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ZAHVALA
Zahvaljujem se vsem in vsakemu, ki sem jih srečala na moji poti nastajanja zaključne
diplomske naloge, tudi, ko sem sem dvomila v vodilo: »Vsemu bom kos«.
It always seems impossible until it's done. (Nelson Mandela)

Izvleček
Razvoj družinskega turizma na Rogli
V zadnjem desetletju se na območju turističnih regij širom EU razvija družinski turizem.
Zaključna seminarska naloga predstavlja priložnosti, možnosti in izzive v razvoju družinskega
turizma na območju Rogle – klimatskega in rekreacijskega središča Južnega Pohorja, ki spada
v občini Zreče in Lovrenc na Pohorju. V nalogi so predstavljene fizičnogeografske
značilnosti, dejavniki razvoja turizma ter razvoj družinskega turizma območja. Dodatno so
predstavljeni načrti za prihodnost, ki so jih zasnovali družba Unitur Zreče in drugi turistični
ponudniki območja, vključeni pa so tudi predlogi za nadaljnji razvoj ter krepitev družinskega
turističnega centra. Prišla sem do ugotovitve, da ima Rogla zaradi dobre prometne
dostopnosti, ugodnih klimatskih in reliefnih danosti odlične pogoje za dopolnitev ponudbe za
mlade družine, torej za specifično turistično skupino, kateri je v tej zaključni seminarski
nalogi posvečene največ pozornosti.

Ključne besede: družinski turizem, turistična destinacija Rogla-Pohorje, gozdna pedagogika

Abstract
The development of family tourism at Rogla
During the last decade, family tourism has been on a rise in the European Union. This final
seminar paper includes presentation of possibilities, choices and challenges of development of
family tourism in the Rogla area – the climatic and recreational centre of Southern Pohorje,
which belongs to municipalities of Zreče and Lovrenc na Pohorju. Physio-geographic
features, factors of development, tourism development and the development of the area’s
family tourism are presented in my paper, along with plans that industrial association Unitur
Zreče and other local associations have for this area. Furthermore, I included my ideas for the
development and expansion of family tourism. Through my research I reached a conclusion
that Rogla's good traffic connections and accessibility, combined with favourable climate and
landscape conditions, offer opportunities for expansion of tourism programs targeting young
families, a tourist group that I focused on in this final seminar paper.
Key words: family tourism, tourist destination Rogla-Pohorje, forest pedagogy

4

1. UVOD .................................................................................................................................... 7
1.1. Namen in cilji zaključne seminarske naloge ................................................................... 7
1.2. Hipoteze .......................................................................................................................... 7
1.3. Potek in metode dela ....................................................................................................... 8
1.4. Družina in družinski turizem ........................................................................................... 8
2. GEOGRAFSKI ORIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA ................................................... 9
2.1. Lega in omejitev območja ............................................................................................... 9
2.2. Predstavitev geološke zgradbe in geomorfologije območja ............................................ 9
2.3. Podnebje ........................................................................................................................ 11
2.4. Hidrologija .................................................................................................................... 11
2.5. Prsti in rastje .................................................................................................................. 12
3. RAZVOJ TURIZMA NA OBMOČJU ROGLE .................................................................. 12
3.1. Zgodovinski razvoj turizma na Rogli ............................................................................ 12
3.2. Projekti s področja turizma na območju Rogle ............................................................. 13
3.3. Elementi primarne turistične ponudbe .......................................................................... 13
3.4. Elementi sekundarne turistične ponudbe....................................................................... 13
3.5. Turistično povpraševanje .............................................................................................. 13
4. OBSTOJEČA TURISTIČNA PONUDBA ZA DRUŽINE NA ŠIRŠEM OBMOČJU
ROGLE ..................................................................................................................................... 18
4.1. Turistični programi za družine v tematskem sklopu Družinske počitnice .................... 18
4.2. Prireditve za družine...................................................................................................... 19
4.2.1. Festival družin (leta 2012 in leta 2013) ................................................................. 19
4.2.2. Uniturjev družinski dan .......................................................................................... 20
4.2.3. Družinski dan na snegu na Rogli ........................................................................... 20
4.3. Škratova učna pot .......................................................................................................... 20
4.4. Družinske smučarske karte............................................................................................ 21
5. SMUČIŠČE .......................................................................................................................... 22
5

5. 1. Priznanje »Družini prijazno smučišče« ........................................................................ 22
6. TURISTIČNA PONUDBA NA ROGLI V PRIHODNJE ................................................... 23
6.1. Projekt regionalne širitve smučišča Rogla .................................................................... 23
6.2. Družinski centri v Pomurju in na Avstrijskem Koroškem ............................................ 24
6.3. Oblikovanje nove turistične ponudbe v družinskem turizmu........................................ 25
6.3.1. Razvoj gozdne pedagogike na Rogli....................................................................... 25
6.4. Predlogi širitve družinske turistične ponudbe ............................................................... 25
6.5. Druge zamisli za širjenje ponudbe za družine na Rogli ................................................ 27
7. TURIZEM NA KMETIJI NA OBMOČJU JUŽNEGA POHORJA/ROGLE ..................... 27
7.1. Razvoj turizma na kmetijah........................................................................................... 27
7.2. Ponudniki turizma na kmetiji na območju Rogle .......................................................... 28
7.3. Ponudba za družine na turističnih kmetijah .................................................................. 29
7.3.1. Analiza intervjujev.................................................................................................. 29
7.4. Predlogi za izboljšanje družinske ponudbe na kmetijah ............................................... 30
8. SKLEP .................................................................................................................................. 31
9. SUMMARY ......................................................................................................................... 32
10. VIRI IN LITERATURA .................................................................................................... 34
11. SEZNAM KART, SLIK, PREGLEDNIC IN PRILOG ..................................................... 38
11.1. Seznam kart ................................................................................................................. 38
11.2. Seznam slik ................................................................................................................. 38
11.3. Seznam preglednic ...................................................................................................... 38
Seznam prilog ....................................................................................................................... 38

6

1. UVOD
Turizem v zadnjih desetletjih predstavlja eno izmed najmočnejših gospodarskih panog v
občini Zreče, saj se turizem na Rogli pomembno dopolnjuje s termalnim zdraviliščem Zreče
in turistično ponudbo okoliških turističnih kmetij. Rogla je eno izmed treh najmočnejših
turistično-rekreacijskih središč na Pohorju in ima ugodne fizičnogeografske značilnosti, kar je
eden izmed poglavitnih dejavnikov turističnega razvoja tega dela Slovenije.
Vprašanje, ki se pojavlja pri razvijanju turistične ponudbe za družine je, kako oblikovati
ponudbo za družine tako, da bo le-ta v osrčje smrekovega gozda in klimatskega središča
Južnega Pohorja privabljala družine tako iz Slovenije, kot tudi iz tujine in s tem dolgoročno
oblikovala strukturo gostov. Pri načrtovanju ponudbe bi morali biti upoštevani letni časi ter
temu primerno prilagojen celoletni družinski turizem, s čimer bi se zmanjšale težave povezane
s sezonskim turizmom. Rogla lahko zaradi svojih naravnih danosti družinam ponudi zelo
veliko in v zaključni seminarski nalogi je predstavljenih nekaj mojih idej za razvoj
tamkajšnjega družinskega turizma. Regija, ki želi razvijati družinski turizem, mora pri
načrtovanju ponudbe le-to ustrezno prilagoditi in ustvariti otrokom prijazne izletniške cilje,
vzpostaviti alternativni program animacij tudi ob manj prijetnih vremenskih razmerah in
ponujati pester nabor pohodniških, kolesarskih in drugih poti ter zadostno število animacij za
otroke v turistični regiji. Otroke je treba obravnavati s spoštovanjem in jim dovoliti, da
izrazijo svojo potrebo po kreativnosti in gibanju.

1.1. Namen in cilji zaključne seminarske naloge
Glavni namen zaključne seminarske naloge je preučiti geografske možnosti območja Rogle za
razvoj družinskega turizma.
Cilji zaključne seminarske naloge so:
-

oris obravnavanega območja

-

opis ključnih dejavnikov razvoja turizma na Rogli

-

predstavitev turistične ponudbe za družine

-

predstavitev dejavnikov razvoja turizma na kmetiji na območju Južnega Pohorja

-

predstavitev možnosti na področju družinskega turizma.

1.2. Hipoteze
Hipoteza 1: »Družinski turizem ima dobre možnosti nadaljnjega razvoja«
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1.3. Potek in metode dela
Moje raziskovalno delo za zaključno seminarsko nalogo o družinskem turizmu na Rogli je
bilo sestavljeno iz terenskega in kabinetnega dela. Slednje je zajemalo študij turistične
ponudbe, knjig in internetnih virov o raziskovanem območju, pregled internetnih virov o
družinskem turizmu v tujini in pregled kataloga družinskih centrov v Pomurju in na
avstrijskem Štajerskem. Terensko delo je zajemalo polstrukturirane intervjuje z vodji
turističnih kmetij Ramšak, Gričnik in Pačnik, opravila pa sem tudi intervjuja z gospo Tino
Tinto Kovačič, ki je pri Unitur Zreče predstavnica področja odnosov za stike z javnostjo ter z
gospo Polonco Sokol, vodjo Festivala družin na Rogli v letih 2012 in 2013. Z intervjuji sem
želela predstaviti glavne akterje turizma na raziskovanem območju, opisati njihovo delo ter s
tem pridobiti ideje za nadaljnji razvoj družinskega turizma. Polstrukturirani intervju je
besedna izmenjava, kjer izpraševalec od intervjuvanca skuša pridobiti informacije s
postavljanjem vprašanj. Kljub predhodno pripravljenim vprašanjem izpraševalca
polstrukturirani intervju poteka v pogovorni obliki, kar udeležencema omogoča globljo
obravnavo tem, ki se jima zdijo pomembne (Longhurst, 2010).
1.4. Družina in družinski turizem
Turizem je splet dejavnosti oseb, ki potujejo in bivajo v kraju zunaj svojega domačega okolja
zaradi preživljanja prostega časa, sprostitve, poslov ali iz drugih razlogov, in sicer najmanj en
dan (z najmanj eno prenočitvijo), vendar ne več kot eno leto brez prekinitve (Statistični
letopis, 2007). Turizem se je v zadnjih desetletjih razvijal zelo hitro in postal ena vodilnih
gospodarskih dejavnosti z velikim vplivom na gospodarstvo, regionalni razvoj, zaposlovanje
in na način življenja številnih prebivalcev na območjih, kjer se turistična dejavnost odvija
(Svetovni dan turizma, 2005).
Pojem družine postaja čedalje kompleksnejši in čedalje težje opredeljiv pojem (Težave v
zvezi s terminom »družina« so posledica vse večje pluralizacije družinskih oblik. Družine se
vse bolj odmikajo od nuklearnega modela k alternativnim oblikam, kot so reorganizirane
družine, enostarševske družine, istospolne družine ipd. (Bras, 2009)).
V RTC Rogla pri uveljavljanju družinske karte družino opredeljujejo kot zakonca, starša ali
življenjska partnerja z otroci ali/in mladostniki, ki so prijavljeni in živijo na skupnem naslovu.
K družini se prištevajo tudi babice in dedki (Cenik smučanja, 2011), medtem ko je v SSKJ-ju
zapisano, da je družina »skupnost enega ali obeh staršev z otrokom, otroki«, med primeri pa
sta navedeni tudi »enostarševska« in »istospolna družina«, v podpomenu pa je družina
navedena tudi kot »skupnost zakonskega ali zunajzakonskega partnerja in enega od staršev z
otrokom, otroki« (Družina, 2014).
V moji zaključni seminarski nalogi je upoštevana ena bolj splošnih definicij družine. Je tisto
socialno okolje, ki najbolj vpliva na razvoj posameznika. V njej se oblikuje za ljudi večina
pomembnih razmerij in je edina socialna skupina, v katero smo stalno in dolgotrajno
vključeni. Je ključna za posameznikovo socializacijo in vzgojo, s čimer se le-ta usposobi za
vključevanje v širšo družbo, v kulturo, v kateri posameznik živi. Družino opredelimo kot
biološko (dednost, reprodukcija), psihološko (čustva, mentalni vzorci), socialno (socializacija)
in duhovno skupnost (duhovna povezanost, vrednote, mikro-kultura) dveh ali več ljudi, v
kateri temelji skupno življenje. Vsaka družina ima specifičen sistem medsebojne povezanosti
družinskih članov, komunikacije in odnosov (Kacin, 2006).
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Družinski turizem je specifičen pojem, ki je v Sloveniji na začetku svojega uveljavljanja in je
zato še brez širše uveljavljene definicije. V tujini je družinski turizem bolj zastopana in
uveljavljena oblika turizma kot pri nas ter se s svojo ponudbo v celoti osredotoča na potrebe
družin. V prednosti pri razvijanju specifičnih turističnih produktov so turistična območja, ki
družinam ponujajo raznolikost dejavnosti in otrokom prilagojene nastanitvene objekte,
kakovostne programe, aktivnosti za celotno družino ter možnosti sprostitve z rekreacijo in
drugimi dejavnostmi (Ažman, 2008).

2. GEOGRAFSKI ORIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
2.1. Lega in omejitev območja
Rogla je izpeljana iz besede rog oz. rogovila, ki označuje križišče poti v obliki rogovile. Ima
občnoimenski pomen slovenske besede roglja, ki pomeni rogovilasto razvejano, navadno
travnato gorsko sleme ali hrbet (Rogla, 2014). Območje Rogle je del Pohorja (pogorje med
Dravsko, Dravinjsko in Mislinjsko dolino ter Dravskim poljem), ki meji na občine Mislinja,
Zreče, Lovrenc na Pohorju in Slovensko Bistrico (Geopedia občine, 2015). Občina Zreče, ki
je z RTC Roglo najmočneje povezana, meji na občine: Mislinja, Lovrenc na Pohorju,
Slovenska Bistrica, Oplotnica, Slovenske Konjice, Vojnik in Vitanje. Občina Zreče je
gospodarsko, prometno, turistično, kulturno in politično središče Južnega Pohorja, ki preko
Podpohorskih goric prehaja v Dravinjske gorice. Obravnavano območje spada v Savinjsko
statistično regijo, ki je po številu prebivalcev druga največja statistična regija v Sloveniji.
Zreško Pohorje zavzema južni del Pohorskega pogorja z najvišjima vrhovoma Planinka (1529
m) in Rogla (1517 m), ki sta dvignjena nad okoliškimi planotami (Vitanjska planja na Pesku
in Konjiška planja pri Rogli) (Horvat, 2000). Prometno je dobro dostopna, saj se na avtocestni
križ naveže v Tepanjih, ki je le 20 km oddaljeno od vrha najvišje točke Rogle (1517 n.m.v.).
2.2. Predstavitev geološke zgradbe in geomorfologije območja
Z delovanjem rečne erozije je nastal hrbet med Roglo in Malo Kopo, ki sega do cca. 1500 m
n.m.v. Relief ostalega dela Rogle je posledica delovanja tektonike in zniževanja površja
zaradi rečne erozije in hkratnega ugrezanja Ribniško-Lovrenškega podolja ter kotlin v okolici.
Pohorje ima zložni relief, ki je posledica močnejšega in hitrejšega mehaničnega razkrajanja
zrnatih kamnin v vodoprepustni pesek (Regionalni center, ... 2009).
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Karta 1: Členitev pohorskega površja z geomorfološkimi prvinami

Vir: Regionalni center ..., 2009
Pohorje spada pod Vzhodne Alpe. V kenozoiku (natančneje v neogenu) so se pri ugrezanju
Panonskega bazena narivne ploskve krednega Vzhodnoalpskega orogena reaktivirale kot
položni normalni prelomi, kar je dobro vidno na današnjem območju Pohorja. Ekstenzija je
povzročila hiter prodor metamorfnih kamnin Pohorja proti površju, z njo pa je najverjetneje
povezana tudi miocenska intruzija granodioritnega telesa v Pohorski metamorfni kompleks.
Na območju vzhodno in jugovzhodno od Pohorja je bilo območje zelo hitrega ugrezanja
tektonskih bazenov in tektonskih jarkov (Pleničar, 2009).
Masiv Pohorja po površini zajema skoraj polovico vseh metamorfnih kamnin v Sloveniji.
Litološko zaporedje pohorskih metamorfnih kamnin je od spodaj navzgor sledeče: očesni
gnajsi, grobozrnati gnajsi in blestnik, amfibolit, kvarcit, pegmatoidni gnajs, blestnik z
eklogitom in amfibolitom (Pleničar, 2009).
Na območju Pohorja je zastopan tudi magmatski masiv, ki je razpotegnjen v dolžino 40 km in
širino 7 km. Na vzhodu je omejen z Labotskim prelomom, na jugu pa s Periadriatskim šivom.
Glede na terenske litološke odnose predvidevajo, da je pohorski magmatizem oligocenske
starosti (Pleničar 2009).
Največ je granodiorita, ki je značilen predvsem za južne in jugozahodne dele Pohorja.
Novejše raziskave kažejo, da je glavna intruzija granodiorita verjetno povezana z nastankom
Panonskega bazena. Ob granodioritu je na Pohorju v večji meri zastopan še dacit. Oba sta iz
obdobja spodnjega miocena. Stik dacita in granodiorita je prekrit, prehodi med kamninama pa
so postopni. Način pojavljanja ter geokemične in mineraloške značilnosti pohorskega
magmatskega kompleksa so zelo podobni intruzijam Vzhodnih Alp. Zaradi tega ter lege v
bližini Periadriatskega šiva je bil pohorski magmatski kompleks vedno umeščen med
periadriatske intruzije. Na Pohorju je zastopan še tonalit, ki je iz obdobja terciarne vulkanske
dejavnosti (Pleničar, 2009).
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Karta 2: Geološka karta Južnega Pohorja

Vir: Regionalni center ..., 2009
2.3. Podnebje
Območje Rogle spada v podnebje nižjega gorskega sveta in vmesnih dolin v severni Sloveniji.
Povprečna temperatura najtoplejšega meseca je nad 10 °C, kar ustreza Rogli, kjer se
povprečna julijska temperatura giblje med 10 in 20 °C, v času zime pa od -1 do -5 °C.
Zmernocelinsko podnebje vzhodne Slovenije ima aprilske temperature višje ali približno
enake oktobrskim (Ogrin, 1996).
Rogla spada v celinski padavinski režim s spomladanskim in zimskim viškom, količina
padavin pa se viša z nadmorsko višino (58 mm/100 m). Vrhovi Pohorja letno prejmejo med
1.300 in 1.600 mm padavin, nižji deli pa med 800 in 1200 mm. Rogla dobi manj padavin kot
zahodni deli Pohorja na isti višini. Višek padavin na območju Rogle (in celotnem Pohorju) je
poleti, takrat pade tretjina letne količine padavin (Regionalni center ..., 2009).
2.4. Hidrologija
Današnje hidrogeografsko omrežje je zelo razvejano. Zaradi neprepustne kamninske podlage
ter s tem površinskega odtoka vode, se je na območju Pohorja izoblikovalo gosto vodno
omrežje z vodnatimi in hudourniškimi vodotoki. Na prehodu v srednji del so potoki zarezali
globoke in strme doline. Pohorski vodotoki na območju Rogle spadajo v porečje Drave
(Regionalni center ..., 2009). Z Rogle in okolice se potoki jugovzhodnega Pohorja izlivajo v
Dravinjo. Dravinja izvira tik pod Roglo in je s 73 km glavni vodotok območja
(Dravinjawikipedija, 2014). V zgornjem toku so hudourniki, ki tečejo po globoko vrezanih
soteskah, v spodnjem delu pa se pritoki razširijo. Dravinja in ostali manjši vodotoki na
območju Rogle imajo najvišji vodostaj spomladi (taljenje snega) in jeseni (šibko izhlapevanje,
več padavin) (Lajh, 2002).
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2.5. Prsti in rastje
Na tem območju prevladuje smrekov gozd, medtem ko sta se v preteklosti pojavljali še jelka
in bukev. Smreka je bila primernejša za pogozdovanje, zato je sčasoma prevladala nad
ostalimi drevesnimi vrstami.
Na Pohorju prevladujejo različne stopnje distričnega kambisola, ki se pojavlja na kisli podlagi
z majhno količino baz. Zavzemajo zmerne do strme lege do 1000 m nadmorske višine in
imajo profil: A-(B)-C. Na območju Južnega Pohorja so površine na distričnem kambisolu
namenjene kmetijski rabi (Regionalni center ..., 2009).
Poleg distričnega kambisola sta na območju v večjem deležu zastopana tudi podzol in rjava
podzolasta prst. Podzol je značilen za hladno humidno do perihumidno klimo na območju,
kjer je površinsko odtekanje vode manjše. Podzol je pepelnato siv in ima horizont: A-E-B-C.
Rjava podzolasta prst nastaja ob podobnih pogojih kot podzol. Med seboj se ločujeta po
nekoliko večji naklonini in je brez E horizonta. Prst je zato bolj kisla s slabšo zasičenostjo z
bazami in majhno absorbcijsko kapaciteto (Regionalni center ..., 2009).

3. RAZVOJ TURIZMA NA OBMOČJU ROGLE
3.1. Zgodovinski razvoj turizma na Rogli
RTC Rogla spada pod okrilje podjetja Unior. Unior se je leta 1919 razvil kot Štajerska železoindustrijska družba s kovaštvom v Zrečah, danes pa je delniška družba organizirana v štiri
programe: Odkovki, Ročno orodje, Strojna oprema in Turizem. Slednja je v prvem polletju
2014 družbi prinesla 11 % skupnega prihodka (Uniortools, 2014). Začetek turizma na
območju Rogle sega v prvo polovico 20. stoletja, ko so leta 1934 postavili planinsko kočo Na
Pesku (vsako leto je privabila več turistov iz bližnje okolice). Predtem so ljubiteljem narave
kot prenočišče služile vitanjske staje za pašo in zavetišča za gozdne delavce ter pastirje na
Pesku. »To območje čaka sijajna prihodnost s smučarskimi postojankami« je bila takrat
napoved pisatelja Frana Mišiča o razvoju turizma tega dela Pohorja. Nekoč stičišče
pohodnikov, oglarjev, gozdarjev, drvarjev in volarjev v širši okolici Rogle, danes pa izhodišče
pohodnikom, nedeljskim izletnikom, prenočišče smučarjem in drugim (Lajh, 2002).
Do leta 1972 so se v Koči na Pesku vrstile številne prenove in menjave vzdrževalcev koče.
Sredina 70. let je bila prelomna za razvoj turizma na Zreškem Pohorju, ko je kovaška tovarna
Unior Zreče na Urbanističnem inštitutu Ljubljana naročila študijo o možnostih za razvoj
turizma na širšem območju Rogle. Ustvarili so osnovo za izdelavo zazidalnega načrta tega
območja, ki je zajemal enotno ponudbo in povezavo med objekti v Zrečah ter povezavo z
drugimi turističnimi centri na območju Pohorja (Ribniška koča in Mariborska koča). V
omenjenem zazidalnem načrtu je bila navedena izgradnja smučišča RTC Rogla. Začeli so
širiti cesto in jo plužiti v času zime, s čimer je bil turistom omogočen dostop do Rogle. Rogla
je kmalu potrebovala dodatne prenočitvene kapacitete, zato so v 80. letih izgradili Hotel
Planja. Sovlagatelji so bili Unior d.d., Celjsko podjetje Kovinotehna in vsa podjetja v konjiški
občini. Poleg razvoja turizma na Rogli se je hkrati začel razvijati še turizem v Zrečah. Tako je
leta 1981 turistična ponudba Rogle vsebovala Kočo na Pesku, Hotel Planja, nastanitvene
objekte podjetij celjske in konjiške občine, bungalove, več restavracij, solarij, pokrit bazen in
številne proge za smučarje ter tekače na smučeh. V naslednjih letih so razširili smučarske
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površine, povečali prenočitvene zmogljivosti in asfaltirali cestno povezavo iz Zreč, pričeli pa
so še z gradnjo številnih športnih objektov. S tem si je Rogla postopoma oblikovala današnje
ime, ko jo širom Slovenije ljudje poznajo kot Rekreacijsko turistični center Rogla. RTC Rogla
je v sodelovanju s kompleksom Terme Zreče postala eno največjih smučarskih in termalnih
središč v Sloveniji, med njene poglavitne prednosti pa sodijo bogastvo pohorskih gozdov,
dobra prometna dostopnost in ugodne klimatske razmere (Lajh, 2002).

3.2. Projekti s področja turizma na območju Rogle
V poglavju »Projekti s področja turizma na območju Rogle« so predstavljeni projekti, ki so v
obravnavanem območju potekali in še potekajo ter s pomočjo katerih se ponudniki
turističnega območja Rogle in Zreč predstavljajo širše v slovenskem turističnem prostoru.
Katalog ponudbe »Zaljubljeni v naravo«: Poleg kataloga ponudbe obstaja še istoimenski
Leader projekt »Zaljubljeni v naravo – z vetrom v laseh po pohorskih poteh« in se dotika
ureditve pohodnih ter kolesarskih poti na območju Rogle. V okviru tega projekta je bilo
urejenih 7 pohodnih in 6 kolesarskih poti v občini Zreče ter njeni bližnji okolici. Cilj je bil
izboljšati omenjene poti in poenotiti njihovo ureditev, ob tem pa so snovalci projekta želeli
vključiti še izobraževalne vsebine (predstaviti naravno in kulturno dediščino občine)
(Destinacija Rogla, 2014).
Projekt in vodnik: »Razišči, občuti, užij!«: V okviru projekta je bil septembra leta 2013 izdan
istoimenski turistični vodnik. Takratna vodilna partnerica projekta je bila Lokalna turistična
organizacija Rogla-Zreče in GIZ (gospodarsko interesno združenje za pospeševanje turizma),
pri projektu pa sta sodelovala še Šolski center Slovenske Konjice-Zreče in Kulturno
umetniško društvo Vladko Mohorič Zreče. Projekt »Razišči, občuti, užij destinacijo RoglaPohorje« je sofinanciral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (os Leader).
Promocijska oznaka »Okusi Rogle«: Gre za program podeljevanja kulinaričnega znaka, ki se
širom Slovenije promovira pod oznako »Okusi Rogle«. Program je nastal v okviru projekta
Evropa investira v podeželje in Evropskega sklada za razvoj podeželja. Sklenjen je med Unior
d.d. Program Turizem in LTO Rogla-Zreče in v program se lahko prijavi živila, jedi in pijače
iz lokalnega in regionalnega okolja, kmetijske in druge pridelke ter gostinske storitve in
kulinarične turistične prireditve. Glavni cilj tega programa je dvig prepoznavnosti destinacije
Rogla–Pohorje skozi kulinariko značilno za to območje, predstavljanje kulinarike na
prireditvah in dvig kakovosti kulinarike obravnavanega območja, ki izvira iz tradicije
pridelanih živil ter izdelkov (Topolšek, Waldhuber, Fiber, 2014).

3.3. Elementi primarne turistične ponudbe
Lovrenška jezera
Lovrenška jezera (imenovana tudi Lovrenško jezerje) so jezera na 1 km dolgem in 300 metrov
širokem Lovrenškem barju, ki ga sestavljata dve območji medsebojno ločenih jezerc. To
območje je botanična, zoološka in hidrološka naravna vrednota (Leskovar, 2005). V uredbi o
varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom je opredeljeno kot največji slovenski
gozdni rezervat Ribniško – Lovrenška jezera (Uredba o varovalnih ..., 2005).
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Po nastanku so Lovrenška jezera šotna barja z nizko globino. To območje je največje visoko
barje v Sloveniji in eno izmed pomembnejših v tem delu Evrope. Lovrenško barje sestavlja 20
barjanskih oken in jezerc. Barje je nastalo kot mineralno močvirje na nepropustni geološki
podlagi, kasneje pa se je s kopičenjem organskega materiala (šota) popolnoma preobrazilo v
visoko barje. Napaja ga padavinska voda in v jezerih je voda tudi v obdobjih, ko je gladina
vode najnižja. Lovrenška jezera že dolgo veljajo kot priljubljen in poznan izletniški cilj
številnim družinam. Barjanska tla so zaradi kombinacije šotnega maha, podnebja in geoloških
značilnosti pokrita z lesenimi deskami, kar omogoča dostopnost iz smeri vrha Rogle in Peska
(Leskovar, 2005). Enakega nastanka kot Lovrenška jezera je Ribniško jezero, ki leži med
Osankarico in Velikim vrhom na višini 1490 m, kjer se med ruševjem v kotanji, obdani s
smrekovimi gozdovi, skriva 84 m dolgo, do 40 m široko in do 1 m globoko jezero. Na južnem
delu Ribniškega jezera so še tri manjša jezera okroglaste oblike s premerom okoli 10 m
(Ribniško jezero, 2014).

Slika 1: Pogled na Lovrenška jezera z razglednega stolpa

Avtor: Kaja Kos, 2010

Sankališče Zlodejevo
Izgradnja sankališča Zlodejevo in pričetek obratovanja velja za enega izmed večjih korakov
na področju razvoja družinskega turizma v zadnjem desetletju. Sankališče Zlodejevo ponujajo
v svojih turističnih paketih in programih turizma Unitur d.d. Danes je sankališče s 1340 m
spusta pomemben element ponudbe na področju družinskega turizma. Prednost tega
sankališča pa je v tem, da obratuje celo leto.
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Slika 2: Sankališče Zlodejevo

Vir: Rogla, 2015

Razgledni stolp na Rogli
Razgledni stolp na Rogli je priljubljen cilj družin, saj od vrha Rogle do stolpa vodi pot lažje
zahtevnosti, ki je dolga 2 km. S stolpa se odpira razgled na Julijske Alpe s Triglavom,
Kamniško-Savinjske Alpe, hribovja v Avstriji in na južni strani, vse do meje s Hrvaško
(Razgledni stolp, 2014).
Hotel Natura
Hotel je na poletni solsticij 2014 odprl vrata za obiskovalce, stoji pa tik pod vrhom smučišča.
Zasnovan je za aktiven življenjski slog in aktivne počitnice, s preživljanjem prostega časa na
svežem zraku. Kot piše na Uniorjevi turistični spletni strani, ponujajo dobre možnosti za
pohodništvo, kolesarstvo, tek ali zabavne počitnice z družino. Hotel je energetsko učinkovit in
skladen z načeli EKO Marjetice1 (Hotel Natura, 2014).

3.4. Elementi sekundarne turistične ponudbe
V poglavju bodo predstavljeni osnovni statistični podatki o prenočitvenih zmogljivostih v
občini Zreče, pridobljeni s strani Statističnega urada Republike Slovenije.

1

Eko Marjetica: Znak za okolje EU za turistične namestitve. Podjetja, ki so pridobila znak za okolje EU za turistične
namestitve, si prizadevajo za:
• nižje onesnaževanje zraka (povzročeno z barvami ter čistili z vsebnostjo sintetičnih topil);
• bolj varčno rabo energije in drugih naravnih virov;
• manjše onesnaževanje okolja in okolice (odpovejo se uporabi pesticidov, gnojil itd.);
• v ponudbi prehrane uporabljajo organsko pridelano hrano.
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Graf 1: Nastanitvene zmogljivosti v občini Zreče - ležišča

Prenočitvene zmogljivosti v občini Zreče (2008-2013)
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Zgoraj grafično predstavljene prenočitvene zmogljivosti v občini Zreče predstavljajo število
ležišč v obdobju 2008-2013. Število ležišč v občini je v tem obdobju večinoma rahlo
naraščalo.
Velja poudariti, da navedeni podatki o prenočitvenih zmogljivostih sicer prikazujejo celotno
občino Zreče in ne le območja Rogle. Podatki so kljub temu relevantni, saj veliko turistov, ki
obišče Roglo, biva v občini Zreče.

3.5. Turistično povpraševanje
Tako pri prihodih turistov kot številu prenočitev močno prevladujejo domači gosti. Iz tabele je
razvidno, da med nočitvami tujih gostov prevladujejo Hrvati, sledijo jim Italijani in Madžari.
Število nočitev hrvaških turistov v obdobju 2008-2013 je upadlo s 25578 na 18767. Turistov
iz drugih evropskih in izvenevropskih držav je relativno malo.
S pomočjo podatkov Statističnega urada Republike Slovenije sem prišla do ugotovitve, da je
bilo leta 2009 (do takrat je veljala druga metodologija SURS-a) 44 % vseh prenočitev turistov
zabeleženih na Rogli.
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Graf 2: Prenočitve turistov v občini Zreče (domači in vsi)
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Graf 3: Prenočitve v občini Zreče (tuji in vsi)
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Graf 4:

Prihodi turistov v občini Zreče (tuji in vsi)
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Graf 5: Prihodi turistov v občini Zreče (domači in vsi)
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4. OBSTOJEČA TURISTIČNA PONUDBA ZA DRUŽINE NA ŠIRŠEM OBMOČJU
ROGLE

4.1. Turistični programi za družine v tematskem sklopu Družinske počitnice
Zelene počitnice na Rogli
Program družini nudi prenočišče s polpenzionom, s poudarkom na regionalnih jedeh,
neomejeno kopanje v hotelskem bazenu, vstop v savne v Deželi dobrega počutja, spust po
sankališču Zlodejevo za otroke, panoramsko vožnja s sedežnico Planja (v poletnih mesecih),
ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle, pohod do Lovrenških jezer in nordijsko hojo z
vodnikom (Zelene počitnice, 2014).
Družinski super hit na Rogli
Program vključuje namestitev v bungalovih Rogla ali hotelu Brinje Zreče, kopanje v
hotelskem bazenu na Rogli in v Termah Zreče, sprehod ob soju bakel, zabavne igre za družine
in prijatelje, otroške norčije v škratovi hiški, vožnjo s panoramsko sedežnico Planja na Rogli,
jezdenje ponija za otroke in adrenalinski spust po sankališču Zlodejevo (Ringaraja, 2014).
Zimske družinske počitnice
V času med 1. 1. in 12. 1. ter 15. 2. in 1. 3. na Rogli nudijo paket »Zimske družinske
počitnice«, v katerem družine lahko izbirajo med tremi hoteli in bungalovi, v ceno je
vključena nočitev z zajtrkom in večerjo z regionalnimi jedmi »Okusi Rogle«, kopanje, fitnes,
savna in avtobusni prevoz med Zrečami in Roglo (Družinske počitnice, 2014).
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Zlodejeva dežela
V katalogu »Najdi svoj nasmeh« je za družine predstavljena Zlodejeva dežela – dežela polna
dogodivščin za majhne in velike otroke. V sklopu tega ponujajo različne animacije. Otroci
spoznavajo kmečko dvorišče (kako deluje kmetija, živali, pomagajo pri delih na kmetiji),
prirejajo kuharske delavnice, z animatorjem se potem odpravijo po Škratovi učni poti in se
spuščajo po adrenalinskem sankališču Zlodejevo (Družinske počitnice, 2014).

4.2. Prireditve za družine
4.2.1. Festival družin (leta 2012 in leta 2013)
Festival družin je večdnevni dogodek v organizaciji katoliške spletne strani Iskreni.net. Na
festivalu je sodelovalo preko 100 prostovoljcev, gostiteljica festivala je bila RTC Rogla.
Festival je potekal v mesecu juniju, v okviru le-tega pa se je zvrstilo mnogo animacij in
dejavnosti. Glavni namen Festivala družin na Rogli je bil družinam sporočiti, da je narava
edinstven prostor učenja in igrišče za otroke ter poudariti preprost način življenja in
pomembnost ohranjanja stika z naravo (Festival družin, 2014).
Intervju z organizatorji Festivala družin
Intervju sem opravila v avgustu 2014 z ga. Polonco Sokol, ki je vodja marketinga pri
organizaciji Festivala družin. Moj namen je bil, da preko intervjuja pridobim več informacij o
tem kakšni so bili razlogi za organizacijo Festivala družin prav na tem območju in kako so bili
s svojim izborom destinacije zadovoljni.

Vprašanja
1. Zakaj ste se odločili Festival družin v letu 2012 in 2013 organizirati ravno na Rogli? Kateri
so dejavniki, ki so vas pripeljali do te odločitve?
2. Kje so v času festivala bivale družine? Ste ob tem sodelovali s Hotelom Planja, Kočo na
Pesku ali ste imeli to organizirano v lastni režiji?
3. Ste v času priprave/festivala sodelovali z lokalnimi turističnimi organizacijami pri izvedbi
in pripravi samega programa?
4. Kakšna se Vam zdi turistična ponudba za družine? (mišljeno je vse od hrane, nastanitve,
igral, dejavnosti, cen, animacij za družine)
5. Nameravate Festival družin še kdaj organizirati na območju Južnega Pohorja?
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Sodelovanje organizatorjev Festivala družin in družbe Unior d.d. Zreče
Festival družin je bil do sedaj dvakrat izveden na Rogli. Povod za izbrano lokacijo je bila
organizacija nekomercialnega festivala, ki bi družinam približal naravo. Družine so bile s
Festivalom družin zelo zadovoljne. Pohvalile so povezanost z naravo, program festivala v
sodelovanju s turističnimi ponudniki na Rogli (Unior d.d. Zreče) ter uporabo turistične
infrastrukture na območju Rogle, ki je bila vključena v program Festivala družin. Ga. Sokol
tako v prihodnje vidi priložnosti za novo sodelovanje v projektih družinskega turizma na
območju Rogle.
4.2.2. Uniturjev družinski dan
V okviru programa Turizem d.d. so v Uniturju s sodelovanjem TIC-a v letu 2013 začeli
organizirati Uniorjev družinski dan. Program so zaznamovale številne animacijske vsebine,
namenjene tako izkušenim kolesarjem in tekačem kot tudi začetnikom in otrokom. V tekaški
in kolesarski delavnici v Bike parku Rogla ter na cross-country progi za družine so se družine
seznanjale z različnimi tehnikami teka in kolesarjenja, s primerno opremo in načinom
prehranjevanja. Za družine je bila organizirana mini olimpijada in sprehod po Škratovi učni
poti (Pohorsko srce, 2014).

4.2.3. Družinski dan na snegu na Rogli
Družinski dan se je prvič odvil v zimski sezoni 2014/2015, in sicer drugo soboto v marcu.
Družinam so ponudili: Predstavitev Šole snežnih športov na Uniorčku, Na smuči brez skrbi z
Energija plus (Brezplačni mobilni servis smuči in čaj), Zlodejeve snežne prigode na Uniorčku
(zabavne igre, obisk mini Rogle), Nočni pohod s krpljami, deželo palačink in vafljev na
Uniorčku ter zabavi z DJ-jem na Mašinžagi ter Apres ski zabavo z Dj-em in plesno
animatorko na Uniorčku ter nočni pohod s krpljami (Družinski dan ..., 2015).

4.3. Škratova učna pot
Na območju celotnega Pohorja obstajata Rozkina gozdna pot in gozdna učna pot Uršankovo,
na Rogli pa so oblikovali Škratovo gozdno pot, ki je posebej namenjena družinam. Škratova
gozdna pot je krožna pot, ki vodi od vrha Rogle preko razglednega stolpa na Rogli do Koče
na Jurgovem in nazaj do hotela Planja. Vrisana je v novo karto kolesarskih in pohodnih poti
po območju Zreče-Rogla.
Pomembne točke ob njeni poti so izobraževalne table, ki predstavljajo floro in favno ter
klimatske značilnosti območja, razgledne točke na poti proti dolini, razgledni stolp Rogla,
koča na Jurgovem (Rogla, 2014).
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Karta 3: Škratova učna pot

Vir: Škratova učna pot ..., 2014

4.4. Družinske smučarske karte
Smučišče Rogla nudi v sodelovanju z več smučišči po Sloveniji (Krvavec, Cerkno, Golte,
Sviščaki, Javornik, Soriška planina, Stari vrh, RCZ Jakec – Trije kralji, Celjska koča in
Kobla) ponudbo sezonskih družinskih vozovnic.
Preglednica 1: Cenik družinskih kart na RTC Rogla
1 STARŠ,
1 OTROK

700,00 €

2

1 STARŠ,
2 OTROKA

780,00 €

/

3

1 STARŠ,
3 OTROCI

855,00 €

/

4

1 STARŠ,
1 MLADOSTNIK

830,00 €

/

5

1 STARŠ,
2 MLADOSTNIKA

1.160,00 €

/

6

1 STARŠ,
3 MLADOSTNIKI

1.435,00 €

/

7

1 STARŠ,
1 OTROK,
1 MLADOSTNIK

935,00 €

/

8

1 STARŠ,
2 OTROKA,
1 MLADOSTNIK

1000,00 €

/

9

1 STARŠ,
1 OTROK,
2 MLADOSTNIKA

1.225,00 €

/

10

2 STARŠA,
1 OTROK

935,00 €

/

11

2 STARŠA,
2 OTROKA

1000,00 €

/

12

2 STARŠA,
1 OTROK,
1 MLADOSTNIK

1.225,00 €

/

13

2 STARŠA,
2 MLADOSTNIKA

1.435,00 €

/

14

2 STARŠA,
1 MLADOSTNIK

1.160,00 €

/

15

PARTNER

980,00 €

/

16

SENIOR PARTNERJA 860,00 €

/

17

STARI STARŠ,
VNUK

/

1

v385+165 €
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RTC Rogla pri uveljavljanju družinske karte za družino opredeljuje zakonca, starša ali
življenjska partnerja z otroci ali/in mladostniki, ki so prijavljeni in živijo na skupnem naslovu,
saj je predložitev dokazila o bivanju na skupnem naslovu nujna za pridobitev družinske
smučarske karte (Rogla, 2014).

5. SMUČIŠČE
V sklopu smučišča deluje za otroke šola snežnih športov Intersport, ki vsakoletno dobiva
priznanja za svoje delovanje in vrtec na snegu.
Karta 3: Shema smučišča Rogla

Vir: Predstavitev smučišča, 2014
5. 1. Priznanje »Družini prijazno smučišče«
Ekipa radijske oddaje Dobro jutro Slovenija na RTV SLO vsako leto izvede akcijo Naj
smučišče, v okviru katere izbere najboljše malo, srednje in veliko smučišče, najboljši snežni
park in do družin najprijaznejše smučišče. Akcija poteka v sedmih snežnih parkih in na 81
slovenskih smučiščih, kjer smučarji ocenjujejo smučarsko ponudbo in urejenost smučarskih
prog. Oddanih je bilo 25. 000 glasov. V kategoriji do družin najprijaznejše smučišče je Rogla
dobila največ glasov obiskovalcev (poleg Kranjske Gore, Cerkna in Treh kraljev) (Naj
smučišče, 2014). Priznanje »Družini prijazno smučišče« je Rogla dobila že v letih 2010, 2011,
2012, 2013 in nazadnje letošnjo zimo 2014/2015, kar nakazuje na to, da RTC Rogla svojo
turistično ponudbo vodi v pravo smer.
Vprašalnik, po katerem so izbirali »Družini prijazno smučišče« je priložen na koncu zaključne
seminarske naloge in sem ga pridobila s pomočjo sodelovanja z uredništvom radijske oddaje
Dobro jutro in ga. Darjo Legat.
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6. TURISTIČNA PONUDBA NA ROGLI V PRIHODNJE

6.1. Projekt regionalne širitve smučišča Rogla
V maju 2013 sem se sestala s tehničnim direktorjem Rogle, g. Alešem Slaparjem, ki mi je
predstavil projekt širitve smučišča Rogla na območje smučišča Planja in projekt regionalne
širitve smučišča Rogla na območje občine Mislinja.
Izvedba zastavljenih projektov se je po besedah tehničnega direktorja zaustavila zaradi
trenutno šibkih finančnih zmogljivosti za vlaganje v razvoj na področju širitve smučišča. Ti
načrti so sedaj sekundarnega pomena, a bodo v ospredju takoj, ko se bo finančna slika
podjetja, ki upravlja z Roglo, izboljšala.

Karta 4: Razvojni načrti za smučišče Planja

Vir: Slapar, 2013
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Vodstvo smučišča ima v načrtu medregionalno povezavo s koroško regijo proti občini
Mislinja, do realizacije projekta pa morajo opraviti še klimatske študije in preučiti finančni
vložek v skupno smučišče.
Karta 5: Razvojni načrti za projekt Mislinja

Vir: Slapar, 2013

6.2. Družinski centri v Pomurju in na Avstrijskem Koroškem
Primer prenosa ideje in hkrati dobre prakse iz tujine je Prekmurje, kjer se je regija povezala z
območji Avstrijske Koroške. Območje Prekmurja se je vključilo v čezmejni projekt
»Družinski centri – Family Centres«. Namen projekta je združitev partnerjev iz Slovenije in
Avstrije ter povezovanje turističnih ponudnikov, katerih ponudba je prilagojena potrebam
družin. V sklopu tega projekta so zasnovali in realizirali katalog, spletno stran in telefonsko
aplikacijo »Family fun guide«. Projekt je začel nastajati na pobudo Mojce Haložan iz Centra
za zdravje Murska Sobota. Prišla je do ugotovitve, da v regiji primanjkuje ponudbe za družine
z otroki, kar je bil glavni razlog za to, da se je Pomurje vključilo v omenjeni projekt (Center
za zdravje ... 2014).
Menim, da bi turistično območje Rogla-Pohorje lahko zasnovalo posebni katalog »Družinske
počitnice na Rogli«. Oblikovali bi ponudbo in zemljevid s turistično ponudbo za družine,
vendar pa pri oblikovanju takšne ponudbe obstajajo prepreke, saj je zaledje Rogle premajhno
in ekonomsko prešibko območje, zato bi bilo smiselno medsebojno povezati več regij, ki
mejijo na območje Rogle (ob čemer bi združene regije ponujale večjo raznovrstnost ponudbe
– Rogla bi se povezala s Koroško, Podravjem in avstrijsko Štajersko). V ponudbi bi enotno
sodelovali vsi turistični ponudniki z območja, ki trenutno delujejo individualno.
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6.3. Oblikovanje nove turistične ponudbe v družinskem turizmu

6.3.1. Razvoj gozdne pedagogike na Rogli
Gozdna pedagogika je mlada in relativno neuveljavljena veda, ki se z ga. Natalijo Gyorek in
ustanovitvijo Inštituta za gozdno pedagogiko postopoma uveljavlja tudi pri nas. Pred kratkim
je bil izdan tudi priročnik »Otroci potrebujejo gozd«, ki je namenjen predvsem šolam in
vrtcem, priročnik pa bi bil uporaben tudi za razvijanje nove turistične ponudbe na področju
družinskega turizma. Gozdna pedagogika je najbolj razvita v Skandinaviji, v Avstriji, Nemčiji
in v Švici. Je ena od vrst pedagogike, kjer se prepleta vzgojno-izobraževalni proces
poučevanja o gozdu (predvsem otrok in mladine) (Divjak Zalokar, 2008). V programih, kjer
se odvija gozdna pedagogika, otroci preživijo ves svoj čas v naravi, neodvisno od vremenskih
in temperaturnih razmer. Poskrbijo le za primerno, toplotno izolirano obleko in obutev (Juvan,
2013).
Rogla je zaradi svojih naravnogeografskih danosti primeren prostor za vpeljavo gozdne
pedagogike v razvoj družinskega turizma. Znano je, da bivanje in učenje otroka v naravi
omogočata njegov napredek na vseh področjih njegovega razvoja. Otroci s pomočjo staršev in
vzgojiteljev že v zgodnjem otroštvu začnejo z oblikovanjem vrednostnega sistema in s tem
okoljske etike. Naravno okolje otrokom ponuja neizmerno bogastvo čutnih izkušenj. Naravo
povezujemo z gibanjem, ki je za otroka izrednega pomena, saj se z gibanjem razvija na vseh
ostalih področjih razvoja.

6.4. Predlogi širitve družinske turistične ponudbe
V poglavju bo predstavljenih nekaj mojih predlogov nove turistične ponudbe, ki bi razširila
obstoječo turistično ponudbo in družinam na širšem območju Južnega Pohorja ponudila več
aktivnosti.
Gozdno-lesarske delavnice
Na gozdno-lesarski delavnici bi sodelovalo več strokovnjakov s področja gozdarstva in
lesarstva ter pedagoški delavci s področja gozdne pedagogike. Otroci bi spoznavali lastnosti
različnih dreves (vonj, teža, lubje, les). Na turistični kmetiji Gričnik je lesarstvo močna
domača obrt, ki jo bo prevzela mlajša generacija. Otroci, ki prihajajo na Pohorje predvsem iz
mestnega okolja, bi lahko spoznavali lesarsko dejavnost v teoriji in praksi. Poleg tega bi
otrokom in staršem ponudili izdelovanje skulptur iz lesa. Pred zimo bi družine povabili na
delavnico: »Pomagaj pticam zgraditi dom«. Pri izdelavi ptičjih hišic bi pomagali
strokovnjaki. Ob tem bi otroke poučili še o ornitološki vrstni pestrosti Pohorja, kjer domuje
preko 90 vrst ptic.
Fotografska delavnica in fotografski natečaj
Oblikovali bi vsakomesečni projekt »Družinski trenutki v naravi Južnega Pohorja«, ki bi
potekal preko celega leta. Na fotografski natečaj bi se lahko prijavile le družine. Tematika
fotografskega natečaja bi bila raznolika. Npr.: »Družina v objemu smrekovega gozda«.
Zmagovalne tri fotografije bi bile nagrajene z ugodnostmi turističnega območja RoglaPohorje: npr. brezplačno bivanje v hotelu Natura za celo družino, brezplačno bivanje na
turistični kmetiji ali v času smučarske sezone brezplačna smučarska karta ali adrenalinski
spust na sankališču Zlodejevo.
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Gozdna dežela
Na območju Rogle je dovolj smrekovega lesa, iz katerega bi lahko naredili gozdno igrišče za
potrebe družin. Naredili bi gozdni poligon z različnimi lesenimi kreacijami in gozdnimi
hiškami. Sami bi napisali pravljice in oblikovali slikanice, ki bi se vsebinsko navezovale na
okolico, v katero so postavljene (gozd). Animatorji bi pripovedovali gozdne pravljice, otroke
in starše bi vzpodbujali k bosonogi hoji, opazovanju narave z vsemi čutili ter k objemanju
dreves. Otrokom bi postavili še likovni kotiček za likovno izražanje v naravi.
Celodnevna delavnica: »Objemi naravo«
Delavnica bi potekala v poletnih mesecih. Na delavnici bi bil poudarek na vseh petih čutih, na
vonju, okusu, tipu, vidu in sluhu. Družina bi se po gozdnih tleh sprehajala bosa, saj naj bi stik
z zemljo ugodno vplival na človeški organizem. Bosonogi tek naj bi ob uporabi pravilne
tehnike zmanjševal možnosti bolečin in poškodb. Večina tekaških poškodb se dogaja zaradi
neublaženih udarcev telesa ob podlago (Rojeni, da tekamo bosi, 2010).
Otroci, ki imajo navado hoditi z bosimi nogami imajo bolj zdrave podplate kot tisti, ki ne
hodijo bosi. Študije v razvijajočih državah so pokazale, da imajo tudi boljšo fleksibilnost in
mobilnost mišic, močnejša stopala, manj deformacij in manj problemov s stopali kot tisti, ki
hodijo s čevlji (Staheli, 1991).
Na delavnici bi bilo več postankov prilagojenih družinam za objemanje dreves. Sledila bi
zvočna masaža za najmlajše, s poslušanjem ptic in vetra.
Družinska štafeta »Zajemi pohorski zrak«
Pot bi družine vodila od Vrha Rogle do smučarske proge Jasa in bila bi oblikovana tako, da bi
družine tekle med drevesi. Družinska štafeta bi se prirejala vsak teden med vikendom.
Zmagovalna družina dobi Pohorski lonec in spust na sankališču Zlodejevo za celotno družino.
Škratje družinske počitnice
Na Rogli bi lahko vzpostavili polpenzion z izključno domačo kulinariko, adrenalinskim
spustom na sankališču Zlodejevo, prenočevanjem v hotelu Natura in vodenim ogledom
Lovrenških jezer z načrtovano novo učno potjo.

Nove tematske učne poti za otroke
Tematska pot Lovrenških jezer
Na temo učne poti v povezavi z Lovrenškimi jezeri že teče projekt v sodelovanju z Zavodom
RS za varstvo narave in Skladom za naravo Pohorje. Učni prikaz šotnega barja in manjših
Lovrenških jezer je že narejen, spomladi 2015 pa naj bi mu sledila še nova učna pot.
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6.5. Druge zamisli za širjenje ponudbe za družine na Rogli
6.5.1. Zdravljenje za otroke/družine s problemi dihal
Zdi se, da bi se območji Rogle in Rakitne lahko povezali, saj je Rogla poleg Rakitne eno
redkih klimatskih zdravilišč z ugodno klimo za bolezni dihal.
6.5.2. Nadaljnje širjenje ponudnikov kulinaričnega znaka Okusi Rogle
Družine se bodo spoznavale z domačo kulinariko, njenim izvorom in kulinarično tradicijo
območja Južnega Pohorja.
Za tukajšnje kraje je značilna bogata kulinarična dediščina, ki je skupaj s kulinaričnimi in
kulturnimi ponudniki združena v poznano blagovno znamko »Okusi Rogle«. S tem se
omogoča povezavo lokalnih pridelovalcev hrane in večjo samooskrbo z lokalno pridelanimi
živilskimi proizvodi. Povezava z neokrnjeno naravo, navezanost ljudi na domačo zemljo ter
ljubezen do domačega in naravnega okolja, bi povečala prepoznavnost pridelkov in kulinarike
v destinaciji Rogla-Pohorje. Kasneje bi lahko oblikovali še blagovno verigo.
6.5.3. Delavnica dialekta izpod Pohorja »Na Južnem Pauharju si«
Družine, ki prihajajo iz vseh koncev Slovenije, bi imele kratko delavnico učenja narečja, ki ga
govorijo ljudje na območju Južnega Pohorja, in s tem bi spoznavale raznolikost narečnih
besed iz različnih delov Slovenije. Tujim družinam bi se ponudilo delavnico osnov
slovenskega jezika.
6.5.4. Spoznavanje življenja na kmetiji
Otroci prihajajo večinoma iz mestnega okolja in zdi se, da bi bila zanje takšna delavnica
koristna. Prek pomoči pri delu na njivi ali pri delu z živino bi spoznali delo na kmetiji.

7. TURIZEM NA KMETIJI NA OBMOČJU JUŽNEGA POHORJA/ROGLE
7.1. Razvoj turizma na kmetijah
Turizem na kmetiji predstavlja dopolnilno (turistično) dejavnost na kmetijah. Gre za obliko
turizma, ki v zadnjih letih doživlja vse večji razcvet, ob tem pa turizem na kmetijah na širšem
območju Rogle nudi še veliko možnosti za nadaljnji razvoj, in sicer zaradi pestre izbire
dejavnosti. Obiskovalci so bolj v stiku z lokalnim okoljem, ob tem spoznavajo kulturno
dediščino, naravne danosti, običaje, pohorsko gostoljubnost, tradicijo kmečkega prebivalstva,
narečje in druge značilnosti tega območja (Brežnik, 2007).
V občini se je pospeševanje turizma na kmetijah pričelo zaradi preoblikovane gospodarske
usmeritve v času osamosvajanja naše države.
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7.2. Ponudniki turizma na kmetiji na območju Rogle
Turistična kmetija Arbajter
Kmetija Arbajter se nahaja v razloženi majhni vasici Skomarje, na nadmorski višini 970 m. V
zaselku je strnjenih le nekaj hiš, ostale pa so razkropljene po bližnjih vrhovih. Na kmetiji, ki
je odprta preko celega leta, se ukvarjajo z gozdarstvom, živinorejo in turizmom. Več je
možnosti za družinske, poučne, društvene, šolske izlete, preživljanje letnega in zimskega
oddiha. Kmetija ima specializirano ponudbo za družine in za zdravo življenje. Gostom
ponujajo 4 sobe s skupno 16 ležišči (Brežnik, 2007).
Turistična kmetija Gričnik
Gričnik se nahaja na Planini na Pohorju. Na kmetiji so se sprva ukvarjali s kmetijstvom in
lesarstvom, kasneje so se specializirali za turizem in sadjarstvo (poseben poudarek na gojenju
jagod). Kmetija je poznana po odlični gastronomski ponudbi, ki poleg vsakdanjih jedi
vključuje tudi tradicionalne pohorske jedi, kot sta pohorski lonec in pohorska omleta
(Turistična kmetija ..., 2015).
Turistična kmetija Ločnikar
Ločnikarjeva turistična kmetija leži v vasici Skomarje na 970 m nadmorske višine.
Stanovanjska hiša je stara že preko 400 let in je tako v njej ohranjena vsa kmečka arhitektura,
zaradi česar je bila v letu 2001 sprejeta v evropsko mrežo Hiš s tradicijo. Ločnikarjevi se
poleg turizma ukvarjajo še z gozdarstvom, ovčjerejo in govedorejo (Brežnik, 2007).
Turistična kmetija Pačnik
Kmetija leži na 1000 m nadmorske višine v majhni in mirni vasici Resnik, kjer se poleg
turistične dejavnosti ukvarjajo tudi z živinorejo, vzrejo konj in gozdarstvom. Njihova
posebnost so jedi iz krušne peči. Ponujajo domačo hrano (mlečne izdelke, suhomesnate in
ostalo, doma pridelano hrano) in štiri sobe s skupno 14 ležišči (Brežnik, 2007).
Turistična kmetija Ramšak
Leži na 945 m nadmorske višine, dopolnilno se ukvarjajo še z živinorejo in gozdarstvom.
Hrana pri njih je ekološko pridelana in na voljo je šest sob s 17 ležišči. (Brežnik, 2007).
Turistična kmetija Ravničan
Kmetija leži na nadmorski višini 650 m v kraju Boharina, ob cesti iz Zreč na Roglo. Kmetija
je poznana po ekološkem kmetovanju, zato gostom postrežejo z doma pridelano hrano.
Posebnost turistične kmetije je domača glasbena skupina, ki jo sestavljajo sin, hčerka in oče.
Kmetija skrbi tudi za najmlajše, ki imajo na razpolago igrala in obisk domačih živali
(Brežnik, 2007).
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7.3. Ponudba za družine na turističnih kmetijah
Slika 3: Oznaka "družinam z otroki prijazna turistična kmetija"

Vir: Združenje turističnih ..., 2015
Oznaka »družinam z otroki prijazna turistična kmetija«, ki se pojavlja na spletni strani
Združenja slovenskih turističnih kmetij pomeni, da turistična kmetija ponuja družinske
počitnice v pristnem kmečkem okolju. Turistična kmetija namenja večjo pozornost animaciji
otrok, se ponaša z otrokom prijaznim bivalnim okoljem (z ozirom na opremljenost sob,
prehrano in igrala za otroke) ter v svoje aktivnosti vključuje tudi starše.
Poleg oznake »družinam z otroki prijazna turistična kmetija« je za družine pomembna še
oznaka »kolesarjem prijazna turistična kmetija« Turistična kmetija s takšno oznako nudi
številne možnosti kolesarjenja v okolici, informacije o kolesarskih poteh in njihovih
značilnostih ter informacije o zanimivostih, ki so dosegljive za raziskovanje okolice na
kolesu. Na takšni kmetiji lahko imajo tudi prostor za shranjevanje koles in možnost izposoje
le-teh (Združenje turističnih ..., 2015).
Slika 4: Oznaka "kolesarjem prijazna turistična kmetija"

7.3.1. Analiza intervjujev
V času med marcem in majem sem opravila intervjuje na turističnih kmetijah Ramšak,
Gričnik in Pačnik. Cilji so bili ugotoviti, v kolikšni meri ponudniki turizma na kmetijah v
svoje produkte vključujejo družinski turizem, kakšna je povezanost s ponudniki družinskega
turizma na Rogli izven turističnih kmetij in kakšni so njihovi predlogi za nadaljnji razvoj ter
povezovanje širšega območja Rogle.
S pomočjo intervujev sem ugotovila, da dejavnost turizma na kmetiji ni poglavitna dejavnost,
s katero se ljudje na njej preživljajo. Ukvarjajo se še z gozdarstvom, lesarstvom in drugimi
dejavnostmi. Kmetijam je skupno, da gostje ostajajo tu večinoma 3-4 dni. Največ gostov je v
času zime, in sicer iz mestnega okolja. Prednost pred drugimi ponudniki turizma vidijo v tem,
da ima gost pri njih bolj pristen stik z naravo in tukajšnjim lokalnim prebivalstvom. Družinski
turizem bi se po mojem mnenju razvijal tudi s povezanjem kmetij na območju Južnega
Pohorja in njihovim povezovanjem še z drugimi turističnimi ponudniki, ob čemer kot glavni
problem navajajo pomanjkanje finančne pomoči Evropske unije in države.
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7.4. Predlogi za izboljšanje družinske ponudbe na kmetijah
Gozdne poti med turističnimi kmetijami
Na kmetiji Planina pod Roglo sem od vodilne osebe kmetije Arbajter dobila idejo, da bi lahko
vzpostavili gozdno učno pot med bližnjimi kmetijami. Otroci bi spoznavali različne živali na
kmetijah, preizkušali kulinariko in opazovali razgled.

Postavitev lesenih hišic in prostor za kampiranje
Tako na območju turističnih kmetij kot tudi na celotnem območju Rogle, zaenkrat še ni
ponujenih alternativnih možnosti prenočitve, kot je camping. Z idejo o lesenih hišah na
Južnem Pohorju je pričela vodja na turistični kmetiji Gričnik, ki zgled jemlje pri glamping
hišah, ki so jih naredili za turistično namembnost v okolici Bleda. Turistična kmetija se poleg
kmetijstva in turizma ukvarja še z lesarstvom, zato bi bilo idejo moč realizirati.

Delavnica peke domačega kruha na star način v krušni peči
Delavnica je enostavni pristop k otrokom, ki se peke kruha niso naučili doma, bi jim pa to
lahko ponudili na Južnem Pohorju. Peka kruha na star način še danes velja za posebnega.
Delavnica je bila že umeščena v program animacije Turistične destinacije Rogla-Pohorje. Bolj
dejavna na tem področju je domačija Zajdenšek-Črešnar iz Boharine. Ta običaj bi lahko
razširili na več turističnih kmetij na območju Rogle.
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8. SKLEP
Glavni namen zaključne seminarske naloge je bil preučiti možnosti za razvoj družinskega
turizma v enem izmed večjih smučarskih središč v Sloveniji. Hkrati me je tudi zanimalo, če
na Južnem Pohorju obstaja povezava med družinskim turizmom in turizmom na kmetiji.
Družinski turizem je v Sloveniji še razmeroma neuveljavljen in tudi v zadnjem desetletju niti
na državni niti na lokalni ravni niso naredili strategije njegovega razvoja. Izjema v Sloveniji je
območje Prekmurja, ki se je vključilo v čezmejni projekt z Avstrijo. Kot v primeru tega
projekta bi družinski turizem postopoma lahko vključili v turistično ponudbo po celi
Sloveniji. To vrsto turizma je možno razširiti tudi zato, ker družinski turizem ni vezan na
določen prostor (kot npr. zdraviliški turizem). Prednost v razvoju te vrste turizma vidim v
tem, da se dejavnosti lahko vpelje v kombinaciji z drugimi vrstami turizma (v primeru Rogle
z zdraviliškim in zimskim).
V uvodu zaključne seminarske naloge sem postavila delovno hipotezo, da ima družinski
turizem dobre možnosti nadaljnjega razvoja. Hipotezo lahko potrdim.
Območje Rogle ne leži v perifernem območju in ima dobre fizičnogeografske danosti
(klimatske razmere, relief) in dobro prometno dostopnost, kar turističnim ponudnikom na
danem območju ponuja veliko možnosti za razvoj družinskega turizma. V trenutno
stagnirajoči fazi razvoja družinskega turizma so obiskovalcem ponujeni družinski paketi,
družinske smučarske karte, družinski dnevi ipd., ni pa oblikovane druge ponudbe za družine.
Obstoječe programe za aktivnosti družin bi bilo treba dopolniti in razširiti. Dobra referenca za
Roglo je izpeljava dveh festivalov družin v letih 2012 in 2013 pod taktirko Iskreni.net v
sodelovanju z RTC Rogla, s čimer si je turistično območje zagotovo razširilo ime kot družini
prijazno in prijetno turistično območje.
Na celotnem turističnem območju Rogle je prisoten problem izrazite sezonskosti turističnega
obiska. Družinam bi bilo treba ponuditi več ponudbe, ki bi zagotovila izvajanje aktivnosti,
primernih za družine preko celega leta. Sezonskost turizma na Rogli ima za posledico tudi
nestalnost zaposlitve turističnih delavcev. Desezonalizacijski ukrepi so tudi nižanje cen
turistične ponudbe v obdobju izven turistične sezone, dodatna promocija turističnega območja
Rogla-Pohorje, medsebojno povezovanje ponudnikov turističnih storitev (povezovanje občin
sosednjih območij in s tem boljše možnosti za oblikovanje močnega centra družinskega
turizma).
Med možnostmi za širitev obstoječe ponudbe bi lahko omenila naslednje: zdravljenje za
otroke in družine s problemi dihal, širjenje domače kulinarične tradicije (znak Okusi Rogle),
delavnice spoznavanja pohorskega dialekta za slovenske družine iz drugih pokrajin,
spoznavanje življenja na kmetiji za otroke iz družin, živečih v mestnem okolju. Oznaka
»družinam z otroki prijazna kmetija« že obstaja, a ponudba turizma na kmetijah Južnega
Pohorja še ni povezana in usklajena. Razvoj družinskega turizma ima tukaj še precejšnji
neizkoriščen potencial. Lahko bi oblikovali ponudbo družinskega turizma posebej v povezavi
s turističnimi kmetijami. Kot je v moji diplomski nalogi predlagano, bi lahko turistom na
Rogli ponujali gozdno-lesarske delavnice, fotografske delavnice in natečaje, igrišče v gozdu
»Gozdna dežela«, delavnico »Objemi naravo«, družinske štafete (za krepitev zdravega duha v
družini, povezanosti družin in vzpodbujanje zdrave tekmovalnosti) idr.
Menim, da finančni vložek ne bi smel predstavljati ovir, saj za uresničitev omenjenih
predlogov ne bi bila potrebna večja finančna sredstva. Večjo težavo vidim v sodelovanju med
občinami na območju in turističnimi ponudniki na območju Rogle, ki si želijo napredovanja v
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turizmu. Aktivnejše povezovanje znotraj območja bi lahko olajšalo medregionalno ali celo
čezmejno sodelovanje v programih družinskega turizma.
Območje Rogle ima zaradi svoje lege, naravnih danosti in dosedanjih investicij velik
potencial, da postane mednarodno prepoznaven center družinskega turizma, kar bi imelo tudi
pozitivne eksterne učinke, ki presegajo preučevano območje, od vizije, podjetnosti in
pripravljenosti za povezovanje vseh akterjev pa je odvisno, v kolikšni meri se bo to v
nadaljevanju uresničilo.

9. SUMMARY
The main purpose of the final seminar paper has been to examine the possibilities for the
development of family tourism in one of larger ski resorts in Slovenia. At the same time I
have been also interested to know if there is a link between family tourism and farm tourism
in the South Pohorje.
Family tourism in Slovenia is still relatively non-established and even over the last decade
there has been no strategy for its development, either at the state or at local level. The only
exception within Slovenia is the Prekmurje Region, which was included in the cross-border
project with Austria. As is the case of the aforementioned project, family tourism could be
gradually included in the tourist offer throughout Slovenia. This particular type of tourism can
be extended also because family tourism is not restricted to a specific area (as for example
thermal spa tourism). I see the advantage of developing this type of tourism in the fact that the
activities can be introduced in combination with other types of tourism (in the case of Rogla
with spa and winter activities).
In the preliminary part of the final seminar paper, I have put forward a working hypothesis
that family tourism has good prospects for further development. This hypothesis can be
confirmed.
Rogla is not situated in a peripheral area and has favourable physio-geographic features
(climate conditions, topography) and good transport accessibility, all of which offers tourism
providers numerous opportunities for the development of family tourism in the specified area.
In the currently stagnating stage of the family tourism development, visitors are offered
family packages, family ski passes, family days, etc., but there is no other offer designed for
families. The existing programs for family activities need to be supplemented and
expended.Two family festivals organised by Iskreni.net in cooperation with RTC Rogla, held
in 2012 and 2013, are a good reference for Rogla and they have certainly helped to spread its
reputation as a family-friendly and pleasant tourist area.
The outstanding seasonality issue of tourist visits is present in the entire tourist area of Rogla.
Families should be offered much more in order to ensure the implementation of activities
suitable for families throughout the year. The seasonality of tourism in the Rogla area results
in the tourism workers' employment instability. The measures eliminating seasonality are also
the following: price reduction of tourist services in the off-season period, additional
promotion of the Rogla-Pohorje tourist area, cooperation of tourist services providers
(integration of municipalities of the adjacent areas and thus better opportunities for
establishing a strong family tourism centre).
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Among the possibilities for broadening the existing offer the following ones could be
mentioned: the treatment of respiratory problems in children and families, spread of domestic
culinary tradition (Tastes of Rogla label), workshops for Slovenian families from other
regions to familiarise them with the Pohorje dialect, acquainting children from urban
environment with life on a farm. The label "Families with children friendly farm" already
exists but the tourism offer of the South Pohorje farms is still not connected and aligned. In
this particular area the development of family tourism still has a significant untapped
potential. Family tourism offer could be designed in connection with tourism-oriented farms.
As proposed in my final seminar paper, tourists visiting the Rogla area could be offered
forest-woodworking workshops, photography workshops and competitions, a playground in
the "Forest Land" woods, an "Embrace nature" workshop, family relay races (to strengthen a
sound mind and ties in the family, and encourage healthy competition) etc.
In my opinion a financial contribution should not represent an obstacle since the
implementation of the aforementioned proposals would not require significant financial
resources. In my opinion, there is another, far greater problem the Rogla area is faced with,
namely that of cooperation between the municipalities and tourism providers who seek
advancement of tourism industry. More active intraregional integration could facilitate interregional or even cross-border cooperation in the programs of family tourism.
Owing to its location, natural resources and previous investments, the Rogla area has a great
potential to become an internationally recognized family tourism centre, which would
consequently also result in positive external effects going beyond the area studied. The extent
to which this will happen depends on the vision, entrepreneurial spirit and willingness of
tourism providers and municipalities to integrate.
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Priloga 1: Intervju z vodjo na turistični kmetiji

1. Kakšni gostje prihajajo na vašo turistično kmetijo? Kdaj je največ gostov? Koliko časa
ostajajo na kmetiji? Kolikšen del turistov predstavljajo družine? Od kod prihajajo
gostje? Tujina/Slovenija in mesto/podeželje?
2. Kaj pri vaši obliki turizma vidite kot bistveno prednost v primerjavi z drugimi
oblikami turizma?
3. Kakšna je vaša ponudba za družine? Ali dobro sodelujete z družinami? Na kakšen
način? Kakšne aktivnosti na kmetiji ponujate družinam? So nastanitvene zmogljivosti,
cene, kulinarika ipd. prilagojene tudi družinam?
4. Se vam zdi smiselno povezovanje z drugimi turističnimi ponudniki? Kakšne oblike
povezovanja že obstajajo, jih je dovolj? Kje vidite možnost boljšega povezovanja na
lokalnem/regionalnem nivoju? Kaj bi si vaša turistična kmetija še želela na tem
področju?
5. Prirejate kakšne družini namenjene dogodke? Imate kakšno idejo in načrt o
delavnicah/animacijah/projektih za družine?
6. Ali trajanje mrtve sezone pri vas tolikšno kot pri drugih ponudnikih na območju
Južnega Pohorja/Rogle? Imate kakšne ideje za skrajšanje mrtve sezone in načrtovanje
enakovrednega letnega turizma in turistične ponudbe?
7. V vaši okolici je ogromno gozda. V Sloveniji je bil ustanovljen Inštitut za spodbujanje
učenja o pomenu in koristih gozda – t.i. Inštitut za gozdno pedagogiko, kjer so avgusta
2014 izdali tudi priročnik »Otroci potrebujejo gozd«. Nekaj mojih zamisli v zvezi s
tem je predstavljeno v moji zaključni seminarski nalogi in je povezano z doživljanjem
gozda, bosonogo hojo, objemanjem dreves ipd. Imate vi kakšno specifično idejo, ki bi
jo lahko ponudili družinam – zdi se, da na turistične kmetije Južnega Pohorja prihajajo
v večini družine iz mest in njegovega okolja. Zanimajo me vaše ideje, kako bi
otrokom in družinam, ki so manj v stiku z naravo, približali gozd, ki obdaja Roglo in
tamkajšnje kmetije?
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Priloga 2: Intervju z vodjo marketinga pri Festivalu Družin
1. Zakaj ste se odločili Festival družin v letu 2012 in 2013 organizirati ravno na Rogli? Kateri
so tisti dejavniki, da ste sklenili takšno odločitev?
2. Kje so v času festivala bivale družine? Ste ob tem sodelovali s Hotelom Planja, Kočo na
Pesku ali ste imeli to organizirano v lastni režiji?
3. Nameravate Festival družin še kdaj organizirati na območju Južnega Pohorja?
4. Ste v času priprave/festivala sodelovali z lokalnimi turističnimi organizacijami pri izvedbi
in pripravi samega programa?
5. So bile družine zadovoljne z lokacijo Festivala?
6. Ste morda zaznali kakšna je turistična ponudba za družine, ki jih ima območje Rogle izven
festivala? Kakšna se Vam zdi turistična ponudba za družine? (mišljeno je vse od hrane,
nastanitve, igral, dejavnosti, cen, animacij za družine)
1: Zakaj ste se odločili Festival družin v letu 2012 in 2013 organizirati ravno na Rogli?
Kateri so tisti dejavniki, da ste sklenili takšno odločitev?
Smo prvi, ki so se lotili organizacije Festivala družin. Za Festival družin na Rogli smo se v
naši neprofitni organizaciji Iskreni.net odločili na podlagi zamisli o tem, da bi družinam
ponudili nekaj drugačnega, nekomercialnega in izvedli festival, ki bi bil povezan z naravo.
2: Kje so v času festivala bivale družine? Ste ob tem sodelovali s Hotelom Planja, Kočo
na Pesku ali ste imeli to organizirano v lastni režiji?
Festival smo na vrhu Rogle organizirali dvakrat. V letu 2012 smo organizirali enodnevni
festival in prenočišča družine niso potrebovale. V letu 2013 smo na željo družin (oddaljenost
Rogle od drugih koncev Slovenije) festival razširili na dva dni, tako da so družine na Rogli
tudi prenočile. V sodelovanju z Uniturjem Zreče smo dobili dovoljenje za postavitev
šotorišča, predvsem mame z majhnimi otroki pa so prenočevale tudi v Hotelu Planja, v
katerem so po dogovoru za čas festivala družinam znižali ceno prenočišča.
3: Ste v času priprave/festivala sodelovali z lokalnimi turističnimi organizacijami pri
izvedbi in pripravi samega programa?
Z lokalno turistično organizacijo smo pri izvedbi Festivala dobro sodelovali. Unitur je imel v
času Festivala tudi stojnico s predstavitvijo okoliške turistične ponudbe. V času festivala smo
bili oproščeni plačila turistične takse, poleg tega pa so nam ponudili nižje cene prenočišča v
hotelu Planja. V svojem programu smo uporabljali turistično infrastrukturo na Rogli
(sedežnica Planja, sankališče Zlodejevo).
4. Kakšna se vam zdi turistična ponudba za družine?
Družine so bile s Festivalom družin zelo zadovoljne. Pohvalile so povezanost z naravo in
program festivala v sodelovanju s turističnimi ponudniki na Rogli (Unitur Zreče). Šibkosti
Rogle so družine videle v slabši prometni dostopnosti, saj so družine prihajale iz vseh koncev
Slovenije.
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5. Nameravate Festival družin še kdaj organizirati na območju Južnega Pohorja?
Z okoliškim prebivalstvom in turističnimi ponudniki na območju Južnega Pohorja smo dobro
sodelovali in s seboj odnesli le dobre izkušnje, zato bi v prihodnje, v kolikor se nam bo
ponudila priložnost, Festival družin še organizirali na Rogli.

Priloga 3: Anketni vprašalnik oddaje Dobro jutro Slovenija "Družini prijazno
smučišče"

Spoštovani ljubitelji smučanja!
Letos smo se v uredništvu »Dobro jutro, Slovenija«, kjer že vrsto let organiziramo akcijo
»Naj smučišče«, odločili le-to nadgraditi. Tako bomo prvič podeljevali tudi naziv »Družini
prijazno smučišče«. Radi bi namreč vzpodbudili upravljalce smučišč, da bi svojo ponudbo
prilagodili in dopolnili s ponudbo za najmlajše. Nekaterim to seveda že odlično uspeva,
drugim pa malo manj. In prav tu pa nam lahko pomagate vi; ste v letošnji sezoni s svojo
družino obiskali katero od spodaj navedenih smučišč?
Delite svoje družinsko smučarsko doživetje z nami in nam pomagajte pri odločitvi!

Z DRUŽINO SMO OBISKALI SMUČIŠČE:
Celjska koča
Cerkno
Črna na Koroškem
Kanin
Kobla

Kope
Kranjska Gora
Krvavec
Pokljuka
Rogla

Soriška planina
Stari vrh
Trije kralji
Velika planina

DATUM__________________________________________________________________
ŠTEVILO
IN
OTROK_______________________________________________________

STAROST

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. DOSTOP DO SMUČIŠČA
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Vsako postavko ocenite z 1 = slabo, 2 = sprejemljivo, 3 = dobro, 4 = zelo dobro, 5 = odlično.
Urejenost ceste
Velikost parkirišča
Pot od parkirišča do smučišča
Dostop na smučišče z otroškim
vozičkom

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
3
4

5
5
5
5

Komentar:......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................

2. USTREZNOST SMUČARSKIH PROG
Vsako postavko ocenite z 1 = slabo, 2 = sprejemljivo, 3 = dobro, 4 = zelo dobro, 5 = odlično.
Primernost smučarskih
najmlajše
Označenost prog
Varnost na progi
Ustrežljivost žičničarjev
Tekoči trak

prog

D
A
Sankaške proge
D
A
Ostali kotički za zabavo na D
snegu
A

za 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
N
E
N
E
N
E

Komentar:......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................
3. CENE
Vsako postavko ocenite z 1 = slabo, 2 = sprejemljivo, 3 = dobro, 4 = zelo dobro, 5 = odlično.
Cena
vozovnice
Cena
storitev
Cena
vozovnice

otroške 1 2 3 4 5
gostinskih 1 2 3 4 5
družinske 1 2 3 4 5
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Komentar:......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................
4. VARSTVO NA SMUČIŠČU IN SMUČARSKA ŠOLA
Varstvo na smučišču
Smučarska šola
Notranja
otroke

igralnica

D
A
D
A
za D
A

N
E
N
E
N
E

Vsako postavko ocenite z 1 = slabo, 2 = sprejemljivo, 3 = dobro, 4 = zelo dobro, 5 = odlično.

Urejenost vrtca
Usposobljenost varušk
Cena varstva
Zadovoljstvo starša s
učiteljem
Zadovoljstvo otroka s
učiteljem

1
1
1
smučarskim 1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

smučarskim 1 2 3 4 5

Komentar:......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................

5. GOSTINSTVO, WC, DRUGO
Gostinska ponudba
otroke
Previjalni kotiček

za D
A
D
A

N
E
N
E

Vsako postavko ocenite z 1 = slabo, 2 = sprejemljivo, 3 = dobro, 4 = zelo dobro, 5 = odlično.
Kakovost hrane
Ustrežljivost kadra
Higijena WC-ja
Primernost WC-ja
otroke

1
1
1
za 1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5
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Komentar:......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................
6. SPLOŠNA OCENA DRUŽINSKE PONUDBE NA SMUČIŠČU (1 = slabo, 2 =
sprejemljivo,
3
=
dobro,
4
=
zelo
dobro,
5
=
odlično).............................................................................................................................
7. KAJ VAS JE NA SMUČIŠČU NAJBOLJ NAVDUŠILO?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................
8. KAJ VAS JE NA SMUČIŠČU NAJBOLJ RAZOČARALO?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................
9. PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................

Najlepše se vam zahvaljujemo za izpolnjeno anketo!
Priloga 4: Intervju z vodjo turistične kmetije Pačnik
Na turistični kmetiji Pačnik se ne ukvarjajo le s kmetijstvom in turizmom, temveč so lastniki
zaposleni predvsem v drugih sektorjih v dolini. Turistično kmetijo obiskujejo največ družine,
pa tudi skupine upokojencev in športnikov. Na kmetijo največ prihajajo ljudje iz mestnega
okolja Primorske, Notranjske in Osrednje Slovenije. Med tujci so najpogostejši gostje družine
Francozov, Madžarov, Rusov in Italijanov, ki potujejo po celi Sloveniji. Gostje tu ostajajo
večinoma 3-4 dni. Ker se kmetija ne preživlja zgolj s turizmom in kmetijsko dejavnostjo, je
posledično učinkov mrtve sezone občutno manj. Takrat organizirajo piknike, gostijo birme in
krste. Poglavitne prednosti tovrstnega turizma vidijo v osebnem stiku z gostom, česar je v
hotelih manj. V prihodnje poleg povezovanja s kmetijami v drugih regijah po Sloveniji,
predlagajo še delavnice peke kruha na tradicionalen način, izdelovanje marmelade, delanje
pohorskih štrukljev, vzpostavitev tabora za otroke predvsem pa si želijo večjega povezovanja
in navezave s TIC Zreče, skupni letak turizma na območju Rogle, markirane in animacijske
gozdne poti za družine (med turističnimi kmetijami in naprej proti Rogli). Situacijo na kmetiji
otežuje pomanjkanje finančnih sredstev, saj je težko je priti do evropskih sredstev, finančna
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pomoč s strani države in Evropske unije pa je vsako leto slabša, zaradi česar se je kmetija
preusmerila v druge dejavnosti, ki niso vezane zgolj na dohodek, ki ga prinašata kmetijska in
turistična dejavnost.

Priloga 5: Intervju z vodjo turistične kmetije Gričnik
Turistična kmetija Gričnik se ukvarja z lesarsko in kmetijsko dejavnostjo, poleg tega pa so
razvili še dopolnilno dejavnost turizma na kmetiji. Na turistično kmetijo Gričnik za 3-4 dni
prihajajo večinoma Slovenci iz mestnega okolja – družine iz Ljubljane, Gorenjske in
Primorske. Vodja kmetije Gričnik je mnenja, da ljudje Južno Pohorje obiščejo predvsem
zaradi narave, osebnega stika in kulinaričnih dobrot iz linije »Okusi Rogle«. Znani so po
malinah in jagodah ter domačnem in osebnem stiku. Vodilni na kmetiji dobro sodelujejo in se
povezujejo s vodji programa Unior Turizem d.d., zaradi česar na kmetiji dobijo nekaj letnih
kart za svoje goste v kompenzaciji za domače jagode. Poleg tega se kmetija oglašuje še na
akcijskih spletnih portalih Kuponko in 1nadan. Povezavo iščejo tudi z bližnjima kmetijama
Hohler in Mlakar, kjer odkupujejo vino in mleko. Oviro pri razvoju družinskega turizma
vidijo v premajhnem povezovanju in sodelovanju turističnih kmetij v okolici. Vodja kmetije
ima pri razvoju družinske ponudbe v prihodnje načrte izgradnje hleva za male živali,
sprehajalne poti med nasadi jagod, naravnega bazena za družine, pridobitve prostora za
kampiranje in izgradnjo lesenih hišic po zgledih iz tujine in Bleda, načrte ureditve poučne
kmetije, vzpostavitve čebelje terapije za otroke in ureditve gozdne poti v svoji okolici.

Priloga 6: Intervju z vodjo turistične kmetije Ramšak
Turistična kmetija Ramšak ima zelo dobro prometno povezanost, saj leži ob glavni prometnici
iz Zreč na Roglo. Gostje kmetijo obiskujejo večinoma pozimi, v času smučarske sezone, 70%
je Slovencev, ostalo so Hrvatje in Madžari, vsi iz mestnega okoliša. Poleti goste zastopajo
Nizozemci, Angleži, Francozi, od domačih gostov pa je največ turistov iz Primorske. Družine
imajo na kmetiji cenejše bivanje (50%). Prednost turizma na dotični kmetiji vidijo v
individualnosti, umirjenosti in stiku z naravo, povezanosti in spoznavanju narave in hkrati v
bližini smučarskega centra RC Rogla in sankališča. Vodilna oseba na kmetiji, s katero sem
opravila intervju je mnenja, da bi bilo potrebno okrepiti sodelovanje s TIC Zreče in
vzpostaviti cenovno ugodnejše pakete, ki bi gostom ponujali povezavo s koriščenjem bazena
v Termah Zreče ali na Rogli. Poleg tega so zainteresirani za vzpostavitev skupnega projekta
turizma na kmetijah z naslovom »Seljenje turistov po turističnih kmetijah«. Vzpodbuden se
zdi projekt, ki se je izvedel že v poletju 2013, ko je TIC Zreče organiziral dan odprtih vrat in
izlete po turističnih kmetijah Južnega Pohorja. Za razvoj družinskega turizma je predlagana
zasnova turistični letak nastanitvenih zmogljivosti ponudnikov turizma na kmetijah in
dejavnosti za družine ter oblikovanje fundacije namenjene le financiranju turističnih kmetij.
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Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, september 2015

Kaja Kos
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