjujejo.

Številna mesta so že zaznala tudi povečevanje tujih 
nočitev, zato se bodo letos spet osredotočala na promo-
cijo na tujih trgih, predvsem na nemškem, avstrijskem, 
italijanskem in madžarskem.

Eden večjih izzivov mestnega 
turizma v zadnjih dveh let je bil ohraniti 
kader, ki so ga nekateri podjetniki več let 
izobraževali in usposabljali, potem pa so 
jih bili zaradi upada prihodkov prisiljeni 
odpustiti. Tudi po postopnem 
sproščanju ukrepov so se obiskovalci le 
počasi začeli vračati v mesta.
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Bogastvo naravne in kulturne dediščine v Brezovici
V občini Brezovica si nenehno prizadevajo za izboljšanje kakovosti bivanja lokalnih prebivalcev in sočasnemu razvoju turi-
stične dejavnosti z ozirom na varovanje in ohranjanje okolja. Lani so tako pristopili k ureditvi turistično-informativne točke 
na sv. Lovrencu v obliki lesenega paviljona, v katerem so urejene informativne table o kulturni in naravni dediščini območja.

Nova infrastruktura bo namenjena ozaveščanju ljudi o naravni in kulturni dediščini na lokaciji ter varovanju okolja, hkrati 
pa bo pripomogla k socialni integraciji in trajnostnemu turističnemu razvoju območja in pohodništva. Društva in drugi za-
interesirani deležniki bodo lahko izvajali druženja in srečanja ter tako pripomogli k večji socialni vključenosti prebivalstva.

Cerkev sv. Lovrenca, ob kateri je paviljon, leži na vzpetini 
na Ljubljanskem barju, severovzhodno od naselja Jezero in 
krajini daje poseben pečat. Na območju osamelca se nahaja 
tudi pomembno arheološko najdišče z najdbami, ki segajo 
od mezolitika do obdobja Rimljanov. Osamelec sv. Lovren-
ca je lahko dostopen in tako primeren za obisk ljudi vseh 
starosti. Za obiskovalce je urejeno parkirišče pri PGD Jezero.

Nedaleč od tam je tudi jezero pri Podpeči, ki je s svojimi 
51 m globine eno najglobljih naravnih jezer v Sloveniji. 
Prepoznavno je po svojem skoraj okroglem tlorisu in je 
eden najpomembnejših elementov naravne dediščine 
na Ljubljanskem barju. Za obiskovalce je to v poletnih 
mesecih odlična priložnost za kopanje, okrepčajo pa se 
lahko v gostilni ob jezeru.

Zanimivosti 

za vsakega 

obiskovalca

Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica | T: +386 1 360 17 70 | info@brezovica.si
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»Manjši del sredstev bomo 
usmerili tudi na Češko in Slo-
vaško. Oglaševali bomo v ob-
dobju pred in po poletni sezoni, 
izpostavljali pa bomo številna 
lokalna doživetja, predvsem 
tista na temo aktivnosti na sve-
žem morskem zraku, zdravja in 
dobrega počutja ter kulinarike,« 
napovedujejo na Turističnem 
združenju Portorož.

Obenem se bodo nekatera 
mesta prilagodila tudi različnim 
profilom obiskovalcev in sku-
pin. V Krškem bodo npr. v prvi 
vrsti nagovarjali družine, saj so 
v času korone kreirali pohodne 
poti, ki so še posebej zanimive 
za najmlajše. S ponudbo vrhun-
ske kulinarike in vin pa bodo 
skušali privabiti tudi gurmane.

Piran

Foto: Andrej Tarfila, slovenia.info

Vinogradi nad Krškim
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V destinaciji Krško so v letu 2020 doživeli velik 
upad obiskovalcev, ki so dotlej v večjih skupinah prihajali 
zaradi bogate turistične ponudbe na področju kulture in 
energetike, ter poslovnih gostov, ki so udeleževali poslovnih 
srečanj, konferenc in drugih dogodkov. Odpovedani so bili 
vsi tradicionalni dogodki, ki so imeli veliko število 
obiskovalcev, kot sta Festival piva in Okusi Posavja.
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Izkusite priložnosti, ki vam jih ponuja narava
Zavod za kulturo in turizem Kostel deluje v povezovanju lokalnih društev in ponudnikov, 
hkrati pa opravlja tudi promocijo lokalnih zanimivosti širši javnosti. Mednje spada tudi 
destinacija Kočevsko, ki vključuje vse tri občine – Kočevje, Osilnica in Kostel. Ključna v 
doživljanju njihovih krajev pa je izkušnja neokrnjene narave.

Na izlet v deželo vode
Eden od bolj priljubljenih kotičkov 

za obiskovalce je naselje Kostel, ki 
leži na samem jugu Slovenije ob ma-
mljivi reki Kolpi. Krasi ga edini grad 
na Kočevskem, grad Kostel, ki svoja 
vrata odpira tako skupinam kot po-
sameznikom in predstavlja idealno 
priložnost za družinski izlet. Sezona 
obiskov se začne v sredini maja in 
traja do konca oktobra; kot nalašč 
za poletni obisk.

Kostel ponuja predvsem veliko 
možnosti za aktivnosti v naravi. Veli-
ko pohodnih in kolesarskih poti vodi 
skozi prelepe gozdove, navsezadnje 
pa je Kostel dežela vode, zato na teh 
poteh vedno najdete kak izvir, manjši 
slap …

Prizadevanja v duhu zelenega 
turizma

Na letni ravni se obisk povečuje, 
predvsem se je v zadnjih dveh letih 
povečalo število domačih gostov 
– tako ob Kolpi kot tudi drugje. Na 
Zavodu so aktivno usmerjeni v raz-
vijanje zelenega butičnega turizma, 
kjer so gostu na voljo različne vrste 
aktivnosti v naravi, v prihodnje pa na-
meravajo ponudbo še nadalje razvi-
jati in nadgrajevati.

Največji izziv so trenutno sredstva 
za ureditev prepotrebne infrastruktu-
re pri Gradu, za kar pa skupaj z Obči-
no Kostel zelo aktivno iščejo rešitve, 
prizadevajo pa si tudi za ureditev 
Vstopno-izstopnih točk in ureditev 
kopališč ob Kolpi.

ed turizem_mar22.indd   3ed turizem_mar22.indd   3 28.3.2022   10:11:0428.3.2022   10:11:04
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Pokazalo se je, da so trajnostne 
prakse odpornejše

»Turizem je panoga, ki ima možnost 
spremeniti svet na bolje, ob tem pa 
je treba razmišljati, kako bomo merili 
uspeh čez deset, petnajst let,« trdijo 
na zavodu Turizem Ljubljana. Poudar-
jajo, da se ne moremo osredotočiti le 
na prihode in dobiček, temveč mora 
biti uspeh usmerjen v doseganje traj-
nostnih ciljev, med katerimi so tudi 
večja kakovost življenja lokalnega 
prebivalstva, daljša doba bivanja in 
višja potrošnja. Za razvoj v tej smeri 
bi morale destinacije aktivno pristopiti 
k celovitemu in trajnostnemu razvoju 
na vseh področjih svojega delovanja.

»V času epidemije se je pokazalo, 
da so trajnostne prakse odpornejše: 
v izrednih razmerah so se uspešneje 
odrezali tisti ponudniki, ki so že pred 
njimi pripravljali kakovostne produkte 
in sodelovali z lokalnimi prebivalci, ki 

so prepoznali njihovo dobro delo,« 
pojasnjujejo.

V strategiji za prihodnje obdobje se 
tako osredotočajo ne le na obiskoval-
ce, temveč tudi na lokalne prebival-
ce, ki mesto ustvarjajo in so njegovi 
najboljši ambasadorji. S povečanjem 
kakovosti življenja meščanov name-
ravajo razvijati turistično ponudbo, ki 
bo zagotavljala sobivanje lokalnega 
prebivalstva in obiskovalcev. 

Foto: Jošt Gantar, slovenia.info

Dogajanje na Lentu

Gastronomski gostje 
ne iščejo zgolj hrane, ampak 

tudi čustveno izkušnjo
Avtorica: Špela Šimenc

Gastronomija postaja vse pomembnejši turistični produkt našega 
turizma. Vedno več gostov prihaja z namenom spoznavanja kulinarike 
in Slovenija jim lahko ponudi številna doživetja. Kajti t. i. 'foodije', kot 
pravijo ljudem, ki jih na destinacijo pripelje predvsem želja po dobri 

hrani, ne iščejo zgolj hrane, ampak predvsem nepozabne spomine, kjer 
kulinarika prevzame tudi čustveno dimenzijo. 
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Za razvoj in promocijo gastro-
nomije kot privlačnega in vse 
pomembnejšega turističnega 

produkta skrbi Slovenska turistič-
na organizacija (STO), ki je v letu 
2018 sprejela Akcijski načrt razvoja 
in trženja gastronomskega turizma 
2019–2023 (Okusite Slovenijo, okusite 
naravo). STO tako izvaja vrsto pro-
mocijskih in razvojnih aktivnosti, s 
katerimi predstavlja Slovenijo skozi 
produkt gastronomije, v preteklih 
dveh letih tudi v luči osrednje dvo-
letne tematike slovenskega turizma 
ter v tesni povezavi s komunikaci-
jo Slovenije kot Evropske gastro-
nomske regije 2021. Aktivnosti v tej 
smeri potekajo tudi na ravni države. 
»Strategija trajnostne rasti sloven-
skega turizma 2017–2021 je v okviru 
strateškega razvojnega koncepta na 
nacionalni ravni identificirala pro-

dukt Gastronomija kot enega izmed 
desetih vodilnih (primarnih) turistič-
nih produktov. Z nadgradnjo Zelene 
sheme slovenskega turizma z zna-
kom Slovenia Green Cuisine želimo 
spodbujati kakovosten in trajnostni 
razvoj gastronomije kot bistvenega 
elementa konkurenčnosti nacional-
ne turistične ponudbe,« pravijo na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT). Dodajo, da so 
tudi javni razpis za sofinanciranje im-
plementacije trajnostnih in okoljskih 
znakov razširili tako, da sofinancirajo 
tudi okoljske/trajnostne znake, ki jih 
pridobijo gostinski lokali. »Prav tako 
smo v zadnjih nekaj letih kar nekaj 
turističnih produktov, povezanih z 
gastronomijo, podprli tudi v okviru 
javnih razpisov iz sredstev kohezijske 
politike,« o svojih aktivnostih povedo 
na omenjenem ministrstvu. 

Hrana kot pomemben element 
kakovosti doživetja

Čeprav je bila že leta 2006 spre-
jeta Strategija razvoja gastronomije 
Slovenije, je Slovenija na področju 
kulinaričnega turizma močnejša pos-
tala v zadnjih nekaj letih. »V zadnjih 
letih se je gastronomski turizem v 
Sloveniji zelo razvil in postal eden 
pomembnejših elementov kakovo-
sti turistovega doživetja, Slovenija 
pa se je na globalnem kulinaričnem 
zemljevidu uveljavila kot dežela 
pristnih gastronomskih doživetij,« 
pravijo na Slovenski turistični orga-
nizaciji. Poudarijo, da sodobni gostje 
iščejo doživetja, nekaj, kar preseže 
pričakovanja in ostane v spominu. In 
prav vrhunska kulinarika, ki temelji 
na kakovostnih, sezonskih in lokalnih 
surovinah, ki jih kuharski mojstri pre-
tvorijo v inovativno ponudbo, ki spoš-
tuje tradicijo, lahko takšna doživetja 
ponudi. Kot pravijo na STO, razvoj 
točno takšne gastronomije Sloveni-
ja spodbuja in promovira, to pa so 
prepoznali številni vidni tuji mediji. 
O tem pričata tudi dva mednarodno 
priznana gastronomska vodnika, ki 
ocenjujeta restavracije tudi v naši 

državi – Michelin in Gault&Millau. 
Kar nekaj slovenskih chefov je prejelo 
Michelinovo zvezdico ali krožnik ali 
drugo priznanje, chefinja Ana Roš pa 
je prejemnica dveh zvezdic. »Aktivno 
sodelovanje z najuglednejšimi gastro-
nomskimi vodniki je bil cilj, oprede-
ljen v Akcijskem načrtu razvoja in 
promocije gastronomskega turizma v 
Sloveniji (2019–2023),« povedo na STO 
in dodajo, da tovrstni vodniki poleg 
dviga mednarodne prepoznavnosti 
slovenske gastronomije predstavljajo 
gostom tudi strokovno preverjen in 
zaupanja vreden vir pri izbiri resta-
vracij, ki jih je vredno obiskati. 

'Foodiji' – gostje, ki si privoščijo več
Gosta, ki potuje zato, da bi spoz-

naval kulinariko, se je prijela tuja 
skovanka – 'foodie'. To so gostje, ki 
se nadpovprečno zanimajo za ka-
kovostno gastronomsko ponudbo. 
Pogosto je ta v njihovem središču 
in zanjo so pripravljeni odšteti več. 
Na STO pravijo, da so gastronomski 
turisti običajno gostje, ki so bolj 
okoljsko ozaveščeni in z več intere-
sa za spoznavanje tujih kultur ter da 
njihovo število v Sloveniji narašča. V 
letih 2017 in 2018 so izvedli global-
no spletno raziskavo 'Identifikacija 
tržnega potenciala' na petnajstih 
ključnih, perspektivnih in rastočih 
trgih slovenskega turizma. »Rezultati 
raziskave so pokazali, da je segment 
turistov, ki se označujejo za t. i. fo-
odije, po velikosti četrti največji se-
gment; ocenjena velikost segmenta 
je 19,5 milijona posameznikov. 

Gastronomija v povezavi s 
kulturo, arhitekturo …

Gastronomija je pomembna za 
spodbujanje lokalnega, regional-
nega in nacionalnega ekonomske-
ga razvoja. Tesno se povezuje z os-
talimi turističnimi produkti. Vsak 
obiskovalec naše dežele namreč 
pride v stik z gastronomijo. »Prav 
zaradi tega je zelo pomembno, 
kakšno kulinariko gostu ponudi-
mo. Gastronomija veliko pripo-
more k promociji, prepoznavnosti 
in ugledu države in turizma ter k 
uresničevanju cilja ustvarjanja 
višje dodane vrednosti in nas-
lavljanja gostov, ki iščejo edin-
stvena in avtentična kulinarična 
doživetja skozi celo leto,« pravijo 
na STO. Gastronomija se povezuje 
s kulturo, arhitekturo, umetnostjo, 
športom … Primer tovrstnega so-
delovanja je denimo dogodek Go-
urmet Crawl Ljubljana, ki se izvaja 
v sklopu Evropskega simpozija 
hrane. »Gre za inovativen kulina-
rični sprehod po kulturnih hramih 
in znamenitostih mesta Ljubljana, 
kjer vrhunski slovenski kuharji v 
galerijah, muzejih itn. pripravljajo 
avtorske jedi iz lokalnih sestavin,« 
dogodek opiše Martin Jezeršek.

Kulinarični turizem v Sloveniji še 
ni primarni turistični proizvod, 
a mag. Tadeja Krašna, predava-
teljica na VSŠ Bled, meni, da to 
še lahko postane, saj »Slovenija 
razpolaga z večino sestavin, ki 
podpirajo strategijo kulinarične-
ga turizma. Poudariti je treba, da 
sama ponudba kulinaričnega do-
živetja ni dovolj; pri kulinaričnem 
turizmu je pomembno to, da turist 
o obisku v Sloveniji dobi dober 
občutek in da dobi še boljši obču-
tek o samem sebi. V tem primeru 
gre za čustveno dimenzijo kulina-
rike, ki pa je ni lahko doseči, saj je 
treba v ta namen izobraziti tako 
ponudnike kot turiste o tem, zakaj 
je domača kuhinja tako posebna.« 

Gosta, ki potuje zato, da bi spoznaval 
kulinariko, se je prijela tuja skovanka – 'foodie'. To so 
gostje, ki se nadpovprečno zanimajo za kakovostno 
gastronomsko ponudbo. Pogosto je ta v njihovem 
središču in zanjo so pripravljeni odšteti več.

7. FESTIVAL 
VINA IN ČOKOLADE
7. MAJ 2022

DVORANA PODČETRTEK
www.vinoincokolada.com

Kulinaričen dogodek v eni izmed bolj prestižnih restavracij pri nas
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destinacija za 
kongresni turizem
Avtorica: Špela Šimenc

Po mnenju poznavalcev je Slovenija idealna destinacija za industrijo 
srečanj, ki državi v prvi vrsti prinaša izjemen ekonomski pozitiven vpliv 
in številne nove priložnosti. Čeprav je epidemija to panogo močno pri-
zadela, vojna v Ukrajini pa nakazuje še dodatno krizo, so za letos načrto-
vani številni poslovni dogodki. 

Foodiji praviloma potujejo v paru 
ali z družino, zato skupaj s potovalno 
družbo na vseh trgih skupaj pred-
stavljajo 50-milijonski potencial. 
Raziskava je nadalje pokazala, da je 
uživanje v dobri hrani in pijači glavni 
motiv za izbiro počitniške destinacije 
pri 31 odstotkih Avstrijcev, 29 odstot-
kih Britancev, 23 odstotkih Nemcev 
ter 21 odstotkih Nizozemcev in Ru-
sov,« so povedali na STO. 

Vedno več primerov dobrih praks
Kulinarični navdušenci postajajo 

vedno bolj zahtevni in ponudba jim 
sledi. Kot enega od takšnih produktov, 
ki ustvarja nepozabne spomine, Mar-
tin Jezeršek izpostavi njihovo Večerjo 
na zajli, ki se vsak mesec poteka v 
krvavških gondolah. Primerov dobrih 
praks kulinaričnega turizma je sicer 
v Sloveniji že kar nekaj. Ob tem Blaž 
Cvar, predsednik Sekcije za gostinstvo 
in turizem pri Gospodarski zbornici 
Slovenije, poudari pomen povezova-
nja, saj vsak posameznik sam težko 

doseže točko, da postane atraktiven. 
Tisti z Michelinovimi zvezdicami gosta 
že pritegnejo tudi kot posamezniki, a 
povsod drugje je bistveno povezova-
nje in sodelovanje. 

Zelo je pomembno, da so gostin-
ci povezani med seboj, da vključijo 
v svojo ponudbo tudi obisk bližnjih 
turističnih znamenitosti, da kot celota 
lažje pritegnejo k obisku. Kot primere 
dobre prakse izpostavi Okuse Radol'ce, 
Gourmet over Mura, Okuse Posavja. Na 
STO med dobrimi praksami povezova-
nja gastronomije in turizma izpostavijo 
še Teden restavracij, ki poteka vsako 
leto jeseni in spomladi, in Evropski 
simpozij hrane, ki spodbuja gastro-
nomsko ponudbo, ki jo odlikujejo vi-
soka kakovost, trajnost, edinstvenost, 
inovativnost in kreativnost. Dogodek 
so organizirali Jezerškovi, ki so v so-
delovanju s partnerji lani »v Slovenijo 
že drugo leto zapored pripeljali več 
kot 20 tujih novinarjev iz več kot 15 
različnih držav in najvplivnejših sve-
tovnih medijev, ki so odkrivali skrite 

kotičke Slovenije in spoznavali ku-
linarične zgodbe svetovnega merila 
navdihujočih kuharskih mojstrov in 
lokalnih pridelovalcev. Odzivi vablje-
nih novinarjev nad Slovenijo kot ku-
linarično destinacijo so bili izjemni,« 
pove Martin Jezeršek. Med posamezni-
mi gurmanskimi doživetji velja ome-
niti še Nepozaben dan v ribogojnici 
Fonda, Vintage Gourmet Tour, Velenje 
Underground – gastronomska pusto-
lovščina 160 metrov pod zemljo, Po 
poti najlepših vinskih zgodb do najsta-
rejše trte na svetu. Na Višji strokovni 
šoli za gostinstvo in turizem (VSŠ) Bled 
izpostavijo še turistične kmetije, kuli-
narično popotovanje z muzejskim vla-
kom, kulinarične spominke (izjemen 
primer so nogavice Slocks z motivi 
slovenske gastronomske dediščine), 
obiranje oljk in grozdja … V Ljubljani 
petke na Pogačarjevem trgu s pestro 
kulinariko popestri Odprta kuhna, ki 
se občasno seli ali kot podoben pro-
dukt pojavlja povsod po Sloveniji, in 
še bi lahko naštevali.  

Mitja Kobal, Karata Film, slovenia.info

Poslovno srečanje v parku Brdo
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podatkih Kongresnega urada 
v Sloveniji v letu 2019 ustva-

rila 891 milijonov evrov prihodkov, 
kar je 32,4 odstotka vseh prihodkov, 
ustvarjenih v turizmu. 18,3 odstotka 
nočitev v letu 2019 je rezultat indu-
strije srečanj. Potem se je zgodila 
pandemija in slovenska industri-
ja srečanj je bila prisiljena čez noč 
prekiniti svojo dejavnost, še danes 
pa deluje v skrčenem obsegu. Pan-
demija je najbolj prizadela mestne 
turistične destinacije, ki so se izkazale 
za življenjsko odvisne od poslovne-
ga turizma. V Ljubljani so v tem času 
zaznali upad nočitev za 70 odstotkov, 
v Mariboru pa 75 odstotkov. A za letos 
že napovedujejo kar nekaj večjih po-
slovnih dogodkov. »Počasi se stanje 
vrača v normalne tirnice. Opažamo 
zelo velik interes s strani organiza-
torjev poslovnih dogodkov. V maju in 
juniju so najavljene velike konferen-
ce, kjer organizatorji napovedujejo 
visoko udeležbo (1.500), v nekaterih 

primerih celo enako, kot je bila pred 
epidemijo,« povedo v družbi Turizem 
Ljubljana. 

Slovenija kot idealna lokacija za 
poslovni dogodek

»Slovenija je idealna destinacija za 
organizacijo poslovnih dogodkov zaradi 
veliko razlogov,«pove Tadeja Pivc Cou-
dyser, direktorica Kongresnega urada 
Slovenije. »Predvsem lahko poudarimo 
centralno lego države v Evropi, visoko 
kakovostne storitve in profesionalizem. 
Gostje so velikokrat presenečeni nad 
ponudbo in raznolikostjo, ki jo naša dr-
žava nudi. Zaradi svoje majhnosti lahko 
ponudimo različna doživetja, na primer 
kongres se čez dan odvija v Ljubljani, 
zvečer pa se odpravijo na gala večerjo 
v alpsko ali obalno regijo in povsem 
spremenijo okolje,« pravi Tadeja Pivc 
Coudyser. Doda, da so poleg naravnih 
lepot Slovenije močni faktorji, ki prepri-
čajo kongresne goste, tudi trajnostne 
iniciative, kot tudi intelekt skupaj z 
visoko priznanimi mednarodnimi go-

spodarstveniki in stroko. Slovenija ima 
veliko ponuditi tako v smislu lepot kot 
tudi vsebine. 

Pomembna večplastna vloga 
industrije srečanj

Dnevna potrošnja kongresnega 
gosta v letu 2019 je bila 482 evrov – 
skupna poraba kongresnega gosta se 
ocenjuje na najmanj 3,3-kratnik pora-
be običajnega turista, kažejo podatki 
Kongresnega urada Slovenije. Poleg 
ekonomskega pozitivnega vpliva pa 
Tadeja Pivc Coudyser poudari, da in-
dustrija srečanj igra pomembno vlogo 
pri profiliranju in promociji države 
na mednarodnem trgu, predvsem na 
gospodarski in znanstveni ravni, ter 
ustvarja nove poslovne priložnosti za 
nadaljnje naložbe kot tudi spodbudi 
posamezne poslovne goste, da se 
vrnejo v Slovenijo kot turisti. 

»Industrija srečanj prinaša tudi 
številne multiplikativne učinke za 
lokalno gospodarstvo in ustvarja 
nova delovna mesta. Hkrati govori-

Dve nočitvi z zajtrkom v udobni dvoposteljni sobi
 

Enkratni vstop v velneški center in Park savn
  

10% popust na dodatne storitve velneškega centra 

Neomejen wi-fi
 

Blejsko kartico ugodnosti

Z dolgoletnimi izkušnjami v turizmu in 
strokovnimi sodelavci vam ustvarimo čudovito 

poročno doživetje. Svetujemo vam pri izbiri 
kulinarike, dekoracije, profesionalnega fotografiranja, 

snemanja in postavitve omizij, naša slaščičarska 
mojstrica Judita pa poskrbi za butično poročno 
torto izbranih okusov. Svatom je na voljo bivanje 

po ugodnejših cenah, mladoporočencema 
pa nočitev podarimo.

KJE BOSTE LETOS PREŽIVELI 
POČITNICE?  PRIPOROČAMO 

PAKET ASTORIA, KI VKLJUČUJE:

VZEMITE SI ČAS ZA BLED!
Hotel Astoria *** Superior

Poroke | Wellness | Aktivni oddih

 
 
 
 
 
Z dolgoletnimi izkušnjami v turizmu in strokovnimi sodelavci vam ustvarimo čudovito
poročno doživetje. Svetujemo vam pri izbiri kulinarike, dekoracije, profesionalnega
fotografiranja, snemanja in postavitve omizij, naša slaščičarska mojstrica Judita pa poskrbi
za butično poročno torto izbranih okusov. Svatom je na voljo bivanje po ugodnejših
cenah, mladoporočencema pa nočitev podarimo. 
 

KJE BOSTE LETOS PREŽIVELI POČITNICE?  
PRIPOROČAMO PAKET ASTORIA, KI VKLJUČUJE:

Dve nočitvi z zajtrkom v udobni dvoposteljni sobi
Enkratni vstop v velneški center in Park savn 

10% popust na dodatne storitve velneškega centra
Neomejen wi-fi

Blejsko kartico ugodnosti
 

Cena paketa po osebi od 138 €.
Možnost plačila s turističnimi boni.

 
Hotel Astoria Bled I Prešernova 44 I 4260 Bled  I 04 579 44 00 I astoria@vgs-bled.si I

www.hotelastoria-bled.com
 

Poroke I Wellness I Aktivni oddih 
Hotel Astoria *** Superior

VZEMITE SI ČAS ZA BLED!

Cena paketa po osebi od 138 €. 
Do 30. junija je možno plačilo s turističnimi boni 2020.

Hotel Astoria Bled 
Prešernova 44 I 4260 Bled 

04 579 44 00 
astoria@vgs-bled.si 

www.hotelastoria-bled.com

72

KO
N

GR
ES

N
I T

UR
IZ

EM

mo o gostih, ki prihajajo izven visoke sezone in imajo 
nadpovprečno dobo bivanja v destinaciji,« pravijo 
v družbi Turizem Ljubljana. Pomen desezonalizaci-
je poudarijo tudi v Turističnem združenju Portorož: 
»Poslovni turizem je za nas izrednega pomena, saj z 
njegovo pomočjo uresničujemo dolgoročni cilj desezo-
nalizacije. Poslovni gosti polnijo naše hotele od jeseni 
do pomladi in so zato odlična dopolnitev počitniškim 
gostom, ki se k nam odpravijo na morje v poletnem 
času. Poleg tega je potrošnja poslovnega gosta na 
destinaciji bistveno višja od potrošnje ostalih gostov 
in nam zato ta segment tudi močno dviga povprečno 
ceno na nočitev in izvenhotelsko porabo.« Direktor 
ljubljanskega Gospodarskega razstavišča Iztok Bricl 
poudari še, da kongresno-sejemska infrastruktura, 
ki je potrebna za poslovne dogodke, hkrati bogati 
življenje lokalnega prebivalstva, saj omogoča izvedbo 
različnih prireditev. 

Najbolj priljubljeni Ljubljana, Portorož in Bled
Mednarodni kongresi se v Sloveniji najpogosteje 

organizirajo v Ljubljani, Portorožu in na Bledu. To so 
tudi destinacije z največjimi kongresnimi in hotelskimi 
zmogljivostmi. Vodilna po številu mednarodnih kon-
gresnih dogodkov je Ljubljana. V zadnji mednarodni 
kongresni statistiki globalnega panožnega združenja 
ICCA – International Congress and Convention Associa-
tion (2019) zaseda 44. mesto v svetovnem merilu in 27. 
v Evropi, redno pa se uvršča med 50 najboljših kongre-
snih destinacij na svetu. »V širši regiji nobeno mesto te 
velikosti ne zmore ponuditi dveh večjih, zmogljivih in 
fleksibilnih kongresnih centrov le dvajset minut hoje 
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Pandemija je najbolj prizadela mestne 
turistične destinacije, ki so se izkazale za življenjsko 
odvisne od poslovnega turizma. V Ljubljani so v tem 
času zaznali upad nočitev za 70 odstotkov, v Mariboru 
pa 75 odstotkov. A za letos že napovedujejo kar nekaj 
večjih poslovnih dogodkov.
 

INFO: events@hit-alpinea.si, www.hit-alpinea.si  

Poslovna srečanja 
v objemu gora

• 3 hoteli, 14 dvoran, 2 wellness centra,  
številne lokacije na prostem

• športna, adrenalinska, zabavna 
in sproščujoča doživetja

od zgodovinskega mestnega jedra 
in večine hotelov,« največjega asa 
naše prestolnice izpostavijo v Turi-
zem Ljubljana, kjer so v rekordnem 
letu 2018 zabeležili 60 mednarodnih 
kongresov.

Za motivacijska potovanja in po-
sebna doživetja (še vedno v okviru 
poslovnih srečanj) pa so, poleg že 
omenjenih destinacij, priljubljeni 
tudi Bohinj, Kranjska Gora, Nova 
Gorica, Vipavska dolina, Lipica, tudi 
Kozjanski park zaradi Unesco nagra-
de zbuja vedno več zanimanja. 

Na podlagi katerih meril pa se or-
ganizator odloči o lokaciji svojega 
dogodka? »Merila, na podlagi katerih 
se mednarodni organizatorji odloča-
jo o destinaciji, so dostopnost, infra-
struktura, ponudba in podpora, ki jo 
destinacija ponuja. Vse bolj postaja 
pomembno, kaj ima destinacija za 
ponudit vsebinsko, da se podkrepi 
doživetje in izkušnjo gostov ter deli 
lokalne prakse in znanja,« pravi Ta-
deja Pivc Coudyser in doda, da ima 

trajnostna usmerjenost destinacije 
tudi veliko težo pri izbiri. 

Šibka točka je mednarodna 
dostopnost

Slovenija bi bila kot lokacija po-
slovnih dogodkov verjetno še bolj 
priljubljena, če bi bila mednarodno 
bolj dostopna. Na to oviro že dlje 
časa opozarjajo v Turizmu Ljublja-
na. »Dejstvo je, da potrebujemo še 
več neposrednih letalskih povezav, 
da bomo lahko dosegali trge, kjer 
je največ povpraševanja po tovr-
stnih storitvah. Ljudje so zadržani 
pri prehajanju dodatnih meja. Isti 
izziv predstavljajo železniške pove-
zave. V primerjavi z ostalimi med-
narodnimi destinacijami Ljubljana 
trenutno največ izgublja ravno na 
račun dostopnosti,« pravijo. V Tu-
rističnem združenju Portorož poleg 
omenjenega izpostavijo še veliko 
manj razpoložljivih sredstev (v pri-
merjavi z drugimi državami) za pro-
mocijo države na tem segmentu. 

Obdobje po epidemiji

Akterji industrije srečanj so trenutno 
v pričakovanju obljubljene pomoči dr-
žave. »Industrija srečanj je ena najbolj 
prizadetih industrij zaradi koronaviru-
sa, ki še vedno ni dobila obljubljene 
pomoči. Podjetja, ki delujejo znotraj 
industrije srečanj, se v povprečju 
spopadajo s 70-odstotnim izpadom 
prihodkov v primerjavi s predkoron-
skim letom 2019. Na drugi strani pa 
jih pestijo težave s fiksnimi stroški, 
večanjem cen energentov, begom 
kadra,« pravijo v Kongresnem uradu 
Slovenije. Iztok Bricl z Gospodarskega 
razstavišča poudarja, da je vračanje 
poslovnega turizma po epidemiji 
odvisno od privlačnosti destinacije 
glede na konkurenco in po njegovem 
opažanju Slovenija kot država postaja 
za poslovni turizem manj privlačna, 
ker za razliko od konkurence nima 
garancijske sheme, ki bi organizator-
jem povrnila stroške ob morebitnem 
novem valu epidemije. »Prav tako ni-
mamo nacionalne podpore za nastop 
razstavljavcev na večjih mednarodnih 
sejemskih prireditvah v Sloveniji, kot 
tudi ne destinacijske podpore za pri-
dobivanje večjih kongresov – z izjemo 
Ljubljane, kjer so se kongresni akterji 
samoorganizirali in zagotavljajo manj-
šo podporo/spodbudo organizatorjem 
kongresa, s ciljem, da pridejo v Lju-
bljano,« pravi direktor Gospodarskega 
razstavišča, ki napoveduje, da bo tudi 
vojna v Ukrajini zagotovo imela nega-
tivne posledice na kongresni turizem. 
Ta v zadnjih letih tone iz ene krize v 
drugo, a kljub temu, kot zaključujejo 
v Turističnem združenju Portorož, je 
Slovenija na tem segmentu zelo aktiv-
na in na državni ravni dosega odlične 
rezultate. 

Sodelujte 
z nami! 
Pridružite se vodilnemu švedskemu proizvajalcu 
visokokakovostne prehrane za hišne ljubljenčke 
z dostavo na dom.

Husse uspešno posluje že od leta 1987 in je danes preko franšiz in distributerjev prisoten že 
v več kot 50 državah po svetu. 
Na področju prodaje in dostave prehrane po Sloveniji vabimo k sodelovanju nove sodelavce. 

Za več informacij nas pokličite na 041 505 092, ali nam pišite na tomaz.cepon@husse.si.

Husse Slovenija, 
Dašis d.o.o., 
Gorenjesavska 13b, 4000 Kranj www.husse.si
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POENOSTAVI SPLETNO NAKUPOVANJE Z  
IZBIRO DOSTAVE, KI TI NAJBOLJ USTREZA

Izberi enega od več kot 1.100 alternativnih prevzemnih mest in s 
spletnim orodjem “Sledenje pošiljk” spremljaj, kako blizu je tvoj paket. 

Več nasvetov za enostavne spletne nakupe na 
www.posta.si/enostavna-dostava

7 načinov dostave

Več kot 1.100 prevzemnih mest

Dostava tudi v roku 1 ure

Izberi dostavo
po meri!


