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ZGODOVINSKI TURIZEM V BELI KRAJINI

Izvleček
V Beli krajini trenutno prevladuje izletniški in sezonski turizem, saj turisti to deželo v največji
meri obiskujejo v poletnih mesecih, predvsem zaradi oddiha ob reki Kolpi. A Bela krajina
lahko ponudi turistom skozi celotno leto številne turistične znamenitosti, saj ima bogato
zgodovinsko dediščino. Zato sem se v magistrskem delu osredotočila na pomen in potencial,
ki ga ima zgodovinski turizem za nadaljnji razvoj turizma v Beli krajini. Poleg geografskega
in zgodovinskega orisa Bele krajine ter analize turistične ponudbe je bila izvedena tudi
anketna raziskava med lokalnim prebivalstvom Bele krajine. Analiza anketne raziskave je
pokazala, da anketirani v večini poznajo in tudi obiskujejo zgodovinske znamenitosti Bele
krajine. V veliki večini anketirani podpirajo nadaljnji razvoj turizma, so pa predvsem
poudarili, da bi bilo potrebno bolje izkoristiti že obstoječo turistično ponudbo ter v večji meri
izkoristiti potencial zgodovinske dediščine. Med drugim so predlagali postavitev tematskih
zgodovinskih poti ter povezavo zgodovinskega turizma s športnimi aktivnostmi, tudi z
obvodnim turizmom. Predvsem pa menijo, da bo potrebna veliko večja promocija ter tesnejše
povezovanje vseh turističnih akterjev za boljši razvoj turizma v prihodnje.

Ključne besede: zgodovinski turizem, Bela krajina, turistična geografija, turistični potencial,
zgodovinska dediščina

HISTORICAL TOURISM IN BELA KRAJINA

Abstract
Currently, day trip and seasonal tourism dominates in Bela krajina, since tourists visit this
region mostly during summer months, mainly because of the relaxation at the Kolpa River.
However, Bela krajina can offer to tourists throughout the year numerous sights due to its rich
cultural heritage. Therefore, in my master’s degree thesis I focused on the importance and
potential that historical tourism has for further development of the tourism in Bela krajina.
Beside the geographic and historic outline of Bela krajina and analysis of the tourism offering,
a survey research among the local residents of Bela krajina has also been carried out.
The analysis of the survey research has shown that the locals know and also visit the historic
sites of Bela krajina. The great majority of them support the further development of tourism,
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however, they have mostly emphasised that it would be necessary to make better use of the
existing tourism offering and to exploit the potential of the historic heritage to a greater
degree. Among other things, they have suggested the setting up of the thematic historic roads
and the connection of the historical tourism with sport activities, as well as with water
tourism. Above all, they believe that a far better promotion and close cooperation of all tourist
agents will be needed in order to improve the development of tourism in the future.

Keywords: historical tourism, Bela krajina, tourist geography, tourist potential, historic
heritage
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1

UVOD

Bela krajina na svojem razgibanem območju nudi razkošje narave in bogastvo zgodovinske
kulturne dediščine. V Beli krajini trenutno prevladuje izletniški in sezonski turizem, saj turisti
to deželo v največji meri obiskujejo v poletnih mesecih, predvsem zaradi oddiha ob reki
Kolpi. A Bela krajina lahko ponudi turistom skozi celotno leto številne turistične
znamenitosti, saj ima bogato zgodovinsko dediščino. Turizem je trenutno ena najhitreje
rastočih gospodarskih dejavnosti, zato ima tudi Bela krajina priložnost, da turistom ponudi
nekaj unikatnega – razvijanje zgodovinskega turizma, ki predstavlja velik potencial za razvoj
turizma v prihodnje. To pa je mogoče doseči le s tesnim sodelovanjem vseh turističnih
akterjev in z usmerjeno turistično politiko ter dobro promocijo.

1.1

Namen in cilji

Namen magistrskega dela je analiza trenutnega stanja belokranjskega turizma in predstavitev
pomena in potenciala zgodovinskega turizma za nadaljnji razvoj turizma v Beli krajini.

Cilji magistrskega dela so:
- predstaviti naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti Bele krajine,
- predstaviti zgodovinski oris Bele krajine,
- opredeliti pojem zgodovinskega turizma kot del kulturnega turizma,
- predstaviti zgodovinske turistične znamenitosti v okviru zgodovinskega turizma Bele
krajine,
- s pomočjo dostopnih statističnih podatkov analizirati trenutno stanje turizma v Beli krajini,
- s pomočjo anketne raziskave analizirati v kolikšni meri lokalno prebivalstvo Bele krajine
pozna in obiskuje zgodovinske turistične znamenitosti ter kakšna so njihova stališča do
zgodovinskega turizma,
- s pomočjo analize mnenj anketiranega prebivalstva podati predloge za nadaljnji razvoj
turizma Bele krajine.
1.2

Hipoteze

Oblikovala sem tri hipoteze, ki jih bom v nadaljevanju magistrskega dela potrdila oziroma
ovrgla:
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H1: Lokalno prebivalstvo Bele krajine v večini pozna zgodovinske turistične znamenitosti in
jih tudi v veliki meri obiskuje. Prednost pri obisku in izbiri daje lokalnim zgodovinskim
turističnim znamenitostim, predvsem iz obdobja novejše zgodovine 20. stoletja.
H2: Večina lokalnega prebivalstva pripisuje turizmu velik pomen in zato podpira nadaljnji
razvoj turizma v Beli krajini.
H3: Lokalno prebivalstvo se zaveda potenciala, ki ga ima zgodovinski turizem za nadaljnji
razvoj turizma Bele krajine ter hkrati meni, da le ta ni v celoti izkoriščen.

1.3

Metode dela

Pri izdelavi magistrskega dela sem uporabila kabinetne in terenske metode dela. Magistrsko
delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu, sem se posluževala metod
kabinetnega dela, ki je v začetni fazi magistrskega dela obsegalo pregled obstoječe literature
in virov, s pomočjo katerih je bil podan geografski in zgodovinski oris Bele krajine. Za
opisovanje značilnosti zgodovinskega turizma sem uporabila tujo literaturo. V nadaljevanju je
sledil študij obstoječe literature in spletnega gradiva, ki se nanaša na obstoječo ponudbo
zgodovinskega turizma v Beli krajini, kateremu je sledila analiza trenutnega stanja turizma v
Beli krajini s pomočjo obdelave statističnih podatkov večinoma pridobljenih s Statističnega
urada Republike Slovenije.
Drugi del magistrskega dela pa obsega predstavitev anketne raziskave in izsledkov terenskega
dela. Anketiranje je potekalo fizično na terenu, in sicer od maja do julija 2016. Anketiranih je
bilo 110 prebivalcev. Pogoj za anketiranje je bil, da je oseba stara nad 18 let in ima stalno
bivališče v Beli krajini. V prvem delu anketnega vprašalnika sem želela izvedeti, katere so
tiste zgodovinske turistične znamenitosti, ki jih lokalno prebivalstvo prepozna kot najbolj
zanimive za turistični obisk Bele krajine. Zanimalo me je tudi, v kolikšni meri lokalno
prebivalstvo obiskuje zgodovinske znamenitosti. Prav tako pa sem želela s pomočjo anketne
raziskave izvedeti več o odnosu lokalnega prebivalstva do turizma, njihovem vrednotenju
turistične ponudbe in predlogih glede možnih izboljšav na področju turizma v prihodnje. Delo
na terenu pa je poleg anketiranja lokalnega prebivalstva vključevalo še zbiranje in
pridobivanje fotografskega materiala ter seznanjenje z obstoječim stanjem turističnih
znamenitosti in ponudbe v Beli krajini. Prav tako pa so bili izvedeni tudi intervjuji z
zaposlenimi na belokranjskih TIC-ih ter z nekaterimi turističnimi ponudniki.
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2
2.1

ZGODOVINSKI TURIZEM KOT POJAV
Opredelitev turizma

Turizem je danes ena najhitreje razvijajočih gospodarskih dejavnostih, ki temelji na vse
intenzivnejši človekovi potrebi po potovanjih, odkrivanju neznanega, želji po zabavi,
rekreaciji in sprostitvi. Turizem je izredno raznolik gospodarski in družbeni pojem in ga je kot
takega zelo težko opredeliti natančno. Številni teoretiki, praktiki in strokovnjaki so podali
številne definicije turizma, a nobena od njih ni popolna. Prve definicije turizma srečamo že ob
koncu 19. stoletja. Za prva teoretika turizma veljata Walter Hunziker in Kurt Krapf, ki sta leta
1942 v delu »Grundriss der Allgemeinen Fremdenverkehslehre« oblikovala naslednjo
definicijo turizma: »Turizem je celota odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in
bivanja tujcev v nekem kraju, če to bivanje ne povzroči stalne naselitve in ni povezano s
pridobitno dejavnostjo.«1 Pomembna ugotovitev te definicije je, da turizem ni zgolj le
potovanje in bivanje ljudi v drugem kraju, kakor tudi ne zgolj gospodarska dejavnost, temveč
celovit splet odnosov in pojavov. Ta zajema potrebe in motive ljudi po turističnih potovanjih,
možnosti za uresničitev potovanj, sama potovanja ter vse dejavnosti, ki omogočajo potovanje,
bivanje in udeležbo turistov v drugem kraju in dejavnike, ki omogočajo potovanje, bivanje in
potrošnjo ter učinke na geografsko okolje.2 Definicija je bila kmalu spoznana za nezadostno,
saj je izločevala poslovneže. Praksa je namreč pokazala, da so poslovneži hkrati lahko tudi
turisti, ki vzporedno z opravljanjem poslovnih zadev zadovoljujejo tudi številne druge potrebe
(kulturne, rekreativne idr.).3 A kljub temu je leta 1954 Mednarodno združenje znanstvenih
turističnih strokovnjakov (AIEST) Hunziker-Krapftovo definicijo sprejelo kot univerzalno
definicijo.4
Tekom prihodnjih let so bili ponujeni številni novi predlogi definicij, vendar so se opisi
dejavnosti razlikovali od države do države in tako je bilo onemogočeno mednarodno
usklajevanje in primerjanje. Zato je Svetovna turistična organizacija (WTO) leta 1993 sprejela
danes že splošno razširjeno in uveljavljeno definicijo, ki se glasi: »Turizem je splet dejavnosti
oseb v času njihovih potovanj in bivanj zunaj svojega običajnega prebivališča za neprekinjeno
obdobje, krajše od enega leta, zaradi prostega časa, poslovnih dejavnosti ali drugih namenov.«
WTO prav tako razlikuje med pojmoma »turisti«, ki na destinaciji ostanejo vsaj 24 ur, in med

1

Danijela Zorko, Uvod v turizem, Ljubljana 1999, str. 18.
Matjaž Jeršič, Turistična geografija, Ljubljana 1985, str. 8.
3
Zorko, 18.
4
Prav tam, 19.
2
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»izletniki«, ki potujejo manj kot 24 ur.5 Slovenija je kot članica WTO to definicijo prevzela in
jo prenesla v splošno uporabo, predvsem za namen zbiranja statističnih podatkov (SURS).

2.2

Zgodovinski turizem kot del kulturnega turizma

Zgodovinski turizem vključuje potovanja, ki so večinoma motivirana s podobami iz
preteklosti, ki tvorijo različne turistične produkte za številne naraščajoče in raznolike trge.
Turistični

produkti

predstavljajo

zbrane,

ohranjene

in

interpretirane

zgodovinske

znamenitosti, zgradbe, lahko so to tudi posamezni deli mesta ali pa kar celotna mesta, ki
vključujejo spomine in asociacije na zgodovinske dogodke ali osebnosti. Turistu takšen tip
turizma ponuja neke vrste interpretacijo kulturne dediščine, ki se lahko odraža tudi v folklori,
mitologiji in ostalih podobnih stvareh. V nadaljevanju bo sledil opis kulturnega turizma, saj je
zgodovinski turizem v tuji literaturi pogosto opredeljen kot sinonim dediščinskemu in
kulturnemu turizmu, saj se le ti medsebojno povezujejo v potovanjih, ki vključujejo obisk
muzejev, galerij, zgodovinskih spomenikov ter arheoloških in zgodovinskih točk.6
McKercher in Du Crosova sta mnenja, da se je kulturni turizem začel razvijati v samostojno
vrsto turizma v poznih 70. letih prejšnjega stoletja, ko so strokovnjaki s področja turizma in
marketinga spoznali, da nekateri ljudje potujejo predvsem zaradi globljega razumevanja
kulture ali dediščine neke turistične destinacije. Zato so ti strokovnjaki tedaj opredeljevali
kulturni turizem kot specialno, ekskluzivno turistično aktivnost, namenjeno predvsem manjši
skupini turistov, načeloma bolje izobraženim, ki so želeli doživeti na svojih potovanjih več
kot le običajni turisti, katerih interes je bil zlasti v oddihu. A kulturni turizem je kmalu zatem
zelo hitro prerastel v množično gibanje.7
Kulturni turizem, ki ga določata dva že sama po sebi težko opredeljiva pojma – kultura in
turizem, nima splošno sprejete definicije. MacCannell se sklicuje na kulturne produkte. Gre
za izraz, ki se ne nanaša le na razvoj kulture, ampak tudi na produkte, ki so posledica tega
razvoja. Turizem enači z idealno areno, v kateri se raziskuje narava takih produktov. Obseg
kulturnih proizvodov je zelo širok, izraz kulturni turizem pa je bil uporabljen za opis potrošnje
umetnosti, dediščine, folklore ter vrste ostalih turističnih manifestacij.8

5

Greg Richards, Cultural Tourism in Europe, Wallingford 1996, str. 21.
Encyclopedia of tourism, ur. Jafar Jafari, Routledge, London 2000, str. 277−278.
7
Hilary du Cros, Bob McKercher, Cultural tourism, Routledge, London 2015, str. 3−4.
8
Richards, 1996, str. 23.
6
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Richards v svojem delu Cultural Tourism in Europe navaja dve vrsti opredelitve kulturnega
turizma. Prva opisuje vrste turističnih atrakcij, ki jih obiskujejo kulturni turisti. Ta pristop je
zelo uporaben zaradi statističnih analiz, saj je zelo lahko te turiste prešteti in z njimi opraviti
intervju. V obliko kulturnega turizma po tej definiciji sodijo:
-

obiski muzejev, arheoloških krajev, zgodovinskih spomenikov, galerij, samostanov,
stavb z izrednimi arhitekturnimi posebnostmi,

-

obiskovanje koncertov, gledališč, oper, tradicionalnih plesov in pevskih nastopov,
festivalov, verskih prireditev.9

Druga definicija pa opisuje kulturni turizem kot dejavnost, ki daje v ospredje motive in
interese kulturnih turistov. McIntosh in Goelder definirata kulturni turizem kot vse vrste
potovanj, kjer se turisti spoznavajo z zgodovino in dediščino drugih narodov ter z njihovim
sodobnim načinom življenja in mišljenja.10
V želji, da bi razjasnili in bolj poenotili pojem kulturnega turizma, so v okviru organizacije
ATLAS (European Association for Tourism and Leisure Education) predlagali konceptualno
in tehnično definicijo. Konceptualna definicija opredeljuje kulturni turizem kot potovanja
ljudi h kulturnim atrakcijam izven običajnega življenjskega okolja z namenom zbiranja novih
informacij in doživetij za zadovoljitev njihovih kulturnih potreb. Tehnična definicija pa
kulturni turizem opredeljuje kot vsako potovanje ljudi k specifičnim kulturnim atrakcijam, kot
so kulturna dediščina, umetniške in kulturne manifestacije, umetnost in dramska umetnost, ki
se nahajajo izven njihovega običajnega življenjskega okolja.11
Richards definira kulturne turiste kot turiste, ki potujejo z namenom obiska kulturnih atrakcij.
Navaja podatke raziskave, ki je potekala leta 1995 med turisti, ki so obiskovali kulturne
atrakcije v Veliki Britaniji, Nizozemskem in v Španiji. Raziskava je pokazala pomembnost
izobraževanja kot ključnega motiva pri teh turistih, kot pomemben motiv pa so turisti navajali
tudi doživetje nečesa novega.12 McKercher in Du Cros pa ločita različne tipe kulturnih
turistov, ki se razlikujejo ne le glede na pomembnost kulture, ki vpliva na njihovo odločitev
za potovanje, ampak tudi glede na intenzivnost izkušnje. Ločita pet tipov kulturnih turistov:
-

nameren kulturni turist: kulturni turizem je primarni motiv za obisk turistične
destinacije in turist ima zelo intenzivno izkušnjo,

9

Prav tam.
Prav tam.
11
Richards, 1996, str. 24.
12
Prav tam.
10
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-

na znamenitosti osredotočeni kulturni turist: kulturni turizem je primarni ali glavni
motiv za obisk turistične destinacije, zanimajo ga le bolj poznane kulturne
znamenitosti, turist ima tudi manj intenzivno izkušnjo,

-

dovzeten kulturni turist: turist, ki ne potuje zaradi kulturnih razlogov, a z udeležbo
doživi intenzivno kulturno turistično izkušnjo,

-

občasen kulturni turist: kulturni turizem je šibak motiv za obisk turistične destinacije,
zato je tudi izkušnja turista plitva,

-

priložnosten kulturni turist: turist ne potuje zaradi kulturnih razlogov, a kljub temu nič
manj ne sodeluje pri nekaterih dejavnostih, doživi pa plitvo turistično izkušnjo.13

Da bi odgovorili na vprašanje, kdo so kulturni turisti in raziskali področje kulturnega turizma,
so leta 1991 ustanovil projekt ATLAS. Ta organizacija je izvedla številne raziskave v letih od
1991 do 2000. Poudarek raziskav je bil na razumevanju motivacij, profila in obnašanju
kulturnih turistov. Sprva so raziskave izvajali le v Evropi, kasneje pa so se raziskave razširile
tudi po Avstraliji in Aziji. Raziskave so pokazale, da se področje kulturnega turizma zelo
hitro širi ter da kulturni turizem postaja eno najhitreje rastočih področij turizma. S pomočjo
raziskav je projekt izdelal tudi profil kulturnega turista. V nadaljevanju so predstavljene
najpomembnejše ugotovitve raziskave:
-

ugotovili so, da je večina obiskovalcev žensk. V raziskavi iz leta 1997 je bilo žensk 52
%,

-

v nasprotju s tradicionalnim pogledom mladina zavzema pomemben segment kulturno
turističnega trga. Preko 35 % obiskovalcev je bilo starih manj kot 30 let, le 26 %
obiskovalcev je bilo starih nad 50 let,

-

kulturni turisti so večinoma višje izobraženi. Več kot 44 % obiskovalcev je imelo višjo
stopnjo izobrazbe. Višja stopnja izobrazbe je povezana z boljšo službo in posledično
tudi z višjimi dohodki. Kulturni turisti so imeli plačo za tretjino višjo od povprečja
Evropske unije.14

Raziskava je pokazala tudi, da kar preko 40 % obiskovalcev prihaja iz okolice kraja kulturne
atrakcije in le 60 % obiskovalcev so turisti, ki so na dopustu. Več kot polovica obiskovalcev
je turistično atrakcijo ali prireditev obiskala že večkrat. Eno izmed pomembnih vprašanj v
anketni raziskavi se je nanašalo na motivacijo kulturnih turistov oziroma kaj jih privablja.
Anketiranci so odgovarjali, da je bil razlog obiska zlasti želja po izobraževanju, izkušnji
nečesa novega. Zanimiva pa je bila ugotovitev, da je le 20 % anketirancev odgovorilo, da so
13
14

Hilary du Cros, Bob McKercher, Cultural tourism, Routledge, London, 2015, str. 123.
Greg Richards, Cultural Attractions and European Tourism, Wallingford 2001, str. 35-40.
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prišli na počitnice izključno zaradi kulturnih vzgibov. Pri tem lahko sklepamo, da se veliko
obiskovalcev kulturnih atrakcij ne uvršča med kulturne turiste. Zato velja poudariti, da niso
vsi obiskovalci kulturnih atrakcij kulturno motivirani. Raziskava je pokazala tudi, da so
anketiranci v večji meri obiskovali muzeje, zgodovinske spomenike, zgodovinske hiše in
galerije, kakor pa so obiskovali festivale. Kar 54 % anketirancev je obiskalo muzej, 35 %
zgodovinske spomenike in 37 % zgodovinske hiše. Pri tem velja še dodati, da so večinoma
starejši obiskovalci z višjimi dohodki obiskovali zgodovinske atrakcije, medtem ko so mlajši
v večji meri obiskovali muzeje in ostale kulturne atrakcije. Pomembna ugotovitev je, da
povprečni kulturni turisti prenočijo v hotelih, na dopustu porabijo več denarja, a ostanejo
manj dni kot npr. obmorski turisti.15
Povzetek raziskave je, da so kulturni turisti bolje izobraženi, z boljšimi službami in višjimi
prihodki. Učenje in izkušnja novih stvari sta dva najpomembnejša motiva kulturnih turistov,
ki obiskujejo kulturne atrakcije, večinoma v času svojih dopustov. Čas, ki ga namenijo ogledu
kulturnih atrakcij, je bodisi v času njihovih poletnih dopustov, ko poleg morja obiščejo še tudi
kulturne atrakcije ali pa so to večinoma krajša potovanja, ki imajo izrecen namen ogled
kulturnih atrakcij. Pomembna je tudi ugotovitev, da niso vsi obiskovalci kulturnih atrakcij
kulturni turisti v pravem pomenu besede, ampak nekakšna mešanica med zanimanjem za
kulturo, zabavo in sprostitvijo.

15

Richards, 2001, str. 41−47.
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3
3.1

GEOGRAFSKI ORIS BELE KRAJINE
Lega Bele krajine

Bela krajina je pokrajina, ki leži na skrajnem jugovzhodu Slovenije med Gorjanci, Kočevskim
rogom in Kolpo. Ta pretežno kraška pokrajina obsega poleg nižjega belokranjskega kraškega
ravnika, Velikega Bukovja in doline Kolpe še bližnje obrobje Kočevskega roga in Gorjancev.
Njen geografski položaj označuje njena reliefna zaprtost na severu in zahodu proti ostalim
slovenskim pokrajinam ter odprtost na jugu in vzhodu proti panonskemu svetu. Tak položaj
že od nekdaj otežuje povezave te pokrajine z ostalimi slovenskimi pokrajinami. Mejna reka
Kolpa, ki pokrajino sicer obdaja na južni in vzhodni strani, pa zaradi svoje plitve struge ne
predstavlja izrazite naravne pregrade.

Karta 1: Lega Bele krajine v Sloveniji

Karta 2: Lega Bele krajine

Vir: Bela krajina, 2016.

Vir: ARSO, Atlas okolja, 2016.
3.2

Naravnogeografske značilnosti Bele krajine

V osrednjem delu Bele krajine se razteza nizek kraški ravnik v nadmorskih višinah med 160
in 200 metri, ki sega vse do obronkov Gorjancev na severu in Kočevskega roga s Poljansko
goro na zahodu ter vse do jugovzhoda, kjer se postopoma dviguje Veliko Bukovje, ki pa se v
najvišjih delih povzpne okrog 200 metrov višje od ravnika. Apnenec in dolomit sta
prevladujoči kamnini, zato na tem območju prevladujejo značilnosti nizkega, plitvega krasa s
številnimi vrtačami in kamnitim površjem. Skrivnostno kraško podzemlje skriva številne
14

kraške jame, v katerih prebiva tudi endemit črna človeška ribica. V Beli krajini pa so prisotne
tudi neprepustne kamnine. V vinorodnih območjih nad Metliko prevladujejo plasti krednega
fliša s peščenjaki, laporji in konglomerati. V kanižarski kadunji so ohranjene pliocenske
usedline z glino, kvarcitnimi peski in premogovnimi skladi. Mlajši, holocenski nanosi pa se
nahajajo le v ozkem pasu ob Kolpi in Lahinji.16
Značilnosti krasa se kažejo tudi v redki rečni mreži, saj se je večji del vodnega toka postavil
pod površje. Območje Bele krajine je skoraj v celoti del porečja Kolpe. V celotnem toku po
belokranjskem območju predstavljata Kolpi večja pritoka le Lahinja, v katero se izlivajo
Podturnščica z Obrhom, Dobličica in Krupa, ter nekoliko manjši Dolski potok. V Kolpo pa se
izlivajo še številni manjši studenci in potoki iz kraških izvirov. Številni družboslovci in
naravoslovci so z raziskavami uspeli doseči, da so na območju Bele krajine ustanovili dva
krajinska parka, in sicer Krajinski park Lahinja in Krajinski park Kolpa. Prst v Beli krajini je
različna. Na apnencih in dolomitih so nastale rendzine, rjave in rdeče prsti. Okoli Radovice so
se razvile zračne sivorjave prsti, na ozkih aluvialnih nanosih rek pa je prst nerazvita in
pogosto poplavljena. V Beli krajini se uveljavljajo značilnosti panonskega podnebja, za
katerega so značilne visoke poletne temperature in hladne zime. Padavine se manjšajo v smeri
proti vzhodu.17 Srednja letna temperatura v Črnomlju je 10,2 °C, povprečna letna količina
padavin pa je od 1.200 do 1.300 mm. Pogost je tudi pojav temperaturnega obrata. Nad dnom
Bele krajine se pojavlja izrazit topel vinogradniški pas, ki sega do nadmorske višine od 400
do 450 metrov.18 Bela krajina je pretežno gozdnata, dno prekriva nižinski gozd gradna in
belega gabra s pogosto brezo. Za Belo krajino so značilni steljniki ter bela breza, za katero
mnogi menijo, da bi lahko bila izvor imena Bela krajina. V višjih legah mu sledi gorski bukov
gozd, kateremu sledita še dinarski gozd jelke in bukve s smreko. Zaradi izseljevanja
prebivalstva in opuščanja kmetijske dejavnosti številne obdelovalne površine zaraščajo,
gozdne površine pa so se zato povečale.19

16

Dušan Plut, Bela Krajina, v: Slovenija – pokrajine in ljudje, ur. Drago Perko, Milan Orožen Adamič, Ljubljana
2001, str. 485.
17
Dušan Plut, Zemljepisni oris Bele krajine, v: Vodnik ekskurzije po Beli krajini in osrednji Dolenjski, ur.
Dušan Plut, Ljubljana 1984, str. 28−30.
18
Plut, 2001, str. 486.
19
Prav tam, str. 488.
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3.3

Družbenogeografske značilnosti Bele krajine

Območje Bele krajine zavzemajo občine Črnomelj, Metlika in Semič. Celotno območje meri
596 km² in predstavlja 22,3 % površine statistične regije Jugovzhodne Slovenije ter 2,9 %
površine Slovenije. Statistični podatki kažejo, da je v drugem polletju 2015 na območju Bele
krajine stalno prebivalo 26.707 prebivalcev, kar predstavlja 1,3 % prebivalstva Slovenije.
Gostota poselitve je s 45 prebivalcev/km² veliko pod slovenskim povprečjem (102
prebivalca/km²).20 Za Belo krajino je značilen razpršen poselitveni vzorec, v katerem
prevladujejo gručasta naselja. Med 226 naselji v pokrajini se pojavljajo tudi razložena naselja
z gručastim jedrom, raztresena naselja in zlasti v obkolpskem delu obcestne vasi. Leta 1869 je
v pokrajini živelo skoraj 26.000 ljudi, a to število je pričelo kmalu upadati predvsem zaradi
množičnega izseljevanja, tako da je bilo leta 1910 tukaj manj kot 22.000 prebivalcev. Šele v
sedemdesetih letih 20. stoletja je število prebivalstva začelo rahlo naraščati, predvsem kot
posledica sicer pozne industrializacije. Največji upad prebivalstva po 2. svetovni vojni so
doživela obkolpska in višje ležeča naselja, v območjih okoli večjih zaposlitvenih središč
(Črnomelj, Metlika, Semič in Kanižarica) pa je začelo število prebivalstva naraščati.21
Največja po površini in po številu prebivalstva med belokranjskimi občinami je občina
Črnomelj. Meri 340 km² in se po površini med slovenskimi občinami uvršča na 5. mesto.
Občina se razprostira na osrednjem in južnem delu Bele krajine. V letu 2015 je v tej občini
živelo 14.591 prebivalcev. Na drugem mestu po površini je občina Semič, ki se razteza na
severozahodnem delu Bele krajine, ob vznožju Kočevskega roga in obronkih Gorjancev. Na
147 km² je v letu 2015 v tej občini živelo 3.799 prebivalcev. Ugodnejšo lego na prehodu
gričevnatega gorjanskega sveta v obkolpsko ravnico ima po velikosti najmanjša belokranjska
občina Metlika, na 109 km² je v letu 2015 prebivalo 8.400 prebivalcev. Število prebivalstva v
Beli krajini v zadnjih letih rahlo upada, na to nam kaže podatek o skupnem prirastu na tisoč
prebivalcev, ki je bil v letu 2014 v vseh treh občinah negativen (Črnomelj -0,1; Semič -1,8;
Metlika -0,8), medtem ko je bil v Sloveniji pozitiven (0,9). Povprečna starost prebivalcev je
bila v vseh treh belokranjskih občinah višja (Črnomelj 43,3 leta; Semič 42,9 leta; Metlika 43
let) kakor je povprečna starost v Sloveniji (42,6 let). Prebivalstvo občin se prav tako hitreje
stara (Črnomelj indeks 126; Semič indeks 120 in Metlika indeks 125,3) kot to velja za

20
21

SURS, 2016.
Plut, 2001, str. 491.
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Slovenijo (indeks 119).22 Vsi ti podatki nam kažejo na proces staranja prebivalstva in tudi
proces odseljevanja mladih, ki sta odraz slabega gospodarskega stanja v pokrajini.
Geografska lega Bele krajine, ki jo označuje reliefna zaprtost proti ostalim slovenskim
pokrajinam, je bila skozi vsa zgodovinska obdobja razlog za njeno prometno in posledično
tudi gospodarsko izoliranost. Šele leta 1914 je v to pokrajino prispela železnica. Pred drugo
svetovno vojno so pričeli graditi železniško progo od Črnomlja proti Vrbovskem na
Hrvaškem, a so gradnjo zaradi pričetka vojne zaustavili. V zadnjem času železniški promet
zaradi zastarele infrastrukture upada, na veljavi pridobiva predvsem cestni promet. Naj kot
primer omenim, da potovanje z vlakom iz Metlike do Novega mesta traja eno uro, do
Ljubljane pa celo tri ure. Posledično zato že od leta 1985 število potnikov vztrajno pada. Prav
tako upada tudi delež tovornega prometa.23 Zaradi zagotovitve gospodarnejšega železniškega
omrežja, izboljšanja varstva okolja in življenjskih pogojev ter večje izbire prometnih sredstev
bo treba izvesti možne nove železniške povezave in obnovo železniškega omrežja. Prometne
povezave tako znotraj Bele krajine kot tudi povezave s preostalo Slovenijo in Republiko
Hrvaško so zelo slabe in neustrezne za sodobne prometne tokove, kar se odraža v neugodni
prometni dostopnosti. Bela krajina nima niti avtoceste niti hitre ceste. Slovenski avtocestni
križ se Bele krajine ogne v velikem loku mimo Gorjancev. Večina cest v Beli krajini je v
dokaj slabem stanju, veliko cest čaka že leta na obnovo. Zelo slabe so tudi cestne povezave z
obmejnimi kraji, določena naselja v metliški občini celo nimajo cestne povezave. Slabe so
tudi povezave z javnim potniškim prometom. V slabem gradbenotehničnem stanju pa je tudi
edino belokranjsko letališče v Prilozju, ki ponuja predvsem panoramske polete. Ob primerjavi
območja Bele krajine s preostalo Jugovzhodno Slovenijo lahko opazimo, da je cestno
najslabše opremljena. Bela krajina je z ostalo Slovenijo povezana z dvema cestama. Prva jo
povezuje z novomeško pokrajino in poteka skozi Gorjance preko prelaza Vahta do Metlike.
Druga cesta, znana kot partizanska magistrala, pa poteka od Ivančne Gorice, preko
Žužemberka proti Črnomlju in Vinici.24 Preko mednarodnega mejnega prehoda v Metliki in
Vinici je Bela krajina povezana s pomembnejšimi hrvaškimi kraji. Odkar so na Hrvaškem
zgradili novo avtocestno križišče nedaleč od Vinice v Bosiljevem in tako izboljšali avtocestne
povezave Zagreba z Reko in ostalimi kraji v Srednji Dalmaciji, je Bela krajina dobila nov
prometni položaj. Najbližja pot tako tujcem kot tudi Slovencem do turističnih destinacij v
Srednji in Južni Dalmaciji je preko mejnega prehoda Vinica. Posledica tega je močna
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Petra Madronič, Promet kot razvojni dejavnik Bele krajine, diplomsko delo, Ljubljana 2006, str. 43-45.
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prometna obremenjenost zlasti ceste Črnomelj-Vinica. Dolgo časa je bilo pereče vprašanje
izgradnja obvoznice skozi Črnomelj, zlasti zaradi povečanega tranzitnega tovornega in
turističnega prometa, ki je bil za staro mestno jedro povsem neustrezen. Ta problem je bil
odpravljen, ko so julija 2015 odprli novozgrajeno obvoznico skozi Črnomelj. Z izgradnjo
obvoznice je staro mestno jedro

razbremenjeno, prav tako pa se je povečala varnost

udeležencev v prometu. Še vedno pa je zelo pereč problem izgradnja tretje razvojne osi. Le ta
naj bi potekala od Koroške preko Savinjsko-šaleške regije, Posavja, Zasavja in Dolenjske do
Bele krajine. V Strategiji prostorskega razvoja, ki je bila sprejeta leta 2004, je potek tretje
razvojne osi skozi Belo krajino bil predviden le v severovzhodnem delu na območju občine
Metlika, kjer bi prečkala slovensko-hrvaško mejo in se priključila pri Karlovcu na avtocesto
Zagreb-Rijeka. Takšen potek trase je bil neugoden za ostali dve občini, ki sta zato dali narediti
dodatne prometne študije. Tako naj bi po novih prometnih študijah hitra cesta iz Novega
mesta v Belo krajino vodila skozi predor čez Gorjance in se nato v Beli krajini razcepila v dva
kraka. Od tega bi šel en krak do mejnega prehoda Metlika, drugi pa preko Semiča in Črnomlja
do mejnega prehoda Vinica.25 Zamisel projekta tretje razvojne osi je nastala pred gospodarsko
krizo, zdaj pa je zaradi varčevalnih ukrepov ogroženo njeno financiranje in začetek gradnje
vsakokrat prelagajo. Tako je leta 2006 takratni prometni minister Janez Božič obljubljal
začetek gradnje južnega dela tretje razvojne osi za leto 2009.26 A že v letu 2014 je vlada še
dodatno razburila Belokranjce, ko je premaknila začetek gradnje tretje razvojne osi na leto
2029.27 Prav tako izvedbo otežuje v zadnjem času pogosto menjavanje prometnih ministrov,
katerih pogledi in mnenja se pogosto precej razlikujejo. A taka cesta bi Belokranjcem
omogočila boljše življenjske pogoje, saj bi jim omogočala hitrejši dostop do zaposlitve in šol,
kar bi lahko imelo za posledico zmanjšano stopnjo odseljevanja mladega in perspektivnega
kadra in s tem morebiten nov gospodarski razvoj te pokrajine. Od dobrih prometnih povezav
je odvisen gospodarski razvoj, saj bi hitra cesta omogočila boljši dostop do gospodarskih con
v Beli krajini, prav tako pa bi se povečala zainteresiranost novih vlagateljev v to območje. Še
posebej bi bile boljše prometne povezave ključne za boljši dostop do številnih turističnih
destinacij v Beli krajini.
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Prav tam, 54−58.
Cestna povezava od Koroške do Bele krajine se zopet odmika, dostopno URL:
http://www.rtvslo.si/slovenija/cestna-povezava-od-koroske-do-bele-krajine-se-spet-odmika/223553 (Pridobljeno
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Karta 3: Predviden potek tretje razvojne osi od Novega mesta do meje z Republiko Hrvaško

Vir: Tretja razvojna os, 2016.

Za Belo krajino je značilna pozna industrializacija, ki je bila najbolj izrazita v obdobju od 60.
do 80. let prejšnjega stoletja. Takrat je prevladovala zlasti kovinska in elektroindustrija v
občini Črnomelj, v občini Metlika pa je bila močno v ospredju tekstilna industrija. Po
osamosvojitvi se je postopoma začel uveljavljati razvoj storitvenih dejavnosti. Tako so v Beli
krajini predstavljale jedro gospodarstva velike družbe v predelovalni industriji, ki pa so
pretežno izvozno usmerjene. V času gospodarske krize pa je Belo krajino zajel velik val
ukinitev številnih podjetij, naj omenim le največjega dotakratnega zaposlovalca v pokrajini −
Danfoss Compressors, ki je zaposloval preko tisoč ljudi. Le ta je zaradi selitve proizvodnje v
državo s cenejšo delovno silo povzročil velik upad delovnih mest. Velik upad delovnih mest
se je zgodil tudi zaradi zaprtja obratov v tekstilni industriji. Zato je danes v Beli krajini
opazna zelo visoka stopnja brezposelnosti, ki je precej nad slovenskim povprečjem. Leta 2014
je bilo v Beli krajini 10.322 delovno aktivnih prebivalcev, ki so na državnem nivoju
predstavljali 1,3 % delež. Konec leta 2014 je bila stopnja registrirane brezposelnosti najvišja v
občini Črnomelj, saj je znašala kar 21,5 %, kar je bilo precej nad državnim povprečjem (13,1
%). Prav tako je bila stopnja registrirane brezposelnosti nad slovenskim povprečjem v ostalih
dveh občinah, in sicer v občini Metliki je stopnja registrirane brezposelnosti znašala 17,1 %, v
občini Semič pa 16,2 %. Najbolj nazoren dokaz o slabem ekonomskem stanju so tudi
povprečne mesečne bruto plače. Le ta je konec leta 2015 znašala v občini Črnomelj 1.264,71
19

eur, kar predstavlja 82 % slovenskega povprečja. Za občino Metlika odstotek znaša 80 % in
za Semič 84 % v primerjavi s slovenskim povprečjem. Nizke plače so zato tudi eden izmed
vzrokov za izseljevanje mladih, zlasti višje izobraženih ljudi iz Bele krajine. Veliko delovno
aktivnih prebivalcev migrira, saj v občini stalnega prebivališča dela le 48 % prebivalstva.
Velik delež delavnih migrantov migrira v Novo mesto ali tudi v Ljubljano. Za Belo krajino je
značilna zelo neugodna izobrazbena sestava prebivalstva. Statistični podatki iz leta 2014
kažejo, da ima v Beli krajini 22 % prebivalcev dokončano osnovnošolsko izborazbo, kar je
primerljivo s slovenskim povprečjem. Veliko večji je delež brez dokončane izborazbe, ki
znaša v Beli krajini kar 6 %, slovensko povprečje pa znaša 0,2 %. Primerljiv je delež
dokončane srednje šole, ki znaša 45 %, kakor je tudi slovensko povprečje. Veliko nižji pa je
delež prebivalstva, ki ima zaključeno višješolsko izobrazbo, le ta znaša v Beli krajini 13 % in
je nižji od slovenskega deleža (18 %).28 Na nižjo stopnjo izobraženosti prebivalcev vpliva
predvsem pomanjkanje delovnih mest za višje stopnje izobrazbe in s tem povezan t. i. „beg
možganov”, saj se študentje po končanem študiju v manjši meri vračajo v Belo krajino.
Takšen slabši izobrazbeni nivo prebivalcev posredno negativno vpliva na razvoj
gospodarstva, saj so ravno visoko izobraženi tisti, ki so gonilo gospodarskega napredka, saj z
raziskavami in inovacijami lahko ustvarjajo nova delovna mesta in večjo dodano vrednost.
Prav tako pa na nižji nivo izobraženosti vpliva dejstvo, da ima Bela krajina le en srednješolski
center v Črnomlju, nima pa visokošolskega centra.

Bela krajina kljub številnim neugodnim zlasti družbenogeografskim dejavnikom zagotovo
slovi po številnih naravnih, predvsem pa tudi po kulturnozgodovinskih znamenitostih. Le ti
dajejo priložnost razvoju turizma, ki še ni dovolj razvit v Beli krajini in je predvsem
sezonskega značaja.
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4

ZGODOVINSKI ORIS BELE KRAJINE

Ozemlje Bele krajine je bilo že v prazgodovini dokaj gosto poseljeno, o tem pričajo številna
arheološka najdišča. Najstarejši sledovi človekove poselitve segajo v obdobje konca
paleolitika (11. tisočletje pr. n. št.), ko so Judovsko hišo v soteski Krupe kot občasno
postojanko naseljevali lovci in nabiralci. Prvi večji sledovi poselitve Bele krajine pa segajo v
čas srednjega in mlajšega neolitika (5000 do 3500 pr. n. št.), ko so se pojavile prve stalne
naselbine poljedelcev in živinorejcev. Prostor za poselitev so si poiskali v rodovitnih okljukih
rek Kolpe, Lahinje in Krupe. Znane naselbine iz teh časov so v Pustem Gradcu, Gradcu in
Moverni vasi. V tem obdobju so gradili tudi prve utrjene višinske naselbine. V času bronaste
dobe so se na območju Bele krajine pojavila velika žarna grobišča. Hiše so bile verjetno
grajene iz lesenih kolov, s stenami iz prepleta in ometane z glinenim ometom ter pokrite s
slamnatimi strehami. Ljudje so v tem času vzdrževali trgovske stike na večje razdalje zlasti z
bronastimi izdelki z deželami ob Jadranu in s Panonijo. Starejša kamena doba je čas
največjega razcveta prazgodovinskih skupnosti v Beli krajini, ki so temeljile na izkoriščanju
površinske železove rude. Gradišča, značilne utrjene višinske naselbine, so bila postavljena na
izpostavljenih lokacijah, zlasti na obronkih nad rečnimi dolinami ali na osamelcih v nižinski
pokrajini (npr. Kučar) in v rečnih okljukih. Za to obdobje so bili značilni elitni pokopi v
gomilah. Bogate arheološke najdbe zlasti ob vznožju Kučarja v gomilah kažejo na posmrtno
verovanje ljudi, saj so bile gomile polne bronastih in železnih fibul, zapestnic, ogrlic in
ostalega nakita v ženskih grobovih ter zlasti orožja v moških grobovih. V mlajši železni dobi
se je pojavil nov način pokopa – žarni grobovi v planih grobiščih z značilnim nakitom in
orožjem, ki so pripadali latenski Viniški skupini. V tem obdobju so Belo krajino poseljevali
ilirski Japodi in keltski Tavriski in Latobiki.29
Ob koncu 1. st. pr. n. št. je bilo območje Bele krajine vključeno v rimsko cesarstvo, v
provinco Panonijo. Arheološke najdbe kažejo na postopno romanizacijo prostora, ki je bil
večinoma podeželskega značaja brez večjih mestnih središč. Večje središče je bilo le na
Okljuku pri Loki v Črnomlju. A kljub pretežno podeželskemu značaju je Bela krajina igrala
pomembno vlogo pri trgovski poti, ki je potekala po dolini reke Kolpe in je predstavljala
najkrajšo povezavo med Jadranskim morjem in južnim delom Panonije. Pomen te prometne
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komunikacije, zlasti s tranzitno trgovino amfor in fine keramike, lahko vidimo v napisih na
rimskih nagrobnikih, oltarjih in tudi v mitreju pri Rožancu.30
Po propadu zahodno rimskega cesarstva konec 5. stoletju je Bela krajina doživela korenite
poselitvene spremembe. Rimske naselbine so bile večinoma zapuščene. V obdobju
preseljevanja ljudstev je Bela krajina nudila zavetje romaniziranim in pokristjanjenim
staroselcem. Najpomembnejši najdišči sta zgodnje krščansko cerkveno središče na Kučarju ter
utrjena naselbina na območju nekdanje prazgodovinske naselbine v Črnomlju. Edina znana
kamnita struktura iz tega časa je manjša starokrščanska cerkev, ki je bila tlakovana z
mozaikom. Poznorimska utrdba v Črnomlju je bila uničena na začetku 7. stoletja zaradi
vpadov Slovanov in Avarov.31
Obdobje zgodnjega srednjega veka v Beli krajini je zaradi skopih arheoloških in pisnih virov
slabo raziskano. Na določeno kontinuiteto poselitve tega območja priča do sedaj edino znano
najdišče slovanskih grobov okrog cerkve sv. Petra v Črnomlju iz 10. in 11. stoletja.32 Veliko
več zgodovinskih virov imamo za obdobje visokega in poznega srednjega veka. Bela krajina
je v 11. stoletju sodila v okvir ogrsko-hrvaškega kraljestva. Pokrajina je bila do 12. stoletja
popolnoma hrvaška. Nekje med letoma 1135 in 1172 je Albert Višjegorski ozemlje Bele
krajine zasedel ter jo iztrgal Hrvatom.33 Prvi akt, ki priča o višnjegorski posestvi nad deželo,
je listina ustanovitve črnomaljske župnije iz leta 1228. Oglejski patriarh Bertold Andeški je s
to listino novopridobljeno pokrajino formalno vključil v cerkveno provinco nemškega
cesarstva. V listini se omenjata tudi dežela Metlika (regio Metlica), kakor se je v tistem času
imenovala Bela krajina in njeno središče Črnomelj (locus Schirnomel). V 13. stoletju so se
vrstile številne menjave nad oblastjo v Beli krajini. Sprva so imeli posest nad deželo grofje
Višnjegorski, nato grofje Andeški, za njimi še Babenberžani in Spanheimi, ki so leta 1268
Nemškemu viteškemu redu dodelili oblast nad celotno cerkveno organizacijo v Beli krajini. S
smrtjo Ulrika III. Spanheima, ki ni imel dedičev, je leta 1268 to obmejno območje za kratek
čas pridobil Ulrikov bratranec češki kralj Otokar Premysl. Oblast nad Belo krajino je leta
1277 zaradi spora češkega kralja s kraljem Rudolfom Habsburškim prevzel Albert II. Goriški.
Tako se je pričela goriška oblast nad deželo, ki je skoraj neprekinjeno trajala do izumrtja
istrske veje Goriških grofov leta 1374. Za časa Goriških je Novi trg (Novum forum), prvotno
ime Metlike, postalo novo središče ne le Bele krajine, temveč celotne goriške dežele – Grofije
30
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v Marki in Metliki. Ta dežela ni bila priključena habsburški Kranjski, ampak se je kot ločena
enota ohranila vse do 16. stoletja.34 Bela krajina je bila sprva še leta 1277, ko je prišla v roke
Goriških, najprej upravljana z gradu Mehovo, čeprav je pokrajina že imela trg Črnomelj, z
ustanovitvijo novega mesta Metlike (najpozneje leta 1300) pa se je središče uprave
premaknilo v Belo krajino, kjer je bil v Metliki sedež glavarja in plemiškega ograjnega
sodišča.35
Doba Goriških grofov je bila nedvomno čas največjega gospodarskega vzpona Bele krajine v
srednjem veku, ki je bil pogojen tudi z relativnim mirnim obdobjem. To je bil čas
najintenzivnejše agrarne kolonizacije Bele krajine, povezane z gradnjo gradov, naseljevanja
ministerialov in oblikovanjem fevdalnih gospostev. S smrtjo Alberta III. kot zadnjega dediča
istrske veje Goriških je leta 1374 Grofija v Marki in Metliki po dedni pogodbi pripadala
Habsburžanom. V obdobju od 1405 do 1456 so bili Celjski grofje posestniki številnih gradov
in posesti v Beli krajini in nekaj let so tudi uveljavljali deželnoknežjo oblast. Po smrti Ulrika
II. Celjskega leta 1456 je po dedni pogodbi Grofija v Marki in Metliki zopet dodeljena
Habsburžanom, takratnemu cesarju Frideriku III. Habsburškemu. Ta je kmalu po pridobitvi
celjske dediščine začel zastavljati posamezna gospostva.36
Črnomelj in Metlika sta bila povišana v mesto leta 1407 predvsem zaradi obrambnih
razlogov. Mesti sta imeli svojo upravo in lastno sodstvo ter pravico do letnih sejmov. Meščani
so imeli v primerjavi s kmeti v srednjem veku več ugodnosti, saj so bili oproščeni tlake,
mitnine in desetine. Morali pa so stražariti, popravljati mestno obzidje, jarke in mostove ter
plačevati davek deželnemu knezu. A komaj sta Črnomelj in Metlika postali mesti, so se na
Balkanu že zgrinjale turške vojske.37 Prvi turiški vpad na slovensko ozemlje je bil leta 1408.
Turki so 9. oktobra 1408 izropali okolico Metlike, ljudi pobili ali odpeljali, vse drugo pa
požgali. Meščani so se pred Turki ubranili tako, da so mesta utrdila svoja obzidja, kmetje pa
so se skušali zavarovati tako, da so si okrog nekaterih belokranjskih cerkva zgradili obzidja –
tabore. Turški vpadi, ki so si sledili v letih od 1408 do 1415, so pokazali, kako slabo zaščitene
so slovenske dežele.38 Bela krajina je bila med leti 1408 in 1578 izpostavljena številnim
turškim vpadom. Zato so v 16. stoletju tu ustanovili Vojno krajino z obrambnimi gradovi v
Metliki, Pobrežju in Vinici. Črnomelj je doživljal takrat gospodarski razcvet, saj je kot
34
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obmejna vojaška postojanka vojaških obrambnih čet, pritegnila številne obrtnike in trgovce, ki
so oskrbovali vojsko. Leta 1579 z novo zgrajeno trdnjavo Karlovec in odhodom vojakov je
Črnomelj kot tudi vsa Bela krajina gospodarsko nazadovala.39 V prvi polovici 16. stoletja so
se začeli pred turško nevarnostjo v Belo krajino priseljevati hrvaški in srbski begunci –
Uskoki, sprva na področje Žumberka. Uskoki so prevzeli obrambno vlogo pred Turki, v
zameno pa so bili deležni določenih privilegijev – dobili so zemljo, oproščeni so bili
plačevanja davkov in prejemali so plačilo za opravljanje vojaške službe. S prihodom uskokov
se je v Beli krajini začela spreminjati etnična in verska podoba. Še danes v nekaterih
belokranjskih vaseh živijo potomci Uskokov.40
V prvi polovici 16. stoletja, tem izredno nemirnem času, je Belo krajino tako kot tudi ostale
slovenske dežele zajela reformacija. Sprva so novo vero sprejeli le nekateri meščani. V Beli
krajini sta bili v Črnomlju in Metliki zgrajeni dve protestantski cerkvi, prav tako sta mesti
imeli tudi protestantsko šolo, kjer so učitelji poučevali poleg latinice tudi glagolico in cirilico.
Toda meščani so se morali pod vedno hujšim pritiskom protireformacije hitro vdati in tako je
bilo leta 1615 v Metliki 35 protestantov, v Črnomlju pa le še 4.41
17. stoletje se je začelo v znamenju stalnih nesreč. Večkrat so prebivalstvo prizadele
epidemije, kot sta kuga in kolera. Pogosti so bili tudi požari, ki so uničili marsikatera še vedno
lesena poslopja. Prebivalstvo pa so pestili pogosti hajduški roparski pohodi. Hajduki so bili
Uskoki, ki se po koncu turške nevarnosti nikakor niso mogli navaditi na mirno življenje in
zato so osnovali oborožene roparske tolpe. Najokrutnejši napad Hajdukov je bil v Semiču leta
1720. Približno 40 Hajdukov je sredi belega dne vdrlo v tabor, kjer so Semičanom izropali
njihove žitne shrambe. Viri izpričujejo številne pohode Hajdukov vse do sredine 19. stoletja,
ko so v Belo krajino prišli orožniki, ki so jih zatrli.42 Zaradi vseh teh nadlog, ki so pestile
ljudi, se je v Beli krajini v drugi polovici 17. stoletja in prvi polovici 18. stoletja razbohotil
pojav čarovništva. Čarovnice naj bi se sestajale s hudičem na Kleku in še na nekaterih drugih
vrhovih, kjer naj bi čarale točo in neurje ter delale še drugo škodo. Velik proces se je zgodil v
Poljanah, v Predgradu ob Kolpi ob koncu 17. stoletja, ko so številne čarovnice in čarovnike iz
okolice obsodili na smrt.43
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Francoska revolucija 1789 je oznanjala nezadržno rušenje starega fevdalnega reda v Evropi.
Napoleon je v vojnih pohodil osvojil velik del Evrope. Tako je tudi Bela krajina v času od
1809 do 1813 v okviru Ilirskih provinc doživela stik s Francozi. Bela krajina je bila v okviru
novomeškega okrožja razdeljena na črnomaljski in metliški kanton. Zaradi visokih davkov in
drugih za kmete neugodnih predpisov pa so Belokranjci izražali veliko nenaklonjenost in
sprva tudi velik upor do Francozov. A doba francoske okupacije je bila kratkotrajna, da bi
zapustila kakšne vidnejše spremembe v teh deželah in tako so zopet ti kraji prišli pod
Avstrijo.44 V letih 1814−1817 je bila v teh krajih, tako kot drugod po Evropi, velika lakota, ki
so jo povzročile vojne in številne slabe letine. Nadloge so skozi stoletja pestile to skromno,
delavno, a slabo razsvetljeno ljudstvo. Zaradi lastne borbe večinskega prebivalstva z
osnovnimi eksistenčnimi problemi in redkih izobražencev se je v teh krajih počasi prebujala
narodna zavest. Revolucionarno leto 1848 je zajelo tudi Belokranjce. Medtem ko so se
semiški kmetje dejansko uprli oddajanju desetine in opravljanju tlake, je bilo drugod mirneje.
Je pa ta revolucija prinesla spremembe, saj je zrušila fevdalni red. Zlasti velika sprememba se
je zgodila kmetu, ki je z zemljiško odvezo dobil zemljo, katere del odškodnine je moral
odplačati. Kmet, ki pa je potreboval denar, se ni hotel zadolžiti, zato je prodajal svoje posesti.
Temu je sledil proces manjšanja in razdrobljenosti kmečke posesti, ki sta za posledico terjala
razslojevanje družbe – veliki kmetje »gruntarji« in na drugi strani mali kmetje »kajžarji« ter
popolnoma razlaščeni kmetje, katerih kmetija je šla na »boben«. Belokranjci so v veliki meri
začeli odhajati na delo v tujino.45 V šestdesetih in sedemdesetih letih 19. stoletja je vse
močnejša postajala narodna zavest, ki so jo še posebej budile čitalnice, ki so delovale od leta
1865 v Metliki, 1868 v Črnomlju in 1882 v Semiču. Na teh prireditvah imenovanih »Besede«
so se odvijale številne prireditve z igrami, recitacijami, petjem, govori in predavanja, ki so se
po navadi zaključevale s plesom in veselicami.46 Od druge polovice 19. stoletja naprej so se
na območju Bele krajine pričela ustanavljati številna društva. Med drugimi je bila 1869 v
Metliki ustanovljena prva požarna bramba, ki je bila hkrati tudi prva na slovenskem ozemlju.
Ustanavljati so se pričele tudi hranilnice in posojilnice. Pomembna pridobitev za Belokranjce
je bilo leto 1898, ko sta Črnomelj in Metlika dobila vodovod iz zajetja na Blatniku.47
Gospodarske in socialne stiske doma ter želja po boljšemu življenju pa so spodbudile mnoge
Belokranjce, da so zapustili dom in se izselili v tujino. Začetek izseljevanja sodi v zadnja
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desetletja 19. stoletja. Največ ljudi se je izselilo v Ameriko, pa tudi Kanado, Argentino in
Francijo. Izseljevanje je bilo močno razširjeno tudi še v prvih desetletjih 20. stoletja.
Prizadevanja za boljšo prometno povezanost Bele krajine, ki bi lahko omogočila večji
gospodarski napredek, s katerim naj bi zajezili izseljevanje ljudi, so bila maja 1914
uresničena. Bela krajina je takrat dobila železnico. Z železnico se je pričel razvijati tudi
izletniški turizem, ko so hodile na izlete v te kraje številne skupine turistov.48 28. julija 1914
se je pričela 1. svetovna vojna, njeno dogajanje so občutili mnogi Belokranjci, ki so bili
mobilizirani v avstrijsko vojsko. Vojna je vplivala tudi na vsakodnevno življenje ljudi, saj je
revščina v teh krajih postajala še večja. Štiriletna vojna se je končala z razpadom AvstroOgrske, z njenim padcem pa se je končala skoraj osemstoletna oblast dinastije Habsburg.
Belokranjci so 29. 10. 1918 slovesno praznovali ustanovitev nove države, Države SHS. A ta
je kmalu razpadla in tako se je 1. 12. 1918 ustanovila Kraljevina SHS. Slovenci in s tem tudi
Belokranjci so dobili nove oblastnike, dinastijo Karađorđević.
Revolucionarne ideje nekaterih Viničanov, ki se niso strinjali z vladajočimi razmerami v
državi, so vodile v to, da so 21. 4. 1919 razglasili t. i. Viniško republiko. Ta je sicer trajala le
tri dni, ko so jo orožniki s silo ukinili. Pri tem velja opozoriti, da do razglasitve republike ni
prišlo, šlo je le za izražanje želje posameznikov po republikanski ureditvi nove države in
nezadovoljstvo z novonastalo državo Kraljevino SHS.49 V obdobju med vojno so se vrstile
ustanovitve številnih kulturnih in športnih društev. Zlasti sta bili zelo dejavni društvi Orel in
Sokol, ki sta med drugim organizirala tudi kolesarske dirke po Črnomlju in plavalno tekmo na
reki Lahinji. Med aktivnimi društvi velja omeniti tudi Belokranjsko dijaško društvo, ki je
skrbelo za proslavitev pomembnih dogodkov. Tako je junija 1927 v Vinici proslavilo 50letnico pesnika Otona Župančiča. Belokranjsko planinsko društvo pa je 18. avgusta 1929
slavnostno, z velikim obiskom planincev, odprlo planinski dom na Mirni gori, takrat prvo
turistično postojanko v Beli krajini. V začetku tridesetih let 20. stoletja so v Črnomlju (1932)
in Metliki (1933) ustanovili Tujsko-prometno društvo, katerega namen je bil spodbujanje in
razvoj turizma ter obogatitev kulturnega življenja.50
Druga svetovna vojna je s svojimi grozotami zajela tudi Belo krajino. Nemški napad na
Jugoslavijo 6. aprila 1941 je pri ljudeh povzročil precejšne presenečenje in zmedo.
Jugoslavija je že 17. aprila 1941 podpisala brezpogojno kapitulacijo, ozemlje Jugoslavije pa
so si razdelili Nemci, Madžari in Italijani. Pretežni del Dolenjske z Belo krajino so zasedli
48
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Italijani, ki so to območje kmalu preuredili v Ljubljansko pokrajino in jo priključili k Italiji.
Belokranjci se z italijansko okupacijo nikakor niso mogli sprijazniti, zato so se hitro po
okupaciji organizirale enote Osvobodilne fronte (v nadaljevanju OF), h kateri so zlasti
številno pristopali mladi komunisti. V poletnih mesecih 1941 so se oblikovale partizanske
skupine, ki so okupatorju sprva povzročale škode s sabotažami, kasneje pa so tudi že
organizirale oborožene vojaške napade na italijanske vojake in uradnike ter na izdajalce, ki so
se pojavili tudi med Belokranjci.51 Aktiven odpor Belokranjcev je pri Italijanih povzročil, da
so v letu 1942 izvedli številne racije, v katerih so množično zapirali in ubijali pristaše OF ter
internirali ljudi v koncentracijska taborišča. A kljub temu se je dejavnost fronte še bolj
stopnjevala. Po italijanski kapitulaciji 8. 9. 1943 je Bela krajina kmalu postala politično,
kulturno, gospodarsko in vojaško središče Slovenije, saj je bilo tukaj zelo obsežno svobodno
območje. Na tem območju so bili preseljeni sedeži Centralnega komiteja Komunistične partije
Slovenije, Izvršnega odbora OF ter Glavnega štaba Narodnoosvobodilne vojske Slovenije. V
Beli krajini je teklo delo Znanstvenega inštituta, Radia OF, Denarnega zavoda, Narodnega
gledališča itn. Črnomelj je tako postal začasno glavno mesto vojskujočega se slovenskega
naroda. V Črnomlju so se vrstila številna zasedanja, zagotovo pa je bilo najpomembnejše prvo
zasedanje slovenskega

parlamenta − Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (v

nadaljevanju SNOS) je bilo 19. in 20. 2. 1944 v sokolskem domu v Črnomlju. To zasedanje je
bilo med najpomembnejšimi dogodki v razvoju graditve slovenske državnosti v okviru
federativne Jugoslavije.52 9. 5. 1945 je bilo konec vojne in dežela, ki je bila izčrpana od bojev,
je dočakala mir. Po vojni se je v Beli krajini pričela obnova, kraji so se pričeli nekoliko bolj
gospodarsko in kulturno razvijati. Danes pa je v Beli krajini čutiti gospodarsko krizo veliko
bolj kot v ostalih slovenskih krajih, saj so številna podjetja propadla in stopnja brezposelnosti
je med najvišjimi v državi.
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5

TURIZEM V BELI KRAJINI

5.1

Turistična ponudba

Bela krajina na svojem razgibanem območju nudi razkošje narave in bogastvo zgodovinske
kulturne dediščine. Bela krajina je kraška dežela v jugovzhodnem delu Slovenije, prežeta s
številnimi naravnimi znamenitostmi. Med njimi velja omeniti hribčke, posejane z vinogradi,
reke, kraške jame ter krajinska parka Kolpa in Lahinja. Kar 46 % površja Bele krajine je
zaščiteno pod območjem Nature 2000, kar je zgovoren podatek glede njene izjemne naravne
dediščine.53 Bela krajina je zaradi svoje obmejne lege vedno bila stičišče različnih narodov in
kultur. Sožitje petih etničnih skupin in treh veroizpovedi na tem območju je tako ustvarilo
prav posebno in zelo bogato paleto kulturne dediščine.
V nadaljevanju bo sledil opis zgodovinsko kulturnih turističnih znamenitosti Bele krajine, ki
jih ta pokrajina nudi turistom v sklopu t. i. zgodovinskega turizma. Le ta vključuje oglede
starih mestnih in trških jeder, gradov, cerkva, spominskih obeležij, muzejev in galerij,
arheoloških najdišč ter obisk številnih prireditev. Predstavljeni bodo tudi nekateri običaji
značilni za Belo krajino ter tematske pohodniške in kolesarske poti.

5.1.1

Zgodovinska mestna in trška jedra

Črnomelj in staro mestno jedro
Črnomelj je največje mesto v Beli krajini. Staro mestno jedro leži na pomolu sotočja rek
Dobličice in Lahinje. Prvič ga pisni viri omenjajo že leta 1228 z imenom Schirnomel. Leta
1277 je bil kraj povzdignjen v trg, leta 1407 pa je postal mesto. Sprehod po mestu
obiskovalcu daje vtis pestre preteklosti. Osrednji Trg svobode uokvirjajo srednjeveški grad z
ostalimi nekdanjimi grajskimi poslopji, komenda nemškega viteškega reda in poslopje
nekdanje hranilnice in posojilnice. Enonadstropna posojilnica, v kateri so danes prostori
banke, je bila pozidana konec 19. stoletja in z bogato členjeno fasado pomembno sooblikuje
podobo glavnega mestnega trga. V mestu si je vredno ogledati Mestno muzejsko zbirko in
Pastoralni center, kjer je bogata arheološka dediščina. Pastoralni center je bil odprt leta 2008,
ko so na lokaciji starega mestnega jedra opravili arheološka izkopavanja, ki so razkrila
pomembne ostanke prazgodovinske, antične in srednjeveške naselitve Črnomlja. Pastoralni
center je ena prvih muzejskih postavitev v Sloveniji, kjer je obiskovalcem omogočen ogled
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ostankov obzidja iz antike in srednjega veka ter ostalih artefaktov kar preko steklenih tal. Na
bogato preteklost mesta Črnomelj prav tako opozarja cerkvica sv. Duha, ki je bila temeljito
obnovljena leta 2007 in je danes namenjena številnim kulturnim dogodkom. Blizu je še
Primožičeva hiša, ki ji pravijo tudi hiša belokranjskih rokodelcev in se uporablja za občasne
razstave in delavnice domače in umetnostne obrti belokranjskih rokodelcev. V mestu se
nahaja tudi Črnomaljska klet, kjer je degustacijski prostor Vinsko-informacijskega centra Bele
krajine. V Črnomlju si obiskovalci lahko ogledajo tudi nekdanjo stavbo Sokolskega doma. Le
ta je bila pozidana leta 1925 po načrtih ljubljanskega arhitekta Viljema Trea. V tej stavbi je
19. in 20. februarja 1944 potekalo prvo zasedanje SNOS-a. To zasedanje je pomenilo velik
mejnik v nastajanju slovenske državnosti. Stavbo je leta 1952 posodobil arhitekt Branko
Simčič, relief na pročelju stavbe pa je delo kiparja Jakoba Savinška iz leta 1954.54 Danes
stavba deluje kot kulturni dom, ki deluje pod okriljem Zavoda za izobraževanje in kulturo
Črnomelj in prireja številne kulturne prireditve ter tudi kino predstave. V steni avle kulturnega
doma je vzidana plošča, ki spominja na delovanje Slovenskega narodnega gledališča v Beli
krajini. Ustanovljeno je bilo 21. januarja 1944 z namenom, da v času narodnoosvobodilne
vojne posreduje množicam gledališko umetnost. Prvič se je predstavilo ravno 20. februarja
1944 s Cankarjevo dramo Kralj na Betajnovi ob zaključku zasedanja SNOS-a.55 Pred
železniško postajo stoji lokomotiva, ki je med 2. svetovno vojno dajala paro za partizansko
elektrarno in je spomenik partizanski iznajdljivosti. Prav tako so po številnih mestnih hišah
spominske plošče, ki opozarjajo obiskovalce na dejstvo, da je Bela krajina bila v 2. svetovni
vojni zibelka partizanstva, Črnomelj pa takratno glavno mesto vojskujočega se slovenskega
naroda. V Črnomlju in okolici so takrat delovale številne pomembne kulturne, gospodarske,
vojaške in politične ustanove: vodilna politična telesa slovenskega narodnoosvobodilnega
boja, uredništva časopisov, radio postaja OF, meteorološka postaja za potrebe partizanskih
letališč, veterinarska postaja in partizanska bolnišnica, Znanstveni inštitut, deloval je tudi
kemijsko-farmacevtski laboratorij, ki je izdeloval zdravila, prav tako je deloval tudi Denarni
zavod Slovenije in še številne druge ustanove.56
V letu 2015 je zaživel projekt obujanja starega mestnega jedra, s katerim je društvo Smnj na
plac, uredilo zapuščene izložbe v razstavne površine. Tako se iz izložb zapuščenih pa tudi
delujočih trgovin v starem mestnem jedru danes mimoidočim nasmihajo Lepa Anka in njene
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prijateljice, pastirčki s čredami ovac, Zeleni Jurij in drugi liki iz tradicionalnih belokranjskih
pesmi.57

Fotografija 1: Pogled na staro mestno jedro Črnomelj

Vir: Anita Vrtin, 2016.

Metlika in staro mestno jedro
Metlika je mesto z bogato preteklostjo, o čemer priča tudi staro mestno jedro z gradom,
župnijsko cerkvijo sv. Nikolaja, župniščem in komendo, mestno hišo in ostalimi številnimi
trškimi stavbami. V samem središču mesta se nahajajo znamenite stavbe: stavba prve narodne
čitalnice na Dolenjskem in v Beli krajini, stavba prve hranilnice in posojilnice na Dolenjskem
in v Beli krajini, poslopje nekdanje Wachove lekarne z ohranjenim reliefom svete trojice. V
metliškem gradu je Belokranjski muzej, poročna dvorana in prostori TIC Metlika. Na trgu
pred gradom je Slovenski gasilski muzej z zbirko prve požarne brambe na Slovenskem. V
spominskem parku pred gradom pa so razstavljeni kipi in plošče v spomin padlim v NOB,
blizu so tudi doprsni kipi pomembnih Belokranjcev. Blizu starega mestnega jedra je ob glavni
cesti Galerija Kambič z bogato umetniško zbirko. V Metliki se nahaja tudi največja
belokranjska vinska klet v prostorih Kmetijske zadruge Metlika.58
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Fotografija 2: Staro mestno jedro Metlike

Vir: Metlika, 2016.
Semič in staro trško jedro
Krajevno ime Semič prvič zasledimo v začetku 13. stoletja, ko je bil gospodar Bele krajine
Henrik Adeški. Semič je dobil ime po gradu, ki je stal pod vrhom Semenič nad Gabrom pri
Semiču, katerega lastniki so bili gospodje Semeniči. Grad Semenič, ki je bil sezidan že v 12.
stoletju, so Turki porušili leta 1574, zato so se vitezi Semeniči preselili na grad Smuk.59 V
središču Semiča je Štefanov trg, katerega osrednji del zavzema župnijska cerkev sv. Štefana,
ki je bila prvič omenjena že leta 1228. Cerkev je sezidana v slogu baročnega klasicizma.
Okolico cerkve in župnišča obdaja delno ohranjeno taborsko obzidje, ki je bilo zgrajeno okoli
leta 1526. Cerkveno območje je bilo takrat preurejeno v protiturški tabor. Močno utrjen tabor
je domačinom nudil zavetje pred nenehnimi turiškimi vpadi. Za visokim kamnitim obzidjem
so domačini lahko spravili in zavarovali tudi svoje premoženje (žito, živino ipd.). Tabor sta
oblikovali dve, višinsko različni liniji obzidja s strelnimi linami, na najbolj izpostavljenim
mestih pa je bil tabor utrjen s stolpi. Ker taborsko obzidje ob koncu turške nevarnosti ni bilo
več potrebno, so večino obzidja podrli že v sredini 19. stoletja. Kljub velikim rušitvam je
nekaj obzidja še ohranjenega in tako predstavlja največji ohranjeni taborski kompleks v Beli
krajini in eden največjih na Dolenjskem. Znotraj obzidja je bila leta 2003 obnovljena
Taborska hiša z dvoriščem, ki je namenjena raznim prireditvam in razstavam. Novo podobo je
leta 2014 dobilo tudi celotno trško jedro Semiča, ki tako s prenovljeno arhitekturno podobo še
v večji meri s številnimi prireditvami vabi številne obiskovalce. Več o zgodovini Semiča
lahko obiskovalci izvedo v Krajevni muzejski zbirki. V sklopu zbirke si lahko obiskovalci
ogledajo tudi notranjost belokranjske zidanice, v kateri so razstavljeni vinogradniški in
vinarski pripomočki, s katerim so belokranjski vinogradniki skrbno obdelovali vinsko trto v
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preteklem stoletju.60 Mesto Semič je leta 2008 pridobilo nov večnamenski prostor − Kulturni
center Semič, v katerem se prirejajo številne gledališke predstave, razstave, prireditve ter
seminarji in konference.

Fotografija 3: Taborsko obzidje v Semiču

Vir: Anita Vrtin, 2016.

Stari trg ob Kolpi in staro trško jedro
Stari trg je največji kraj v Poljanski dolini. Njegovo ime izvira še iz časa turških vpadov, ko je
bil kraj povzdignjen v trg. Kraj se v pisnih virih prvič omenja leta 1576. V osrednjem trškem
jedru je široka ulica, ob kateri so nanizane enonadstropne hiše z nekaterimi zanimivimi
kamnitimi portali. V osrednjem trškem jedru stoji tudi osnovna šola, ki je bila zgrajena leta
1844, obnovljena in dozidana pa je bila leta 1988. Na koncu široke trške ulice stoji župnijska
cerkev sv. Jožefa, ki je bila zgrajena leta 1740. Cerkev stoji na najvišji točki pomola nad reko
Kolpo na koncu vasi in obiskovalcem nudi prečudovit razgled nad Poljansko dolino. Zunaj
naselja, ob cesti Stari trg – Deskova vas, stoji cerkev sv. Andreja na Kalvariji. Do cerkve vodi
12 kapel, postaj križevega pota, ki so bile postavljene leta 2000.61

Vinica in staro trško jedro
Vinica je gručasto naselje na visoki terasi nad reko Kolpo, neposredno ob hrvaško-slovenski
meji. Območje Vinice je bilo poseljeno že od prazgodovine naprej, kot trg se Vinica prvič
omenja leta 1500, njen nastanek pa je rezultat postavitve tabora v času turških vpadov. V
kraju se nahaja grad, ki ga trenutno obnavljajo, ter rojstna hiša velikega slovenskega pesnika
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Otona Župančiča. Na pestro preteklost pa obiskovalce sredi trškega jedra opominja tudi kip
posvečen Viniški republiki.

Fotografija 4: Staro trško jedro Vinice

Vir: Anita Vrtin, 2016.

5.1.2

Gradovi

Na območju Bele krajine so v preteklosti stali številni gradovi, razlog temu je obmejna lega te
pokrajine. Da so prebivalci lahko zavarovali svoje ozemlje pred napadi tujih sovražnikov, so
zgradili obrambne trdnjave, katerih ostanki so vidni še danes. Nekatere grajske stavbe so v
veliki meri dobro ohranjene, žal pa je večina grajskih stavb v Beli krajini le še v razvalinah
(tukaj naj omenim le nekatere gradove, kot so Smuk, Krupa, Pobrežje in Predgrad, ki so
odigrali pomembno vlogo v preteklosti, a so danes večinoma tudi zaradi požigov v času 2.
svetovne vojne ohranjene le še razvaline nekdanjih mogočnih gradov), nekateri gradovi pa so
celo popolnoma izbrisani. So pa gradovi zagotovo tiste turistične točke, ki bi lahko privabile
veliko število turistov, a v Beli krajini za obnovo in turistično ponudbo gradov zaenkrat še ni
dovolj postorjenega. S primerno obnovo gradu bi lahko le ta postala prizorišče za grajske
poroke, v grajskih poslopjih bi se lahko uredile restavracije ali hoteli. Razen muzeja, ki se
nahaja v Metliki, ostali gradovi v Beli krajini nimajo ponudbe, ki bi lahko še v večji meri
privabljali turiste. Zapuščene stavbe ali samo zidovje brez zgodbe in dodatne ponudbe ne
prepričajo mimoidočih obiskovalcev, da bi se tu lahko ustavili. Za obiskovalce željnih avantur
bi lahko navadne pešpoti in kolesarske poti spremenili v grajsko pravljična potovanja od
gradu do gradu. K zgodbam o grajskem življenju bi lahko prispevali tudi lokalni gostinci z
belokranjsko kulinariko.

V nadaljevanju naloge so predstavljene le najznamenitejše še vedno ohranjene grajske stavbe
v Beli krajini.
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Črnomaljski grad
O začetku gradnje črnomaljskega gradu obstajajo le redke ohranjene listine. Najstarejša
listina, v kateri se omenja Črnomelj, je iz leta 1228. V listini se omenja le cerkev sv. Petra,
šele leta 1263 se prvič omenja vitez Fridericus de Zernoemel oziroma Friderik Črnomaljski,
poimenovan po črnomaljskem gradu. Črnomaljski grad, ki je bil ves srednji vek v lasti
gospodov Črnomaljskih, je v drugi polovici 16. stoletja prišel v posest grofov Frankopanov.
Od srede 17. stoletja pa so se lastniki gradu neprestano menjavali. Po velikem požaru leta
1655, ki je zajel tudi grad, je bil grad postopoma obnovljen in je dobil novo podobo.
Srednjeveška grajska stavba je tako postopoma dobila podobo renesančnega dvorca. Pred 2.
svetovno vojno se je v gradu nahajal hotel družine Lackner in razni uradi. Med drugo
svetovno vojno so v gradu delovali različni organi narodnoosvobodilnega gibanja. Na te
dogodke nas opominjata dve spominski plošči – prva nas opominja na delovanje okrajnega
ljudskega odbora v letih 1944−1945, druga pa da je bilo tu 1eta 1944 ustanovljeno slovensko
časnikarsko društvo.62 Po vojni so grad nacionalizirali. 1952 so gradu prizidali zunanje
stopnišče, 1955 pa je grad postal sedež črnomaljske občine in takrat je grad zopet doživel
temeljito obnovo. Občina ima sedež v gradu še danes. Prav tako so leta 1972 grad zopet
popolnoma preuredili, tokrat pritlične prostore gradu za potrebe gostinskega lokala, ki pa
danes ne obratuje več.63 Danes se v gradu odvijajo različni dogodki, predvsem koncerti in
predstave v sklopu poletnih festivalov Etnofolka in Črnfesta.

Stoničev grad v Črnomlju
Mestno obzidje v Črnomlju je bilo na več mestih utrjeno s stolpi in eden izmed teh se danes
nahaja v današnjem Stoničevem gradu, ki ni nikoli sodil v sklop grajske arhitekture. Mestno
obzidje je bilo zelo dobro utrjeno, saj so vsi turški napadi bili neuspešni. Prvi znani lastnik
Stoničevega gradu je bil Bartolomeus Skodler. Leta 1860 je stavbo kupil Mathias Stonitsch –
Stonič, po katerem je stavba dobila tudi ime. Stoniči so bili lastniki stavbe vse do leta 1968.
Danes sta v stavbi dve stanovanji.64

Križniška komenda nemškega viteškega reda v Črnomlju
Komendo, ki je bila središče nemškega viteškega reda v Beli krajini, so križniki postavili
sredi 13. stoletja. V Belo krajino so prišli leta 1222, sprva v Semič. Oglejski patriarh jim je
62

Ivan Stopar, Grajske stavbe v osrednji Sloveniji – 2. Dolenjska, 5. knjiga Bela krajina, Ljubljana 2004, str.
12−20.
63
Gordana Sajovic, Grajske stavbe v Beli krajni, diplomsko delo, Koper 2014, str. 27−28.
64
Stopar, str. 25−27.

34

leta 1256 dodelil še druge postojanke v Vinici, Podzemlju, Metliki in Črnomlju. Leta 1268
jim je Ulrik Spanheimski na prošnjo svojega kaplana podelil župnijo sv. Petra v Črnomlju z
vsemi podružnicami in privilegiji. Stavba je vse do 1848 služila oskrbnikom komendskega
gospostva, takrat pa so se vanjo vselili uradi iz krupske graščine. V 19. stoletju je v stavbi
nekaj časa delovala šola. Danes se v stavbi nahajajo sodniški in drugi uradi. Posebej zanimivi
za obiskovalce so arkadni hodniki.65

Metliški grad
Grad v Metliki je nastal, ko je nemški kralj Rudolf I. Habsburški leta 1277 grofu Albertu I.
Goriškemu podelil v zastavo celotno območje Bele krajine. Goriški so si tukaj ustvarili novo
upravno središče, imenovano Novi trg, pozneje Metlika, ki se v virih kot trg prvič omenja leta
1300. Metliški grad se leta 1354 prvič v virih omenja kot castellum, kjer so upravni sedež
imeli goriški ministeriali. Grofija v Marki in Metliki se je za časa vladavine Goriških grofov
razvila v posebno deželo in je doživljala razcvet. Takrat se je zagotovo širil tudi grajski
kompleks, saj je v listini iz leta 1409 navedeno, da je bil grad že bogata rezidenca. Pomembna
prelomnica v stavbni zgodovini gradu Metlika so bili turški vpadi, ki so se pričeli v letih
1408, 1411 in 1415, s čimer se je začela organizacija protiturške obrambe. Turški vpadi so bili
prisotni še vse do konca 16. stoletja in so prizadejali veliko škodo gradu kot tudi celotnemu
mestu. Lastništvo gradu so v tridesetih letih 15. stoletja za nekaj časa prevzeli Celjski grofi,
ko pa je ta rodbina 1456 izumrla pa so posestvo prevzeli Habsburžani. Tega leta se v listini
tudi prvič omenja jarek pred gradom in tudi sam grad, čeprav je znano, da je grad starejšega
nastanka. V naslednjih stoletjih so se menjavali različni lastniki gradu – grofje Alapi, nato
Frankopani in za njimi zagrebški kapitelj. Leta 1792 ga je kupil ljubljanski krčmar Jožef
Savinšek. Grad je tako ostal v rodbini Savinšek vse do leta 1899, ko so ga prodali. Znano je,
da je bilo v Metliki več požarov, v katerih je utrpel škodo tudi grad. Usodna sta bila zlasti
požara leta v letih 1705 in 1790. Zato sedanjo podobo grajske stavbe, ki ima klasicističen
pridih, pripisujemo obnovitvam gradu ob prelomu iz 18. v 19. stoletje. V gradu je imelo od
leta 1860 sedež okrajno sodišče, ki je imelo v pritličju gradu in stolpu zaporniške celice. V
prvi polovici 20. stoletja pa je grad služil številnim uradom in nižji gimnaziji, delno pa so
dvorec namenili tudi za stanovanja ljudi. Leta 1954 se je v dvorec naselil Belokranjski muzej,
ki je stavbo dobil v upravljanje leta 1963. Leta 1969 so v njem uredili še Slovenski gasilski
muzej in Ganglovo razstavišče. V sedemdesetih letih 20. stoletja je grad doživel temeljito
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prenovo, pri kateri so podrli novejše prizidke in ponovno odprli zazidane arkade. Grad je tako
dobil podobo iz časa velike obnove konec 18. stoletja. Lastnica gradu je od leta 1999 Občina
Metlika.66 V grajskih prostorih sta danes poleg obeh muzejev še poročna dvorana in grajska
klet z vinogradniško zbirko. Prav tako pa grad danes velja za prizorišče številnih prireditev. V
poletnih mesecih je grad prizorišče kulturnih dogajanj v sklopu prireditve Pridi zvečer na
grad, medtem ko je v mesecu maju grad vpet v tridnevno prireditev Vinska vigred. V svoji
današnji podobi se grad kaže kot široko zleknjena enonadstropna stavba, pozidana na
peterokotni talni ploskvi. V grad stopimo skozi vežo v dvonadstropnem vhodnem stolpiču, ki
vodi na prostrano arkadno dvorišče.

Križniška komenda v Metliki
Komenda nemškega viteškega reda se v pisnih virih prvič omenja leta 1310. Prvotno poslopje
so po požaru leta 1705 temeljito prenovili. Komenda v Metliki je locirana na skrajnem južnem
vogalu pomola, na katerem se je v srednjem veku izoblikovalo mesto. Stavba je
dvonadstropna in ima kljukasti tloris z notranjim dvoriščem in okroglim vogalnim stolpom.67
Leta 1929 je križniški red tukaj ustanovil dom za onemogle in ostarele, od leta 1954 pa tukaj
deluje Dom počitka.68

Grad Gradac
Grad stoji na okljuku reke Lahinje v naselju Gradac. V pisnih viri se grad prvič omenja šele
konec 14. stoletja (1393) kot Grecz. Prvotno grajsko poslopje je obsegalo z obzidjem,
obrambnim jarkom in dvižnim mostom zavarovan dvonadstropni palacij pravokotnega tlorisa
s prizidanima stolpoma, pozneje pas o obodnem gradu prizidali še ostala poslopja. Zaradi
turške nevarnosti so gradu sredi 15. stoletja prizidali tabor, ki pa so ga kasnejši lastniki, baroni
Gusiči, podrli in uredili manjši grajski park. Park je bil čudovit z urejenim drevoredom in
vrtom. V času 2. svetovne vojne je bila v gradu partizanska bolnica in oficirska šola, po vojni
pa so bila v gradu za nekaj časa urejena stanovanja. Danes je stavba precej predelana,
ohranjenih je več starih oken in vhodnih portalov, nad empirskim portalom, ki vodi v osrednje
gosposko poslopje, je grbovna plošča baronov Gusičev. V grajskih sobanah so ohranjene
številne baročne in klasicistične poslikave.69 Kljub zanimanju nekaterih tudi tujih vlagateljev

66

Stopar, str. 51-62.
Škof, str. 110.
68
Stopar, str. 65.
69
Škof, str. 116.
67

36

za obnovo gradu v zadnjih letih, pa do tega zaenkrat še ni prišlo in zato grad dobiva vedno
bolj žalostno podobo, saj le ta z leti vedno bolj propada.

Viniški grad
V ohranjenih srednjeveških listinah se grad v Vinici ne omenja, že leta 1279 (posredno že leta
1228) pa se omenja cerkev sv. Križa. Glede na pisne vire je šlo sprva le za stolpast pozidan
srednjeveški dvor, ki se je v 16. stoletju razrasel v utrjen stavbni kompleks tabornega značaja
z obzidjem in obrambnimi stolpi. O prvih lastnikih gradu ni zanesljivih podatkov se pa zato v
virih za začetek 16. stoletja kot lastnike gradu omenjajo gospodje Semeniči. Nadaljnji podatki
o lastnikih gospostva Vinica se zopet razhajajo, vendar se zdi, da je Vinico med leti 1632–
1654 dobil v posest Wolf Žiga Purgstall, ki ga je nasledil Janž Adam, Valvasor ga omenja kot
edinega lastnika gradu. Sredi 18. stoletja so bili lastniki Vinice plemiči Gusiči. Lastniki gradu
so se še nekajkrat zamenjali, vse do leta 1925, ko so lastniki gradu postali domačini
Miheliči.70 Danes so ohranjeni še nekateri poznogotski arhitekturni členi, tako portali kot
okna, pa tudi grajska kapela. Grajsko stavbo sestavlja več eno- in dvonadstropnih stolpastih
poslopij.71 Še pred dvema letoma je bil viniški grad v ruševinah, nato pa se je pojavil
vlagatelj, ki se je lotil temeljite prenove gradu. Vlagatelji predvidevajo, da bodo v naslednjem
letu v stilsko preurejenih sobanah lahko sprejemali že prve goste.72

Fotografija 5: Grad Vinica

Vir: Anita Vrtin, 2016.
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5.1.3

Sakralna dediščina

Cerkve, kapelice in znamenja, ki so raztreseni po skoraj vsakem hribu in griču v Beli krajini,
so zavarovane kot sakralna dediščina in predstavljajo pomemben zgodovinsko kulturni
element območja. Bela krajina je bila vedno na prepihu mešanja različnih kultur in s tem tudi
različnih ver. Tukaj so sledove zapustile tri različne cerkve.
Eden najpomembnejših sakralnih spomenikov Bele krajine so zagotovo Tri fare v Rosalnicah
pri Metliki. Poleg te najbolj znane romarske poti je pomembna tudi romarska pot na Žeželj pri
Vinici. V pokrajini pa je še precej nekoliko manj znanih cerkva krajevnega pomena: cerkev
sv. Petra in sv. Duha v Črnomlju, cerkev sv. Štefana v Semiču, cerkev sv. Trojice na Vinjem
Vrhu pri Semiču ter cerkev sv. Nikolaja v Metliki. Zagotovo zanimiva za obiskovalce je
pravoslavna cerkev sv. Petra in Pavla v Miličih, ki je vezana na uskoško pravoslavno etnično
enklavo na tem območju ter edini grškokatoliški cerkvi v Sloveniji: cerkev sv. Cirila in
Metoda ter cerkev Svetica na območju Metlike.
Najstarejša oblika turizma so ravno romarska potovanja, ki so se jih v veliki meri udeleževali
tudi Belokranjci. Romanja niso potekala samo zaradi verskih razlogov, ampak tudi zaradi
želje po druženju in veselju ter spoznavanju ljudi in krajev, pa tudi zaradi želje do trgovskih
poslov. Belokranjci so zlasti radi zahajali na romanje k sv. Frančiščku na Mirno goro, pa na
Žeželj, zelo priljubljeno pa je bilo romanje k Trem faram v Rosalnice.73

Tri fare v Rosalnicah pri Metliki
Znamenita romarska pot Tri fare, eden najpomembnejših sakralnih spomenikov Bele krajine,
se nahaja v naselju Rosalnice pri Metliki. Romarski kompleks se odlikuje po treh gotskih
cerkvah, stisnjenih znotraj visokega obzidja, ki je deloma še ostanek protiturškega tabora. Ime
Tri fare zagotovo ne prihaja od treh župnij, ki bi tukaj imele svoj sedež, temveč od treh
cerkvenih stavb. Vse do leta 1461 je bil tukaj prvotni sedež metliške župnije, nato pa so ga
preselili v Metliko. Od takrat naprej so Tri fare ostale le metliška podružnica, kakor je še
danes. Najstarejša zgodovina Treh far je kar precej skrivnostna, še vedno se namreč ne ve,
kdaj in kako so cerkve nastale in kdo jih je sezidal. Ali so jih v resnici zgradili templarji v 12.
stoletju, kot to navaja Valvasor in jih potem predali nemškemu viteškemu redu? Ali so
mogoče nastale šele po letu 1400? So bile prvotno sploh tri cerkve? Dosedanji pisni viri
nakazujejo, da naj bi se tretja cerkev zgradila šele v 16. stoletju.74 A kljub nekoliko
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skrivnostni in zanimivi zgodovini sodijo Tri fare med bolj obiskana območja v Beli krajini.
Tri cerkve stojijo vzporedno druga poleg druge. Severna cerkev je posvečena Žalostni Materi
božji in se ponaša z orglami iz leta 1753, ki so najstarejše na Slovenskem. Srednja cerkev nosi
patronacij Glej, človek in je posvečena bičanemu Jezusu. Posebnost te cerkve je, da ima edina
zvonik in ta ima prislonjeno odprto lopo. Južna cerkev Lurške Matere božje ima v severni
steni vzidano zakramentno hišico. Osrednji dogodek v romarskem kompleksu se zgodi vsako
leto prvo nedeljo po 24. avgustu na god svetega Jerneja, ko pride veliko število romarjev.75

Fotografija 6: Tri fare

Vir: Anita Vrtin, 2016.

Grškokatoliška cerkev sv. Cirila in Metoda
Grškokatoliška cerkev sv. Cirila in Metoda v Metliki je ena izmed dveh cerkva grškokatoliške
Cerkve v Sloveniji. Druga, sv. Svetica, se nahaja v Dragah pri Suhorju. Cerkev sv. Cirila in
Metoda v Metliki je bila zgrajena leta 1903.76

Cerkev sv. Trojice na Vinjem Vrhu
Cerkev sv. Trojice na Vinjem Vrhu pri Semiču je bila zgrajena leta 1647 in preseneti
obiskovalca z najlepšimi baročnimi posebnostmi v Beli krajini. Cerkev ima osemstrano obliko
s kupolo, pokrito s skodlami. Glavni oltar, ki je pozlačen, pa zavzema ves prezbiterij in je
tristrano zaključen.77
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Cerkev sv. Duha v Črnomlju
Cerkev se nahaja na prastarih kulturnih tleh, kjer so bile najdene sledi človeka vse od
neolitika naprej. Njena lokacija je v času železne dobe predstavljala rob naselbine, v pozni
antiki pa je bila prav na njenem mestu postavljena poznoantična cerkev, od katere sta odkriti
apsida in mozaik. V srednjem veku se je na njeni lokaciji razvila močno utrjena stavba, ki je z
obzidjem predstavljala pomemben del mestne obrambe. Prav iz nje se je v drugi polovici 15.
stoletja razvila sedanja stavba cerkve sv. Duha, ki je v pisnih virih prvič omenjena leta 1478.
Temeljito obnovo je cerkev doživela leta 2007, od tedaj naprej predstavlja osrednji kulturni
objekt v starem mestnem jedru Črnomlja. V stavbi se prirejajo številni koncerti in razstave
umetniških del, pogoste pa so tudi številne civilne poroke. V cerkvi si obiskovalci lahko
ogledajo poznoantični mozaik oglejskega tipa in apsido poznoantične cerkve iz obdobja med
4. in 5. stoletjem, pa tudi nagrobnik pisarja Ivana Živkoviča iz 17. stoletja.78

Fotografija 7: Cerkev sv. Duha

Vir: Anita Vrtin, 2016.

Žeželj nad Vinico
Na Žežlju nad Vinico stoji znana Marijina romarska cerkev, do katere vodi 14 kapel križevega
pota. Cerkev je bila na mestu starejše prednice pozidana v drugi polovici 17. stoletja. Cerkev
ima veliko lopo pred glavnim vhodom, ki je namenjena številnim romarjem. Cerkev krasi
trinadstropni pozlačen glavni oltar, ki je največji v Beli krajini, poleg njega pa še prižnica z
Marijinim monogramom in prizorom oznanjenja. Cerkev je tudi ena izmed postojank
priljubljene pohodniške Župančičeve poti. Zelo obiskana pa je v času male maše, 8.
septembra, ko se na Žežlju zbere veliko romarjev.79
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79
Prav tam.

40

5.1.4

Spominska obeležja

V Beli krajini je veliko spominskih obeležij, ki se navezujejo na obdobje 2. svetovne vojne. V
nadaljevanju bom predstavila najpomembnejše.

Spominsko obeležje na Gornjih Lazah
Spominsko obeležje je spomenik padlim borcem prve belokranjske čete, ki je bila
ustanovljena 30. 10. 1941 na Smuku, številni borci te čete pa so zaradi izdaje padli, ko jih je
2. 11. 1941 napadla italijanska vojska.80

Spominsko obeležje komandantu Francu Rozmanu – Stanetu na Lokvah pri Črnomlju
Narodni heroj Franc Rozman – Stane je bil komandant Glavnega štaba narodnoosvobodilne
vojske in partizanskih odredov Slovenije. Komandant Stane je 7. 11. 1944 na Lokvah pri
Črnomlju tragično umrl za posledicami hude rane, ki jo je dobil med preizkušanjem
minometa, ki so ga poslali partizanom britanski zavezniki. Na Lokvah stoji spominsko
obeležje temu narodnemu heroju, vsako leto 7. novembra pa poteka komemoracija.

Spominsko obeležje padlim borcem na Gričku v Črnomlju
Na mestnem griču, ki mu domačini pravijo Griček, stoji monumentalni spomenik padlim
borcem v 2. svetovni vojni. Spomenik je posvečen 1250 belokranjskim žrtvam fašističnega
nasilja in je najpomembnejši spomenik v Beli krajini. Arhitekturno zasnovo spomenika v
obliki gomile je zasnoval arhitekt Marko Župančič, sin belokranjskega pesnika Otona
Župančiča. Reliefi z vojnimi prizori so delo kiparja Jakoba Savinška. Spomenik je bil
slavnostno odkrit 1961.81

Letalo DC 3 na Otoku
V Beli krajini so v času 2. svetovne vojne delovala spuščališča in letališča, ki so bila zelo
pomembna za narodnoosvobodilni boj. Sprva je ameriška in sovjetska pomoč (pomoč v
orožju, obleki, hrani ipd.) narodnoosvobilni vojski prihajala preko spuščališč širom po Beli
krajini (Gmajna pri Črnomlju, Mlake pri Krasincu, Golek pri Dragatušu, Stari trg od Kolpi).
Konec leta 1943 pa se je glavni štab NOV Slovenije odločil za gradnjo skrivnih letališč, na
katera so potem zavezniška letala dovažala pomoč, odvažala pa ranjence na svoja oporišča v
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Italijo, največ v bližino Barija. Spomladi 1944 so uredili letališče pri Otoku ob Kolpi,
nekoliko kasneje pa še večje pri Krasincu.82 Z Otoka in Krasinca so zavezniška letala
odpeljala okoli 2800 vojaških ranjencev na zdravljenje v Bari v Italijo, več kot 2000 civilnih
oseb pa v Dalmacijo. Partizansko letališče na Otoku so zahodni zavezniki poimenovali
Picadilly hope, Sovjeti pa EK-B1. Zadnji let na partizanskem letališču Otok je bil 28. aprila
1945. Leta 1984 so letalo Douglas DC-3 pripeljali na travnik blizu vasi Otok pri Metliki in ga
postavili kot muzejsko obeležje, v spomin na zavezniško pomoč narodnoosvobodilni vojski in
na evakuacije številnih ranjencev in civilnega prebivalstva. Letalo je dvomotorno propelersko
letalo s štirimi člani posadke in je edini ohranjeni primerek v Sloveniji, zato je kot tak
izrednega pomena za slovensko vojaško zgodovino.83 Okolica letala in letalo sta bila v letu
2010 urejena in obnovljena, s tem pa sta pridobila večji pomen in ugled kot razstava na
prostem.84

Fotografija 8: Letalo DC 3 na Otoku

Vir: Anita Vrtin, 2016.

5.1.5

Muzeji in galerije

V Beli krajini delujejo številne muzejske zbirke in galerije. V Črnomlju od leta 2013 deluje
Mestna muzejska zbirka Črnomelj, ki je nastanjena v temeljito obnovljeni rojstni hiši
slovenskega pesnika Mirana Jarca. Muzej poleg stalne razstave − Črnomelj na prepihu
tisočletij nudi obiskovalcem še številne ustvarjalne delavnice ter strokovna predavanja.85 V
Črnomlju delujejo še Pastoralni center, Primožičeva hiša, Črnomaljska klet ter cerkev sv.
Duha (vse muzejske oziroma galerijske stavbe so bile opisane že v predhodnih poglavjih).
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V Metliki od leta 1951 deluje Belokranjski muzej, ki ima svoj sedež v metliškem gradu.
Muzej prikazuje zgodovino Bele krajine od prazgodovine do sredine 20. stoletja s pomočjo
arheološke zbirke ter številnih ostalih predmetov, fotografij, video gradiva in rekonstrukcij.
Muzej obiskovalcem prav tako preko etnološke zbirke predstavi podobo življenja Belokranjca
skozi čas ter njegovo ustvarjanje. V pritličju muzeja so lapidarij, vinogradniška zbirka in
Ganglova galerija, namenjena občasnim razstavam. Muzej zlasti za najmlajše obiskovalce
prireja številne ustvarjalne delavnice.

Fotografija 9: Belokranjski muzej

Vir: Anita Vrtin, 2016.

Belokranjski muzej ima še tri dislocirane enote:
- v Semiču deluje Krajevna muzejska zbirka Semič, ki obiskovalcem razkrije zgodovino
Semiča in okoliških krajev. V pritličju muzejske hiše je razstava z naslovom Narava Bele
krajine, v kletnih prostorih pa je postavljena vinogradniška zbirka in notranjščina nekdanje
belokranjske zidanice;
- v Metliki deluje galerija Kambič, v kateri je urejena spominska zbirka akademika prof. dr.
Vinka Kambiča in Vilme Bukovec Kambič ter občasne etnološke zbirke;
- v Vinici deluje Spominska hiša Otona Župančiča, ki se nahaja v obnovljeni pesnikovi
domačiji. Razstava o enem najpomembnejših slovenskih pesnikov in prevajalcev vodi
obiskovalca skozi tri tematske sklope: Otroška poezija in Bela krajina, Župančičev salon, ter
Življenje in delo. V spominski hiši je urejena tudi zbirka Zaslužni Belokranjci – umetniki in
znanstveniki, v kateri je predstavljenih devetintrideset zaslužnih Belokranjcev iz področja
literature, znanosti, likovne, glasbene in gledališke umetnosti.86
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Fotografija 10: Spominska hiša Otona Župančiča

Vir: Anita Vrtin, 2016.

Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča
V Metliki je bila leta 1869 ustanovljena prva požarna bramba na Slovenskem. Ob stoletnici
ustanovitve je bil v Metliki odprt Slovenski gasilski muzej. Leta 2003 je bil poimenovan po
dolgoletnem predsedniku Gasilske zveze Slovenije in pobudniku za ustanovitev muzeja, dr.
Branku Božiču. Slovenski gasilski muzej se nahaja v dveh stavbah v neposredni bližini
metliškega gradu. Prikazuje zgodovinsko dediščino gasilstva od začetkov do današnjih dni, na
ogled so tudi brizgalne naprave ter ostali kosi gasilske opreme.87

Muzejska zbirka rudnika rjavega premoga Kanižarica
Muzej prikazuje rudarsko zgodovino Bele krajine, katere najpomembnejši del je ravno
nastanek in delovanje premogovnika Kanižarica, ki je zaposloval velik delež prebivalstva in je
bil zato pomemben dejavnik gospodarskega razvoja tega območja. Muzej je razdeljen na tri
dele: muzejska zbirka, izvozni stolp in rudniški rov. Muzejska zbirka zajema geološko
preteklost Bele krajine in nastanek kanižarske premogovniške kadunje in zgodovino
premogovnika Kanižarica (1857-1997). Prav tako pa je zelo nazorno prikazano delo in
življenje rudarjev.88

Muzejska zbirka partizanske bolnišnice Topolovec
Muzejska zbirka se nahaja v naselju Črešnjevec pri Semiču. V času od 15. septembra 1944 do
27. aprila 1945 je v naselju delovala slovenska vojaška partizanska evakuacijska bolnišnica z
ilegalnim imenom postojanka Topolovec, v katero je bila vključena celotna vas. V hiši
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Kambičevih, kjer je bila glavna ambulanta in operacijska soba, je od leta 2005 urejena
spominska soba. Bolnišnica je bila ustanovljena potem, ko so zavezniki maja 1944 sporočili,
da so v svoje bolnišnice v južni Italiji pripravljeni sprejeti ranjene vojake. Bolnišnica je
postala v kratkem času dobro organizirana in v strogi tajnosti, zato ni bila nikoli odkrita in
napadena s strani okupatorja. Bolnišnica je poskrbela za ranjene vojake, kakor tudi za ostale,
ki so potrebovali nujno zdravstveno pomoč. Na urejeno letališče pri Gribljah ter na Otok in
kasneje tudi na Krasinec so domačini vozili ranjence in težke invalide z lojtrniki in z volovsko
vprego.89

Zbirka orožja in vojaške opreme Baškovič
Zbirka se nahaja v Prapročah pri Semiču in je odprta za obiskovalce od leta 2012. V zbirki je
poudarek na orožju iz obdobja 2. svetovne vojne, pa tudi po njej, vključno z vojno za
osamosvojitev Slovenije.

Osnovna šola Brihtna glava
V učilnici nekdanje osnovne šole v Radovici pri Metliki v razredu, ki je opremljen po vzoru
učilnic iz šestdesetih let prejšnjega stoletja, učitelj obiskovalce seznani z Belo krajino na
zabaven in duhovit način. V času ene šolske ure obiskovalci podoživijo, kako je bilo nekdaj
obiskovati pouk. Med poukom strogi učitelj uporabi tudi metode kaznovanja, kot so uporaba
palice in klečanja v kotu na koruzi. Učenci dobijo tudi pravo šolsko malico, po koncu pouka
pa še spričevalo. 90

Šokčev dvor in Uskoki
Šokčev dvor v Žuničih predstavlja za obkolpski del Bele krajine značilen kmečki dom.
Obnovljen je bil konec devetdesetih let prejšnjega stoletja in predstavlja dober primer uskoške
arhitekture. Danes je domačija ena redkih ohranjenih v Beli krajini in pomeni izreden primer
raznolikosti ljudskega stavbarstva v slovenskem prostoru. Uskoki so bili hrvaški in srbski
begunci, ki so se v Belo krajino naselili v 16. stoletju zaradi turške nevarnosti. Uskoki so
odigrali pomembno vlogo v obrambi teh dežel pred Turki, zato so tudi imeli določene
privilegije. Poveljstvo nad uskoškimi četami je imel general Vojne krajine Ivan Lenkovič, ki
je tudi začel sistematično naseljevati Uskoke na območje Žumberka, nekaj na Kočevsko ter na
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nekatere dele Bele krajine. Lenkovič je v letih 1549 do 1555 utrdil grad Pobrežje kot
pomembno vojaško utrdbo v boju proti Turkom, nato pa je na izpraznjene dele Pobrežja ter
Marindola naselil Uskoke. V kasnejših letih so se Uskoki naselili še po drugih krajih Bele
krajine.91 Skozi stoletja so se mnogi med njimi asimilirali z okolico, v Bojancih, Miličih,
Paunovičih in Marindolu pa se je uskoška pravoslavna etnična enklava ohranila vse do
današnjih dni. Posebej pomembna za to uskoško pravoslavno etnično enklavo je tudi
pravoslavna cerkev sv. Petra in Pavla v Miličih.92
Danes je Šokčev dvor razglašen za etnološki kulturni spomenik in je del Krajinskega parka
Kolpe. Šokčev dvor predstavlja tip zaprte domačije, ki jo sestavljajo hiša, lopa in skedenj.
Hišo povezuje zid, v katerem so vhodna vrata na dvorišče, s čimer je dvorišče zaprto z vseh
strani. V hiši je urejena kmečka sobica, kjer si obiskovalci lahko ogledajo starinsko pohištvo,
otroško zibelko, stara kmečka oblačila, domače platno in druge znamenitosti. Drugi prostor v
hiši je urejen v jedilnico s staro krušno pečjo, ki posebej vabi zaključene družbe in
obiskovalce.93 Obiskovalci si lahko v domačiji ogledajo tudi številne prikaze domače obrti,
kot npr. prikaz krašenja belokranjskih pisanic in prikaz izdelovanja domačega lanenega
platna.

Fotografija 11: Šokčev dvor

Vir: Anita Vrtin, 2016.

Galerije domače obrti
Prikaz izdelave belokranjskih pisanic in pridelava lanu ter tkanje in vezenje domačega platna
obiskovalcem v Beli krajini poleg že omenjenega Šokčevega dvora nudita še naslednja
ponudnika:
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-

v Adlešičih: Domača obrt Nada Cvitkovič;

-

v Rimu pri Adlešičih: Galerija Raztresen.

Belokranjske pisanice sodijo v sam vrh umetnin ročnih spretnosti v Beli krajini. Belokranjske
pisanice so prepoznavne širom po svetu in sodijo med najbolj priljubljen turistični spominek,
nekoč pa so pisanice izdelovala le dekleta in jih poklanjala fantom. V Beli krajini je tradicija
izdelovanja velikonočnih jajc prisotna že zelo dolgo časa, razvili sta se dve tehniki poslikave
jajc – pisanice in drsanke. Sam postopek izdelave belokranjskih pisanic je poseben in dokaj
zahteven, zato je tudi njihova umetniška vrednost toliko večja. Postopek izdelave pisanic traja
tudi do dve uri in pol. Značilne barve pisanic so rdeča, črna in bela. Najpogostejši motivi so:
pikčasta, kvadratna in trikotna polja, cvetlične vejice in cvetovi, motivi praproti, smrekove
vejice in različni enotračni in dvotračni pasovi. Na pisanicah so pogosto tudi različni napisi.94
Tiste površine, ki naj bi po barvanju ostale nepobarvane, se zaščitijo z voskom. Pri pisanju na
pisanice se uporablja posebno pisalo imenovano pisalka oziroma kot mu domačini pravijo
pisač ali cvek, s katerim se nanaša vosek. Popisana surova jajca se nato skuhajo v naravnih
barvilih. Za večbarvna jajca se postopek ponavlja. Takšne pisanice so značilne za vas Adlešiči
in okoliške kraje. Za območje Metlike pa so značilne belokranjske drsanke. Tehnika
izdelave drsank je drugačna kot pri pisanicah. V Metliki so se ženske zaradi slabšega
gmotnega stanja znašle po svoje in okrasile velikonočna jajca na drugačen način. Jajca se v
olupkih rdeče čebule dolgo kuhajo zaradi večje obstojnosti barve, nato pa se na osušena jajca
z nožem nanje drsajo motivi, ki so zelo raznovrstni. V Metliki je tudi nekaj ponudnikov
prikaza izdelovanja belokranjskih pisanic in drsank, večinoma so ti zasebni ponudniki.
Pri turistični ponudbi domače obrti naj omenim še izdelovanje izdelkov iz gline, belokranjske
vezenine ter pletenje košar. V starem mestnem jedru v Črnomlju od leta 2015 deluje galerija
Belokranjsko izročilo, v njihovih prostorih se obiskovalci preko različnih delavnic (med
drugimi tudi peko belokranjske pogače) seznanijo s kulturno zgodovinsko dediščino Bele
krajine.

Arhitektura belokranjskega podeželja
V Beli krajini si lahko obiskovalci ogledajo še nekatere ohranjene tradicionalne belokranjske
hiše, hise in zidanice. Obiskovalci si tako med drugim lahko ogledajo:
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- Ankin his, ki se nahaja med vinogradi na Tanči Gori. His je gospodarski objekt, ki je
belokranjskemu vinogradniku v preteklosti služil za predelavo in shrambo vina.
Obiskovalcem postrežejo s tradicionalnimi belokranjskimi jedmi in vini.

Fotografija 12: Ankin his

Vir: Anita Vrtin, 2016.

- Belokranjski his, ki se nahaja v Velikem Nerajcu, kjer si obiskovalci lahko ogledajo
enoprostorni ali dvoprostorni belokranjski his, v katerem so ohranjeni stari predmeti.
- Hiša Bare Juričine se nahaja v Metliki in je primer tipične belokranjske, s slamo krite hiše.
- Muzej na prostem na kmetiji Šrajf, ki se nahaja na Črešnjevcu pri Semiču. Pod slamo
kritim kozolcem toplarjem so obiskovalcem na ogled naprave in stroji, ki so nekoč služili za
pridelovanje žita. Na kmetiji prikažejo obiskovalcem tudi postopek mlatenje žita z geplom in
s konjsko vprego.

5.1.6

Arheološka najdišča

Mitrej nad Rožancem
Mitrej nad Rožancem, ki se nahaja v vasi med Semičem in Črnomljem, je med najlepšimi
slovenskimi arheološkimi spomeniki iz predkrščanskih časov. V skalo vklesana podoba Mitre
se nahaja v naravnem okolju kostanjevega gozdiča Judovje. Tam se je spomenik ohranil vse
od 2. stoletja, ko so Publius, Proculus in Firminus dali vklesati v živo skalo oltar in relief z
darovanjem bika. Verjetno so prav tam uredili tudi manjše svetišče, kjer so potekali kultni
obredi. Številni Mitrovi spomeniki so bili razsejani po rimskem imperiju. Mitraizem izhaja iz
prepričanja, da svet temelji na dveh nasprotujočih si osnovah: na načelu dobrega, svetlobe in
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na načelu krivice, zla in teme. Med božanstvi dobrega je tudi bog Mitra, ki je bog svetlobe,
sonca. Odlitek reliefa danes hrani Belokranjski muzej v Metliki.95

Fotografija 13: Mitrej nad Rožancem

Vir: Anita Vrtin, 2016.

Kučar pri Podzemlju
V sklopu učne poti Kučar-Kolpa je možno obiskati in raziskati arheološko dediščino
Podzemlja in njegove bližnje okolice. Na krožni poti so v naravi postavljene informativne
table o lokacijah in najdbah. Območje je bilo poseljeno že v obdobju starejše železne dobe
(8.−4. stoletje pr. n. št.) o čemer pričajo številne zemljene gomile s pokopi takratnega
prebivalstva, ki so razporejene ob severnem in južnem vznožju osamelca Kučar. Na njem se
je nahajala utrjena naselbina −

gradišče, saj je bil Kučar središče največjega in

najpomembnejšega naselbinskega kompleksa v Beli krajini v tem obdobju. Na severnem vrhu
Kučarja je bilo v pozni rimski dobi (5.−6. stoletje) postavljeno starokrščansko središče z
dvema cerkvama in večjo bivalno stavbo.96

5.1.7

Prireditve

Na območju Bele krajine se skozi celotno leto odvijajo številne raznovrstne prireditve. V
nadaljevanju bom predstavila le tiste, ki imajo zgodovinsko kulturni značaj in so pomembne
za razvoj t. i. zgodovinskega turizma v Beli krajini.
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Škof, str. 83−85.
Turistična destinacija Bela krajina, str. 24.
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Jurjevanje v Beli krajini
Jurjevanje je najstarejši folklorni festival v Sloveniji ter eden izmed najbolj prepoznavnih
mednarodnih festivalov tako v Sloveniji kot tudi v Evropi. Prireditev poteka pod okriljem
priljubljenega običaja pomladanskega prebujanja narave – Jurjevega, po katerem je festival
dobil tudi ime. Zeleni Jurij je starodavni slovanski mitološki junak, ki v deželo prinaša
pomlad, srečo in obilje. Že več kot dvajset let prinaša belokranjski Zeleni Jurij simbolično
brezovo vejico med drugim tudi predsednikoma Slovenije in Hrvaške. Z jurjevanjskimi
tradicijami je sicer zaznamovana vsa kresna doba od jurjevega (24. aprila) do ivanjega (24.
junija), ko je vrhunec praznovanja na festivalu Jurjevanje v Beli krajini.97 Na jurjevo se je
včasih zbrala skupina fantov, ki so žvižgali na piščalke iz brezovega lubja, za njimi pa je šel
Zeleni Jurij – fant, ki je bil okrašen s svežimi brezovimi vejami. Z njim so nato hodili po vasi
od hiše do hiše in peli jurjevsko pesem, s katero so prosili za darove. Danes ta običaj v Beli
krajini ohranjajo nekatere folklorne skupine, med drugimi tudi Folklorna skupina Zeleni Jurij
iz Črnomlja, ki skozi ples in pesem obudi ta običaj.
Jurjevanje je bilo prvič organizirano leta 1964 in je sprva prikazovalo ljudske plese Bele
krajine s konca 19. stoletja in začetka 20. stoletja. Z leti se je dogajanje na festivalu
nadgradilo in razširilo. Dolga leta je bilo glavno prizorišče prireditve v naravnem amfiteatru v
Jurjevanjski dragi, od lanskega leta pa se je prizorišče dogajanja preusmerilo v staro mestno
jedro. V petdnevnem festivalu, ki poteka konec meseca junija, se skozi program predstavitve
domačih in tujih folklornih skupin, predstavijo še tamburaške skupine, ljudski pevci in godci
ter ostali nastopajoči. Ob osrednjem folklornem delu se vsako leto organizira tudi srečanje
otroških folklornih skupin pod imenom »Pastirče mlado«, delavnice, razstave in rokodelski
sejem po celotnem mestu. Spremljevalna rekreativna dogodka sta »Goni kolo« − s kolesom
po Beli krajni in Jurjev tek. Zabavni program dopolnjuje tudi etno glasbeni dogodek Etnofolk
festival, ki se odvija v črnomaljskem gradu. Ob večerih pa se prireditve zaključujejo z
bogatim zabavnim programom, na katerem nastopajo tako narodnozabavni ansambli kot tudi
domače in tuje glasbene skupine. 98 Belokranjci vsako leto vabijo obiskovalce, da si ogledajo
folklorne nastope in tudi zaplešejo s folklornimi skupinami ter tako še pobližje spoznajo
bogato ljudsko izročilo te dežele. Bela krajina je široko naokrog poznana ravno po beli
belokranjski noši in ohranjanju številnih običajev, za katere skrbijo številne folklorne skupine.
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Semiška ohcet
Semiška ohcet po starih belokranjskih šegah in navadah je Folklorna skupina Semiška ohcet
iz Semiča vseskozi ohranjala v svojem programu in tako skrbela, da ta običaj ne bi utonil v
pozabo. Kot prireditev pa se je v letu 1995 pričela prirejati v organizaciji Turističnega društva
Semič, skupaj z novoustanovljeno semiško občino, folklorno skupino Semiško ohcet in
drugimi društvi, z namenom ohranjanja starih belokranjskih ženitnih šeg in navad, kakršne so
veljale v Semiču ob koncu 19. stoletja. Folklorna skupina na prireditvi prikaže ohcetni obred
od »prošnjačenja«, ko pride bodoči ženin prosit nevestine starše za dekletovo roko, do
prevoza bale in šranganja z vsemi vragolijami, ki jih ob tej priložnosti zganjajo razposajeni
svatje. Sledi poroka na matičnem uradu in v farni cerkvi sv. Štefan ali v cerkvi sv. Mihaela ter
svetenje oziroma sprejem neveste na ženinovem domu in poročna gostija pozno v noč. V
sklopu prireditve se je poročilo 29 parov.99 Prireditev se je vrsto let odvijala v mesecu juliju, v
letošnjem letu pa organizatorji načrtujejo prireditev zadnji vikend v avgustu. Prav tako so
organizatorji spremenili tudi lokacijo prireditve, od lanskega leta se le ta odvija v starem
trškem jedru in ob Kulturnem centru Semič. Nekoliko so spremenili tudi sam koncept
prireditve, na kateri se več ne bo poročal par, ampak bodo poročno obredje le prikazali s
pomočjo folklorne skupine. Program bodo obogatili s tematskimi razstavami, za letošnjo
prireditev je načrtovana tema ljubezen. Obiskovalcem prireditve pa poleg prikaza poročnega
obredja nudijo na stojnicah še prikaz poročnih šopkov ter tradicionalno belokranjsko
kulinariko (novost od lanskega leta je tudi festival potic iz vlečenega testa) in prikaz domače
obrti. V času prireditve je po okolici Semiča organizirana tudi rekreativna kolesarska tura.

Vinska vigred v Beli krajini
Vinska vigred je tridnevni festival vin, ki vsako leto tretji vikend v maju privabi veliko število
domačih in tujih ljubiteljev vrhunskih belokranjskih vin. Praznik nagrajenih vin,
belokranjskih dobrot in promocije etnoloških posebnosti se je v več kot treh desetletjih močno
usidral med slovenske turistične dogodke. Prireditev se odvija v Metliki, na treh trgih v
starem mestnem jedru. Začetki prireditve predstavljajo ocenjevanje belokranjskih vin in
njihovo razstavo, kar se je ohranilo do današnjih dni. Prireditev se je nadgradila še z
ocenjevanjem belokranjskih pogač in z izborom kraljice metliške črnine. Vinogradniki
obiskovalcem ponudijo najvišje ocenjena belokranjska vina, med katerimi velja izpostaviti
Belokranjec PTP (kratica PTP pomeni priznano tradicionalno poimenovanje) in Metliško

99

Semiška ohcet, dostopno URL: http://www.semic.si/content.asp?sif_co=G3 (Pridobljeno 27. 4. 2016.).

51

črnino PTP ter predikatna vina. Bela krajina namreč slovi kot dežela z odličnimi vini, ki jih
skrbno in vrhunsko negujejo belokranjski vinogradniki, ki sodijo med najboljše pridelovalce
vin tako v Sloveniji kot v tujini. Obiskovalci se lahko v sklopu prireditve naučijo peči
belokranjsko pogačo, ki je zaščitena kulinarična posebnost, lahko si ogledajo bogato
kulinarično razstavo in razstavo domače obrti. Na Vigredi so aktivni tudi rekreativci, v sklopu
prireditve poteka že od samega začetka kolesarska tekma od Ljubljane do Metlike ter
nedeljski Urbanov tek. Tudi za najmlajše je poskrbljeno s številnimi delavnicami, zvečer pa
poteka zabavni program s številnimi glasbeniki.100

5.1.8

Tematske pohodniške poti

Bela krajina je zaradi razgibanosti terena zelo primerna za pohodništvo. Pohodniki poleg
pristnega stika z naravo spoznavajo tako naravno kot tudi zgodovinsko kulturno dediščino.
Večina poti po Beli krajini je ustrezno označenih, lahko dostopnih in primernih tudi za
družine z otroki ali starejše. Številna društva predvsem v spomladanskem in jesenskem času
vabijo na organizirane pohode po Beli krajini. Po bolj ali manj naporni hoji se pohodniki na
turističnih kmetijah, pri zidanicah ali gostinskih ponudnikih lahko okrepčajo z belokranjskimi
kulinaričnimi dobrotami in okusijo kozarec vrhunskega vina. V Beli krajini je na voljo 25
tematskih pohodniških poti, v nadaljevanju pa bodo predstavljene le tiste, ki se nanašajo na
ponudbo zgodovinsko turističnih točk.

Župančičeva pot od Dragatuša do Vinice
Župančičeva pot je posvečena velikemu slovenskemu pesniku Otonu Župančiču. Pot povezuje
kraje med pesnikovo rojstno Vinico in Dragatušem, kjer je pesnik preživel svoja otroška leta.
Vsako leto je drugo soboto v juniju organiziran tradicionalni pohod, ki je dolg 13 kilometrov.
Na poti si pohodniki ogledajo v Dragatušu spominsko sobo pesnika v Župančičevem hramu, v
Pustem Gradacu Klepčev mlin in žago venecijanko ter manjše arheološko najdišče, v Velikem
Nerajcu obiščejo galerijo domače in umetnostne obrti Vere Vardjan (izdelki iz gline, med
katerimi velja izpostaviti glasbilo gudalo), na Žežlju romarsko cerkev ter v Vinici spominsko
zbirko Otona Župančiča.101
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Grajska gozdna učna pot Obrh
Krožna pot, ki meri 6 kilometrov, se prične v Obrhu in se nato nadaljuje po gozdu mimo
razvalin gradu Turn ter Francoske jame, v katero naj bi domačini v času Ilirskih provinc
pometali osovražene francoske vojake. Pot poteka po gozdu in mimo Zapudja zaokroži nazaj
do izhodiščnega mesta. Organizirani so trije tradicionalni pohodi skozi leto.102

Mlinarska pot od Damlja do Vinice
Mlinarska pot poteka po Krajinskem parku Kolpa in je dolga približno 9 kilometrov.
Tradicionalni pohod je v mesecu aprilu. Na pohodu si pohodniki ogledajo številne mline na
reki Kolpi ter spominsko zbirko Otona Župančiča v Vinici.103

Sejemska pešpot od Vinice do Žuničev
V preteklosti so to pot uporabljali ljudje iz bližnjih in daljnih krajev, tudi iz Hrvaške, saj so po
njej gonili živino na semenj v Vinico. Vsako leto se pot tradicionalnega pohoda obudi v
spomladanskem času. Pohodniki ob slikoviti Kolpi poleg naravnih znamenitosti vidijo
številne mline in žage, obiščejo v Vinici spominsko zbirko Otona Župančiča ter v Žuničih
Šokčev dvor.104

Pot na Smuk – Gornje Laze
Pot se začne v Semiču, kjer si pohodniki ogledajo Krajevno muzejsko zbirko ter Taborsko
hišo in taborsko obzidje in se nato nadaljuje po zahtevnem klancu navzgor med semiškimi
zidanicami do Smuka, kjer si pohodniki ogledajo razvaline Smuškega gradu. Pot se konča pri
spominskem obeležju v Gornjih Lazah. Pohod je organiziran konec oktobra v spomin na 1.
belokranjsko četo.105

Pastirska pot po Mirni gori
Pot vodi po nekdanji pastirski poti okoli Mirne gore. Dolžina poti je 10 kilometrov. Zanjo so
značilne prostrane košenice v okolici ruševin kočevarskih vasi Ponikve in Škrilj.106
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V tridesetih letih 14. stoletja, za časa Otona V. Ortenburškega, so se na območje Kočevskega
začeli v skoraj prazno in redko poseljeno pokrajino v velikem številu naseljevati nemški
priseljenci – Koroški Nemci. Namen naselitve ni bil političen, ampak zgolj gospodarski, saj
so si Ortenburški hoteli z gosteje poseljeno in obdelano zemljo povečati dohodke. Okoli leta
1400 je bila zunanja kolonizacija z nemškimi kmeti končana, nadaljevala pa se je notranja, v
kateri so pri krčenju in pridobivanju novih obdelovalnih površin družno sodelovali nemški
kolonisti in slovenski staroselci. Sprva so se naseljevali na območje Kočevskega polja,
kasneje pa tudi na območje Kočevskega Roga, kamor so prodirali vse globlje in ustanavljali
nova naselja. Kočevarji so v šeststoletni prisotnosti na tem območju bivali v kar 175 krajih in
tvorili velik nemški jezikovni otok sredi slovenskega naroda. V 15. stoletju je bilo na
Kočevskem okoli 3 000 prebivalcev, ob koncu 16. stoletja pa je število naraslo na 9 000.107
Kočevarji so se prilagodili na novo življenjsko okolje in so sobivali z gozdom, ki jim je poleg
lesa nudil še hrano. Množično so se ukvarjali z domačo obrtjo, predvsem so bili znani kot
izdelovalci različnih lesenih izdelkov, ki so jih kot krošnjari prodajali širom naokoli. Imeli so
veliko društev, cerkev, šolo in tudi nemško gimnazijo ter še številne druge ustanove. Konec
19. stoletja so imeli številne žagarske obrate na parni pogon, za lažji transport lesa so gradili
tudi gozdne železnice. Zaradi težkega gospodarskega položaja se je veliko Kočevarjev pričelo
izseljevati že v drugi polovici 19. stoletja, kar pa se je nadaljevalo tudi še v začetku 20.
stoletja. V tridesetih letih 20. stoletja so ob vedno večjem slovenskem nacionalizmu Kočevarji
množično postajali pristaši nacizma. Ob napadu na Jugoslavijo in njeni kapitulaciji aprila
1941 so Kočevarji upali, da bi nemške čete okupirale in k Nemčiji priključile tudi kočevsko
ozemlje. A ker to tega ni prišlo, so se odposlanci Kočevarjev že 23. aprila 1941 v Brucku na
Muri s Himmlerjem sporazumeli o preselitvi iz Kočevske v nemški rajh. Tako se je v obdobju
od 15. novembra 1941 do 22. januarja 1945 odselilo 2 833 družin z 11 509 osebami v
brežiško območje, od koder pa so nemške okupacijske oblasti pred tem izgnale okoli 37 000
Slovencev. Po izselitvi Kočevarjev je Kočevska postala prostor odporniškega gibanja in
vodstva Narodno osvobodilnega boja.108 Danes okoli nekdanjih kočevarskih naselij potekajo
markirane pohodniške poti, ki so vsako leto bolj polne pohodnikov in tudi potomcev
Kočevarjev, ki iščejo svoje korenine.
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Obkolpska grajska pešpot
Pot se začne v Žuničih in konča v Dragoših. Pohodniki si lahko poleg naravnih znamenitosti
ogledajo Šokčev dvor v Žuničih, pravoslavno cerkev sv. Petra in Pavla v Miličih, stari skedenj
Stari Pod v Adlešičih ter ostanke gradu Pobrežje.109

Po poteh soseske zidanice Drašiči
Pot skozi zidanice v Drašičih je ena od mnogih vinskih poti, ki obiskovalca seznani z vinsko
zgodbo. Že več kot petnajst let se v času martinovanja odvija tradicionalni pohod, ki skozi
11,5 km dolgo pot vodi po vinorodnem okolišu med Drašiči. Skozi pot se na 9 postojankah
spoznava belokranjsko kulinariko in vina.110

Soseska Drašiči s sosesko zidanico je tako kot tudi druge soseske v Beli krajini nastala v času
od 17. stoletja naprej. V zidanici so hranili med člani soseske zbrano vino, to pa so potem
posojali vaščanom in ga tudi prodajali. Vaščani so si večinoma izposojali vino v soseski
zidanici, zlasti spomladi oziroma poleti, ko jim ga je zmanjkalo v lastni kleti. Vinski dolg so
zarezovali na rovaše, kasneje pa so zapisovali dolg v dolžniške knjige. Ob vračilu dolga so
pobirali v naravi vinske obresti, ki so bile kar 50 odstotne (za liter izposojenega vina je bilo
potrebno vrniti liter in pol). Poslovanje zidanice sta vodila dva od članov soseske izvoljena
moža (šekutarja). Leta 1999 so temeljito obnovili stavbo in okolico soseske kleti. V njej že
nekaj let prikazujejo obiskovalcem delovanje edine še žive »banke« − izposojevalnice
skupnega, sosedskega vina v Beli krajini in jim ga hkrati ponujajo v pokušnjo in nakup
vina.111

5.1.9

Tematske kolesarske poti

V Beli krajini je urejenih 15 kolesarskih poti, ki imajo različno težavnostno stopnjo
zahtevnosti. Poleg teh so organizirane še 4 kolesarske prireditve, med katerimi bom
izpostavila 2, ki se navezujeta na 2 največji prireditvi v Beli krajini, ki sodita v t. i.
zgodovinski turizem:
- »Goni kolo« − s kolesom po Beli krajini, rekreativni kolesarski izlet se odvija v okviru
festivala Jurjevanje v Beli krajini;
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- Iz Ljubljane na Vinsko vigred, katerega se vsako leto udeleži preko 500 kolesarjev in se
ob koncu poti veselijo na prireditvi Vinska vigred.112

V nadaljevanju bom predstavila 6 kolesarskih poti, ki vključujejo na poti tudi zgodovinsko
kulturne točke v Beli krajini.

Kolesarska pot Damelj
Razgibana kolesarska pot Damelj se prične v Črnomlju, kjer si kolesarji ogledajo staro mestno
jedro, nato pa nadaljuje pot po obronkih Poljanske gore do Damlja, kjer deluje še edini mlin
na reki Kolpi. Pot poteka ves čas v dolini reke Kolpe vse do Vinice, kjer si ogledajo
spominsko hišo Otona Župančiča in v Bojancih pravoslavno cerkev sv. Jurija. Dolžina poti
znaša 65 kilometrov.113

Kolesarska pot Mirna gora – Črnomelj
Kolesarska pot se začne z ogledom črnomaljskega starega mestnega jedra, nato pa se
nadaljuje na Mirno goro, kjer si kolesarji lahko ogledajo nekdanjo kočevarsko vas Planino.114

Župančičeva kolesarska pot
Nepogrešljiva izbira za ljubitelje kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenitosti. Pot se
prične z ogledom starega mestnega jedra Črnomelj, nato se nadaljuje v Pustem Gradacu z
ogledom žage venecijanke in delujočega mlina, v Velikem Nerajcu kolesarji obiščejo
belokranjska hisa, ogledajo si še Vinico in v Žuničih Šokčev dvor ter galerije domače obrti v
Adlešičih in Rimu. Dolžina poti je 51 kilometrov, težavnost proge je opredeljena kot lahka.115

Kolesarska pot Gradnik
Kolesarska pot Gradnik se prične z ogledom starega trškega jedra Semiča, nato pa v naselju
Črešnjevec sledi ogled muzeja na prostem ter ogled partizanske bolnišnice. Pot se nadaljuje
vse do vzpona na Smuk, kjer si kolesarji poleg čudovitega razgleda ogledajo tudi razvaline
gradu Smuk. Dolžina poti je 27 kilometrov, težavnost poti pa je srednja.116
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Kolesarska pot Vidošiči
Pot, ki obsega 20 kilometrov, se prične z ogledom starega mestnega jedra Metlike, nadaljuje
mimo vinomerskih steljnikov naravnost med vinorodne griče in vinsko prestolnico Drašiče,
kjer si kolesarji ogledajo Sosesko zidanico. Zadnji del kolesarske poti poteka ob reki Kolpi,
kjer si v Rosalnicah ogledajo znamenito romarsko pot Tri fare v Rosalnicah.117

Kolesarska pot Ravnace
Idilična kolesarska pot, ki meri 23,5 kilometrov, kolesarje popelje iz Metlike naravnost pod
Gorjance. Na Suhorju si kolesarji lahko ogledajo partizansko spominsko obeležje, prav tako
pa se na tej poti nahaja kar nekaj tipičnih belokranjskih hiš v naseljih Ravnace, Drage in Dole.
Zanimiv je tudi ogled grkokatoliške cerkve Svetice. 118

Kolesarska pot Kučar
Kolesarska pot se prične v Metliki in nato se povzpne na osamelec Kučar, ki kolesarjem nudi
poleg razgledne točke še ogled prazgodovinskega gradišča in pod Kučarjem stojijo zemljene
gomile. Pot se nadaljuje še v Podzemelj in nato na Otok, kjer stoji letalo DC 3. Pot se zaključi
v Metliki in meri 18,5 kilometrov.119

5.1.10 Ostala turistična ponudba
Naravne znamenitosti
Poleg bogate zgodovinsko kulturne dediščine Bele krajine pa le ta nudi tudi številne naravne
znamenitosti. V nadaljevanju bom opisala le najpomembnejše naravne znamenitosti tega
območja. Med njimi vsekakor velja omeniti reko Kolpo, ki je osrednja belokranjska reka in je
ena najtoplejših, najčistejših in neokrnjenih rek v Sloveniji, ponaša pa se tudi z laskavim
naslovom »najdaljša slovenska riviera«. Kolpa s številnimi kopališči je zlasti zelo dobro
obiskana v poletnih mesecih, ko se reka ogreje tudi do 30 °C. Kolpa poleg kopanja nudi
možnosti športnega ribolova, čolnarjenja, vožnjo s kanuji, kajaki ali rafti. Ob reki so urejene
številne kolesarske in pohodniške poti. Reko, katere del je zavarovan kot Krajinski park
Kolpa, pregrajujejo številni jezovi, ki so nekoč pomagali poganjati mline, žage in kovačije.
Reka Kolpa je od leta 2010 nosilka prestižnega naziva Evropske destinacije odličnosti EDEN,
ki se podeljuje v okviru razpisov Evropske komisije, namenjenih razvoju trajnostnega
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turizma.120 Kako bo s turizmom ob Kolpi v prihodnje, se še ne ve, kajti lansko jesen je
slovenska vojska zaradi begunske krize postavila bodečo žico, ki pa jo je kasneje tudi zaradi
protestov lokalnega prebivalstva nadomestila z varovalno žico. Mnogi Belokranjci so bili ob
postavitvi ograje ogorčeni in razočarani nad ukrepi slovenske vlade, še zlasti, ker reka Kolpa
velja za enega glavnih turističnih produktov Bele krajine in nudi možnost zaslužka lokalnemu
prebivalstvu. Postavitev ograje bo vsekakor imela negativne posledice na že tako slabo razvito
gospodarstvo v eni najrevnejših slovenskih subregij.
Druga za turizem pomembna in zanimiva je reka Krupa, ki privablja številne obiskovalce
zaradi svojega slikovitega izvira. Krupa namreč izvira izpod več kot 30 metrov visoke skalne
stene. Izvir je tudi življenjski prostor človeške ribice. Še bolj edinstvena pa je črna človeška
ribica, ki je belokranjski endemit. Odkrili so jo leta 1986 v izviru Dobličice. Izvir Jelševnik pa
je edini kraj, kjer jo je možno proučevati v naravnem okolju. Ob izviru v Zupančičevi hiši v
Jelševniku je za obiskovalce urejen tudi muzej te zanimive podzemne živali.121 Prav poseben
pečat pokrajini dajejo belokranjski steljniki. Steljniki so območja porasla z belimi brezami s
podrastjo orlove praproti. Bela breza danes velja za simbol Bele krajine, mnogi trdijo, da je
ravno po tej drevesni vrsti ta dežela dobila ime. Nekdanja pašna območjo so danes v večini že
zaraščena, najlepše ohranjeni steljniki pa se nahajajo na Vinomerju pri Metliki in pri
Marindolu, kjer so tudi zaščiteni.
Bela krajina, dežela krasa, nudi obiskovalcem možnost ogleda številnih kraških pojavov. Zelo
zanimive za obiskovalca so Vrhovske vrtače. To je razgiban niz globokih kraških vrtač,
strmih bregov in teras med Gorenjci, Vrhovci in Marindolom. Prav tako pa si obiskovalci
lahko ogledajo tudi številne kraške jame. Naj omenim Bečko jamo, Malikovec, Judovsko
hišo, Grdanji skedenj. V jamah se bohotijo manjše kapniške zavese, kapniki in stebri. Zelo
zanimiv je tudi Divji potok, ki ima povirje nad Srednjo vasjo pri Črmošnjicah. Gre za zelo
razgibano in slikovito strugo, polno slapičev, tolmunov in brzic, skozi katere se izloča
lehnjak. Domačini Divjemu potoku poljudno pravijo tudi »belokranjske plitvice«.
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Fotografija 14: Reka Kolpa

Fotografija 15: Izvir Krupe

Vir: Reka Kolpa, 2016.
Vir: Naravne znamenitosti Bele krajine,
2016.

Fotografija 16: Belokranjski steljniki

Fotografija 17: Divji potok

Vir: Divji potok, 2016.

Vir: Belokranjski steljniki, 2016.

Bela krajina je do lanskega leta imela tudi smučišče – Smučarski center Bela na Gačah. Na
nadmorski višini od 700 do 965 metrov so bila urejena smučišča, tekaške proge in vadbeni
poligon. Ta je leta 2015 prenehal z obratovanje in tako so Belokranjci izgubili zelo
pomembno turistično točko. Po dolgotrajnem iskanju rešitve, kako spet zagnati smučarske
naprave, sta julija 2016 občina Semič in ljubljansko podjetje Smuk kupila celotno smučišče,
zato lahko v prihodnjih letih obiskovalci pričakujejo vnovično otvoritev smučišča.122
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5.1.11 Nastanitvene zmogljivosti
Nastanitvene zmogljivosti v Beli krajini so se po podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije v zadnjih letih nekoliko povečale in so leta 2014 dosegle skupno 1.481 ležišč. V
primerjavi z letom 2008 se je število ležišč povečalo za 164 – indeks znaša 112,5. Najvišje
število ležišč pa je Bela krajina nudila leta 2012, ko jih je bilo na voljo 1.749. Število ležišč se
je nato v naslednjih dveh letih zmanjšalo predvsem zaradi zmanjšanja nastanitvenih
zmogljivostih v kampih. Pregled nastanitvenih zmogljivosti za leto 2014 kaže, da je več kot
polovico ležišč v kampih, z dobro tretjino sledijo ostali nastanitveni objekti (med katere
sodijo gostilne in gostišča, turistične kmetije, zasebne sobe, apartmaji, domovi), najmanj
ležišč pa nudijo hoteli, ki predstavljajo 11 % vseh ležišč.

Preglednica 1: Število ležišč po skupinah nastanitvenih objektov v Beli krajini za leta 20082014
skupine nastanitvenih
2008 2009
objektov
hoteli in podobni nastanitveni
objekti
155 180
kampi
692 692
ostali nastanitveni objekti
470 513
skupaj ležišča
1.317 1.385
Vir: SURS, nastanitvene zmogljivosti, 2016.

2010 2011 2012 2013 2014
293
552
605
1.450

344
680
598
1.622

186
990
573
1.749

Grafikon 1: Skupno število ležišč v Beli krajini za leta 2008−2014

Vir: SURS, nastanitvene zmogljivosti, 2016.
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189
790
511
1.490

167
790
524
1.481

Največ ležišč v Beli krajni nudijo kampi, v letu 2014 so nudili 790 ležišč. Kampi v Beli
krajini se nahajajo neposredno ob Kolpi. Čudovita narava, urejeni kampi ter bližina
kolesarskih in pohodniških poti ponujajo obiskovalcem aktiven oddih. Poleg kopanja, spustov
s kanuji in ribarjenja je ljubiteljem športa omogočena uporaba številnih športnih igrišč. Kampi
nudijo namestitev v lastnih šotorih, prikolicah, avtodomih in tudi najem mobilnih kamp hišic.
Nekateri kampi nudijo nekoliko drugačne namestitve, kot je možnost najema glinene sobe
(Kamp Kolpa Vinica) in najema glamping hišice (Kamp Podzemelj in kamp Jankovič Stari
pod v Adlešičih ter Turizem Malerič v Podlogu). Kamp Podzemelj je v letu 2015 dopolnil
svojo ponudbo še z adrenalinskim parkom. Poleg že omenjenih kampov je ponudba kampov v
Beli krajini še sledeča: Avtokamp Katra v Vinici, Kamp Madronič v Prelesju, Kamp Pezdirc v
Gribljah in Rekreacijski center kamp Primostek. Dve turistični kmetiji – Njivenski v Srednjih
Radencih pri Starem trgu in Lovšin v Križevski vasi pri Metliki pa poleg notranjih ležišč
nudijo še prostor za šotore ter prikolice.123
Precejšen doprinos k nastanitvenim zmogljivostim dodajo gostilne in gostišča: Gostilna in
prenočišča Laterna v Drenovcu pri Vinici, Gostilna in prenočišča Badovinac Peter v Jugorju
pri Metliki, Gostilna Lakner na Bistrici pri Črnomlju, Gostilna Müller in Gostilna Samarin v
Črnomlju, Gostišče Kapušin na Krasincu, Gostišče na Hrastu na Hrastu pri Suhorju, Gostišče
Veselič v Podzemlju, Madronič gostinstvo in turizem v Prelesju pri Starem trgu, Gostišče
Župančičev hram v Dragatušu ter Okrepčevalnica Bin v Ziljah pri Vinici. Nekatera med njimi
so vključena v projekt Okusi Bele krajine, kjer lahko obiskovalci vsakodnevno naročijo
tradicionalne belokranjske jedi. Prav tako je velik delež ležišč v turističnih kmetijah, ki s
svojo avtentično ponudbo nudijo neposreden, pristen stik gostov z domačini, ki lahko na
kmetiji poskusijo domačo pridelano hrano ter doma pridelan sok in vino. Na območju občine
Črnomelj nudijo prenočitve: Turizem na vasi Rade, Turizem na vasi Kapš, Turistična kmetija
Čemas, Domačija Raztresen, Turistična kmetija Vinko Grabrijan in Turistična kmetija Žagar.
Na območju občine Metlike: Turistična kmetija z nastanitvijo Črnič, Turistična kmetija z
nastanitvijo Jakljevič ter Turistična kmetija z nastanitvijo Dragovan. Na območju občine
Semič: Turistična kmetija ob izviru Krupe, Turistična kmetija Pecel, Kalska domačija,
Turistična kmetija in ribogojnica Mlinar ter Izletniška kmetija Milan Ivanetič. Med zasebnimi
ponudbniki ležišč pa so različni ponudniki sob in apartmajev: Apartma Ana v Vinici,
Apartmajska hiša Brodarič v Drašičih pri Metliki, Apartmaji Bajuk v Metliki, Apartmaji
Frankovič v Hrastu pri Vinici, Apartmaji Šuster v Starem trgu, Apartma Šport na Gačah pri
123
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Semiču, Kmečka hiša Bahor v Zorencih pri Črnomlju, Počitniška hiša Weiss v Rodinah pri
Črnomlju, Sobe Herak in Dojčinovič v Metliki, Sobe Vrtin na Tanči Gori pri Dragatušu in
Sobe Škrjanec na Otoku pri Gradacu. Preostale nastanitvene kapacitete zapolnjujejo še
domovi: CŠOD – Dom Lipa v Črmošnjicah, CŠOD – Dom Radenci v Radencih, Dom
tabornikov občine Kranj v Marindolu, Uniorjev dom v Prelesju, Planinska koča Krašnji vrh na
Radovici pri Metliki ter Planinski dom Mirna gora.124
V Beli krajini so štiri hoteli – hotel Bela krajina in hotel pri Belokranjcu v Metliki, hotel
Lahinja v Črnomlju in hotel Smuk v Semiču. Hoteli se nahajajo v centru mest. Hotelska
ponudba omogoča gostom poleg sodobno urejenih sob, še pestro kulinarično ponudbo in
različna praznovanja porok, rojstnih dni in ostalih dogodkov. Temeljito prenovo je leta 2008
doživel hotel Bela krajina v Metliki, ki sicer deluje že od leta 1963 in je s svojo opremo v
celoti namenjen prikazu belokranjskih znamenitosti. Je tudi edini hotel, ki omogoča
konferenčno dejavnost.125 V Beli krajini je hotelska ponudba pomanjkljiva, saj so v letu 2014
po statističnih podatkih vsi štirje hoteli nudili le 167 ležišč.
Kljub raznovrstni nastanitveni ponudbi Bela krajina nima več objektov z večjimi
nastanitvenimi zmogljivosti, kar zagotovo predstavlja oviro pri turističnem trženju in
promociji Bele krajine. Samo dva hotela, v Metliki in Semiču, nudita večje število ležišč ter
domovi, ki pa so namenjeni večinoma šolskim skupinam. Nastanitvene zmogljivosti v kampih
pa so izrecno sezonskega značaja in odvisne od ugodnega vremena, tako da na njih ne morejo
obiskovalci računati skozi celotno leto.

5.2

Turistične organizacije in društva

V Beli krajini na področju nudenja informacij in organiziranja turistične ponudbe delujejo tri
turistične organizacije – TIC Črnomelj, TIC Metlika in TIC Semič. V občini Črnomelj skrbi
za turistično ponudbo TIC Črnomelj, ki deluje od leta 2004 pod okriljem RIC Bela krajina.
V TIC-u Črnomelj obiskovalcem postrežejo z informacijami in predstavitvenim gradivom o
naravni in kulturni dediščini ter o turistični ponudbi na področju Bele krajine. Organizirajo
turistične oglede in popeljejo turiste po starem mestnem jedru Črnomlja. Pri njih se turisti
lahko dogovorijo za vodenje, lahko si tudi kupijo izdelke belokranjskih izdelovalcev domače
obrti. TIC Črnomelj sodeluje pri organiziranju številnih prireditev, med katerimi velja posebej
omeniti Jurjevanje. V letu 2015 je izšel Vodnik po Črnomlju, ki v obliki žepnega vodnika
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Seznam turističnih kapacitet v Beli krajini.
Nastanitve v Beli krajini, dostopno URL: http://www.belakrajina.si/sl/nastanitev/ (Pridobljeno 28. 4. 2016.).
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turiste seznanja s turistično ponudbo Črnomlja in okolice. Za večjo prepoznavnost turistične
ponudbe so pred dvema letoma uvedli tudi brezplačna vodenja po starem mestnem jedru,
namenjeno predvsem lokalnemu prebivalstvu, ki jih organizirajo v sklopu večjih prireditev
(npr. Svetovnem dnevu turizma, Dan kulture, Jurjevanje ...). Po besedah turistične
informatorke, ga. Sonje Maver, se teh ogledov udeleži vsakokrat več ljudi.126 Turistično
društvo Vigred Metlika je glavni nosilec turistične dejavnosti na območju občine Metlika in
izvaja dejavnosti TIC-a Metlika. Društvo je organizator številnih prireditev, med katerimi
velja izpostaviti tradicionalno Vinsko vigred. Izdalo je tudi veliko turističnega materiala, v
lanskem letu dva promocijska letaka − Metlika v mojem srcu in Vinska vigred v Beli krajini.
Na spletni strani metlika-turizem.si oglašujejo številne znamenitosti območja tudi preko
promocijskih video vsebin. Društvo vodi projekt Certificiranje belokranjske pogače in
Kraljica metliške črnine. V občini Semič pa za turistično promocijo skrbi TIC Semič, ki
poleg nudenja turističnega vodenja po starem trškem jedru Semiča in okolice ter prodaje
izdelkov domače obrti, organizira številne prireditve (kot npr. Praznovanje jeseni in Semiška
ohcet). TIC Semič ima edina pripravljeno Strategijo razvoja turizma do leta 2020, v okviru
Strategije občine Semič. Skupaj z ostalimi belokranjskimi TIC-i sodeluje v projektu EDEN
2010. Prav tako pa se skupaj pripravljajo na projekt Zelena dežela oziroma Green
Destinations v okviru Slovenske turistične organizacije. Vsi trije belokranjski TIC-i
sodelujejo skupaj zlasti pri izdelavi skupnih katalogov ter na turističnih sejmih v Sloveniji in
v tujini, kjer skupaj predstavljajo turistično destinacijo Belo krajino.127 Za večjo
prepoznavnost in informiranost o dogodkih le te oglašujejo s pomočjo lokalne radijske in
televizijske postaje, lokalnega časopisa ter preko številnih spletnih strani, med katerimi naj
izpostavim spletno stran belakrajina.si, ki je bila ravno v letu 2016 temeljito prenovljena in
predstavlja celovito turistično ponudbo Bele krajine, vključno s promocijskimi videospoti
Bele krajine. Zelo obiskana pa je tudi spletna stran www.kc-semic.si, ki je spletna stran TIC-a
Semič. V Beli krajini pa poleg omenjenih TIC-ov in Turističnega društva Vigred Metlika pri
turistični ponudbi in organiziranju prireditev delujejo še: Društvo Krnica, Polansko
turistično športno društvo Stari trg ob Kolpi,

Športno turistično društvo Vinica,

Turistično društvo Adlešiči, Turistično društvo Črnomelj, Turistično društvo Damelj,
Turistično društvo Kolpa, Turistično društvo Griblje, Turistično društvo Poljanska
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Sonja Maver, TIC Črnomelj, Črnomelj 2016. (osebni vir, 7. 4. 2016.)
Tanja Prešeren Banovec, TIC Semič, Semič 2016. (osebni vir, 1. 4. 2016.)
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dolina ob Kolpi, Turistično društvo Semič, Turistično društvo Sinji vrh in Turistično
društvo Vukovci.128

5.3 Turistični obisk

Grafikon 2: Gibanje števila prihodov domačih in tujih turistov v Beli krajini v letih
2003−2015

Opomba: V letu 2008 se je spremenila metodologija zajemanja podatkov (prelom časovne
vrste).
Vir: SURS, nastanitvene zmogljivosti, 2016.

Po podatkih Statističnega urada RS je število vseh prihodov turistov med leti 2003 in 2006
upadalo, nato pa je sledilo obdobje rasti do leta 2012. V letih 2013 in 2014 je sledil padec
prihodov turistov. V letu 2015 pa je bilo znova zaznano večje število prihodov turistov,
skupno število turistov je bilo 19.456, kar je pomenilo 9,3 % več prihodov v primerjavi z
letom 2014. Po številu prihodov turistov je ves čas skozi opredeljeno obdobje več prihodov
domačih turistov. Še zlasti v obdobju po letu 2009 je skokovito naraslo število domačih
turistov, menim, da je razlog gospodarska kriza zaradi katere so se domači turisti v večji meri
odločali za obisk krajev v Sloveniji kot v tujini. Leta 2015 je bilo prihodov domačih turistov
71 % od vseh prihodov, prihodov tujih turistov pa 29 %, iz česar lahko sklepamo, da je Bela
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Turistična zveza Slovenije, dostopno URL: http://www.turisticna-zveza.si/turisticnadrustva.php?niz=&mesto=&regija=7&stran=2 (Pridobljeno 20. 8. 2016.).
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krajina kot turistična destinacija bolj priljubljena v Sloveniji kot v tujini. V veliki meri lahko
takšnemu stanju pripisujemo nezadostni promociji na svetovnih turističnih trgih, tudi
prometni nedostopnosti območja. Belo krajino pa prav tako v veliki meri obiščejo tudi
enodnevne izletniške skupine, ki se za kratek čas ustavijo v pokrajini, le teh pa uradna
statistika turističnih obiskov ne beleži. Po pogovoru z zaposlenimi na belokranjskih TIC-ih v
Beli krajini prevladuje izletniški turizem. Prav tako sem v pogovoru izvedela, da je zaznati
trend obiska manjših skupin in individualnih gostov, v primerjavi z leti nazaj, ko so
prevladovale večje skupine gostov.
Gibanje prenočitev je v celoti sledilo gibanju prihodov turistov. Število prenočitev je bilo v
opredeljenem obdobju med leti 2003 in 2015 najvišje v letu 2012 in je znašalo 59.337. Med
prenočitvami v letu 2015 je bilo 72,4 % prenočitev domačih gostov in 27,6 % prenočitev tujih
gostov. Povprečna doba bivanja turistov je bila v letu 2003 2,1 dneva, v letu 2015 pa se je
zvišala na 2,8 dneva.

Grafikon 3: Gibanje števila prenočitev domačih in tujih turistov v Beli krajini v letih
2003−2015

Opomba: V letu 2008 se je spremenila metodologija zajemanja podatkov (prelom časovne
vrste).
Vir: SURS, nastanitvene zmogljivosti, 2016.

Na podlagi statičnih podatkov za leto 2015 je razvidno, da je največji obisk turistov v Beli
krajini v poletnih mesecih (od junija do avgusta). Največ prihodov turistov je zabeleženih v
mesecu avgustu. Pri primerjavi prihodov turistov po posameznih mesecih v letih 2004 in 2015
lahko ugotovimo, da se v zadnjem času še vedno krepi obisk v poletnih mesecih, kar lahko
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povežemo s prihodi turistov v času daljših poletnih dopustov, ko Bela krajina ponuja oddih ob
reki Kolpi, turistom pa v tistem času ponuja tudi bogato prireditveno dogajanje (Vinska
vigred, Jurjevanje, Semiška ohcet in Schengenfest) in takrat se po podatkih belokranjskih
TIC-ov v večji meri turisti ogledujejo stara mestna in trška jedra ter tudi obiskujejo ostale
zgodovinske znamenitosti. Podatki iz obeh let kažejo na izrazit sezonski turizem v Beli
krajini, prav tako pa nam primerjava med leti 2004 in 2015 prikazuje spodbuden trend
naraščanja števila prihoda turistov tudi v ostalih mesecih.

Preglednica 2: Število prihodov turistov po mesecih v Beli krajini v letih 2004 in 2015
2004
2015
2004
2015
mesec/leto (št.)
(št.)
(%)
(%)
193
507
3,42
2,61
januar
141
620
2,50
3,19
februar
362
777
6,41
3,99
marec
356
820
6,31
4,21
april
350
1.844
6,20
9,48
maj
588
2.761
10,42
14,19
junij
1.185
3.720
20,99
19,12
julij
1.442
4.417
25,54
22,70
avgust
367
1.463
6,50
7,52
september
263
1.152
4,66
5,92
oktober
176
793
3,12
4,08
november
222
582
3,93
2,99
december
SKUPAJ
5.645 19.456
100,0
100,0
Vir: SURS, nastanitvene zmogljivosti, 2016.

indeks
2015/2004
262,7
439,7
214,6
230,3
526,9
469,6
313,9
306,3
398,6
438,0
450,6
262,2
344,7

Grafikon 4: Število prihodov turistov po mesecih v Beli krajini v letih 2004 in 2015

Vir: SURS, nastanitvene zmogljivosti, 2016.
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Bela krajina kaže veliko notranjo raznolikost glede državne pripadnosti turistov, kar je tudi
prikazano na naslednjem grafu. V letu 2003 in tudi v letu 2014 je bil največji obisk turistov iz
Nemčije. V letu 2003 je bilo zabeleženih 586 prihodov turistov iz te države, v letu 2014 pa se
je število prihodov skoraj podvojilo in je znašalo 1.163. A delež turistov iz te države se je v
letu 2014 zmanjšal za kar 8,19 % v primerjavi z letom 2003. V letu 2003 je poleg turistov iz
Nemčije prevladoval obisk turistov iz sosednjih držav Hrvaške in Italije. V letu 2014 pa so
največ prihodov poleg turistov iz Nemčije prispevali še turisti iz bolj oddaljenih držav −
Francije, Nizozemske. Primerjalno se je leta 2014 najbolj povečal obisk turistov iz Francije
(indeks 1.277,78), Slovaške (indeks 1.212,50) in Španije (indeks 972,22). Zanimivo je, da je
upadlo število turistov iz nekdanje skupne države Jugoslavije – Bosne in Hercegovine, Srbije
in Črne gore ter Hrvaške.

Preglednica 3: Prihodi tujih turistov glede na državno pripadnost v Belo krajino v letih 2003
in 2014
2003
2014
indeks
Država
št.
%
št.
%
2014/2003
Nemčija
586
30,04 1.163
21,85
198,46
Francija
54
2,77
690
12,97
1.277,78
Nizozemska
105
5,38
475
8,93
452,38
Avstrija
91
4,66
426
8,00
468,13
Italija
209
10,71
424
7,97
202,87
Slovaška
24
1,23
291
5,47
1.212,50
Belgija
82
4,20
212
3,98
258,54
Hrvaška
216
11,07
211
3,96
97,69
Španija
18
0,92
175
3,29
972,22
Češka republika
45
2,31
162
3,04
360,00
Združeno kraljestvo
55
2,82
162
3,04
294,55
Srbija in Črna gora
94
4,82
91
1,71
96,81
Poljska
26
1,33
86
1,62
330,77
Združene države (ZDA)
24
1,23
83
1,56
345,83
Bosna in Hercegovina
85
4,36
77
1,45
90,59
ostale države
237
12,15
594
11,16
250,63
SKUPAJ
1.951 100,00 5.322 100,00
272,78
Opomba: Da je mogoča primerjava različnih časovnih obdobij, so v preglednici združeni
podatki za Srbijo in Črno goro.
Vir: SURS, nastanitvene zmogljivosti, 2016.
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Grafikon 5: Deleži tujih turistov po državni pripadnosti v Beli krajini v letu 2014

Vir: SURS, nastanitvene zmogljivosti, 2016.

Preglednica 4: Podatki o obisku informativnih točk in določenih zgodovinskih turističnih
znamenitosti v Beli krajini
2014

2015

indeks
2015/2014

obisk informativnih točk
TIC Črnomelj

1.566

1.642

104,85

TIC Metlika

526129

832

-

708

594

83,89

10.203

14.091

138,11

TIC Semič
www.kc-semic.si

obisk določenih zgodovinskih turističnih točk in prireditev
Primožičeva hiša v Črnomlju

2.269

2.124

93,61

Mestna muzejska zbirka Črnomelj

1.356

1.956

144,25

Spominska hiša Otona Župančiča v

1.421

1.228130

-

Šokčev dvor v Žuničih

1.142

2.658

232,75

Jurjevanje

približno

približno

100

8.000-10.000

8.000-10.000

Krajevna muzejska zbirka Semič

716

654

91,34

Semiška ohcet

približno

približno

100

3.000

3.000

Vinici

129
130

Podatki so samo za tuje turiste ter za domače turiste v obdobju od julija do oktobra 2014.
11. novembra 2015 se je ponovno odprla prenovljena Spominska hiša Otona Župančiča.
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Belokranjski muzej v Metliki

7.365

7.237

98,26

Grad Metlika

6.000

6.000

100

Vinska vigred

približno

približno

85

20.000

17.000

Vir: Belokranjski muzej, KP Kolpa – Šokčev dvor, TIC Črnomelj, TIC Metlika in TIC Semič,
2016.

Obisk turističnih informativnih točk je leta 2015 višji v primerjavi z letom 2014. Najvišji
obisk beleži TIC Črnomelj, njegov obisk se je v letu 2015 povišal za 4,85 % v primerjavi z
letom 2014. TIC Semič je v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 beležil nekoliko nižji obisk,
je pa zato veliko višji obisk njihove spletne strani www.kc-semic.si, ki je v letu 2015
zabeležila kar 38,11 % višji obisk kakor v letu 2014.
Obisk določenih zgodovinskih turističnih znamenitosti ostaja približno enak v letu 2014 in
2015, še zlasti kar se tiče prireditev. Podatki glede obiska prireditev so približne ocene podane
s strani zaposlenih na belokranjskih TIC-ih, kajti točnega števila obiskovalcev je zelo težko
beležiti, saj ni vstopnic za te prireditve. Med muzeji beležijo najvišji obisk v zadnjih letih v
Belokranjskem muzeju v Metliki, najnižji obisk pa v Krajevni muzejski zbirki Semič. Po
podatkih vodje TIC-a Semič imajo namen v prihodnje preurediti in posodobiti Krajevno
muzejsko zbirko Semič, da bo v prihodnje bolj zanimiva za turiste. Mestna muzejska zbirka
Črnomelj pa edina med muzeji beleži izrazit poskok v številu obiskov, saj je v letu 2015 bilo
zabeleženo za kar 44,25 % višji obisk kakor v letu 2014. Razlog za povečan obisk tega
muzeja je zagotovo v tem, da je muzej nov (odprt je bil leta 2013) in moderno zasnovan
privlačen za turiste. Prav tako tudi spodbudno rast izkazuje povečan obisk muzeja na prostem
Šokčev dvor, ki je v letu 2015 beležil za kar 232,75 indeks rasti v primerjavi z letom 2014. Po
pogovoru z vodjem Krajinskega parka Kolpa, gospodom Borisom Grabrijanom, sem izvedela,
da v zadnjih letih beležijo večji obisk Šokčevega dvora tudi po zaslugi vedno večje promocije
in obveščanja ter ponudbo zanimivih doživljajskih dogodkov, animacijskih predstav ter
številnih delavnic.
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6

6.1

ANKETNA RAZISKAVA O POMENU ZGODOVINSKEGA TURIZMA V BELI
KRAJINI ZA LOKALNO PREBIVALSTVO
Izvedba anketne raziskave in značilnost vzorca

Anketiranje je potekalo fizično na terenu, in sicer med majem in julijem 2016. Pogoj za
anketiranje je bil, da je oseba stara nad 18 let in ima stalno bivališče v Beli krajini. Namen
anketnega vprašalnika je bil ugotoviti, v kolikšni meri lokalno prebivalstvo pozna in obiskuje
zgodovinske turistične znamenitosti Bele krajine ter kakšna so njihova stališča do
zgodovinskega turizma.
Anketni vprašalnik je sestavljen iz devetih vprašanj, od katerih jih je sedem zaprtega, dva pa
odprtega tipa. Prvo vprašanje odprtega tipa je zasnovano tako, da je lokalno prebivalstvo
lahko izrazilo po njihovem mnenju deset najbolj zanimivih zgodovinskih turističnih
znamenitosti za turistični obisk Bele krajine. V anketi je bilo zasnovano vprašanje, ki
obravnava obiskovanje določenih zgodovinskih znamenitosti v Beli krajini. Štiri vprašanja so
namenjena podajanju mnenj lokalnega prebivalstva glede pomena turistične dejavnosti v
primerjavi z ostalimi gospodarskimi dejavnostmi ter podajanju mnenj glede nadaljnjega
razvoja turizma v Beli krajni. Dve vprašanji sta namenjeni ocenjevanju elementov turistične
ponudbe in vrednotenju zgodovinskega turizma v Beli krajini. Zadnje vprašanje, odprtega tipa
pa je zasnovano tako, da je lokalnemu prebivalstvu omogočilo izraziti mnenje o tem, kaj bi
lahko na področju turistične ponudbe v Beli krajini še izboljšali.
V anketno raziskavo je bilo vključenih 110 prebivalcev Bele krajine, od tega jih je bila večina
iz občine Črnomelj (54 anketiranih), sledijo prebivalci občine Metlika (34 anketiranih) ter
občine Semič (22 anketiranih). Anketo je izpolnilo 58 žensk in 52 moških.

Preglednica 5: Število in delež anketiranih po spolu
št. vseh

št. moških

delež moških

št. ženskih

delež ženskih

anketirancev

anketirancev

anketirancev

anketirank

anketirank

110

52

47 %

58

53 %

Vir: Lastna anketna raziskava, 2016.

V anketi je sodelovalo 41 % anketiranih oseb starih od 31 do 50 let, kar je tudi najvišji delež
po starostnih kategorijah. Sledil je delež anketiranih oseb starih od 18 do 30 let, katerih je bilo
33 %, najmanjši delež (26 %) pa je bil med anketiranimi starimi nad 50 let.
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Preglednica 6: Število in delež anketirancev po starostnih skupinah
18−30 let

31−50 let

nad 50 let

skupaj

število anketiranih

36

45

29

110

delež anketiranih

33 %

41 %

26 %

100 %

Vir: Lastna anketna raziskava, 2016.

Anketni vprašalnik so v največji meri izpolnile anketirane osebe s srednješolsko izobrazbo
(49 %). Sledijo jim s 30 % deležem anketirane osebe, ki imajo opravljeno višjo, visoko ali
univerzitetno šolo. Najmanjši delež (5 %) predstavljajo anektirane osebe z magisterijem ali
doktoratom. 16 % anketiranih je bilo takšnih, ki so imeli dokončano osnovnošolsko
izobrazbo. Izobrazba anketiranih je nekoliko višja, kakor je stopnja izobrazbe preučevanega
območja. Glede ostalih demografskih značilnosti pa anketni vzorec sledi spolni in starostni
razporeditvi prebivalstva Bele krajine kot tudi razporeditvi prebivalstva po občinah.

Preglednica 7: Število in delež anketirancev po izobrazbi
Osnovna

Srednja

Višja, visoka,

Magisterij,

šola

šola

univerzitetna

doktorat

skupaj

šola
število

18

54

33

5

110

16 %

49 %

30 %

5%

100 %

anketiranih
delež anketiranih

Vir: Lastna anketna raziskava, 2016.

6.2

Analiza anketne raziskave

Predlagane zgodovinske turistične znamenitosti
Prvo vprašanje ankete je bilo zasnovano tako, da je lokalno prebivalstvo lahko izrazilo po
njihovem mnenju deset najbolj zanimivih zgodovinskih turističnih znamenitosti za turistični
obisk Bele krajine. Anketirani so morali zgodovinske turistične znamenitosti, ki so jih sami
navedli, razvrstiti glede pomembnosti od 1 do 10, pri čemer 1 pomeni najzanimivejšo
znamenitosti za turistični obisk Bele krajine. Anketo je izpolnilo 110 anketirancev, zato je
bilo pričakovati 1100 možnih odgovorov. Nekateri anketiranci niso navedli 10 zgodovinskih
turističnih znamenitosti, zato je bilo skupaj navedenih odgovorov 934, od teh kar 55 različnih
odgovorov.
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Sprva sem analizirala vse odgovore ne glede na uvrstitev po pomembnosti, ampak glede na
število navedb posamezne zgodovinske turistične znamenitosti v primerjavi z vsemi
navedenimi odgovori. Anketiranci so največkrat navedli Mitrejev tempelj, ki je s 7,4 %
deležem zasedel prvo mesto glede na vse navedene odgovore. Med prvih pet najpogosteje
navedenih zgodovinskih znamenitosti sodijo še Belokranjski muzej (6,7 %), Tri fare (6,2 %),
Jurjevanje (5,8 %) in Mestna muzejska zbirka Črnomelj (5,5 %). Nizki deleži izbranih
odgovorov kažejo kako zelo razpršeni in raznoliki so bili odgovori anketirancev glede navedb
zgodovinskih turističnih znamenitosti.

Grafikon 6: Največkrat navedene zgodovinske turistične znamenitosti, ki so po mnenju
lokalnega prebivalstva najbolj zanimive za turistični obisk Bele krajine, v primerjavi z vsemi
navedenimi odgovori

Vir: Lastna anketna raziskava, 2016.

Nato sem analizirala število navedb posamezne zgodovinske turistične znamenitosti glede na
število anketiranih. Ta nam pokaže, da je Mitrejev tempelj navedlo kar 63 % anketiranih, 57
% anketiranih je navedlo Belokranjski muzej, 53 % Tri fare, 49 % Jurjevanje in 46 % Mestno
muzejsko zbirko Črnomelj.
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Grafikon 7: Največkrat navedene zgodovinske turistične znamenitosti, ki so po mnenju
lokalnega prebivalstva najbolj zanimive za turistični obisk Bele krajine, glede na delež
anketiranih

Vir: Lastna anketna raziskava, 2016.

Ker sem želela izvedeti v kolikšni meri so določeno zgodovinsko turistično znamenitost
izbrali anketirani posamezne občine glede na število anket iz občin, sem opravila analizo še
teh odgovorov. Le ta je pokazala, da so anketirani v veliki večini izbirali tiste zgodovinske
turistične znamenitosti, ki se nahajajo v njihovi občini. Belokranjski muzej, ki se nahaja v
občini Metlika, je navedlo 76,5 % anketiranih iz občine Metlika, 61,6 % iz občine Črnomelj
in 18,2 % iz občine Semič. Prireditev Jurjevanje, ki se prireja v občini Črnomelj, je navedlo
75,9 % anketiranih iz občine Črnomelj, 29,4 % iz občine Metlika in 13,6 % iz občine Semič.
Prireditev Semiška ohcet, ki se prireja v občini Semič, je navedlo 50,0 % anketiranih iz
občine Semič, 31,5 % iz občine Črnomelj in 23,5 % iz občine Metlika. Prav tako pa obstaja
tudi nekaj izjem, predvsem pri navedbah anketiranih iz občine Semič. Pri navedbi izbire
Mitrejev tempelj, ki se nahaja v občini Črnomelj, so to znamenitost v večji meri izbrali
anketirani iz občine Semič (68,2 %) kot tudi anketirani iz občine Črnomelj (59,3 %). Prav
tako je bila tudi višja izbira Gradu Gradac, ki se sicer nahaja v občini Metlika, a so to
znamenitost v večji meri izbrali anketirani iz občine Semič (54,5 %) kot anketirani iz občine
Metlika (44,1 %). Menim, da je razlog za takšno izbiro znamenitosti anketiranih iz občine
Semič v tem, da tako Mitrejev tempelj kot tudi grad Gradac ležita nekako na meji med občino
Semič in Črnomelj oziroma med občino Semič in Metlika.
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Grafikon 8: Največkrat navedene zgodovinske turistične znamenitosti, ki so po mnenju
lokalnega prebivalstva najbolj zanimive za turistični obisk Bele krajine, glede na število
anketiranih iz občine

Vir: Lastna anketna raziskava, 2016.

Analiza navedb zgodovinskih turističnih znamenitostih glede na zgodovinska obdobja pokaže,
da je bila največkrat izbrana znamenitost Mitrejev tempelj, ki sodi v obdobje antike. Lokalno
prebivalstvo se verjetno zaveda pomembnosti tega izjemnega arheološkega spomenika. V
zgodovinsko obdobje antike sodi tudi Cerkev sv. Duha, na katere temeljih je stala
poznoantična cerkev, od katere sta bili odkriti apsida in mozaik. Kot najštevilčnejša skupina
odgovorov sodijo znamenitosti iz obdobja srednjega veka – Tri fare, Grad Metlika, Grad
Gradac in Šokčev dvor. Razlog številčnosti navedb iz srednjega veka gre mogoče pripisati
dejstvu, da jim je to obdobje zanimivo. V pogovoru z lokalnim prebivalstvom sem namreč
velikokrat slišala, da so ravno gradovi tisti, ki v Beli krajini na žalost v veliki meri propadajo
in bi jih lahko obnovili in na ta način izboljšali turistično ponudbo. Iz obdobja 2. svetovne
vojne, ki je pustilo na belokranjski tleh pomemben pečat, pa so bile največkrat izbrane
znamenitosti letalo DC 3 na Otoku ter spominsko obeležje padlim borcem na Gričku v
Črnomlju. Navedbe iz tega zgodovinskega obdobja nam dajejo vedeti, da se lokalno

74

prebivalstvo zaveda pomena, ki ga je Bela krajina kot veliko osvobojeno ozemlje v času 2.
svetovne vojne imela.
Navodilo za anketirane je bilo, da navedejo zgodovinske turistične znamenitosti po
pomembnosti na mesta od 1 do 10. Zato je sledila še analiza navedb, ki so jih anketirani
označili kot najzanimivejšo pod številko 1. Analiza teh navedb nam pokaže, da so anketirani v
največji meri na prvo mesto glede zanimivosti zgodovinskih turističnih znamenitosti uvrstili
Belokranjski muzej (20,9 % ). Sledijo z 12,7 % Jurjevanje, z 8,2 % grad Metlika, s 7,3 %
Mitrejev tempelj, s 6,4 % Spominska hiša Otona Župančiča ter s 5,5 % Tri fare in Cerkev sv.
Duha.

Grafikon 9: Zgodovinske turistične znamenitosti, ki so bile po mnenju anketiranih, označene
kot najzanimivejše pod številko 1 za turistični obisk Bele krajine

Vir: Lastna anketna raziskava, 2016.

Ker sem želela preveriti, ali je lokalno prebivalstvo tudi pri navedbi po njihovem mnenju
najzanimivejših zgodovinskih turističnih znamenitosti, izbiralo tiste, ki se nahajajo v občini
njihovega bivanja, sem opravila še analizo teh navedb. Analiza je pokazala, da so določeno
zgodovinsko turistično znamenitost izbrali na prvo mesto glede zanimivosti le anketiranci
tiste občine, v kateri se ta znamenitost nahaja. Le tri znamenitosti so bile izbrane na prvo
mesto glede zanimivosti od anketiranih iz vseh treh občin. To so: Belokranjski muzej, Grad
Metlika in Mitrejev tempelj.
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Grafikon 10: Zgodovinske turistične znamenitosti, ki so bile po mnenju anketiranih označene
kot najzanimivejše pod številko 1 za turistični obisk Bele krajine, glede na število
anketirancev iz občine

Vir: Lastna anketna raziskava, 2016.

Obiskovanje zgodovinskih turističnih znamenitosti
Naslednje vprašanje je bilo namenjeno ugotavljanju, v kolikšni meri lokalno prebivalstvo
obiskuje zgodovinske turistične znamenitosti Bele krajine. Poleg izbire določenih
zgodovinskih turističnih znamenitosti so se anketirani opredeljevali tudi glede pogostosti
obiska. Izbranih je bilo 15 zgodovinskih turističnih znamenitosti iz Bele krajine, nekatere od
teh sodijo med bolj, druge med manj splošno znane. Izbrane zgodovinske turistične točke so
naslednje − trije muzeji: Belokranjski muzej v Metliki, Mestna muzejska zbirka Črnomelj in
Krajevna muzejska zbirka Semič; en grad: grad Gradac; dve spominski obeležji: letalo DC 3
na Otoku in spominsko obeležje na Gornjih Lazah; dve cerkvi: Tri fare v Rosalnicah in cerkev
sv. Trojice na Vinjem vrhu; tri galerije in muzeji na prostem: Ankin his na Tanči Gori,
Šokčev dvor v Žuničih, Galerija Raztresen v Rimu ter eno arheološko najdišče: Mitrejev
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tempelj pri Rožancu. Zgodovinske turistične točke in prireditve so locirane v različnih krajih
po Beli krajini.
Med najbolj obiskane zgodovinske turistične znamenitosti sodijo po pričakovanjih prireditve,
ki imajo zgodovinsko kulturni značaj. Najbolj obiskana med anketiranimi je prireditev
Jurjevanje, saj jo je obiskalo 97 % anketiranih. Kar 92 % vseh anketiranih pa je to prireditev
obiskalo že večkrat. Sledi ji prireditev Vinska vigred, ki jo je obiskalo 94 % anketiranih, 88 %
vseh anketiranih pa je to prireditev obiskalo že večkrat. Najmanj obiskana prireditev pa je
Semiška ohcet, ki jo je obiskalo 56 % anketiranih, 35 % vseh anketiranih pa je Semiško ohcet
obiskalo že večkrat. Prireditev Jurjevanje ima dolgoletno tradicijo, saj velja za najstarejši
folklorni festival v Sloveniji in je bil v letošnjem letu organiziran že dvainpetdesetič. Ostali
dve prireditvi imata mlajšo tradicijo, Vinsko vigred organizirajo od leta 1982, Semiško ohcet
pa šele od leta 1992. Analiza ankete je pokazala, da obstaja tesna povezava med krajem, v
katerem anketirani bivajo, in obiskovanjem prireditev. Anketna raziskava je pokazala, da so
vsi anketirani iz občine Črnomelj vsaj enkrat obiskali Jurjevanje, vsi anketirani iz občine
Metlike Vinsko vigred ter enaindvajset od dvaindvajsetih iz občine Semič Semiško ohcet.
Nadaljnja analiza je pokazala, da 93 % anketiranih iz občine Črnomelj je vsaj enkrat obiskalo
Vinsko vigred in le 46 % Semiško ohcet. Podobni so tudi rezultati obiska za anketirane iz
občine Metlika, ki jih je 94 % vsak enkrat obiskalo Jurjevanje in le 44 % Semiško ohcet.
Povsem drugače pa je glede obiskovanja prireditev anketiranih iz občine Semič, saj je 95 %
vsaj enkrat obiskalo tako Jurjevanje kot tudi Vinsko vigred.
Med zelo obiskane zgodovinske turistične točke sodi spominsko obeležje iz 2. svetovne vojne
− letalo DC 3 na Otoku, ki si ga je ogledalo 96 % anketiranih, 78 % vseh anketiranih pa je to
spominsko obeležje obiskalo večkrat. To spominsko obeležje sodi v občino Metliko, zato nas
tudi ne preseneča, da so to turistično točko obiskali vsi anketirani iz občine Metlike, najmanj
pa anketirani iz občine Semič (86 %). Spominsko obeležje na Gornjih Lazah, ki je spomenik
padlim borcem prve belokranjske čete, je veliko manj poznano in zato tudi po pričakovanjih
manj obiskano (40 % anketiranih). To spominsko obeležje se nahaja v občini Semič, zato je
tudi pričakovano najvišji delež anketiranih iz občine Semič obiskalo to turistično točko (73
%).
Med bolj obiskane sodi Belokranjski muzej v Metliki, ki si ga je ogledalo 85 % anketiranih,
55 % vseh anketiranih pa je ta muzej obiskalo večkrat. Nekoliko manj je obiskana Mestna
muzejska zbirka Črnomelj, ki si jo je ogledalo 60 % anketiranih, od tega le 22 % vseh
anketiranih večkrat. Najmanj obiskan muzej pa je Krajevni muzej v Semiču, ki ga je obiskalo
le 38 % anketiranih. Belokranjski muzej ima od vseh treh muzejev najdaljšo tradicijo in tudi
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pokriva zgodovinsko dediščino celotnega belokranjskega območja, zato nas niti ne preseneča
dejstvo da je najbolj obiskan med muzeji. Tudi pri obisku muzejev se je pokazala povezava
med krajem bivanja anketiranih in obiskom muzeja. Vsi anketirani iz občine Metlika so vsaj
enkrat obiskali Belokranjski muzej in 86 % anketiranih iz občine Semič je vsaj enkrat
obiskalo Krajevno muzejsko zbirko Semič. Nekoliko nižjo obiskanost anketiranih iz občine
Črnomelj (69 %), ki so obiskali vsaj enkrat Mestno muzejsko zbirko Črnomelj, pa gre
pripisati dejstvu, da je bila ta zbirka postavljena šele leta 2013.
Naslednja zelo obiskana zgodovinska turistična točka so Tri fare v Rosalnicah, ki jo je
obiskalo 81 % anketiranih, od tega kar 60 % vseh anketiranih že večkrat. Znamenita romarska
pot Tri fare, sodi med pomembnejše sakralne spomenike Bele krajine. Cerkev sv. Trojice na
Vinjem vrhu pa je manj splošno znana in zato tudi po pričakovanjih veliko manj obiskana s
strani anketiranega prebivalstva (48 %). Cerkev sv. Trojice se nahaja v občini Semič in
analiza ankete je pokazala, da so jo vsi anketirani iz te občine obiskali vsaj enkrat, medtem ko
iz drugih občin je delež obiska veliko nižji (31 % anketiranih iz občine Črnomelj in 41 % iz
občine Metlika).
Izmed številnih gradov v Beli krajini sem si izbrala grad Gradac, ki ga je obiskalo 76 %
anketiranih, od tega le 33 % vseh anketiranih večkrat. Grad se nahaja v občini Metlika in zato
nas ne preseneča podatek, da so ta grad v največji meri obiskali anketirani iz te občine (94 %).
Razlog nekoliko nižjemu deležu obiskanosti gradu, kot bi pričakovali je v tem, da Grad
Gradac dobiva vse bolj žalostno podobo, saj bi bila potrebna temeljita obnova gradu.
Mitrejev tempelj pri Rožancu sodi med najlepše slovenske arheološke spomenike iz
predkrščanskih časov. 69 % anketiranih je obiskalo to zgodovinsko turistično točko, od tega le
37 % vseh anketiranih večkrat. Najvišji delež (72 %), ki so Mitrejev tempelj obiskali vsaj
enkrat, predstavljajo anketirani iz občine Črnomelj, v kateri se nahaja tudi ta pomemben
arheološki spomenik. Tudi tukaj lahko razlog nižji obiskanosti pripišemo dejstvu, da Mitrejev
tempelj doživlja žalostno usodo propadanja.
Med manj obiskane zgodovinske turistične točke sodijo muzeji in galerije. V tej kategoriji je
bil s 55 % obiska anketiranih najbolj obiskan Šokčev dvor v Žuničih, s 43 % obiskanostjo mu
sledi Galerija Raztresen v Rimu pri Adlešičih.
Najmanj obiskana zgodovinska turistična točka je Ankin his, ki sodi v kategorijo arhitektura
podeželja. To turistično točko je obiskalo vsaj enkrat le 24 % anketiranih, od tega le 8 % vseh
anketiranih večkrat. Razlog nizkemu deležu obiska gre verjetno pripisati temu, da sodi med
manj poznane turistične točke Bele krajine. Ankin his se nahaja v občini Črnomelj, zato ni
presenetljivo dejstvo, da so si to točko v največjem številu (31 %) med anketiranimi ogledali
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anketirani iz občine Črnomelj, v enakem deležu (18 %) pa so si to točko vsaj enkrat ogledali
anketirani iz občine Metlika in občine Semič.
Če povzamem analizo ankete glede obiskovanja zgodovinskih turističnih znamenitosti lahko
sklenem, da lokalno prebivalstvo v največji meri obiskuje prireditve, med njimi sta najbolje
obiskani Jurjevanje (97 % anketiranih) in Vinska vigred (94 %). Ostale zgodovinske turistične
točke, ki so najbolj obiskane so: spominsko obeležje letalo DC 3 na Otoku (96 %),
Belokranjski muzej v Metliki (85 %), sakralna dediščina Tri fare iz Rosalnic (81 %), grad
Gradac (76 %) in arheološko najdišče Mitrejev tempelj pri Rožancu (69 %). Analiza ankete je
pokazala, da so bile bolje obiskane tiste zgodovinske turistične točke, ki imajo večjo turistično
promocijo in so veliko bolj splošno znane. Prav tako je analiza ankete pokazala, da obstaja
tesna povezava med krajem bivanja anketirane osebe in obiskom zgodovinskih turističnih
točk ter prireditev.

Grafikon 11: Pogostost obiska zgodovinskih znamenitosti v Beli krajini

Vir: Lastna anketna raziskava, 2016.
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Grafikon 12: Pogostost obiska zgodovinskih znamenitosti v Beli krajini anketiranih
prebivalcev občine Črnomelj

Vir: Lastna anketna raziskava, 2016.

Grafikon 13: Pogostost obiska zgodovinskih znamenitosti v Beli krajini anketiranih
prebivalcev občine Metlika

Vir: Lastna anketna raziskava, 2016.
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Grafikon 14: Pogostost obiska zgodovinskih znamenitosti v Beli krajini anketiranih
prebivalcev občine Semič

Vir: Lastna anketna raziskava, 2016.

Pomen turistične dejavnosti
Da bi ugotovila kakšen pomen lokalno prebivalstvo pripisuje turistični dejavnosti v primerjavi
z ostalimi gospodarskimi dejavnostmi v Beli krajini sem anketiranim postavila to vprašanje.
Kar 47 % anketiranih pripisuje velik pomen turistični dejavnosti v primerjavi z ostalimi
gospodarskimi dejavnostmi v Beli krajini. Majhen pomen ji pripisuje 23 % anketiranih, 19 %
anketiranih se je odločilo, da niti eno niti drugo. Približno enak delež je bil takih, ki so
mnenja, da ima turistična dejavnost zelo velik pomen (6 % anketiranih) oziroma ima zelo
majhen pomen (5 % anketiranih). Analiza anket, ki je prikazana na spodnjem grafikonu, je
pokazala, da lokalno prebivalstvo Bele krajine turistični dejavnosti v primerjavi z ostalimi
gospodarskimi dejavnostmi pripisuje velik pomen, se zaveda pomena turistične dejavnosti in s
tem povezanih prednosti oziroma koristi za lokalno prebivalstvo in širšo skupnost. Na osnovi
teh rezultatov lahko sklepam, da je lokalno prebivalstvo v večini mnenja, da je glede na
manjšo razvitost ostalih gospodarskih dejavnosti turizem pomembna strategija razvoja v
prihodnje.
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Grafikon 15: Pomen turistične dejavnosti v primerjavi z ostalimi gospodarskimi dejavnostmi
v Beli krajini

Vir: Lastna anketna raziskava, 2016.

Grafikon 16: Pomen turistične dejavnosti v primerjavi z ostalimi gospodarskimi dejavnostmi
po mnenju lokalnega prebivalstva glede na občino njihovega stalnega bivališča

Vir: Lastna anketna raziskava, 2016.

Zanimiva je analiza drugega vprašanja, ki kaže na to, kako so odgovarjali anketiranci glede na
občino njihovega bivanja in je prikazana na zgornjem grafikonu. Zasledimo lahko, da je
največ anketirancev v vseh treh občinah mnenja, da ima turistična dejavnost velik pomen v
primerjavi z ostalimi gospodarskimi dejavnostmi. Anketiranci iz občine Metlika so v večjem
deležu pripisovali velik (56 %) in zelo velik pomen turistični dejavnosti kot anketiranci iz
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ostalih dveh občin. Noben anketiranec iz občine Semič ni pripisal zelo velikega pomena
turistični dejavnosti in tudi v tej občini je bil višji delež anektiranih (36 %), ki so bili mnenja
da ima turistična dejavnost majhen pomen. Takšno strukturo odgovorov je mogoče pripisati
dejstvu,da ima občina Semič manj turističnega obiska kakor ostali dve občini in zato turistični
dejavnosti pripisuje nekoliko manjši pomen kot anketirani iz ostalih dveh občin.

Razvoj turizma v prihodnje
Tri vprašanja so se nanašala na podajanje mnenj lokalnega prebivalstva glede nadaljnjega
razvoja turizma v Beli krajni. Pri vprašanju »Ali se vam zdi potrebno in koristno razvijati
turizem v Beli krajini?« se je velika večina anketiranih (65 %) odločila za odgovor zelo
potrebno. 33 % anketiranih je bilo mnenja, da je potrebno razvijati turizem in le 2 %
anketiranih se ni moglo odločiti ali je potrebno ali ne. Spodbuden je podatek, da noben
anketiran ni bil mnenja, da ni potrebno razvijati turizma v Beli krajini. Analiza teh odgovorov
je pokazala, da zelo visok delež anketiranih podpira razvoj turizma. To je zelo pozitivno, saj
je razvoj turizma v veliki meri odvisen od podpore lokalnega prebivalstva.

Grafikon 17: Mnenje lokalnega prebivalstva glede potrebe po razvoju turizma v Beli krajini

Vir: Lastna anketna raziskava, 2016.

Analiza odgovora ankete glede na občine nam pokaže, da so anketirani iz občine Črnomelj v
primerjavi z ostalimi anketiranimi iz drugih dveh občin v največji meri odgovorili, da je zelo
potrebno razvijati turizem v Beli krajini, saj se jih je kar 70 % anketiranih iz te občine
odločilo za ta odgovor.
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Grafikon 18: Mnenje lokalnega prebivalstva glede na občino njihovega stalnega bivališča
glede potrebe po razvoju turizma v Beli krajini po občinah

Vir: Lastna anketna raziskava, 2016.

Na vprašanje »Kakšne so po vašem mnenju možnosti za nadaljnji razvoj turizma v Beli
krajini?« je več kot polovica anketiranih (55 %) odgovorila, da ima Bela krajina velike
možnosti za nadaljnji razvoj turizma. Četrtina anketiranih (25 %) je odgovorila, da ima Bela
krajina zelo velike možnosti. Približno enak delež pa je bil takih, ki so mnenja, da Bela
krajina nima niti velike niti majhne možnosti (11 %) oziroma ima majhne možnosti (9 %).
Samo en anketiranec je bil mnenja, da ima Bela krajina zelo majhne možnosti za nadaljnji
razvoj turizma.

Grafikon 19: Mnenje lokalnega prebivalstva glede možnosti za nadaljnji razvoj turizma v Beli
krajini

Vir: Lastna anketna raziskava, 2016.
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Analiza odgovora ankete glede na občine nam na spodnjem grafikonu pokaže, da so
anketirani iz občine Metlike v primerjavi z ostalimi anketiranimi iz drugih dveh občin v
največji meri (38 %) odgovorili, da ima Bela krajina zelo velike možnosti za nadaljnji razvoj
turizma. V vseh treh občinah pa so anketiranci v največji meri izbrali možnost, da ima Bela
krajina velike možnosti za nadaljnji razvoj turizma. Glede na analizo obeh zastavljenih
vprašanj v anketi lokalno prebivalstvo meni, da je zelo potrebno razvijati turizem v Beli
krajini in da ima le to velike možnosti za nadaljnji razvoj. Lokalno prebivalstvo vidi še velik
turistični potencial, ki ni izkoriščen. Zgodovinski turizem zagotovo sodi med tiste še ne dovolj
izkoriščene turistične potenciale za nadaljnji razvoj turizma v Beli krajini.

Grafikon 20: Mnenje lokalnega prebivalstva glede možnosti za nadaljnji razvoj turizma v Beli
krajini po občinah

Vir: Lastna anketna raziskava, 2016.

Anketiranci so na zastavljeno vprašanje v anketi o prednostnih vrstah turizma v Beli krajini v
prihodnje odgovarjali tako, da so izbrali največ tri ponujene smeri razvoja turizma. Rezultati
ankete kažejo, da bi lokalno prebivalstvo Bele krajine v prihodnosti predvsem razvijalo
obvodni turizem (tako meni 28 % anektiranih), športnorekreacijski turizem (24 %),
zgodovinski turizem (23 %) in turizem v navezavi s kmetijstvom (22 %). Lokalno
prebivalstvo je obvodni turizem uvrstilo na prvo mesto, saj se zavedajo da je reka Kolpa
glavni turistični produkt Bele krajine, ki vsako poletje privablja številne turiste. Po mnenju
lokalnega prebivalstva je zato smiselno in potrebno turistično ponudbo ob reki Kolpi še v
večji

meri

urediti

(obnova

nekaterih

kampov,
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novih
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več

športnorekreacijskih dejavnosti). Na drugo mesto je lokalno prebivalstvo uvrstilo
športnorekreacijski turizem, saj si vedno več turistov želi aktivno preživeti svoje počitnice.
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Možnosti za razvoj te vrste turizma so velike, saj velja Bela krajina za izredno reliefno
razgibano pokrajino. Nekaj ponudbe, predvsem s strani kolesarskih in pohodniških poti, je že
na voljo turistom, že dve leti deluje tudi adrenalinski park v Podzemlju. Prav tako pa tudi reka
Kolpa nudi veliko športnorekreacijskih aktivnosti (plavanje, spust z rafti in kajaki, supanje
ind.). Bela krajina pa zaradi svoje bogate zgodovinske dediščine nudi izjemen potencial t. i.
zgodovinskega turizma, ki ga je lokalno prebivalstvo uvrstilo na tretje mesto. Bela krajina na
svojem razgibanem območju nudi razkošje narave, prežeta s številnimi naravnimi
znamenitostmi. Med njimi vsekakor velja omeniti hribčke posejene z vinogradi in majhnimi,
razdrobljenimi kmetijami. Lokalno prebivalstvo se je tudi zaradi tega odločilo, da bi v
prihodnje razvijali turizem v povezavi s kmetijstvom (en izmed potencialov je tudi vinski
turizem, turizem na kmetijah). Najmanj anektiranih pa se je odločilo za zdraviliški turizem (4
%). Pred leti je bilo veliko govora s strani občine Metlika, da bodo zgradili terme v
Božakovem pri Metliki, a kaj več od idejnih načrtov ni bilo. Noben izmed anketiranih ni
izbral druge vrste turizma.

Grafikon 21: Mnenje lokalnega prebivalstva glede vrst turizma, ki bi jim v prihodnje dali
prednost za nadaljnji razvoj

Vir: Lastna anketna raziskava, 2016.

Ocenjevanje elementov turistične ponudbe
Anketiranci so ocenjevali posamezne elemente turistične ponudbe v Beli krajini z ocenami od
1 (zelo slabo) do 5 (odlično). Največ odličnih ocen so anektirani namenili gostinski ponudbi
(11 %), s katero so tudi najbolj zadovoljni, saj so ji namenili največ ocen zelo dobro (34 %).
Najboljše povprečne ocene imata naslednja elementa turistične ponudbe v Beli krajini:
gostinska ponudba (3,35) in obveščanje o turističnih dogodkih (3,04). Sledijo prenočitvene
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zmogljivosti z 2,79, parkirna mesta s 2,70 ter trgovine s ponudbo lokalnih izdelkov in
pridelkov s povprečno oceno 2,48.
Anketirani so najmanj zadovoljni s trgovinami s ponudbo lokalnih izdelkov in pridelkov, saj
jih je 15 % ocenilo z oceno zelo slabo ter s parkirnimi mesti, ki jih je 10 % anketiranih
ocenilo z oceno zelo slabo. Vzrok za slabe ocene trgovin s ponudbo lokalnih izdelkov in
pridelkov je v tem, da le teh v Beli krajini primanjkuje. Ponudba le teh je omejena na
belokranjske TIC-e ter še nekaj samostojnih ponudnikov. Anketirani so izrazili potrebo po
pestrejši ponudbi lokalnih izdelkov in pridelkov ter predvsem ponudba le teh na primernih
krajih. Prav tako so anektirani nezadovoljni s parkirnimi mesti in s prenočitvenimi
zmogljivostmi, ki jih po njihovem mnenju primanjkuje v turistični ponudbi Bele krajine. Bela
krajina ima zelo malo prenočitvenih zmogljivosti za večje skupine turistov, le dva hotela
omogočata večje število ležišč. Večino ležišč v Beli krajini predstavljajo kampi, ki pa
omogočajo prenočitve skozi poletje.

Grafikon 22: Ocenjevanje posameznih elementov turistične ponudbe

Vir: Lastna anketna raziskava, 2016.

Vrednotenje zgodovinskega turizma
S pomočjo trditev, ki sem jih zastavila anketiranim, sem skušala ugotoviti, kakšno je njihovo
mnenje glede pomena zgodovinskega turizma ter njihovo vrednotenje le tega. To sem
poskušala ugotoviti s pomočjo petih trditev, s katerimi so se anketirani bodisi strinjali, bodisi
jih popolnoma zavrgli s pomočjo petstopenjske lestvice odgovorov.

87

Trditev, s katero se je popolnoma strinjalo največ (64 %) anketiranih, se glasi: Nadaljnji
razvoj zgodovinskega turizma bi zelo koristil celotni Beli krajini. Ta trditev ima tudi najvišjo
povprečno oceno 4,52. Naslednji trditvi, s katerima se lokalno prebivalstvo v večini strinja in
sta dobili višji povprečni oceni sta: Turizem je pripomogel k pestrejšemu kulturnemu in
prireditvenemu dogajanju v Beli krajini (povprečna ocena 4,01) in Turizem skrbi za varstvo in
ohranitev zgodovinske dediščine Bele krajine (povprečna ocena 3,78). Največje nestrinjanje s
trditvijo so anketirani izrazili s trditvijo: Turistična ponudba zgodovinskega turizma v Beli
krajini je dovolj izkoriščena, saj se z njo nikakor ne strinja 8 % anketiranih. Ta trditev je
dobila tudi najnižjo povprečno oceno 2,62. Trditev: Ponudba zgodovinskih turističnih točk v
Beli krajini je dovolj pestra in zanimiva je dobila drugo najnižjo povprečno oceno 3,25. S to
trditvijo se 3 % anketiranih nikakor ne strinja in 26 % anketiranih se s trditvijo večinoma ne
strinja.
Analiza trditev je pokazala, da 47 % anketiranih meni, da zgodovinska dediščina v okviru
zgodovinskega turizma ni dovolj izkoriščena. 29 % anketiranih pa meni, da ponudba
zgodovinskih točk v Beli krajini ni dovolj pestra in zanimiva. Anketirano lokalno prebivalstvo
vidi potencial zgodovinske dediščine, ki pa v veliki meri še ni v pravi meri izkoriščena za
večji turistični obisk, skoraj tretjina anketiranih razlog temu pripisuje premalo pestri in
zanimivi turistični ponudbi zgodovinskih znamenitosti. 80 % anketiranih meni, da je zaradi
turizma v Beli krajini pestrejše kulturno in prireditveno dogajanje in kar 92 % anketiranih
meni, da bi nadaljnji razvoj zgodovinskega turizma zelo koristil celotni Beli krajini.

Grafikon 23: Vrednotenje turizma lokalnega prebivalstva Bele krajine

Vir: Lastna anketna raziskava, 2016.
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Predlogi lokalnega prebivalstva glede izboljšanja turistične ponudbe v Beli krajini
Zadnje vprašanje je bilo postavljeno z namenom, da anketiranci podajo svoje mnenje o tem,
kaj bi lahko na področju turistične ponudbe v Beli krajini še izboljšali. Odgovori so bili
raznoliki in zanimivi, hkrati pa jim je bilo mnogo skupnega, kar bom predstavila tudi v
nadaljevanju.
Poleg nezadovoljstva s trgovinami s ponudbo lokalnih izdelkov in pridelkov, parkirnimi mesti
in prenočitvenimi zmogljivosti so imeli anketiranci mnogo predlogov, kaj bi bilo mogoče na
področju turizma v Beli krajini še izboljšati. Nekaj anketirancev pa je s turistično ponudbo
zadovoljnih in ne bi spremenili ničesar.
Anketirani se zavedajo potenciala, ki ga ima zgodovinska dediščina v Beli krajini, a menijo da
le ta ni izkoriščen v zadostni meri. Veliko gradov in ostalih zgodovinskih znamenitosti
propada, zato so podali predloge, da bi bilo potrebno obnoviti določene zgodovinske
znamenitosti, da le ti ne bi propadali. Na gradovih bi lahko prirejali srednjeveške turnirje ali
pa bi uprizarjali turške napade in prihode Uskokov. Prav tako anketiranci vidijo potencial v
mlinih na Kolpi, ki bi jih lahko obnovili in preuredili v prenočišča. Mnogi so predlagali, da bi
lahko v večji meri izkoristiti zgodovino Kočevarjev in Uskokov. Prav tako mnogi menijo, da
so določene zgodovinske točke preslabo označene. Predlagali so, da bi ob večjih vpadnicah v
mesta postavili turistične table, ki bi označevale pomembnejše turistične točke kraja. Prav
tako so anketirani predlagali, da bi bilo potrebno prirejati več prireditev z zgodovinskimi
vsebinami, saj veliko lokalnega prebivalstva priznava, da slabo poznajo lokalno zgodovino
domačega kraja. Te prireditve bi se lahko odvijale v mestnih jedrih in na ta način bi prispevali
k večji oživitvi le teh. Zaradi vedno večjega pomena športa in rekreacije jih je mnogo
predlagalo, da bi zgodovinski turizem lahko povezali s športnimi vsebinami in na ta način
privabili večje število turistov. Prav tako menijo, da bi bilo potrebno povezati več
zgodovinskih znamenitosti v eno zgodbo in oblikovati tematske poti. Predlagali so tudi, da bi
lahko razvijali doživljajski turizem in na ta način naredili ponudbo zgodovinskih točk
pestrejšo, zanimivo in privlačno za turiste.
Anketirani se zavedajo, da je konkurenca turistične ponudbe v Sloveniji velika in zato če
želimo, da bo Bela krajina prepoznavnejša tako doma kot tudi v tujini, je potrebna veliko
večja promocija, tudi na svetovnih trgih. Anketirani so mnenja, da je potrebna enotna
promocija vseh treh občin pri promociji Bele krajine. Veliko jih je mnenja, da je pri promociji
potrebno sodelovanje in povezovanje tako med belokranjskimi TIC-i in ostalimi turističnimi
društvi kot tudi med turističnimi ponudniki. Pri promociji Bele krajine je potrebno ponuditi
posebnosti, ki jih v drugih delih Slovenije nimajo in to na inovativen pristop.
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Med pogostejšimi odgovori anketirancev je bila tudi še večja ponudba obvodnega turizma.
Predlagajo več organiziranega dogajanja ob reki Kolpi, tako koncertov kot tudi športnih
vsebin. Anketirani so nezadovoljni z žico, ki je ob reki Kolpi in še dodatno hromi turistični
razvoj. Nekateri so predlagali, da bi lahko Gače, ki so do lanskega leta obratovale kot
smučišče, spremenili iz zimskega v letni center, kot adrenalinski park.
Prav tako menijo, da bi boljše prometne povezave do Bele krajine omogočale večji turistični
obisk. Ceste do Bele krajine so v slabem stanju, lokalno prebivalstvo pogreša hitro cesto, ki bi
na ta način hitrejše povezovala Belo krajino z ostalimi deli Slovenije. Tako bi si lahko več
tako domačih, kot tudi tujih turistov prišlo ogledat znamenitosti te za mnoge »oddaljene«
dežele.
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SKLEP

Bela krajina je pokrajina, ki leži na skrajnem jugovzhodu Slovenije med Gorjanci, Kočevskim
rogom in Kolpo. Območje Bele krajine meri 596 km² in zavzema območje treh občin, in sicer
občine Črnomelj, Metlike in Semič. V 226 naseljih je konec leta 2015 prebivalo 26.707
prebivalcev. V geološki zgradbi prevladujeta apnenec in dolomit, zato na tem območju
prevladujejo značilnosti nizkega, plitvega krasa. V celotnem toku po belokranjskem območju
predstavljata Kolpi večja pritoka le Lahinja in Krupa, pojavljajo pa se tudi manjši vodotoki.
Panonsko podnebje ima ugoden vpliv in omogoča razvoj različnih oblik turizma. Prometne
povezave tako znotraj Bele krajine kot tudi povezave s preostalo Slovenijo so zelo slabe.
Boljše prometne povezave pa so ključne za večji gospodarski razvoj pokrajine, prav tako pa bi
hitrejše ceste omogočile boljši dostop do številnih turističnih destinacij v Beli krajini.
Gospodarstvo Bele krajine je izredno šibko, saj se spopada z občutnim pomanjkanjem
delovnih mest in veliko brezposelnostjo, ki je med najvišjimi v državi. Zaradi slabega
gospodarskega stanja v pokrajini število prebivalcev v zadnjih letih upada, zaznati pa je tudi
proces staranja prebivalstva in odseljevanje mladih ljudi. Z večjim razvojem turizma bi se v
Beli krajini odpirala nova delovna mesta, kar bi prebivalstvo spodbudilo, da se ne bi
odseljevali. Posledično s tem pa bi se dvignil tudi standard pokrajine.
Zgodovinski oris Bele krajine nam prikaže, da je ozemlje Bele krajine skozi vsa zgodovinska
obdobja igralo zanimivo vlogo, kar nam dokazujejo tudi številna arheološka najdišča.
Velikokrat pa je Bela krajina tudi zaradi svoje reliefne zaprtosti in obmejnosti igrala ključno
vlogo pri obrambi slovenskih dežel. To se je predvsem izkazalo v času turških vpadov in tudi
v času 2. svetovne vojne, ko je Bela krajina po italijanski kapitulaciji postala politično,
kulturno, gospodarsko in vojaško središče Slovenije, saj je bilo tukaj zelo obsežno svobodno
območje. Črnomelj je postal začasno glavno mesto vojskujočega se slovenskega naroda. Prav
tako pa je bila Bela krajina zaradi svoje obmejne lege vedno bila stičišče različnih narodov in
kultur. Bela krajina ima zaradi svoje bogate zgodovinske dediščine velike možnosti za razvoj
zgodovinskega turizma. Le ta vključuje oglede starih mestnih in trških jeder, gradov, cerkva,
spominskih obeležij, muzejev in galerij, arheoloških najdišč ter obisk številnih prireditev.
Zgodovinski turizem daje priložnost razvoju turizma, ki v Beli krajini še ni dovolj razvit in je
predvsem sezonskega značaja, saj večina turistov obišče to pokrajino v poletnih mesecih. Prav
tako je analiza stanja turizma pokazala, da je Bela krajina kot turistična destinacija bolj
priljubljena v Sloveniji, kakor v tujini. Spodbudni pa so podatki, da je v zadnjih nekaj letih
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zopet zaznan nekoliko povišan obisk turistov, a le ti se v Beli krajini zadržijo v povprečju le
za kratek čas.
V magistrskem delu sem se osredotočila na pomen in potencial, ki ga ima zgodovinski
turizem za nadaljnji razvoj turizma v Beli krajini. Ker je razvoj turizma na lokalni ravni vedno
bolj povezan z delovanjem lokalnega prebivalstva, je pomembno da se razvija takšna
turistična ponudba, ki naj bi bila namenjena tudi njihovim potrebam in željam. Zato me je
zanimalo predvsem, koliko lokalno prebivalstvo pozna in obiskuje zgodovinske turistične
znamenitosti, hkrati pa sem želela pridobiti vpogled v njihov odnos do turizma. V ta namen je
bila opravljena anketna raziskava, ki je potekala fizično na terenu v času od maja do junija
2016. V anketi je sodeloval 110 prebivalcev, starih nad 18 let, s stalnim bivališčem v Beli
krajini. S pomočjo anketne raziskave sem hotela preveriti tri glavne hipoteze. Prva hipoteza,
ki se glasi »Lokalno prebivalstvo Bele krajine v večini pozna zgodovinske turistične
znamenitosti in jih tudi v veliki meri obiskuje. Prednost pri obisku in izbiri daje lokalnim
zgodovinskim turističnim znamenitostim, predvsem iz obdobja novejše zgodovine 20.
stoletja.« je bila delno potrjena na podlagi dveh vprašanj anketnega vprašalnika. Pri navedbi
najbolj zanimivih zgodovinskih turističnih znamenitostih so bili odgovori anketiranih zelo
raznoliki in razpršeni. Podanih je bilo kar 55 različnih zgodovinskih turističnih znamenitosti,
od tega so anketiranci največkrat navedli Mitrejev tempelj (63 % anketiranih), 57 %
Belokranjski muzej, 53 % Tri fare, 49 % Jurjevanje in 46 % Mestno muzejsko zbirko
Črnomelj. Na prvo mesto, kot najzanimivejšo turistično znamenitost, pa so anketirani uvrstili
Belokranjski muzej, sledi ji prireditev Jurjevanje ter grad Metlika. V anketni raziskavi sem
preverjala tudi obiskanost določenih zgodovinskih turističnih znamenitosti. Ugotovila sem, da
so najbolj obiskane prireditve (najbolj Jurjevanje, ki ga je obiskalo kar 97 % anketiranih),
spominska obeležja (med njimi najbolj Letalo DC 3 na Otoku, ki ga je obiskalo 96 %
anketiranih) in muzeji (med njimi najbolj Belokranjski muzej, ki ga je obiskalo 85 %
anketiranih). Prav tako je analiza anket pokazala na tesno povezanost med izbiro in
obiskanostjo zgodovinske turistične zanimivosti s krajem bivanja anketiranih. Glede
zgodovinskega obdobja pa sem v hipotezi predvidevala, da bodo najbolj obiskane
znamenitosti iz novejše zgodovine 20. stoletja. Pri tem sem imela predvsem v mislih
spominska obeležja iz 2. svetovne vojne, a temu ni bilo tako. Analiza ankete je pokazala, da
so anketirani v večji meri navajali znamenitosti iz obdobja antike in srednjega veka.
Druga hipoteza, ki se glasi »Večina lokalnega prebivalstva pripisuje turizmu velik pomen in
zato podpira nadaljnji razvoj turizma v Beli krajini.« je bila potrjena na podlagi treh vprašanj
anketnega vprašalnika.
92

Kar 47 % anketiranih pripisuje velik pomen turistični dejavnosti v primerjavi z ostalimi
gospodarskimi dejavnostmi v Beli krajini. Kar 98 % anketiranih je bilo mnenja, da je
potrebno razvijati turizem. Glede možnosti za razvoj turizma je 25 % anketiranih odgovorilo,
da ima zelo velike možnosti in 55 % da ima Bela krajina velike možnosti za nadaljnji razvoj.
Turizem v Beli krajini predstavlja izjemno priložnost razvoja gospodarstva in tudi izboljšanje
splošnega ekonomskega in socialnega statusa lokalnega prebivalstva, ki je naklonjeno
nadaljnjemu razvoju turizma.
Zadnja hipoteza, ki se glasi »Lokalno prebivalstvo se zaveda potenciala, ki ga ima
zgodovinski turizem za nadaljnji razvoj turizma Bele krajine ter hkrati meni, da le ta ni v
celoti izkoriščen.« je bila prav tako potrjena na podlagi vprašanj, ki sem jih zastavila
anketiranim. Analiza odgovorov je pokazala, da 47 % anketiranih meni, da zgodovinska
dediščina v okviru zgodovinskega turizma ni dovolj izkoriščena. 29 % anketiranih meni, da
ponudba zgodovinskih točk v Beli krajini ni dovolj pestra in zanimiva. Torej anketirano
lokalno prebivalstvo vidi potencial zgodovinske dediščine, ki pa v veliki meri še ni v pravi
meri izkoriščena za večji turistični obisk, skoraj tretjina anketiranih razlog temu pripisuje
premalo pestri in zanimivi turistični ponudbi zgodovinskih znamenitosti. 80 % anketiranih
meni, da je zaradi turizma v Beli krajini pestrejše kulturno in prireditveno dogajanje in kar 92
% anketiranih meni, da bi nadaljnji razvoj zgodovinskega turizma zelo koristil celotni Beli
krajini. Prav tako pa so anketirani med vrstami turizma, ki bi jim v prihodnje dali prednosti za
nadaljnji razvoj, na tretje mesto uvrstili zgodovinski turizem.
Kljub temu da ima večina lokalnega prebivalstva pozitiven odnos do turizma in da podpira
njegov nadaljnji razvoj, pa so pri ocenjevanju elementov turistične ponudbe namenili slabe
ocene trgovinam s ponudbo lokalnih izdelkov in pridelkov, parkirnim mestom in
prenočitvenim zmogljivostim. Poleg tega pa so pri zadnjem vprašanju ankete poudarili, da bo
potrebno bolje izkoristiti že obstoječo turistično ponudbo ter izkoristiti potencial zgodovinske
dediščine. Oblikovale naj bi se tematske poti, turistom bi ponudili zgodbe o pomenu Bele
krajine v času turških vpadov in 2. svetovne vojne. Povezali bi zgodovinski turizem s
športnimi aktivnostmi, tudi z obvodnim turizmom. Predvsem pa je potrebna veliko večja
promocija ter tesnejše povezovanje vseh turističnih akterjev za večji razvoj turizma v
prihodnje.
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SUMMARY

Bela krajina is a region that lies at the far southeastern part of Slovenia, between the Kočevski
Rog and Gorjanci mountain ranges and the river Kolpa. The area of Bela krajina covers 596
km2 and occupies the area of three municipalities – Črnomelj, Metlika and Semič. At the end
of 2015, 26,707 inhabitants lived in 226 settlements. The geological structure is dominated by
limestone and dolomite; for this reason, the features of low, shallow karst prevail in this area.
In the whole river flow area in Bela krajina, the bigger tributaries next to the Kolpa River are
the tributaries Lahinja and Krupa, along with some small watercourses.
Pannonian climate has a beneficial effect on the development of various types of tourism.
Traffic connections within the area of Bela krajina, as well as connections with other parts of
Slovenia, are very poor. However, better traffic connections are crucial for successful
economic development of the region. Furthermore, faster roads would enable better access to
many tourist destinations in Bela krajina. The economic situation of Bela krajina is alarming,
since it deals with severe shortage of workplaces and high unemployment rate, ranking among
the highest in Europe. Due to rough economic situation, the number of inhabitants in the
region is sinking. Also, the population aging and the depopulation of young people is being
observed. With greater development of tourism, new jobs would be generated in Bela krajina,
what would encourage the population not to move away. Consequently, the living standard of
the region would rise.
The historic outline of Bela krajina shows that the territory of Bela krajina played an
interesting part through all the periods of history, which is also proved by many
archaeological sites. Due to its enclosed relief and border position, Bela krajina many times
played a decisive role at protecting Slovenian regions. That was especially evident in the
times of the Turkish invasions and during Second World War, when Bela krajina, after the
Italian capitulation, became a political, cultural, economic and military centre of Slovenia,
since it was a vast liberated area. Črnomelj became a temporal capital city of the Slovenian
nation that was at war at that time.
Due to its border position, Bela krajina has also always been the crossroads of various nations
and cultures. Because of its rich historic heritage, Bela krajina has good prospects of heritage
tourism development. This includes the sightseeing of old town and market centres, castles,
churches, memorials, museums and galleries, archaeological sites and the attending of various
events. Heritage tourism offers an opportunity for the development of tourism that is in Bela
krajina still insufficiently developed and is mostly of seasonal nature, since the majority of
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tourists visit Bela krajina in summer months. Additionally, the analysis of the situation has
revealed that Bela krajina as a tourist attraction is more popular in Slovenia than among
tourists from foreign countries. Encouraging is the fact that in the last few years a slightly
higher visit of the tourists has been observed, however, the tourists stay in Bela krajina only
for a short time.
In my master’s degree thesis, I focused on the importance and potential that historical tourism
has for future development of tourism in Bela krajina. Since the development of tourism on a
local level is always closely connected with activities of the local residents, it is important to
develop such tourism offering that would also be tailored to the needs and wishes of the
locals. Therefore, I was mostly interested to find out to what extent the locals know and visit
historic sites, whereas at the same time I wanted to get an insight into their attitude towards
tourism. For this purpose, a research was carried out, performed personally in the field during
May and June in 2016. In the research participated 110 inhabitants, aged over 18, with
permanent residence in Bela krajina. The main focus of the research was to check three main
hypotheses.
First hypothesis, which reads “The local inhabitants of Bela krajina mostly know and visit
historic sites. Regarding the visits and choice, they mostly give priority to local historic sites
from the period of contemporary history of the 20th century.”, was partially confirmed on the
basis of two questions in the questionnaire. By the reference of the most attractive historic
sites were the answers of the respondents very different and scattered. There were as many as
55 different historic sites named, among which the participants’ most frequent answers were
Mitrej above Rožanec (63 % of the respondents), 57 % Bela krajina Museum, 53 % Tri fare
(Three parishes) pilgrimage centre, 49 % Jurjevanje folklore festival and 46 % Town Museum
Collection of Črnomelj. The historic site that got the first place and was chosen as the most
attractive among the participants was Bela krajina Museum, followed by the Jurjevanje
folklore festival and Metlika Castle. In the research I also examined which of the historic
tourist attractions were the most visited. I discovered that the most attended tourist attractions
were the events (top-ranked being Jurjevanje, visited by as many as 97 % of the respondents),
memorials (among which Plane DC 3 in Otok was top-ranked, visited by 96 % of the
respondents) and museums (among which Bela krajina Museum was top-ranked, visited by 85
% of the respondents). Also, the analysis of the questionnaires revealed a close connection of
the choice and attendance of a historic site with the place of residence of the respondents.
Regarding the period of history, I predicted that the most visited historic sites would be those
from contemporary history of the 20th century, having in mind mostly memorials from the
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Second World War. However, my prediction was false. The analysis showed that the
respondents listed mostly the sites from the Antiquity and Middle Ages.
Second hypothesis, which reads “The majority of local inhabitants consider tourism as very
important and, therefore, support the development of tourism in Bela krajina”, was
confirmed on the basis of three questions in the questionnaire. As many as 47 % of the
survey respondents placed great importance on the tourist activity in comparison to other
economic activities in Bela krajina. As many as 98 % of the respondents believed that tourism
needs to be developed. Concerning the possibility of tourism development, 25 % of the
respondents answered that its chances were high and 55 % of them that Bela krajina had good
prospects for future development. The tourism in Bela krajina represents a big opportunity for
economic development and the improvement of economic and social status of local
inhabitants, who encourage further development of tourism.
Last hypothesis, which reads “Local inhabitants are aware of the potential that historical
tourism has for further development of tourism in Bela krajina and at the same they believe
that it is not fully exploited.”, was also confirmed on the basis of the questions that I put to
the respondents. The analysis of the answers showed that 47 % of the respondents believed
that the offer of historic sites in Bela krajina was not wide and interesting enough. So, the
interviewed local residents saw the potential of historic heritage, which was, however, not
sufficiently exploited for larger tourist visit. Almost one third of the respondents saw the
reason for that in not enough varied and interesting tourism offering of historic sites. 80 % of
the respondents believed that tourism had a positive effect on the cultural and performance
events in Bela krajina and as many as 92 % of them shared an opinion that further
development of historical tourism would be beneficial for entire Bela krajina. Furthermore,
among the different types of tourism that they would give priority to, the respondents ranked
historical tourism in the third place. Despite the fact that the locals had a positive attitude
towards tourism and that they supported its further development, at the estimation of tourism
offering elements they gave bad marks to local product shops, park places and
accommodation abilities. Additionally, at the last question in the questionnaire they stressed
that the present tourism offering and the potential of historical tourism would need to be better
exploited. Thematic routes should be set up, which would offer the stories to tourist about the
importance of Bela krajina in the time of Turkish invasions and during Second World War.
They would connect historical tourism with sports activities, including water tourism. But
mostly, a far better promotion and closer cooperation of all tourist agents are obligatory for
more successful development of tourism in the future.
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Priloga 1:
Anketa: Pomen zgodovinskega turizma v Beli krajini za lokalno prebivalstvo

Sem Anita Vrtin, absolventka magistrskega študija geografije in zgodovine na Filozofski fakulteti
v Ljubljani. V svoji magistrski nalogi bi rada preučila, kakšno je mnenje lokalnih prebivalcev
glede razvoja turizma v Beli krajini in kakšen pomen pripisujejo zgodovinskemu turizmu.
Prosim Vas, da si vzamete nekaj časa za zastavljena vprašanja in tako prispevate k uspešnosti
izvedbe raziskave. Rezultati mi bodo pomagali pri nadaljnjem delu, zato se vam že vnaprej

iskreno zahvaljujem za pomoč. Anketa je anonimna.
Zgodovinski turizem vključuje potovanja, ki so večinoma motivirana s podobami iz
preteklosti, kamor vključujemo oglede starih mestnih in trških jeder, gradov, cerkva,
spominskih obeležij, muzejev in galerij, arheoloških najdišč ter obisk številnih prireditev.

1. Navedite 10 zgodovinskih znamenitosti, ki bi bile po vašem mnenju najbolj zanimive
za turistični obisk Bele krajine. Razvrstite jih glede pomembnosti na mesta od 1 do 10,
pri čemer 1 pomeni najzanimivejša znamenitost.

1_______________________________
2_______________________________
3_______________________________
4_______________________________
5_______________________________
6_______________________________
7_______________________________
8_______________________________
9_______________________________
10______________________________

2. Kakšen pomen ima po vašem mnenju turistična dejavnost v primerjavi z ostalimi
gospodarskimi dejavnostmi v Beli krajini? Obkrožite en odgovor.
1 zelo majhen

2 majhen

3 niti eno niti drugo

4 velik

5 zelo velik

3. Ali se vam zdi potrebno in koristno razvijati turizem v Beli krajini? Obkrožite en
odgovor.
1 nikakor ni potrebno

2 ni potrebno 3 ne morem se odločiti 4 je potrebno 5 zelo je

potrebno

4. Kakšne so po vašem mnenju možnosti za nadaljnji razvoj turizma v Beli krajini?
Obkrožite en odgovor.
1 zelo majhne

2 majhne

3 niti eno niti drugo

4 velike

5 zelo velike

5. Katerim vrstam turizma v Beli krajini bi v prihodnosti dali prednosti za nadaljnji
razvoj? Obkrožite največ tri možne odgovore.
1 obvodni turizem

2 zgodovinski turizem

4 turizem v navezavi s kmetijstvom

3 športnorekreacijski turizem

5 zdraviliški turizem

6 drugo: ________________

6. Kako ocenjujete posamezne elemente turistične ponudbe v Beli krajini:
(1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – dobro, 4 – zelo dobro, 5 – odlično)

- gostinska ponudba

1 2 3 4 5

- prenočitvene zmogljivosti

1 2 3 4 5

- trgovine s ponudbo lokalnih izdelkov in pridelkov

1 2 3 4 5

- parkirna mesta

1 2 3 4 5

- obveščanje o turističnih dogodkih

1 2 3 4 5

7. Katere zgodovinske znamenitosti v Beli krajini ste že obiskali:
Izberite eno možnost,
izbiro označite z X.

1

Belokranjski muzej v Metliki

2

Mestna muzejska zbirka
Črnomelj

3

Krajevna muzejska zbirka
Semič

4

Grad Gradac

5

Letalo DC 3 na Otoku

6

Ankin his na Tanči Gori

7

Spominsko obeležje na Gornjih
Lazah

8

Šokčev dvor v Žuničih

9

Tri fare v Rosalnicah

10 Cerkev sv. Trojice na Vinjem
vrhu
11 Galerija Raztresen v Rimu
12 Mitrejev tempelj pri Rožancu
13 Jurjevanje
14 Semiška ohcet
15 Vinska vigred

DA,

DA,

NE,

enkrat

večkrat

nikoli

8. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami.
(1 – nikakor se ne strinjam, 2 – večinoma se ne strinjam, 3 – ne morem se odločiti, 4 –
večinoma se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam)

Turizem je pripomogel k bolj pestremu kulturnemu in prireditvenemu dogajanju v Beli
krajini. 1 2 3 4 5

Turistična ponudba zgodovinskega turizma je v Beli krajini dovolj izkoriščena.
1 2 3 4 5

Turizem skrbi za varstvo in ohranitev zgodovinske dediščine Bele krajine.
1 2 3 4 5

Ponudba zgodovinskih turističnih točk v Beli krajini je dovolj pestra in zanimiva.
1 2 3 4 5

Nadaljnji razvoj zgodovinskega turizma bi zelo koristil celotni Beli krajini.
1 2 3 4 5

9. Kaj menite, da bi lahko na področju turistične ponudbe v Beli krajini še izboljšali?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Podatki o anketirancu:
Spol:
1-M

2- Ž

Starost:
1 - od 18 do 30 let

2 - od 31 let do 50 let

3 - nad 50 let

Izobrazba:
1 - osnovna šola

2 - srednja šola

3 - višja, visoka, univerzitetna šola

4 - magisterij,

doktorat
Kraj bivanja: _________________

Občina: Črnomelj

Metlika

Semič

