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ALTERNATIVNE OBLIKE TURIZMA KOT RAZVOJNA PRILOŽNOST POMURJA
Izvleček
Pomurje slovi po naravni pestrosti ter raznolikih naravnih in kulturnih znamenitostih. Na
turističnem trgu je Pomurje znano kot zdraviliška turistična destinacija, zato so jedro
turistične ponudbe zdravilišča oz. toplice. Vendar pa Pomurje, kot predvsem podeželska
regija, predstavlja dobro izhodišče za razvoj podeželskega turizma s poudarkom na razvoju
turističnih kmetij.
Turizem je vselej in povsod povezan z okoljem, gospodarstvom in družbenim življenjem.
Alternativne oblike turizma so ponavadi manjšega obsega in temeljijo na konceptu
trajnostnega razvoja turizma. Prevladuje mnenje, da alternativni turizem predstavlja protiutež
masovnemu turizmu, ki je enoličen in negativno vpliva na naravno, kulturno in socialno
okolje. Alternativni turizem pogosto odkriva nove destinacije in nudi drugačne storitve, ki
privabljajo poseben segment turistov. Ključni namen diplomske naloge je bil ugotoviti, v
kolikšni meri bi alternativne oblike turizma lahko prispevale k razvoju turizma v Pomurju,
zato smo s pomočjo anketne raziskave poskušali ugotoviti relevantne značilnosti turističnega
ravnanja obiskovalcev izbranih pomurskih turističnih krajev in njihov odnos do alternativnih
oblik turizma.
Ključne besede: trajnostnost, alternativne oblike turizma, ekoturizem, odgovorni turizem,
turistične kmetije.

ALTERNATIVE FORMS OF TOURSM AS A DEVELOPMENT OPPORTUNITY OF
POMURJE
Pomurje is famous for its natural diversity and for its natural and cultural sights and
attractions. On the tourist market, Pomurje is famous for tourism connected with spa resorts,
which are its core tourist offer. But Pomurje as a rural region represents a good opportunity to
develop rural tourism and tourist farms.
Tourism is always and everywhere connected with its surrounding space, economy and social
life. Alternative forms of tourism are usually smaller in size and are based on sustainable
development forms of tourism. There is a prevailing opinion, that alternative tourism
represents a counter weight to mass tourism, which is monotonous and has a negative effect
on nature, culture and social space. Alternative tourism often finds new destinations and
offers different services, which in turn, attract a special segment of tourists. The key objective
of this thesis is to analyze to what extent could alternative forms of tourism contribute to
development of Pomurje, which is why we used a survey to try and determine relevant
characteristics of tourist behavioral patterns in selected tourist places of Pomurje and their
relation to alternative forms of tourism.
Key words: sustainability, alternative forms of tourism, ecotourism, responsible tourism,
tourist farms.
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1 UVOD
Turizem predstavlja zelo pomembno gospodarsko dejavnost po celem svetu, prav tako pa je
tudi eden izmed ključnih dejavnikov v Sloveniji kot dobra razvojna priložnost za prihodnost.
Kot najpomembnejši potencial, ki omogoča razvoj raznolikih turističnih produktov, lahko
izpostavimo ohranjenost narave in naravnih virov. Narava pogosto predstavlja glavni
dejavnik, da se turizem sploh lahko razvije. Ob tem je pomembno tudi izpostaviti, da se
turizem žal velikokrat sooča s problemi, saj uničuje osnovo, na kateri je zgrajen, torej samo
naravo. Po drugi strani je pa turizem tudi pomembna družbena dejavnost, ki omogoča
gospodarski razvoj, delovna mesta in zaslužek na širši ravni.
Odnos med naravnim okoljem in turizmom je potrebno usklajevati iz dveh vidikov, in sicer
kako vpliva turizem na naravno okolje ter kako pomembna je kakovost naravnega okolja za
sam turizem. Čeprav sta oba vidika z etične in gospodarske presoje enako pomembna, je
pomen kakovosti okolja pogosto zapostavljen, morda celo namerno (Mihalič, 2001).
Pomurje spada med slabše razvite regije v Sloveniji. Ravno turizem predstavlja enega izmed
ključnih prihodnjih razvojnih potencialov za to območje. Tudi sedaj je turizem v Pomurju
vodilna gospodarska panoga, tako z vidika ekonomske kot socialne vloge. Kot glavne
prednosti pokrajine v Pomurju lahko izpostavimo lepo pokrajino z visokim deležem gozdnih
površin, z bogato biotsko raznovrstnostjo in kulturno raznovrstnostjo.
Kot turistična destinacija se Pomurje zelo hitro razvija. Kljub velikemu poudarku na razvoju
alternativnih oblikah turizma je še vedno v ospredju zdraviliški turizem, ki je prav tako
najpomembnejši turistični proizvod pomurskega turizma.

1.1 NAMEN
Namen diplomske naloge je ugotoviti, v kolikšni meri bi alternativne oblike turizma lahko
prispevale k razvoju turizma v Pomurju.

1.2 CILJI
-

-

Celovito predstaviti Pomurje z naravnogeografskega in družbenogeografskega vidika.
Predstaviti koncepta trajnostni turizem in alternativne oblike turizma.
Na osnovi podatkov analizirati ter predstaviti obstoječo turistično ponudbo v Pomurju.
Ugotoviti, kaj v okviru obstoječe turistične ponudbe bi lahko označili kot alternativne
oblike turizma.
Ugotoviti, ali obstoječi razvojni in strateški dokumenti (Regionalni razvojni program
Pomurske statistične regije 2007–2013, Strategija razvoja Slovenije 2012–2016) vidijo
v alternativnih oblikah turizma razvojni potencial.
S pomočjo anketne raziskave ugotoviti relevantne značilnosti turističnega ravnanja
obiskovalcev izbranih pomurskih turističnih krajev in njihov odnos do alternativnih
oblik turizma.
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-

-

Izpostaviti ključne ugotovitve, ki bi jih pridobili na podlagi primerjave rezultatov
anketne raziskave med dvema skupinama obiskovalcev (zdravilišč in turističnih
kmetij).
Izpostaviti želimo predvsem objektivne možnosti razvoja za prihodnost s poudarkom
na trajnostnem turizmu in alternativnih oblikah turizma, ki bi bile zanimive za
obiskovalce.

1.3 METODE DELA
Izdelava diplomske naloge je potekala v več delovnih fazah. Najprej smo zbrali vso potrebno
literaturo, vire in internetno gradivo, da smo lahko pridobili čim več osnovnih informacij ter
izhodiščnih točk za nadaljnje delo. Nato smo s pomočjo zbrane literature oblikovali strukturo
diplomskega dela. Teoretični del je sestavljen iz predstavitve osnovnih pojmov (koncept
trajnostnega razvoja, definicije alternativnih oblik turizma). V analitičnem delu pa smo nato
predstavili ključne naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti Pomurja ter proučili
aktualno turistično ponudbo v Pomurju.
Sledila je priprava anketne raziskave, katere namen je bil izpostaviti morebitne razlike v
navadah, motivih obiska in odnosu do alternativnih oblik turizma med obiskovalci izbranih
pomurskih turističnih krajev. Anketiranje je potekalo terensko, spomladi leta 2014.
Zastavili smo si nekaj delovnih hipotez ter nato oblikovali strukturo anketnih vprašalnikov.
Rezultati bodo podrobneje predstavljeni v 8. poglavju diplomskega dela (Analiza in
primerjalni rezultati anketiranja turistov na turističnih kmetijah in v zdraviliščih).
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2 PREDSTAVITEV KONCEPTA TRAJNOSTNI TURIZEM
Od začetka sedemdesetih let je turistično povpraševanje na svetovni ravni zabeležilo močan
porast, pa tudi veliko teritorialno širjenje. Od takrat se je panoga močno razširila in danes je
na dobri poti, da postane največja gospodarska dejavnost 21. stoletja. Prav zaradi tega je
vključevanje načel trajnostnosti v opredelitev strategij razvoja turizma temeljnega pomena.
Trajnostnost pomeni zaobjeti tako okoljski kot družbeni in gospodarski vidik in med njima
doseči ravnovesje. Kritike masovnega turizma so pred tremi desetletji spodbudile razvoj
novih oblik in vedno več je bilo govora o odgovornem turizmu, trajnostnem turizmu,
naravnem turizmu, pustolovskem turizmu in ekoturizmu. Kljub razlikam, prekrivanjem in
nejasnim definicijam se te ideje stekajo v skupne cilje: varovanje okolja, spoštovanje lokalnih
kultur in ljudi, družbene in ekonomske koristi za lokalne skupnosti, ohranjanje naravnih virov
in zmanjšanje onesnaževanja. Na kratko: obnašanje družbenemu in naravnemu okolju čim
bolj prijazno (Brecelj in sod., 2011).
Novejše oblike turizma so najpogosteje povezane z zavedanjem pomena ekološkega vidika
turizma. Kakovostni (ekološki, zeleni, odgovorni ali inteligentni) turizem je ekonomsko,
socialno in ekološko sprejemljiv. Zagotavlja optimalno kakovost življenja avtohtonega
prebivalstva, dobro počutje gostov in varuje naravno okolje, hkrati pa omogoča gospodarski
in družbeni razvoj, ustvarjanje delovnih mest in dohodka (Mihalič, 2005).
Trajnostni turizem je oblika turizma, ki ne izčrpava naravnih in družbenih virov oziroma
pogojev za njegov razvoj. Takšna oblika turizma ne gre preko meja naravnih in družbenih
zmogljivosti, temveč zagotavlja trajni obstoj in razvoj. Izraz trajnostni turizem ne pomeni
vrste turizma, temveč koncept, ki je primeren za vse vrste in oblike turizma. Njegovo
uresničevanje zahteva spremembe v našem mišljenju ter odnosu do narave in turizma. Pojav
koncepta trajnostnega turizma je posledica razvoja koncepta trajnostnega razvoja, ki je nastal
na splošno z zavedanjem globalnih ekoloških problemov, zato je bil tudi prenesen na področje
turizma. Komisija za okolje in razvoj pri Združenih narodih je opredelila koncept trajnostnega
razvoja kot proces, ki naj zagotovi zadovoljevanje potreb sedanjih generacij in s tem ne
onemogoči bodočim generacijam, da zadovoljijo svoje lastne potrebe. Trajnostni razvoj v
turizmu je razvoj, ki bo zagotovil trajni ali ekološko uravnoteženi turistični razvoj, omogočal
enakopravnost v razvoju, zagotavljal visoko zadovoljstvo turistov in vzdrževal kakovost
okolja v najširšem pomenu (Mihalič, 2006).
Razvoj trajnostnega turizma zadovoljuje potrebe turistov in destinacij gostiteljic ter varuje in
izboljšuje priložnosti prihodnjega razvoja. Gre za soodvisnost vseh virov na način, da se
zadovoljujejo gospodarske, družbene in kulturne potrebe, medtem ko se ohranja kulturna
integriteta, nujni okoljski procesi ter biološka raznovrstnost. Trajnostni turizem danes močno
pridobiva na pomenu, in sicer povpraševanje potrošnikov raste, ponudniki v turizmu razvijajo
nove zelene programe, vlade oblikujejo nove politike, ki bi naj spodbujale prakse trajnostnega
turizma. Tako mora trajnostni turizem upoštevati naslednja načela (Trajnostni turizem …,
2014):
- Optimizirati mora uporabo okoljskih virov, ki predstavljajo ključni dejavnik v
turističnem razvoju, ohraniti ključne ekološke procese in pomagati ohraniti naravno
dediščino in biodiverziteto.
- Spoštovati mora družbeno kulturno avtentičnost lokalne destinacije, ohraniti njihovo
izgrajeno in nesnovno kulturno dediščino in tradicionalne vrednote ter prispevati k
medkulturnemu razumevanju in strpnosti.
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Zagotavljati mora dolgoročno gospodarjenje in družbeno-ekonomske koristi, pravično
porazdeljene med vse deležnike, stabilno zaposljivost in priložnosti zaslužka ter
družbene koristi za lokalne skupnosti ter prispevati k zmanjšanju revščine.
Poleg tega razvoj trajnostnega turizma zahteva tudi udeležbo vseh ključnih deležnikov ter
močno politično vodenje, da zagotovi široko vključenost in grajenje konsenza. Doseganje
trajnostnega turizma je nenehen proces, ki zahteva stalno spremljanje vplivov in ukrepe, kjer
je potrebno. Trajnostni turizem mora prav tako ohraniti visoko stopnjo zadovoljstva turistov
in zagotoviti pomembno izkušnjo turistom, dvigovati njihovo zavest in promovirati dobre
prakse med njimi. Prioritetna razvojna usmeritev tako evropskega kot tudi slovenskega
turizma je ravno trajnostni razvoj vključno z vsemi tremi stebri razvoja (okolje, gospodarstvo,
družba) (Trajnostni turizem …, 2014).
-

Razvoj trajnostnega turizma zelo pomembno vpliva na lokalno prebivalstvo določenega
turističnega kraja, ker želijo biti ekonomsko samostojni. Tradicionalno znanje in poznavanje
kulturnih in naravnih znamenitosti lokalnega prebivalstva lahko veliko pripomore pri
razvojnih načrtih v prihodnosti, prav tako tudi etika trajnostnega turizma poudarja
vključevanje lokalnega prebivalstva. Poleg tega se danes uveljavlja miselnost o vključevanju
znanja lokalnega prebivalstva v državne načrte za ohranjanje okolja. Sodelovanje znanosti z
modrostjo domačinov je močna naveza, ki zagotavlja zaščito okolja (De Lacy et al. 2002. 18;
cv: Očko, 2008).
Principi trajnostnega razvoja turizma so:
- Uporaba trajnostnih virov: ohranitev in trajnostna raba virov (naravnih, kulturnih in
socialnih) je odločilnega in dolgoročnega pomena;
- vzdrževanje in promocija narave, socialne in kulturne raznolikosti je osnovnega
pomena za dolgoročen trajnostni razvoj;
- zmanjšanje prevelike porabe, zmanjševanje odpadkov: odpravlja stroške in dviguje
kvaliteto turizma;
- vpletanje lokalne skupnosti v turizem ugodno vpliva na okolje in izboljšuje kvaliteto
izkušenj v turizmu;
- marketinška odgovornost turizma: trženje takega turizma, ki zagotavlja turistom
popolne in celotne informacije, povečuje ugled naravnega, socialnega in kulturnega
okolja destinacije in dviguje zadovoljstvo turistov (Williams, Shaw, 1998).
Enotne definicije trajnostnega turizma, kot tudi trajnostnega razvoja ni. Pri definiranju
trajnostnega, bolj etičnega in odgovornega turizma se pojavljajo mnoga nesoglasja. Koncept
trajnostnega razvoja turizma nima ene, splošno sprejete definicije in se tako uporablja za zelo
širok sklop okoljskih projektov in pobud. Oblike in cilji takšnega turizma so nejasni,
konfliktni, preveč splošni in ne dajejo natančnih smernic, kako naj se turizem razvija.
Koncept trajnostnega turizma je torej zelo kompleksen, kar je posledica dejstva, da se turizem
prav tako neenakomerno razvija in s tem odpira etična vprašanja (Holden, 2006; cv: Mežnar,
2009; Smith, Duffy, 2006; cv: Mežnar, 2009).
Glede vprašanja, kaj je trajnostni turizem, kako ga opredeliti in predvsem kako ga najbolje
razvijati, težko najdemo skupne odgovore. Nekateri poudarjajo, da je to mogoče le z
nadzorom lokalne skupnosti nad odločitvami glede razvoja turizma, medtem ko po drugi
strani to lahko vodi do načina razvoja, ki je škodljiv za okolje, saj imajo lokalne skupnosti
navadno ekonomske prioritete in ne okoljevarstvenih. Poleg tega mnogi niso prepričani o
pozitivnih učinkih takšnega turizma in dvomijo o motivih tistih, ki posameznike spodbujajo k
odgovornemu turizmu. Pogosto ni jasno, do katere meje je skrb za okolje, ki jo kažejo
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različne organizacije, v resnici pristna, in do katere meje gre zgolj za poslovne namene
pridobivanja strank, marketinga in dobička. Ker pa koncept trajnostnega, bolj etičnega in
odgovornega turizma ne vključuje le vprašanj ohranjanja okolja, ampak tudi kulturna,
ekonomska in politična vprašanja, je pomembno, da se razvijajo takšne oblike turizma, ki niso
le okolju prijazne, ampak so tudi ekonomsko koristne za lokalno skupnost (Holden, 2006; cv:
Mežnar, 2009).

3 ALTERNATIVNE OBLIKE TURIZMA
V literaturi najdemo veliko različnih poimenovanj teh novih, alternativnih, trajnostnih in bolj
odgovornih oblik turizma. Čeprav ne obstaja enotna definicija alternativnega turizma, se
najpogosteje poudarja razlikovanje od masovnega turizma (Mihalič, 2005).
Največkrat gre zaslediti, da alternativni turizem išče protiutež masovnemu turizmu, ki je
enoličen in negativno vpliva na naravno, kulturno in socialno okolje. Išče in odkriva nove
destinacije, nudi nove in drugačne storitve, ki privabljajo poseben segment turistov. Pojem
alternativni turizem ima v prvotnem pomenu izvor v alternativnih načinih življenja in
gibanjih. Ta gibanja so nastala zaradi nezadovoljstva z obstoječo industrijsko družbo že v
70.ih letih prejšnjega stoletja in iz upora proti njeni profitni naravnanosti. Nezadovoljstvo,
zlasti mladih, je vodilo k drogam, terorizmu, sektam, stanovanjskim skupnostim, h gibanju za
pravice žensk in k ekološkemu gibanju. Mladi, v veliki meri brezposelni ali še ne zaposleni,
so potovali z nahrbtniki, z malo denarja in poceni. Potovali so predvsem v Azijo. Ti svetovni
potniki so se poimenovali alternativni turisti, iz potovanj na lastno pest je nastalo alternativno
gibanje. Z masovnim turizmom niso hoteli imeti nič skupnega. Pojem na začetku ni bil
povezan z ekologijo, čeprav ga danes pogosto uporabljamo kot sinonim za ekološki turizem.
Izkazalo se je, da se želja po ekološki in kulturno-socialni neškodljivosti alternativnih oblik
turizma v praksi ne izpolni. Samo gibanje alternativni turizem je postalo le ena izmed
podkultur množičnega turizma, ker je postalo množično. Različne alternativne oblike turizma
so sicer prispevale k padcu trajajočega mita o masovnem turizmu, niso pa ponudile prave
razvojne alternative masovnemu turizmu (Mihalič, 2005).
Raziskave v devetdesetih letih so začele vse bolj dajati poseben poudarek alternativnim
oblikam turizma, ki zajemajo ekoturizem, kulturni turizem in turizem, ki ga upravlja lokalna
skupnost. Ena izmed definicij alternativnih oblik turizma označuje te oblike turizma kot tiste,
ki so skladne z naravnimi in družbenimi koristmi ter prav tako koristmi neke skupnosti in ki
omogočajo tako turistom kot gostiteljem, da imajo od tega oboji korist. Pojav teh novih oblik
turizma je konec devetdesetih let dvajsetega stoletja začel vzbujati zanimanje pri
raziskovalcih, ki so se ukvarjali s tem, kako načrtovati razvoj nekega območja ter hkrati
obvarovati naravo, ljudi in njihove navade. Antropologi, ki se ukvarjajo z alternativnim
turizmom, vplivov turizma na lokalno skupnost ne obsojajo kar avtomatsko. Tako se je zgodil
preobrat v pristopu k preučevanju, saj je bil prej turizem pogosto označen kot nekaj, kar
lokalnemu prebivalstvu škodi, številne sodobne raziskave pa turizem odobravajo in ga
sprejemajo kot nekaj, kar lahko pomaga doseči celo vrsto družbenih, ekonomskih in okoljskih
ciljev (Stronza, 2001; cv: Skočir, 2011).
Alternativni turizem je navadno manjšega obsega in tako temelji na manjši meri razvoja.
Vpliv na okolje mora biti manjši kot pri masovnem turizmu, bistveno pa je, da ohranjanje
okolja predstavlja ravno glavno smernico razvoja. Po načelih odgovornega turizma mora biti
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nadzor nad razvojem v rokah lokalnega prebivalstva, turistični sektor pa mora biti povezan z
ostalimi sektorji lokalne ekonomije. Prav tako morajo biti ekonomske koristi turizma
maksimalne in pravično porazdeljene med lokalnim prebivalstvom. Alternativni turizem torej
mora prispevati k dobrobiti lokalne skupnosti (Holden, 2006; cv: Mežnar, 2009; Smith,
Duffy, 2006; cv: Mežnar, 2009).
Etično vedenje turista torej vključuje pripravljenost razumeti ljudi, kraje in kulture, ki jih
srečuje na svojem potovanju, in jih sprejemati takšne, kot v resnici so (Smith, Duffy, 2006;
cv: Mežnar, 2009).
Alternativne oblike turizma temeljijo na spoštovanju okolja in lokalnega prebivalstva ter na
prinašanju koristi. Tovrstne oblike turizma lahko zajemajo vse vrste potovanj in počitnic, od
bivanja v luksuznih vilah na plaži do prostovoljskih projektov na neki destinaciji. To so
počitnice, na katerih se pojavlja skrb za lokalne skupnosti in kulturo ter za ohranjanje
živalskih vrst in okolja; gre za potovanje z odprtimi očmi, zavedanje, spoštovanje ljudi,
tradicij, običajev in narave ter sodelovanje z domačini (npr. rezervacija namestitve pri
domačinu brez posredovanja turističnih agencij, kupovanje spominkov ...), ipd. (Kaplja,
2006).
Ko turist, ki se odloči za alternativno obliko turizma, obišče turistični kraj, od dopusta
pričakuje, da bi pozitivno vplival na prebivalstvo in okolje. Običajno si taka oseba pred
odhodom prebere nekaj o državi, ki jo bo obiskala, da bi bolje spoznala krajevno zgodovino,
geografijo, tradicijo, navade, zanimivosti, značilnosti kulture in nekaj osnovnih besed za lažje
sporazumevanje z domačini. Tak turist navadno izbere preprosto, domačo namestitev, tako da
imajo lokalni prebivalci od tega neko korist, prispeva k ekonomiji območja, spoštuje
drugačnost ljudi, se premika z javnimi prevoznimi sredstvi, s kolesom ali peš, pazi na zmerno
uporabo vode in energije, rad obišče kraje, kjer se družijo z domačini in z njimi vzpostavlja
stike, ne pušča odpadkov, varuje okolje, kupuje premišljeno (lokalne proizvode, ne pa
uvoženih, ne kupuje spominkov iz ogroženih živalskih vrst ali redkih naravnih virov) ipd.
(Kaplja, 2006). Pri odgovornih potovanjih gre za pristnejše počitniške izkušnje, ki omogočajo
turistom, da od potovanja odnesejo nekaj več, destinaciji in lokalnemu prebivalstvu pa prav
tako veliko pustijo (Kaplja, 2004).

3.1 PREDSTAVITEV
GLAVNIH
ZNAČILNOSTI
ALTERNATIVNIH OBLIK TURIZMA

NEKATERIH

Predstavljene bodo nekatere oblike turizma, ki jih lahko povezujemo z alternativnimi
oblikami turizma. Alternativni turizem se ponavadi opredeljuje zgolj v odnosu do množičnega
turizma, in sicer kot nekaj, kar je različno oziroma nasprotno od njega.

3.1.1 EKOTURIZEM
Prve oblike ekološko usmerjene miselnosti v turizmu so nastajale že v šestdesetih letih
dvajsetega stoletja. Ekoturizem pa se je začel formirati v osemdesetih letih. Enotno definicijo
ekoturizma je težko zaslediti, vendar pa je mogoče njegove splošne značilnosti povzeti:
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-

predstavlja vse sonaravne oblike turizma, pri katerih je glavna motivacija turistov
spoznavanje, opazovanje in uživanje tako narave, kakor tudi tradicionalnih kulturnih
znamenitosti, zlasti v naravnih okoljih;
izlete in potovanja v sklopu ekoturizma v glavnem organizirajo manjša turistična
podjetja na lokalni ravni, za manjše skupine turistov;
vključuje vzgojno-izobraževalne in predstavitvene dejavnosti;
zmanjšuje negativne vplive na naravno in socialno-kulturno okolje;
podpira varstvo naravnega okolja z ustvarjanjem gospodarskih koristi za lokalne
skupnosti, organizacije in upravne organe, ki upravljajo z naravnimi območji in jih
ohranjajo
ustvarja dodatne možnosti zaposlovanja in hkrati zaslužek za lokalne skupnosti
(UNWTO, 2002).

Ekoturizem privlači ekološko in družbeno izobražene oziroma ozaveščene posameznike, ki jih
zanima osebna rast, iskanje novih znanj in načinov življenja na planetu. Gre za konceptualno
izkušnjo, ki bogati tiste, ki radi raziskujejo in razumejo okolje okoli sebe. Daje nam
poglobljeno razumevanje našega vpliva kot posameznika na celotno življenje oziroma planet,
hkrati pa tudi poglobljeno razumevanje našega okolja. Ekoturizem se pogosto zamenjuje s
trajnostnim turizmom. Medtem ko je ekoturizem oblika turizma (oziroma je turistični
produkt), mora biti koncept trajnostnega razvoja implementiran v vse turistične produkte – je
razvojni koncept, ki deluje na gospodarskem, družbenem in okoljskem področju (Definicije,
2014).
Kar se tiče ekoturizma, obstaja soglasje, da igra narava osrednjo vlogo, vendar pa niso jasne
njegove politične in ekonomske razsežnosti, stopnja okoljske in družbene odgovornosti in
njegova dolgoročna trajnost. Po eni strani lahko ekoturizem razumemo le kot turizem, ki se je
razvil zaradi naravne privlačnosti neke destinacije. V tem primeru se pojem ekoturizma
uporablja za doseganje ekonomskih ciljev vlagateljev, kar pomeni, da je družbeno in okoljsko
netrajnosten, sčasoma pa lahko postane tudi ekonomsko netrajnosten, saj postopoma uničuje
prav tiste naravne znamenitosti, zaradi katerih v osnovi privlači turizem. Po drugi strani pa se
lahko ekoturizem interpretira kot turizem, ki hkrati predstavlja ekonomske priložnosti za
lokalno prebivalstvo in skrbi za ohranjanje okolja. Pomemben poudarek je tudi na pomoči
turistov pri ohranjanju okolja in spodbujanju okoljske zavesti (Holden, 2006; cv: Mežnar,
2009).
Slovenska turistična organizacija (STO) opredeljuje ekoturizem tako: ekoturizem pomeni
potovanja v naravna območja oziroma obliko turizma, ki odgovorno varuje naravo in
spodbuja blaginjo lokalnega prebivalstva. Gre za obliko odgovornega turizma v naravnih
območjih, prav tako pa gre za potovanja v naravna, občutljiva, pristna, odmaknjena in
ponavadi varovana območja, ki poskušajo čim manj vplivati na okolje (Definicije, 2014).
Kljub številnim definicijam pa ekoturizem še vedno predstavlja nekaj, kar si vsak razlaga po
svoje. Vsaka država ima razvito svojo interpretacijo ekoturizma. Na vseh kontinentih, kjer je
razviti ekoturizem, pa je bistveno, da je zasnovan tako, da ohranja naravo in hkrati zagotavlja
zaslužek lokalnemu prebivalstvu. Povezan mora biti s trajnostnim razvojem, pri katerem
sodeluje lokalno prebivalstvo. Pomembno pa je tudi, da so lokalni prebivalci lastniki
turistične infrastrukture, saj lahko le tako imajo večji nadzor nad vplivi, ki jih ima turizem na
lokalno skupnost (Stronza, 2001; cv: Skočir, 2011).
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3.1.2 ZELENI TURIZEM
Zadnje čase je poleg ekoturizma največ govora tudi o alternativni obliki konvencionalnega
(masovnega) turizma, in sicer na naravi temelječem turizmu, zelenem turizmu. Vse oblike
alternativnega turizma se povezujejo s trajnostnim razvojem, prav tako pa se med seboj
povezujejo in dopolnjujejo. Tako kot pri ekoturizmu tudi te oblike turizma nimajo enotnih
definicij, imajo pa veliko skupnih stvari.
Slovenska turistična organizacija (STO) navaja, da se v zadnjem obdobju vse bolj govori o
turizmu v zeleni ekonomiji, o zelenem turizmu, o prilagajanju in blaženju podnebnih
sprememb v povezavi s turizmom, o zelenem trgu, o zelenih programih ... Izvorno se v
poslovanju termin »zelen« nanaša na okoljske zadeve, vendar danes zaobjema vse poglede
trajnostnega razvoja, ki temelji na štirih osnovnih principih: okoljski, družbeni, gospodarski in
podnebni. Kot definicijo zelenega turizma opredeljujejo, da gre za okolju prijazna trajnostna
potovanja v destinacije, kjer so flora, favna in kulturna dediščina primarne atrakcije in kjer so
vplivi podnebja minimalizirani (Definicije, 2014).

3.1.3 ODGOVORNI TURIZEM
Odgovorni turizem spoštuje naravno in kulturno okolje in na etični način prispeva k razvoju
lokalnega gospodarstva. Spodbuja turistovo zavedanje njegovega vpliva na lokalno
destinacijo (Definicije, 2014).
Torej lahko odgovorni turizem razumemo kot posledico trenda k zbliževanju različnih ravni
družbe, in sicer od lokalne do globalne ravni, hkratne pa tudi vedno večje individualizacije
posameznikov. Odgovorni turist je torej individualiziran posameznik, ki se nahaja v družbenih
pogojih, hkrati pa mu je omogočeno prosto gibanje po prostoru z namenom oblikovanja lastne
identitete in uveljavljanja svojih idej v svetu (Mlinar, 1994).
Pojem odgovorni turizem se lahko poistoveti z vsemi navedenimi alternativnimi oblikami
turizma, lahko pa se nanaša tudi na bolj klasičen, masovni turizem. Gre za turizem, ki prav
tako temelji na načelu trajnosti in predvideva odgovornost posameznika ter ostalih akterjev s
področja turistične industrije do okolja, v katerem se nahajajo. Bistvo koncepta odgovornega
turizma je ideja, da so lahko vse oblike turizma organizirane in izvedene na odgovoren način.
Odgovorni turizem je torej prizadevanje, ki pa se lahko izvede na različne načine, na različnih
izvornih trgih in na raznolikih destinacijah. To prizadevanje je odgovornost vseh akterjev v
turistični industriji. Odgovorni turizem se torej pojavlja v zelo različnih oblikah in z različnim
namenom (Goodwin, 2002).
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4 PREDSTAVITEV POMURJA
Pomurje je sodobno ime za naravno in gospodarsko zaokroženo pokrajino na severovzhodu
ob reki Muri. Tu sega republika Slovenija najgloblje v srednjo Evropo (v Budincih je
najsevernejša točka, Benica pa najvzhodnejša točka Slovenije). Reka Mura na tem območju
preide v ravninski del, zato se njena vodna moč precej zmanjša, oblikuje okljuke in eno
največjih slovenskih ravnin. Obodni del Panonske kotline označujejo nizki zaobljeni griči, ki
se proti severovzhodu polagoma izklinijo. Na stičišču celinskih, alpskih in mediteranskih
vremenskih dogajanj se ustvarja pomirjevalna in ugodna mikroklima. Ravnina na obeh
straneh Mure, navidezno zrcalna podoba Goričkega na severu in Slovenskih goric na jugu ter
istorodno slovensko prebivalstvo dajejo vtis enotne kulturne podobe Pomurja. Slovenci na
obeh straneh Mure so se združili leta 1919, enotno ime pa se je pojavilo v znanosti in politiki
šele po 2. svetovni vojni, sčasoma pa se je v tem okviru oblikovalo tudi družbeno in
gospodarsko življenje. Poleg morja in alpskih jezer lahko uvrstimo Pomurje kot tretje in
najmlajše izrazito turistično območje Slovenije (Sever, 1993).
Mura deli Pomurje na Prekmurje in Prlekijo. Na zahodu meji na Podravsko statistično regijo,
na severu na Avstrijo, vzhodu Madžarsko in jugu na Hrvaško. Njeno gravitacijsko središče je
Murska Sobota, ki je približno 200 km oddaljena od Ljubljane, Dunaja, Budimpešte in
Zagreba. Pomurska statistična regija (Pomurje) meri 1337 km2, kar predstavlja 6,6 % površine
Slovenije in je po velikosti sedma slovenska statistična regija. Sestavljeno je iz ravninskega
ter gričevnatega dela. Ravninski del Pomurja sestavljajo Apaško in Mursko polje na desni
strani ter Dolinsko in Ravensko na levi strani reke Mure. Terciarno gričevje pa sestavljajo na
severu Goričko, na jugu Ljutomerske gorice, na jugovzhodu Lendavske gorice, na jugozahodu
pa Radgonsko-Kapelske gorice. Najvišji vrh Goričkega je Sotinski breg – Kugel, ki meri 418
m.
Ime Pomurje se je prvič pojavilo leta 1859, ko je ljutomerski narodni buditelj Božidar Raič v
pozdravni pesmi novemu mariborskemu škofu prvič zapisal ljudsko ime Pomurje (Sever,
1993). Označuje območje ob reki Muri (Prekmurje in Prlekija). Prekmurje je pripadalo
ogrskemu delu monarhije, Prlekija pa avstrijskemu (Slovenske regije …, 2014). Prekmurje je
slovensko zgodovinsko ozemlje med Muro in Rabo, danes ozemlje, ki leži na levem bregu
reke Mure. Severni del je leta 1919 ostal v okviru madžarske države; slovensko narodnostno
ozemlje med mursko-rabsko razvodnico in Rabo na severu od takrat imenujemo Slovensko
Porabje. Samo območje Prekmurja danes meri 947 km2 in obsega gričevnato Goričko,
ravninsko Dolinsko in Ravensko ter zahodni del vinorodnih Lendavskih Goric. Upravno je
razdeljeno na občini Murska Sobota in Lendava. Večstoletni osamljeni razvoj v okviru
madžarske države je izoblikoval posebno slovensko narečje, vplival na miselnost ljudi in na
razmeroma zaostalo gospodarsko strukturo območja. Prlekija pa je ljudska označba za
vzhodni del Slovenskih goric in sveta na desnem bregu reke Mure pa do Drave, na katerem
ljudje za besedo prej uporabljajo besedo prle. Obsega Apaško in Mursko polje, vinorodne
Radgonsko-Kapelske gorice, Ščavniško dolino, osrednje Slovenske gorice med Pesnico in
Ščavnico, spodnjo Pesniško dolino, Ptujske gorice, Ptujsko polje. Prlekija ima skupne
etnološke značilnosti, ni pa pokrajinska enota in spada k panonskemu kulturnemu območju.
Tradicionalno središče Prlekije je Ljutomer (Sever, 1993).

Pomurje obsega štiri upravne enote. To so: Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja
Radgona. Obsega sedemindvajset občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik,
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Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava,
Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje,
Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej
(Regionalni razvojni program…, 2007).
Slika 1: Obravnavano območje – Pomurje

Pomurska statistična regija ima približno 125.000 prebivalcev, vključno z madžarsko
narodnostno manjšino in številnimi romskimi skupnostmi, kar predstavlja 6,5 % prebivalcev
Slovenije. Gostota poselitve je v meji slovenskega povprečja, kjer je aktualen trend
zmanjševanja prebivalstva z negativnim naravnim prirastkom (Slovenske regije …, 2014).
Pomurje je najbolj severovzhodna, najbolj ravninska in najbolj kmetijska statistična regija
Slovenije. Rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet ustvarjajo ugodne razmere
predvsem za poljedelstvo. Njive v tem delu Slovenije obsegajo več kot 80 % vseh kmetijskih
zemljišč v uporabi ali dvakrat več kot v celotni Sloveniji. Odročna lega neugodno vpliva na
gospodarski položaj regije in življenjske pogoje tukajšnjih prebivalcev; to se med drugim
odraža v nizkem BDP na prebivalca in najnižjem razpoložljivem dohodku na prebivalca.
Čeprav se je v letu 2011 število brezposelnih zmanjšalo samo v pomurski regiji, je bila
stopnja registrirane brezposelnosti tukaj še vedno najvišja v državi. Sicer velja pomurska
regija za turistično zelo privlačno slovensko regijo, saj tu letno prenoči 10 % vseh turistov, ki
obiščejo Slovenijo. K njeni turistični prepoznavnosti v veliki meri prispevajo reka Mura,
zdraviliški in lovni turizem ter kmečki turizem ob vinskih cestah (Slovenske regije …, 2014).
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Pokrajino ob Muri in njenih pritokih povezujejo odlično urejene kolesarske, sprehajalne,
pohodniške poti in vinske ceste. Številne turistične in izletniške kmetije in etnografske
prireditve omogočajo doživetja domačih običajev severovzhodnega dela Slovenije. Prav tako
je mogoče v domačih gostilnah poleg odličnih vin poizkusiti tudi značilne kulinarične
specialitete. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj Pomurje postaja vedno bolj razvita
turistična destinacija. Vendar pa največ turistov v ta del Slovenije privabijo zdravilišča:
zdravilišče Radenci z več kot 120-letno tradicijo in s slovito mineralno vodo, Terme 3000
Moravske Toplice z mnogimi vodnimi atrakcijami, Terme Lendava in Terme Banovci ter
čisto in mirno okolje. Pomirjevalna mikroklima tako omogoča rekreacijo in zdravljenje skozi
celo leto. Če se gostje prvič odpravijo v Pomurje k blagodejnim vodam, pa imajo za vračanje
vrsto drugih razlogov (Pomurska, 2014).

4.1 NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POMURJA

4.1.1
RELIEF
Območje Pomurja geotektonsko pripada panonskemu bazenu. Po umiku Panonskega morja se
je oblikovala gosta rečna mreža, ki je v debeli morski in rečni usedlinski odeji izoblikovala
gričevnat svet in vmesne ravnine. Ob prelomih, ki so usmerjeni predvsem od severovzhoda
proti jugozahodu, so se v srednjem miocenu oblikovale tektonske udorine in dvignjene grude.
Na starejšo kamninsko podlago ter bližino tektonskih prelomov so vezani številni izviri
mineralnih in termalnih voda. Ob aktivnem balatonskem prelomu, ki poteka od severovzhoda
proti jugozahodu, pravokotno na tok današnje Mure, in ga spremljajo številni prečni prelomi,
naj bi se v zadnji ledeni dobi zaradi ugrezanja močneje ugreznila Murska ravan (Slovenija:
Pokrajine in ljudje, 1999).
Pomurje se uvršča med najnižje dele Slovenije. Ravninski deli so na nadmorski višini okrog
180–200 m. Gričevnat pas pa sega od 220 m do približno 350 m in le redko preseže 400
metrov nadmorske višine. Prevladuje južna ekspozicija, nakloni pa ne presegajo 5,9°.
Prevladuje rečno-denudacijski tip reliefa za katerega je značilna odprtost proti Panonski nižini
in izmenjavanje ravnin in gričevij. Obrečne ravnice so večinoma posledice aluvialnih
prodnopeščenih nasutin rek Mure in Ledave. Na teh območjih so bogate zaloge podtalnice.
Deli ravnin, ki prehajajo v gričevje, so večinoma mokrotni, saj so manjše reke in potoki z
gričevij nanesli pesek, melj in glino. Gričevja gradijo usedline nekdanjega Panonskega morja
(laporji, peščenjaki). Ker so usedline slabo odporne na zunanje preoblikovalne procese, so jih
vodotoki znižali in razrezali v razgibane pokrajine položnih pobočij in širokih slemen (Petek
in sod., 2007).
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Slika 2: Karta obravnavanega območja

V Pomurju prevladujejo nizke nadmorske višine, in sicer od 149 m nadmorske višine, kjer
Mura zapušča slovensko ozemlje, do 417 m nadmorske višine na Sotinskem bregu, na
zahodnem delu Goričkega. Za več kot polovico območja Pomurja je značilen uravnan relief
na naplavnih ravnicah ob Muri, v srednjem in spodnjem toku Ledave ter v spodnjem toku
Ščavnice, za drugo polovico ozemlja pa velika reliefna razgibanost na območjih Goričkega,
Radgonsko-Kapelskih in Ljutomerskih Goric. Polovica površja se nahaja do nadmorske višine
200 m, 42 % površja se nahaja med 200 m in 300 m in 8 % se nahaja nad 300 m nadmorske
višine. Površje v Pomurju je v veliki meri prekrito s preperelo kamnino in debelo plastjo prsti,
poraslost z gozdom pa je velika predvsem v gričevnatih predelih Goričkega in Goric (Brečko
Grubar, 2009).
Povprečna nadmorska višina gričevnatega in uravnanega površja je majhna, saj je v
primerjavi s povprečno nadmorsko višino v Sloveniji (557 m), srednja povprečna višina le
261 m. Pomurje je znano tudi po zelo majhni razgibanosti površja, saj ima večina površja
naklon do 6°. Najbolj ravna je Murska ravan, kjer ima 95 % površja nagib manjši od 2°,
prevladujejo nadmorske višine med 100 in 200 m. Erozija in denudacija sta izoblikovali
uravnave, katerih ostanki se kažejo v ploščatih slemenih današnjega gričevja. Na Goričkem
prevladujejo uravnave v višinah od okoli 300 do 400 m. Goričko se proti jugovzhodu
polagoma spušča in brez izrazitega prehoda preide v osrednjo Mursko ravan (Slovenija:
Pokrajine in ljudje, 1999).
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4.1.2 GEOLOŠKA
POMURJA

ZGRADBA

IN

PEDOGEOGRAFSKA

REGIONALIZACIJA

Geologija Pomurje uvršča v Panonski bazen, v ožjem smislu v mursko depresijo. Na skrajnem
severozahodu Goričkega poteka južni gradiščanski prag (od Ocinja do Kuzme), ki ga gradijo
amfiboliti, blestniki, gnajsi in skrilavci. Soteska Kugel, skozi katero priteče Ledava,
sestavljajo pretežno paleozojski sloji. Terciarne sloje, tanjše od 1000 m, sestavljajo laporji z
vložki peščenjaka in konglomerata. Med Kučnico in Ledavo je na Belem bregu zaplata
miocenskega apnenca. V preteklosti so ga uporabljale apnenice. Tanke plasti litotamnijskega
apnenca hranijo mineralno vodo v okolici Nuskove, kjer je mogoče najti veliko izvirov
slatine. Jugozahodno od gradiščanskega praga poteka plitva in ozka radgonska depresija, prek
katere sega prelom. Pretežni del Pomurja tvorita širok soboški masiv in ljutomerska depresija.
Metamorfne skrilavce pokrivajo terciarne plasti tanjše od 1000 m, pod pliocenskimi
glinastimi in peščenimi sloji so pa prisotni miocenski laporji, peščenjak in konglomerat. V
Černelavcih znaša globina terciarnih plasti 791 m, na robu masiva v Rakičanu pa že 1183 m.
Pliocenske plasti peska in peščenjaka so ugodne za pridobivanje mineralne, iz večjih globin
pa termomineralne vode. Globoko ljutomersko depresijo (2000–4000 m) deli vzdolžni prelom
na 2 dela: jugovzhodno od preloma prevladujejo miocenske laporne plasti, na levem bregu
Mure pa pliocenske plasti. V tej depresiji so doslej zajeli termomineralno vodo v Banovcih,
Moravskih Toplicah in Petišovcih. Vzhodno od Ledave je nasipavanje v zgodnjem pliocenu
ustvarilo značilna prodnato-peščena slemena (Srebrni breg, 404 m; Kamenek, 391 m).
Vulkanski izbruhi pepela in kamenja v pliocenu okrog Grada so ustvarili zelo razgiban svet
(Sever, 1993).
Slika 3: Geološka karta Pomurja
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Pomursko ravnino gradijo pleistocenski in holocenski nanosi Mure, Ledave in Ščavnice. Ob
Muri prevladuje nekarbonatni prod in pesek. V dolinah ob pritokih so rumenorjave in
rdečkaste peščene ilovice. Površje večinoma pripada holocenski ravnini, ki je najobsežnejša
ob Muri. Nad holocensko ravnino se na obrobju dvigajo pleistocenske terase v ločenih delih.
Matična osnova in reliefna izoblikovanost izrazito vplivata na vodne razmere Pomurja.
Poplavna in talna voda sta pomembno vplivale na nastanek in razvoj hidromorfnih prsti, ki
prekrivajo obsežne dele ravnine. Mlajše dele prekrivajo prsti, na katere vpliva le padavinska
voda, ki se neovirano pretaka skozi profil v talno vodo. Razlike v reliefni izoblikovanosti,
matični osnovi in vodnih značilnostih vplivajo na razlike v sestavi odeje prsti, ki jo sestavlja
več pedogeografskih enot. Po teh kriterijih se kažeta dve pedogeografski regiji: prsti na
holocenski ravnini in prsti na pleistocenskih terasah (Lovrenčak, 1991).

4.1.3 PODNEBJE
Pomurje ima zmerno celinsko podnebje vzhodne Slovenije, kjer sta glavni značilnosti
menjavanje štirih letnih časov ter velike temperaturne amplitude med poletjem in zimo.
Območje Pomurja spada med najbolj sušne predele Slovenije. Letno pade od 750 mm
(Kobilje) pa največ do 1000 mm padavin (Jeruzalem). Ima celinski padavinski režim. Največ
padavin pade v enem izmed poletnih mesecev. Ponavadi je najbolj namočen mesec julij, v
zadnjih nekaj letih pa avgust. K večji količini padavin pripomorejo predvsem poletne nevihte
ter nalivi. Najmanj padavin pa pade pozimi. Tako sta najbolj sušna meseca januar in februar.
Količina padavin se zmanjšuje od jugozahoda proti severovzhodu. Mesečna količina padavin
le redko preseže 100 mm. Povprečna letna temperatura za referenčno obdobje 1961–1990
znaša 9,2 °C (Murska Sobota). Najtoplejši mesec je julij, s povprečno mesečno temperaturo
19,2 °C ter najhladnejši januar z –2,3 °C. Predvsem pozimi so temperature v gričevnatem
svetu nekoliko višje kot v ravninskem zaradi lege v termalnem pasu. Hladen zrak se zadržuje
v nižjih delih ozračja, običajno ga spremlja nizka oblačnost oziroma megla. V gričevnatem
svetu se pa takrat zadržuje nekoliko toplejši zrak, pogosto je obsijan s soncem. Območje
Pomurja je osončeno približno 1800 ur letno. Nevarnost za Pomurje predstavljata poletna suša
ter neurja s točo.
Temperaturni in padavinski režim v Pomurju sta najbolj celinska v Sloveniji. Nižine se poleti
zelo segrejejo, nasprotno pa pozimi ohladijo. Spomladanske temperature so na ravni
jesenskih, včasih so lahko tudi nekoliko višje. Pomurje ima med vsemi slovenskimi regijami
najmanj padavin, 800 do 1000 mm letno, saj jih dosežejo že precej izsušene zračne gmote.
Kljub poletnemu padavinskemu višku so poletja zaradi sorazmerno nizke količine padavin in
visokih temperatur na robu sušnosti (Ogrin, 2009).
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Slika 4: Klimodiagram Murska Sobota (1971 - 2000)

Vir: ARSO, 2014
Največ padavin je poleti, in sicer okoli 36 %, jesen in pomlad sta s 24 % padavinsko
izenačeni, zima je s 16 % padavin najbolj suh letni čas. V vegetacijski dobi med aprilom in
septembrom se izločita manj kot dve tretjini letne količine padavin. Odstopanja od povprečne
letne količine padavin so velika. Povprečna letna temperatura se giblje med 9 in 10 °C.
Aprilske temperature so nekoliko višje od oktobrskih. Letna amplituda je največja v Murski
Soboti, v gričevnatem svetu je za kakšno stopinja nižja. Za Goričko je značilno, da je zaradi
odprtosti proti vzhodu pod vplivom celinskega podnebja, z zahoda pa to območje, zlasti
poleti, blaži svež gorski zrak Vzhodnih Alp. Poletni meseci na Goričkem so tako za spoznanje
bolj sveži kot v Murski Soboti. Povprečna letna temperatura v Murski Soboti je 9,2 °C,
januarska je –2,4 °C in julijska 19,2 °C. Na območju Murske ravni poleti prevladuje vlažen
zrak z zahoda, ki povzroča nevihtne padavine, pozimi pa hladen, suh polarni celinski zrak.
Značilna je nestalnost padavin, zato so tudi pogoste suše (Slovenija: Pokrajine in ljudje,
1999).

4.1.4 HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Celotno porečje Mure obsega 13.824 km2, dolžina reke Mure od izvira do izliva znaša 450
kilometrov. Porečje Mure na zahodu tvori stik grebenov in dolin vzhodnih Alp, ki proti
vzhodu preidejo v obsežne prodne nanose Graške kotline. Njen skrajni južni del je Lipniško
polje, kjer Mura tvori tudi 34 km dolgo rečno mejo med Avstrijo in Slovenijo. Na tem rečnem
odseku ima Mura še zelo izrazite alpske hidromorfološke značilnosti, kar kaže njen strmec,
hitrost in erozijska moč reke. Reka Mura dobi podobo nižinske panonske reke šele ob meji s
Hrvaško z vse bolj izrazitimi okljuki, večjo širino struge, ki se vse bolj povezuje in zliva z
mrtvicami.
Porečje Mure v Sloveniji obsega 1.375 km2, kar je manj kot desetina njenega porečja. Tok
Mure je v Sloveniji dolg 95 km, kar je petina celotne dolžine njenega rečnega toka. Pokrajina
ob Muri je hidrogeografsko izrazito prehodna pokrajina. Razlike med Mursko ravnino in
gričevjem (Slovenske gorice, Goričko) so poleg morfologije in rabe površja predvsem v
vodnatosti. Mura ima prehodni snežni režim z visokimi vodami zgodaj poleti prav v času
največjih potreb kmetijstva po vodi (Bricelj, 2009).
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Zaloge podzemne vode so v Pomurju zelo skromne in so omejene zgolj na vodonosnike z
medzrnsko poroznostjo, ki se nahajajo v ravninskem delu ob Muri. V gričevnatih območjih
prevladujejo kamnine z medzrnsko ali razpoklinsko poroznostjo, ki lahko zadržijo le manjše
količine padavin, zato so izviri večinoma manj vodnati in velikokrat presahnejo. V dolinah
manjših vodnih tokov se nahajajo sedimentne kamnine, ki so podobno slabo porozne in tudi
njihova debelina ne omogoča akumulacije večje količine podzemne vode. Dinamična
izdatnost vseh treh pomembnejših območij s podtalnico (Apaško, Mursko in Prekmursko
polje) znaša 7,4 % dinamičnih zalog vseh območij s podtalnico v Sloveniji. Majhna
dinamična izdatnost vodonosnikov ob Muri je posledica njihove skromne debeline, vsekakor
pa na to tudi pomembno vplivata skromna količina padavin in poroznost odloženih usedlin.
Večinoma je za obnavljanje zalog podtalnice bolj pomemben neposredni dotok padavin,
kakor dotok vode iz strug vodnih tokov. Za Pomurje je značilna velika pokrajinska
občutljivost območij s podtalnico, ki je pogojena s plitvostjo podtalnice in prepustnostjo
vrhnje plasti prsti in kamnin nad vodonosnikom. Podtalnice so zelo izpostavljene vplivom
onesnaževanja in prav tako so pogosto prisotna v podtalnici tudi različna onesnažila, zlasti
nitrati in pesticidi,velikokrat celo presegajo mejne vrednosti (Brečko Grubar, 2009).
Pomurje sodi med območja z bogatimi geotermalnimi viri. Gre za vrsto tradicionalnih rab in
storitev kot tudi za vrsto novih. Lahko bi rekli, da gre za geotermalna območja v terciarnih
sedimentih z visoko stopnjo izkoriščenosti (Bricelj, 2009).

Slika 5: Aluvialna Murska ravnina in gričevje Goričkega ter Slovenskih goric (Kartografska
podlaga: Geodetska uprava RS)

Vir: Bricelj, 2009
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4.1.5 PRSTI
Prsti se zaradi majhnih razlik v podnebju bistveno ne razlikujejo med seboj. Na Goričkem
(predvsem SV del) so kisle rjave prsti na nekarbonatnih kamninah, južneje segajo
psevdooglejene prsti na glini in pesku, ki pokrivajo tudi jugovzhodne dele RadgonskoKapelskih goric. Na prehodu iz ravninskega sveta v gričevnati svet se na nagnjenem površju
in na pleistocenskih ilovnatih terasah, ki obrobljajo gričevja, pojavljajo psevdogleji, ki se ob
suši močno izsušijo in razpokajo, ob obilnejših padavinah pa voda zastaja v zgornjih plasteh.
So sivorjave barve in kisli, hranilnih snovi je malo, na njih pa prevladujejo travniki. Skrajni
severozahodni del Goričkega, ozek pas ob meji nad Lendavo in severozahodni del
Radgonsko-Kapelskih goric pokrivajo rjave prsti na karbonatnih kamninah, laporju. Na
območju med Goričkim in Lendavskimi goricami je na preistocenski ilovici razširjena za
poljedelstvo posebno ugodna evtrična rjava prst. Slabo sprijete kamnine, kot sta karbonatni
pesek in peščeni lapor, pomešan s silikatnim peskom in ilovico, so dobra osnova za razvoj
rahlih, zračnih prsti, zato imajo Lendavske gorice med prekmurskimi goricami najboljše prsti
za vinogradništvo. To so večinoma slabo humusne rjave karbonatne prsti, ki vsebujejo veliko
karbonatov, a le malo fosforja. Ob Muri in Ledavi je pas obrečnih, oglejenih prsti na glini,
produ ali pesku. Zelo razširjeni so rankerji in rjava prst na nekarbonatnem pleistocenskem
ledeniško-rečnem produ na Prekmurski ravnini med Muro in Ledavo. Na teh prsteh
prevladujejo njivske površine. Vmesni pas med rekama obsega pas rankerjev, rjavih kislih in
izpranih prsti na nekarbonatnem produ in pesku. Apaško polje pokrivajo kisle rjave prsti na
nekarbonatnih kamninah in pa rendzine, kisle, rjave in izprane prsti na karbonatnem produ in
pesku (Geografski atlas Slovenije, 1998; Slovenija: Pokrajine in ljudje, 1999).
Mura, ki se je cepila v rokave, premeščala strugo od severa proti jugu in za sabo puščala
različno stare prodne in peščene nanose, ki so se mešali s peščenimi, ilovnatimi in glinastimi
nanosi s sosednjih gričevij, je bila odločilnega pomena za nastanek prsti na Murski ravnini.
Mlada, peščena do prodnata rjava naplavljena prst pokriva 1–5 km širok pas ob Muri.
Prevladujejo silikatni delci, ki pa zelo slabo zadržujejo vlago. Kjer je sloj humusa debelejši,
so njive, v kotanjah in rokavih Mure so nasadi vrb in jelše ter travniki. Na peščenih in
prodnatih nanosih Mure je razvita rjava prst, ki je najprimernejša za poljedelstvo in pokriva
del Ravenskega in Dolinskega, kjer so zrasla največja prekmurska podeželska naselja
(Slovenija: Pokrajine in ljudje, 1999).

4.1.6 RASTJE
Na nižinskih, občasno poplavljenih območjih Pomurja z visoko talno vodo je razširjen gozd
hrasta doba in gabra, nižinski gozd v nižjem gričevnatem svetu prehaja v gabrov gozd,
Goričko pa pokriva rdeči bor. Za pogosto poplavljena prodišča ob Muri so značilni logi vrb in
topolov, na poplavam izpostavljenih legah pa združba jelše in jesena. Jelša porašča območja
stoječih voda v kotanjah in mrtvice, ki jih vzdržuje visoka gladina talne vode, zlasti na
Prekmurski ravnini, npr. v Črnem in Polanskem logu ter Murski šumi. Melioracije so močno
posegle v naravno okolje. Naravni biotopi so z regulacijo voda in poseko logov skoraj povsem
izginili. Ker so številne redke rastline in živali postale ogrožene, so v zadnjih letih ostanke
nekaterih biotopov zavarovali (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Murska ravan je zaradi krčenja gozda za kmetijstvo najmanj gozdnata pokrajina v Sloveniji. Z
gozdom je porasla le še slaba petina površin. Gozd ostaja le v obliki osamljenih otokov med
njivami in travniki, bolj strnjeno le še ob Muri, kjer prevladujejo vrbe, črne jelše in topoli, in
ponekod na bolj vlažnih ilovnatih prsteh, kjer je na ravnini gozd hrasta doba in belega gabra
(Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
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4.1.7 NARAVNI VIRI
V Pomurju so od leta 1943 dalje črpali nafto, kasneje tudi zemeljski plin, pri kraju Petišovci
pri Lendavi, vendar pa so ti energetski viri povečini že izrabljeni (Sever, 1990). Med
pomembnimi naravnimi viri so še vrelci mineralnih in termomineralnih voda, ki omogočajo
nadaljnji razvoj turizma.

4.1.8 POMEN NARAVNOGEOGRAFSKIH DEJAVNIKOV ZA GOSPODARSTVO
Osnovni pogoji za usmeritev v kmetijstvo so ugodne naravne razmere, kot so relief (obsežne
ravnine, položna gričevja), podnebje z zadostno količino padavin in rodovitne prsti (Petek et
al., 2007). Velik del površja v Pomurski statistični regiji obsegajo kvartarne naplavine, na
katerih nastaja ugodna prst za kmetovanje, poleg tega tudi reliefna izoblikovanost površja
pripomore k dobrim pogojem za kmetijsko dejavnost. Kmetijske površine so na ravnem,
sklenjenem površju, kar omogoča lažjo obdelavo površin. Podnebje je kljub čedalje
pogostejšim sušam, ki naj bi bile posledica povečanega učinka tople grede, in občasnim
poletnim neurjem s točo, primerno za kmetijstvo, saj je višek padavin v vegetacijski dobi, ko
rastlina potrebuje vodo za rast (Sever, 1990).

4.2 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
4.2.1 POSELITEV IN ZGRADBA NASELIJ
V primerjavi z ostalimi slovenskimi regijami se razvoj prebivalstva v Pomurju močno
razlikuje. Te razlike so vsekakor povezane z dolgo, skoraj tisočletno priključitvijo Prekmurja
k Madžarski. Ko je Prekmurje pripadalo Madžarski, se je začelo močno pomadžarjenje
prebivalstva. To je potekalo z gospodarskimi pritiski, s pomočjo uradništva in še posebej prek
osnovnih šol, ki so jih ustanovili skoraj v vsaki prekmurski vasi. Prekmurske Slovence so
imenovali »vendsko govoreči Ogri«. Redki prekmurski izobraženci so se temu pritisku začeli
upirati, s tem pa so sprejeli idejo o zedinjeni Sloveniji ter prisluhnili idejam taborskega
gibanja (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).

Povprečna gostota poseljenosti prebivalstva v Pomurski statistični regiji je z 92,9 preb./ km2
blizu povprečne gostote poseljenosti Slovenije (ta znaša 100 preb./ km2). Vendar pa je gostota
poselitve znotraj regije tudi močno neenakomerna: v osrednjem delu regije (Murska ravan) je
celo 10-krat višja kot na severovzhodu (vzhodni del Goričkega). Po kriterijih glede na stopnjo
urbanizacije je Pomurje na zadnjem mestu med 12 statističnimi regijami v Sloveniji. Murska
Sobota kot regionalno središče prispeva k skupnemu številu prebivalstva regije le 11 %. Nižja
koncentracija prebivalstva v mestih je vsekakor posledica razmeroma visokega deleža
kmečkega prebivalstva. Murska Sobota predstavlja središče regionalnega pomena, Gornja
Radgona, Lendava in Ljutomer pa središča širšega lokalnega (subregionalnega) pomena
(Černe, Kušar, 2009).
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Slika 6: Število prebivalcev v Pomurju po naseljih leta 2002

Vir: Černe, Kušar, 2009
Murska ravan je ena najgosteje naseljenih slovenskih pokrajin, gostota prebivalstva je bila
leta 1991 146 preb/km2. Najgosteje je naseljeno osrednje Dolinsko, najredkeje pa Apaško
polje. Od prvega popisa prebivalstva leta 1869 se je število ljudi enakomerno povečevalo in
do leta 1991 se je skoraj podvojilo (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Naselja na območju Murske ravni se večinoma nahajajo na terasah zunaj poplavnega območja
Mure in njenih pritokov. Oblika vasi je večinoma gručasta, nekaj je tudi obcestnih. Vaška
zemljišča so večinoma razdeljena na pravilne delce in so dokaj razdrobljena. Po 2. svetovni
vojni se je tradicionalna pestra podoba pokrajine z zemljiško razdelitvijo in polikulturno rabo
marsikje spremenila. Predvsem z združevanjem zemljišč in uvajanjem monokulturnega
kmetijstva je pokrajina postajala vedno bolj enolična. Na gričevnatih območjih so značilna
razpotegnjena, razložena naselja z manjšimi dolinskimi in večjimi ter bolj pogostimi
slemenskimi zaselki (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).

4.2.2 DEMOGRAFSKA SESTAVA POMURJA
Na demografski razvoj Pomurja moramo gledati v okviru sedanjih demografskih razmer v
Evropi in Sloveniji, saj to območje šele od leta 1919 deli demografsko usodo z ostalo
Slovenijo. Pomurska statistična regija je edina imela leta 2007 bistveno manj prebivalcev kot
leta 1948. Medtem ko je število prebivalcev v ostalih regijah različno naraščalo, pa je
Pomurje izgubljalo celotni naravni prirastek in še dodaten del avtohtonega prebivalstva. Za
Pomurje je zelo značilno odseljevanje. Gre za nadaljevanje trenda vse od druge svetovne
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vojne, le da je za zmanjševanje števila prebivalcev danes glavni vzrok negativni naravni
prirastek, v prejšnjem stoletju pa odseljevanje (Jakoš, 2009).
Demografski potencial Pomurja je sedanje prebivalstvo s svojo specifično starostno in spolno
sestavo, ki je posledica preteklega demografskega razvoja Pomurja. Na območjih, kjer je bilo
preteklo demografsko dogajanje zelo burno (izpostavimo lahko selitve), lahko sedanji
demografski potencial območja kratkoročno celo bolj vpliva na prihodnje gibanje števila
prebivalcev kot pa rodnost in umrljivost, ki sta dolgoročno seveda odločilni. Tudi po 2.
svetovni vojni, ko se je odseljevanje začelo vsaj delno umirjati, so se začele kazati posledice
nižanja rodnosti, ki so pripeljale Pomurje pod demografski prag. To je bilo v Pomurju še bolj
izrazito zaradi primanjkljaja rojstev in odseljenega prebivalstva. Tudi sedanji demografski
položaj kaže na nadaljevanje upadanja števila prebivalcev. Dolgoročno je glavni razlog
prenizka rodnost, v naslednjih tridesetih letih pa se bodo izrazile tudi posledice sedanje
starostne sestave prebivalstva. Negativni naravni prirastek bo stalno večji zaradi rasti števila
umrlih in padca števila rojstev. Analiza demografskega potenciala Pomurja kaže, da lahko
pričakujemo zniževanje števila prebivalcev, v kolikor ne bi Pomurje postalo območje zelo
močnega priseljevanja (Jakoš, 2009).
V Sloveniji ima Pomurje v zadnjih desetletjih tradicionalno najnižjo stopnjo rodnosti. Naravni
prirastek je konstantno negativen vse od leta 1983 dalje. Pomurje ima med slovenskimi
regijami najvišjo letno stopnjo zmanjšanja števila prebivalcev. Zmanjšanje je predvsem
posledica visoke umrljivosti in nizke rodnosti, kar staranje prebivalstva še pospešuje. Na
zmanjševanje števila prebivalcev vpliva tudi negativni selitveni saldo. Pomurje ima najnižji
delež tujega prebivalstva (0,6 %) v Sloveniji, kar pomeni da je skromno tudi priseljevanje iz
tujine. Neugoden demografski razvoj je najverjetneje posledica neugodnih ekonomskih
razmer (strukturnih neskladij in pomanjkanja visoko izobraženega kadra na trgu dela). Eden
izmen glavnih problemov je tudi beg možganov iz Pomurja, saj mladi po dokončanem študiju
ne najdejo primerne zaposlitve na tem območju, kljub želji po vrnitvi v regijo. Pomurje ima
tudi najnižji BDP na prebivalca in najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti v državi
(Horvat, 2009).

4.2.3 GOSPODARSTVO
Naravni viri , ki so najpomembnejši za razvoj gospodarstva Pomurske regije so: kakovostna
zemljišča, voda za hidroenergetsko izrabo ter termalna in mineralna voda za zdraviliško
dejavnost. Prav tako so pomembne tudi nekovinske mineralne surovine, kot na primer
silikatni in kremenov prod, kremenov pesek, keramična in opekarska glina, temelj za nekoč
razvito opekarstvo. Med energetskimi viri obstajajo še nahajališče zemeljskega plina, malo je
tudi nafte. Glavni gospodarski panogi sta predvsem kmetijstvo in industrija. Razvoj industrije
po 2. svetovni vojni je povzročil deagrarizacijo, vendar ne v tolikšni meri, kot v drugih
slovenskih regijah. V nižjih predelih prevladuje usmeritev v poljedelstvo in živinorejo, v
višjih pa v vinogradništvo, sadjarstvo in živinorejo (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
V gospodarstvu predstavljajo glavne specifične probleme Pomurske statistične regije
predvsem: visoka brezposelnost, odliv kadrov, delovno intenzivna industrija in velik delež
kmetijstva. Indeks razvojne ogroženosti regije lahko ocenimo kot največji v državi
Najpomembnejše industrijske panoge so proizvodnja tekstila in tekstilnih izdelkov,
proizvodnja hrane in pijače ter naftna proizvodnja. Nekoliko manjšo vlogo, kot jo je imela v
preteklosti, a je kljub temu pomemben dejavnik gospodarskega razvoja, ima
kovinskopredelovalna industrija, trgovina je na drugem mestu, tesno ji sledi gradbeništvo
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(Belec, Gomboc, Rudaš, 2008). Kot dejavnosti sta posebno pomembni kmetijstvo in turizem.
Pomurje še danes ostaja najbolj izrazita kmetijska pokrajina v Sloveniji, tako po kmetijskih
površinah, kot po deležu kmečkega prebivalstva.

KMETIJSTVO
Pomurje je zaradi svojih geografskih značilnosti samostojna agrarno pokrajinska enota.
Predstavlja največje sklenjeno območje najboljših kmetijskih zemljišč v Sloveniji, predvsem
zaradi ugodnih naravnogeografskih razmer, ki se odražajo v obsežnem območju ravninskega
sveta v osrednjem delu in razgibanem gričevnatem svetu na obrobju. Razvoj vseh glavnih
panog kmetijske pridelave omogoča razmeroma ugodna subpanonska klima. Iz strateškega
vidika je to najpomembnejše območje za proizvodnjo hrane v državi. To območje zaradi
rodovitnosti prsti tudi imenujemo »žitnica Slovenije«. Zaradi kmetijstva, ki je bilo v
preteklosti glavna in prevladujoča gospodarska dejavnost, ima Pomurje še vedno pretežno
agrarni značaj. S kmetijstvom se preživlja razmeroma velik delež ruralnega prebivalstva, ki
hkrati s kmetijsko pridelavo in zagotavljanjem visoke ravni obdelanosti kmetijskih zemljišč
opravlja tudi pomembno nalogo ohranjanja naravne in kulturne pokrajine, ohranjanja naravne
in kulturne dediščine in razmeroma goste poseljenosti podeželskih območij v regiji (Cunder,
2009).
Osnovni pogoji za usmeritev v kmetijstvo so ugodne naravne danosti, kot so obsežne ravnine,
položna gričevja, podnebje z zadostno količino padavin in rodovitne prsti. Značilna posledica
specifičnih naravnih razmer za kmetijsko pridelavo v Pomurju je velik delež njiv in
razmeroma majhen delež travnikov, pašnikov, sadovnjakov in vinogradov. Njive zavzemajo
skoraj tri četrtine vseh kmetijskih zemljišč v regiji, in sicer se jih večina nahaja na Pomurski
ravnini, kjer njihov delež v strukturi rabe kmetijske zemlje celo presega 80 %. Travinje
(travniki in pašniki) v Pomurju pokriva le dobrih 17 % vse kmetijske zemlje. Kljub majhnemu
deležu pa je za naravno travinje v Pomurju značilno, da je razmeroma dobro izkoriščeno
(Cunder, 2009).
Ravninske pokrajine so poljedelsko usmerjene. Usmeritev v pridelavo pšenice in koruze vse
bolj dopolnjujejo z gojenjem krmnih rastlin, namenjenih velikim govedorejskim,
svinjerejskim in perutninarskim farmam. Prisojna pobočja gričevij so v termalnem pasu
posajena z vinogradi in sadovnjaki. Intenzifikacija kmetijske pridelave prinaša še nekatere
obsežne negativne posledice. Zaradi prevelike uporabe naravnih in umetnih gnojil ter
zaščitnih sredstev je prst ponekod že degradirana, reke zasičene z organskimi snovmi,
podtalnica, najpomembnejši vir pitne vode teh pokrajin pa oporečna. Vse pogostejše ujme
povzročajo ogromno škodo, ki se ji brez prilagajanja, kot so obsežni sistemi umetnega
namakanja, ne bo dalo izogniti (Petek in sod., 2007).

INDUSTRIJA
Že pred nastopom industrijske dobe so bile razvite nekatere obrtne ter manufakturne
dejavnosti. V Pomurski statistični regiji je bilo deloma dobro razvito mlinarstvo, saj ima
regija bogate vodne zaloge. Prve prave industrijske obrate so začeli na Slovenskem
ustanavljati v začetku 19. stoletja. V tem času se je tudi začel v Radencih močan razvoj
Radenske. Industrija se je opirala na redke domače surovine, obilico delovne sile, ki ni
preživela na prenaseljenem podeželju, energetske vire, lokalni in regionalni trg ter kasneje na
izvoz. Močno je bila odvisna od rastočega železniškega omrežja, prevladoval pa je tuj kapital.
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Opazne so bile že prve posledice industrializacije: povečanje industrijskega in obrtnega
prebivalstva, začetek deagrarizacije in urbanizacije, nastanek manjših naselij ter nastanek
industrijskih četrti. V času Jugoslavije se je industriji odprl nov trg, zgrajeno je bilo
železniško omrežje, elektrifikacija je zajela tudi podeželje. Najbolj so napredovale
premogovništvo, kovinska, lesna in tekstilna (Mura) industrija. Na novo so ustanovili
steklarno v Rogaški Slatini, živilska industrija pa se je zaradi skromnih surovinskih virov in
šibkega trga počasi razvijala. Za čas med vojnama je bilo značilno veliko povečanje števila
industrijskih obratov in šibka rast industrijskega prebivalstva, vendar le v mestih, kjer je bila
industrija najbolj razvita (industrijski polmesec). V Pomurski statistični regiji je namreč delež
zaposlenih v industriji znašal le 5–15 %. Po drugi vojni se je začelo 40-letno obdobje
pospešenega razvoja industrije. Decentralizacija upravljanja, policentrična razvojna politika in
prepustitev izvajanja naložb občinam v sedemdesetih letih so veliko pripomogle k
ustanavljanju novih industrijskih objektov. Izoblikovala se je manjša industrijska
aglomeracija, in sicer na območju Murska Sobota–Radenci–Gornja Radgona (Geografija
Slovenije, 1998).
V Pomurski statistični regiji industrija večinoma temelji na tekstilni, živilskopredelovalni ter
naftni industriji, kovinskopredelovalna industrija pa ima nekoliko manjšo vlogo kot v
preteklosti. Velik vpliv na industrijo v Pomurju so imele tudi sosednje države. Na gospodarski
razvoj Pomurja so pomembno vplivali še trgovina, gradbeništvo in turizem.

4.3 NARAVNE ZNAMENITOSTI POMURJA
Pomurje že samo po sebi slovi po bogati naravni pestrosti. Predstavili bomo glavne naravne
znamenitosti, ki predstavljajo pomemben turistični potencial.

4.3.1 PARKI
Krajinski park Goričko
Samo ime Goričko izhaja iz besede gorice. Tako lokalni prebivalci imenujejo griče, ki so
nastali na dnu Panonskega morja in se kasneje dvignili nad gladino. Čeprav geografsko
gledano Goričko ne leži daleč od velikih evropskih mest, sta ga napredek in razvoj zaobšla v
velikem loku. Zato je pokrajina ohranila značilno srednjeevropsko podobo še iz časa pred
drugo svetovno vojno. Kar so včasih imenovali zaostalost, se danes kaže kot prednost. Z
vidika rabe tal so za to območje značilni razsejani vinogradi, sadovnjaki, travniki in njive, ki
se prepletajo in dopolnjujejo z naselji, zaselki in posameznimi kmetijami. Kljub slabo
rodovitni zemlji se je Goričko oblikovalo v razgibano kulturno pokrajino. Po tradiciji ima
skoraj vsak kmet majhen vinograd, kjer prideluje vino. Že v srednjem veku so tu sloveli po
sadju. Pojavlja se stara kmečka arhitektura in nekatere obrti, ki so že utonile v pozabo. Ravno
ta harmonično ubrana slika ustvarja Goričko kot zanimivi turistični kraj (Krajinski park
Goričko, 2014).
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Krajinski park Goričko je bil ustanovljen 9. oktobra 2003, ko je slovenska vlada razglasila
območje 462 km2 za zavarovano območje. Je del tri deželnega parka Goričko-Raab-Őrség,
kjer se prepletajo kulture treh narodov, podobe treh pokrajin in vplivi treh podnebij. Območje
je daleč od civilizacijskih tokov in predstavlja veliki turistični potencial. Turistična ponudba
krajinskega parka Goričko predstavlja naslednje atraktivnosti:
- Korovci – Fuks graba (Gozd v Fuks Grabi v velikosti 62,67 hektarjev predstavlja
tipičen gozd kolinskega pasu Goričkega. Drevesna sestava na območju je izredno
pestra. Prevladujejo iglavci (83 %): rdeči bor, smreka, macesen, jelka, zeleni bor;
listavci (17 %): bukev, graden, beli gaber, robinija, črna jelša).
- Sotina – Geološka učna pot – Sotinski breg (Hrib na skrajnem severnem delu
Goričkega, ob meji z Avstrijo, je geomorfološka posebnost območja. Hrib nad sotesko
Ledave sestavljajo paleozojski skrilavci – najstarejše kamnine na tem območju.
Paleozojski skrilavci pogojujejo značilno obliko hriba in s tem specifično morfologijo
pokrajine. 418 m visoka vzpetina je pretežno pokrita z gozdom in predstavlja najvišjo
točko Goričkega. Na južnem obrobju je aktiven kamnolom).
- Izvir slatine (ob geološki poti po meji med Slovenijo in Avstrijo, ki se prične v Sotini
je slatinski izvir v potoku).
- Bukovniško jezero – gozdna učna pot – (veliko turistov privablja zaradi domnevnih
energetskih točk, ki naj bi imele zdravilne učinke).
- Pešpoti (pomurska planinska pot ali evropska pešpot).
- Kolesarske poti (Goričko je ravno prav hribovito za manj zahtevne kolesarje).
(Pomurska, 2014; Krajinski park Goričko, 2014).

Krajinski park Jeruzalemske gorice
Krajinski park je bil razglašen v občini Ljutomer 3. junija 1976 in obsega 1345 ha. Park se
nahaja v Prlekiji. Krajinski park Jeruzalemske gorice lahko označimo kot deželo bogate
kulinarike, vrhunskih vin, vijugastih terasastih goric, pojočih klopotcev, bogate kulturne,
naravne in etnološke dediščine, termalnih vrelcev in zdravilišč (Lokalna turistična
organizacija …, 2014).

JEZERA
Ledavsko jezero – Krašči
Ledavsko jezero, imenovano tudi Kraško jezero, je umetno akumulacijsko jezero na reki
Ledavi. Vode Ledave in Lukaj potoka so zajezene s pregrado visoko 10 m. Jezero leži na
nadmorski višini 234 m na območju vasi Ropoča in Krašči v Krajinskem parku Goričko.
Njegova površina meri 218 ha. Ledavsko jezero je vodni zadrževalnik, ki je nastal zaradi
ublažitve in zadrževanja visokih vod potoka Ledave ob močnejših nalivih in neurjih. Osnovna
funkcija jezera je torej zadrževanje vode in s tem obvarovanje nižje ležečih krajev pred
poplavami, med njimi tudi mesta Murska Sobota. Ledavsko jezero je že precej zamuljeno,
zato te svoje osnovne funkcije več ne more opravljati, pri čemer je tudi zmogljivost
zadrževalnika vode večkrat razpolovljena, zato bo treba jezero čim prej sanirati (Gorička
informativna stran, 2014). Nastalo jezero so ljubitelji rib tudi kmalu naselili s številnimi
ribjimi vrstami, zato lahko označimo Ledavsko jezero kot priljubljeno ribolovno območje.
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Slika 7: Ledavsko jezero

Vir: Gorička informativna stran, 2014

Bukovniško jezero
Južno od obcestnega naselja Bukovnica na jugovzhodnih obronkih Goričkega leži umetno
jezero, ki ga napaja voda istoimenskega potoka. Nastalo je kot protipoplavni ukrep z
regulacijskimi deli ob reki Ledavi in njenih pritokih, ki so zajezili tudi povirje Bukovniškega
potoka. Sprva je bilo jezero namenjeno ribogojništvu, čez čas pa sta se razvila še ribolov in
športni ribolov. Jezero je dolgo 500 m in v najširšem delu meri 200 m, leži pa v dostopnem
gozdnem okolju. V okolico jezera se razprostirajo vlažni travniki, v nekoliko dvignjenih legah
prevladujejo njive, na vršnih delih pobočij pa se vlečejo vinogradi. Okolica jezera nudi veliko
pogojev za turizem (Muravidek, 2014).
Bukovniško jezero slovi tudi kot okolica, ki naj bi bila prepojena z energijami, ki sproščajo,
pomirjajo in revitalizirajo. Te energetske točke naj bi z analizami odkrila skupina
radiestezistov in bioenergetikov. V okolici kapele svetega Vida naj bi obstajalo večje območje
blagodejnega zemeljskega sevanja različnih jakosti in barv. Okrog Bukovniškega jezera, v
premeru 450 m se nahaja približno 50 zdravilnih mest različnih vrednosti in učinkov.
Večkratni obiski teh zdravilnih točk naj bi pomagali pri odpravi različnih zdravstvenih težav
ter vplivali na boljše psihofizično počutje. Tudi voda iz Vidovega izvira, ki se nahaja v
neposredni bližini kapele, naj bi imela energetsko moč ter zdravilne učinke pri odpravljanju
težav vida, sluha, prebavil, živčevja in kože. Organizirana je vodniška služba lokalnih in
pomurskih turističnih vodičev, ki obiskovalce popeljejo po celotnem območju Občine
Dobrovnik, po okolici Bukovniškega jezera z domnevnim energetskim območjem, do
kapelice sv. Vida in Vidovega izvira (Muravidek, 2014).
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Slika 8: Bukovniško jezero

Vir: Pomurska, 2014

4.3.2 REKA MURA
Reka Mura sodi v omrežje Natura 2000, saj je z ohranjeno rečno pokrajino prepoznana na
evropski ravni kot neprecenljivo naravno bogastvo. Prepoznavni elementi pokrajine ob Muri
so: poplavni gozdovi, vlažni in močvirni travniki, mrtvice in rečni rokavi, erodirane strme
stene, prodišča in vijugavi tok reke. To so tudi življenjski prostori, ki dajejo zatočišče in
prebivališče mnogim rastlinskim in živalskim vrstam (prek 600 vrst rastlin, prek 200 vrst ptic,
30 vrst sesalcev, 15 vrst dvoživk, 45 vrst rib, 50 vrst kačjih pastirjev, prek 1000 metuljev in
hroščev …). Izjemna biotska pestrost je deloma posledica ugodne geografske lege, predvsem
pa različnih življenjskih prostorov, od rokavov, mrtvic, prodišč in poplavnih gozdov do
kulturne pokrajine (Vogrin, Globevnik, 2010).
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Slika 9: reka Mura z mlinom

Vir: Pomurska, 2014

4.3.3 GORICE
Lendavske gorice
Lendavske gorice se dvigajo med Kobiljanskim potokom, Krko in Ledavo. Od skupne
površine 150 km2 je po trianonski mirovni pogodbi leta 1920 pripadla južnoslovanski državni
tretjina goric. Slovenski del Lendavskih goric se širi v dolžini 9 km od Dolge vasi do Pinc na
jugovzhodu, na severu je pas širok 3 km, na jugu pa 1 km. Območje prekrivajo pliocenski
peščeni laporji, pesek in prod. Slemena in terase se dvigajo od 265 do 328 m visoko, najvišji
vrh je na višini 334 m. Vse prisojne lege poraščajo vinogradi, ki pokrivajo 489 ha. Izrazita
sončna lega, topla peščena in lapornata tla ter ugodne mikroklimatske razmere omogočajo
pridelavo kakovostnih belih vin. Na griču Novi Tomaž v osrednjem delu goric je zaščitena
skupina lesenih vinskih kleti kot arhitekturni spomenik (Pomurska, 2014).

Ljutomersko-Ormoške gorice
Ljutomersko-Ormoške gorice so središče slovenske vinske tradicije. Morfološko jih lahko
označimo kot deželo stoterih vinskih gričev. Območje prekrivajo lapornata tla s primesjo
peska in gline, ki so primerno vlažna in zračna, zato je to območje (1985 ha) idealno za
vinsko trto. Iz tega območja prihajajo svetovno znana vina, kot je na primer jeruzalemčan
(Pomurska, 2014).
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4.3.4 NARAVNI MINERALNI VRELCI NA OBMOČJU RADENCEV
V dolini srednjega toka reke Ščavnice in Pesnice ter območja Radencev je največ naravnih
vrelcev mineralne vode. Od konca 19. stoletja ter vse do začetka druge svetovne vojne so na
tem območju izvrtali okoli 30 vrtin, ki so segale do globine 36 m (razen na Radenskem Vrhu,
kjer je globoka 100 m). Zaradi ugotovitve številnih horizontov so v letih 1965–1972 izvrtali
trideset raziskovalnih vrtin, najglobljo z globino 780 m. Na tem območju je več horizontov, ki
vsebujejo mineralno vodo. Tu se nahajajo tudi debelejše in tanjše plasti z mineralno vodo.
Deset tanjših debelejših peščenih plasti z mineralno vodo je bilo odkritih v pliocenskih in
miocenskih plasteh (Pomurska, 2014). Danes v Radencih izkoriščajo devet izvirov slatine s
povprečno temperaturo 12–16°C, ki dajejo osnovo zdravilišču in zdraviliškemu turizmu, ki se
izvaja v Termah Radenci.

4.4 KULTURNE ZNAMENITOSTI
Poleg bogate naravne pestrosti slovi Pomurje tudi po mnogih kulturno-zgodovinskih
znamenitostih. Pomurje je dežela s pestro zgodovino in bogato kulturno dediščino. Izpostavili
bomo samo najpomembnejše kulturno-zgodovinske znamenitosti, ki so prav tako pomemben
turistični potencial določene destinacije.
Bogata kulturna dediščina, ki je v Pomurju ohranila relativno avtentično podobo, ostaja
neizkoriščen kulturni potencial regije. Odnos do nje je v regiji večplasten:
- Prevladuje folkloristična mentaliteta, ki skrb za kulturno dediščino reducira na
oživljanje starih ljudskih običajev.
- V odnosu do drugih ravni kulturne dediščine (umetnostnozgodovinski spomeniki,
kulturna obeležja …) še v marsikaterem lokalnem okolju vlada kulturna
neosveščenost. Ljudje te dediščine niti ne poznajo, niti se ne zavedajo njenega
identitetnega pomena in njenega kulturnega potenciala.
- Kjer se obnavljajo kulturni spomeniki, ponavadi tudi ostane samo pri obnovi, preslabo
je poskrbljeno za promocijo te kulturne dediščine med lokalnim prebivalstvom in
obiskovalci.
- Obravnava kulturne dediščine je pogosto stihijska, neprofesionalna in nestrokovna.
- Ni celovite promocije kulturne dediščine na regionalni ravni (Regionalni razvojni
program …, 2007).

4.4.1 GRADOVI
Grad na Goričkem
Grad se nahaja v severozahodnem delu Goričkega, stoji na strmem griču iz bazaltnega tufa v
istoimenskem naselju. Grad je prava posebnost zaradi nenavadne oblike notranjega dvorišča z
višjim zahodnim in nižjim vzhodnim nivojem, kar je posledica oblike grajskega hriba.
Grajsko dvorišče, ki ga obdajajo stolpaste arkade, obkroža peterokotni tloris obodnih traktov,
ki sežejo ponekod v prvo, ponekod pa v drugo nadstropje. Čeprav se v zasnovi skrivajo
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elementi srednjeveškega grajskega jedra, danes predstavlja baročno podobo iz 17. stoletja. V
gradu se nahajajo tudi ogromne kleti in ječe. Celota je obsegala velik vrt pred gradom z
dvema ribnikoma, ki sta nekoč služila za dopolnitev udobja grajskih gospodov. Najlepši in
najpomembnejši del gradu je bila jugozahodna stran, kjer je bil stanovanjski del s stekleno
teraso, pred njo pa lep cvetlični vrt z ribnikom in vodnjakom, ki stoji še danes. Poleg gradu je
še pomembna znamenitost grajski park, kjer je moč zaslediti najstarejše tulipanovce v
Sloveniji. Danes se grad obnavlja s pomočjo programa Phare. V grajskih prostorih se nahaja
sedež Krajinskega parka Goričko in Informacijski center krajinskega parka treh dežel (Občina
Grad, 2014).

Slika 10: Grad na Goričkem – tloris

Vir: Občina Grad, 2014

Grad Murska Sobota
Grad stoji na uravnavi sredi mesta Murska Sobota, v krajinskem slogu urejenega parka, ki
sega od spomenika narodno-osvobodilnega boja do samega gradu. Zasnovan je bil v obliki
pravilnega renesančnega kastela ob koncu 16. stoletja. Pritličje ima štiristrano peščeno
notranje dvorišče in štiri enako visoke robne trakte. Na zunanjih vogalih izstopajo štirje po
tlorisu pravokotni stolpi, ki ne presegajo osnovne višine stavbe. Na zahodni strani so k
trdnjavi prizidali baročno kapelo. Grad je bil v lasti različnih fevdalcev. Arhitekturno izstopa
še nekdanja grajska kapela, danes profani prostor za civilne poroke. V gradu se nahaja
Pomurski muzej Murska Sobota in Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota. V
njem je tudi urejena dvorana, ki je namenjena kulturnim prireditvam. Pokrajinski muzej ima
arheološko, etnografsko, kulturnozgodovinsko zbirko, zbirko novejše zgodovine in stalno
likovno zbirko (Pomurska, 2014).
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Grad je obdan z obsežnim parkom angleškega tipa, ki ima značilne travnate zaplate in se
imenuje Mestni park Murska Sobota. V njem so dvestoletni gabri, hrasti, lipe in jeseni (Kraji
– Slovenija, 2014).
Slika 11: Grad Murska Sobota

Vir: Kraji – Slovenija, 2014.
Dvorec Rakičan
Vas Rakičan se nahaja v 1,5 km od Murske Sobote, ob regionalni cesti v smeri proti
Beltincem in Lendavi. Dvorec Rakičan je večtraktna stavba z značilnimi prvinami renesančne,
v baroku prezidane arhitekture. Dvorec predstavlja prijetno podeželsko grajsko stavbo,
obdano z imenitnim parkom. Ohranjena so številna eksotična drevesa in zasnovana grajska
kapela. Organizirana je šola jahanja, možen pa je tudi najem konj za turistično ježo. Enkrat
letno organizirajo tridnevni turnir v preskakovanju ovir, območje pa je mogoče tudi najeti za
razne športne prireditve, tekmovanja in druga srečanja. V dvorcu deluje Raziskovalno
izobraževalno središče, ki prireja razne delavnice in predavanja. Dvorec nudi tudi
namestitvene kapacitete (Pomurska, 2014).

Grad Beltinci
V Beltincih naj bi že v srednjem veku v 14. stoletju stal grad. Pravokotno zasnovana graščina
je bila obdana z obzidjem s štirimi stolpi, ki ga je obdajal obrambni jarek z vodo iz potoka
Črnec. Današnja graščina je ohranila značilno baročno podobo. Podoba beltinskega gradu
kaže, da gre za enonadstropno, izvirno štiritraktno opečno zgradbo. Grad je trenutno v fazi
temeljite prenove. V že obnovljenih prostorih je poročna dvorana, prav tako se odvijajo
kulturne prireditve, srečanja in priložnostne razstave.
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4.4.2 CERKVE
Župnijska cerkev Gospodovega vnebohoda v Bogojini
Cerkev v Bogojini je ena zanimivejših arhitektur prve polovice 20. stoletja in najbolj
znamenito svetišče Prekmurja. Župnijska cerkev Gospodovega vnebohoda v Bogojini leži v
severnem delu naselja, stoji na pobočju vzpetine nad naseljem Bogojina, katere posebnost
daje viden okrogel stolp. Starejšo, v jedru romansko, v 14. stoletju gotizirano cerkvico je
sloviti arhitekt Jože Plečnik v 30. letih kot vhodno lopo vključil v novo celoto. Cerkev velja
za eno najpomembnejših stavb sodobne sakralne arhitekture na Slovenskem. Nova cerkev je
bila postavljena v letih 1924–1927, pravokotno ob stranico starejše enoladijske baročne
cerkve z romansko osnovo. Ob stari glavni vhod je Plečnik postavil dominanten valjast stolp,
zvonik z značilnimi plečnikovskimi likovnimi oblikami. Na vrhu valja je razgledna terasa in
na njenem robu dodaten stolpič, ki se ponovi ob zaključku stare cerkve. Nad vhodnim
pročeljem kraljuje na preprostem stebru Kristusov kip (Krajinski park Goričko, 2014;
Pomurska, 2014).

Cerkev svetega Martina v Domanjševcih
Cerkev je najstarejši ohranjeni sakralni spomenik v Prekmurju. Nastala je v letih 1230–1240
kot romanska kapela, čeprav je cerkev v listinah prvič omenjena že leta 1208. Nadzidali so jo
leta 1872, romanski videz pa so ji vrnili sto let kasneje. Njena posebnosti je delno predelan
zidan zvonik pred zahodno fasado. Stari vhod v cerkev je na zahodnem robu južne strani,
skozi prenovljen, stopničasto členjen romanski portal (Pomurska, 2014).

4.4.3 MLINI
Otok ljubezni v Ižakovcih - Plavajoči mlin na Muri
Otok v Ižakovcih je obdan z rečnim rokavom, zato tudi slovi po delujočem plavajočem mlinu
na Muri. Še pred nekaj desetletji je na Muri delovalo preko 40 plavajočih mlinov. Mlin v
Ižakovcih je bil izdelan leta 1999 po izvirnih načrtih nekdanjih mlinov na Muri. Mlin je v
celoti iz lesa. V prostorih mlina je posebna soba za mlinarja, ki v mlinu melje ajdovo,
pšenično, pirino in koruzno moko. Brod v Ižakovcih je eden od skupno treh brodov, ki še
vozijo po reki Muri v Sloveniji. Brod sestavljata dva plitva čolna (kumpa), povezana s
povezovalno in nosilno ploščadjo, na kateri je brodnikova utica. Ploščad z ograjo je pripeta na
jekleno medobrežno vrv, po kateri teče škripec z obesno vrvjo. Brod se preko reke pomika s
pomočjo rečnega toka (Pomurska, 2014).
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Slika 12: Mlin na otoku ljubezni, Ižakovci

Vir: Pomurska, 2014

Časarov vodni mlin - zasebni muzej
Časarov mlin leži ob Ratkovskem potoku na robu gozda, v vasici Berkovci. Mlin je bil
zgrajen leta 1930. Proglašen je za kulturno-tehnični spomenik Slovenije. V njem sta posebno
zanimiva Francisova turbina in mogočni stroj, katerega poganja lesni plin. V notranjosti mlina
je urejen muzej, v katerem je etnološka zbirka starih kmečkih orodij za opravljanje mlinarske
dejavnosti (Pomurska, 2014).
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5 STRATEGIJA
2012–2016

RAZVOJA

SLOVENSKEGA

TURIZMA

Slovenski in prav tako seveda tudi pomurski turizem, se razvija in zgleduje po evropskih in
svetovnih tokovih ter oblikuje usmeritve za naslednja leta. Razvoj v prihodnosti ni samodejen,
zato so potrebne tudi vizije in strategije za nadaljnji razvoj, seveda pa tudi ljudje z idejami in
organizacije, ki znajo uresničevati dobre ideje (Rožič, 2001).
V strategiji razvoja slovenskega turizma 2012–2016 je kot glavno vodilo zapisano: »V letu
2016 bo turizem v Sloveniji temeljil na trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešen
gospodarski sektor narodnega gospodarstva ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu
naše države v svetu.« Kot podnaslov zadnje strategije se navaja »Partnerstvo za trajnostni
razvoj slovenskega turizma.«
V prvem desetletju 21. stoletja je bilo več pozornosti namenjene krepitvi turističnega
povpraševanja in ponudbe ter prestrukturiranju in povečanju kakovosti turistične ponudbe
glede na vse jasnejše usmeritve v trajnostni razvoj. Prišlo je tudi do združevanja večjih
podjetij, vlaganja v novo turistično infrastrukturo in obnovo že obstoječe. Tudi zakonodaja s
področja turizma je bila deležna prevetritve.
Predhodni strateški dokument za obdobje 2002–2006 je administrativni model upravljanja
zamenjal s podjetniškim pristopom ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja, celovitega
prostorskega razvoja države, kakovosti življenja, tržnih niš in kakovostne ponudbe,
storitvenih grozdov in razvojnih jeder ter socialnega kapitala in poslovnega partnerstva.
Med glavnimi vsebinskimi cilji so opredeljeni:
- konkurenčnost (inovativnost, kakovost, uspešnost, znanje, varnost, dodana vrednost,
promet, prilivi, zadovoljstvo turistov, destinacijski menedžment, potrošnja na
obiskovalca, desezonalizacija itd.),
- kakovost življenja in blaginja (blaginja lokalnega prebivalstva, uravnotežen regionalni
razvoj, sodelovanje pri turističnem razvoju, zadovoljstvo zaposlenih, kakovost
življenja itd.),
- ugled in razvoj slovenskega turizma (dajanje prednosti turizmu, partnerstvo za razvoj,
javno-zasebno partnerstvo, podoba turizma v očeh drugih dejavnosti, itd.),
- prepoznavnost in ugled Slovenije v svetu (prepoznavnost na tujih trgih, tržna znamka,
podoba Slovenije, internacionalizacija itd.).
Vse te cilje pa spremlja temeljna usmeritev v trajnostni razvoj, skrb za ekonomsko, družbenokulturno in naravno okolje, menedžment okoljskih vplivov in kakovosti okolja.
Slovenski turizem na trajnostni način ustvarja pomemben del okoljske, ekonomske in
družbeno-kulturne blaginje, prihodkov in zaposlitev ter pomembno prispeva k mednarodnemu
ugledu Slovenije; temelji na intenzivnem trženju turističnih proizvodov, ki imajo mednarodno
prepoznavno znamko in visoko dodano vrednost.
Slovenija bo razvita turistična destinacija s sodobno, raznovrstno in visoko kakovostno
turistično ponudbo, temelječo na inovativnih in kakovostnih integralnih turističnih proizvodih
ter storitvah z visoko dodano vrednostjo in ciljem zadovoljstva turistov. S privlačnimi in
raznovrstnimi turističnimi proizvodi bo postala zaželjena destinacija tudi za turiste z
oddaljenih trgov.
Glavni cilj razvoja slovenskega turizma v obdobju od leta 2012 do konca leta 2016 je povečati
obseg turistične dejavnosti (turistični promet: prihodki in dobiček iz naslova opravljanja
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gostinske in turistične dejavnosti, število turistov, število prenočitev). Pomembno je, da se za
dosego cilja upošteva naslednje:
- uspešno uveljaviti načela trajnostnega razvoja turizma,
- zagotoviti ugodno poslovno okolje,
- doseči višjo kakovost in ustvariti razmere, ki bodo omogočale večjo konkurenčnost
slovenskega turizma,
- načrtovati in izvajati učinkovito in inovativno trženje ter promocijo Slovenije kot privlačne
turistične destinacije.
Trajnostni razvoj turizma se ne opredeljuje kot samostojna politika, temveč je koncept, ki se
udejanja na vseh področjih in v politikah turističnega razvoja. Trajnostni turizem tako ni
posebna zvrst turizma, temveč si prizadevamo, da vse zvrsti in oblike turizma v Sloveniji
postanejo (bolj) trajnostne.
Temeljne usmeritve turistične ponudbe se sklicujejo na dobro ohranjeno naravo in naravne
danosti kot ključno konkurenčno prednost Slovenije, iz katere izhaja krovna zgodba Slovenije
in temeljna področja turistične ponudbe Slovenije, ki utrjujejo znamko Slovenije in
slovenskega turizma I FEEL SLOVENIA.

6 REGIONALNI RAZVOJNI
REGIJE 2007–2013

PROGRAM

POMURSKE

Regionalni razvojni program Pomurje 2007–2013 (v nadaljevanju RRP Pomurske regije) je
temeljni programski dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne prednosti razvojne
regije, določa razvojne prioritete regije in vsebuje finančno ovrednotene programe
spodbujanja razvoja v Pomurju.
Namen RRP Pomurske regije je doseganje širokega konsenza med regionalnimi akterji glede
prioritet, programov, ukrepov in strategij izvedb aktivnosti, ki bodo dosežene v približevanju
kazalnikov Pomurja slovenskemu in povprečju EU.
Cilj RRP je usklajevanje razvojnih predvidevanj in nalog države ter občin na področju
gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega ter kulturnega razvoja. Vsebuje
analizo realizacije prvega RRP Pomurje 2000+ ter določitev ciljev, prioritet, programov in
ukrepov, ki bodo prispevali k učinkovitosti in trajnosti razvoja v obdobju 2007–2013.
Ker je turizem najpomembnejša razvojna priložnost Pomurja, jo je vredno posebej analizirati
z vidika doseganja programskih ciljev in uresničevanja programov.
Razvoj zdraviliškega in hotelskega turizma
Nadaljnji razvoj zdraviliškega in hotelskega turizma temelji na predpostavki, da so vsa
zdravilišča v preteklem programskem obdobju intenzivno razvijala infrastrukturo, vendar je v
turistično ponudbo zdravilišč premalo vključena ostala turistična ponudba regije. Vsa
zdravilišča tako v razvoju nastanitvene ponudbe kot v razvoju integralnih turističnih
produktov morajo težiti k diverzifikaciji ponudbe in ne k specializaciji le-te. Sodeč po izjavah
turističnih ponudnikov (znotraj in izven zdraviliških krajev), so zdravilišča v veliki meri že
sama po sebi zadostna, saj zadovoljujejo vse potrebe obiskovalcev.
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Razvoj atraktivnih turističnih proizvodov ter njihova promocija in trženje pod
kolektivno blagovno in storitveno znamko
Temelji na predpostavki, da je ponudba izdelanih programov izletov, turističnih potovanj,
kratkih počitnic ipd. skromna in neinovativna. Ponudba športnorekreacijskih storitev pa se
izboljšuje (kolesarjenje, pohodništvo, nordijska hoja), a je nepovezana in premalo vključena v
integralno turistično ponudbo regije.
Razvoj turizma na podeželju
Zaslediti je mogoče pozitivni premik v smislu porasta zanimanja za okolju prijaznejše oblike
kmetovanja ter razvoj dopolnilne turistične dejavnosti na kmetijah. Nosilci turizma na
kmetijah bi lahko v večji meri črpali razvojna sredstva v okviru programov razvoja podeželja
in diverzifikacije kmetij.
Ker ni določen nosilec razvoja turističnih proizvodov podeželja na regionalni ravni, je razvoj
integralnih turističnih produktov prepuščen posameznim ponudnikom turizma na podeželju,
ki pa praviloma niso dovolj usposobljeni in motivirani za razvoj in trženje le-teh.
Razvoj alternativnih oblik turizma
- 3E turizem, katerega glavne atrakcije so vino, kulinarika in druge etnološke
posebnosti, se glede na danosti pomurskega podeželja razvija prepočasi, saj kljub
nesporni kakovosti navedenih osnovnih elementov ni razvit kot integralna turistična
ponudba (vinske turistične ceste) za ciljno skupino izletnikov. Ponudba je razpršena,
premalo povezana, ni skupnih tržnih nastopov …
-

3A turizem, ki predstavlja obliko aktivnih počitnic, je usmerjen na mlade, družine in
posameznike. Naravne danosti Pomurja omogočajo oblikovanje kratkih počitniških
programov s športno-rekreativno vsebino, predvsem v smislu kolesarjenja,
pohodništva, padalstva, zmajarstva, spusta po reki Muri, deskanja po jezerih, lova in
ribolova.

-

3 D turizem je usmerjen v segment doživetij regionalnih posebnosti Pomurja na
turistično manj razvitih območjih in omogoča oblikovanje programov izletniškega,
družinskega, mladinskega in otroškega turizma.

V programskem obdobju niso bili ustvarjeni pogoji za načrtno povezovanje, skupno
oblikovanje integralne turistične ponudbe za segment alternative turistične ponudbe. Razvoj je
do sedaj potekal nenačrtno in nekoordinirano.
Razvoj turističnega marketinga in sodelovanje s sosednjimi regijami
Pomurje je v Sloveniji in v tujini prepoznavno predvsem kot zdraviliška destinacija.
Izmenjava informacij ni organizirana, je prej spontana kot načrtovana, omejena na
posameznike, posamezna društva, lokalne skupnosti, ipd.
Turistični marketing je skoraj v celoti prepuščen podjetniški iniciativi. Opazen je trend
ustanavljanja novih pravnih oseb za promocijo turizma.
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V RRP Pomurje je s področja trajnostnega razvoja turizma predstavljen projekt OAZA
ZDRAVJA.
Nosilec projekta je občina Moravske Toplice s partnerji. Oaza zdravja je krovni projekt, ki
združuje 53 podprojektov. S tem projektom želijo izpopolniti turistično ponudbo občin in
pospešiti vlaganja v razvoj turizma na raznih področjih.
Cilji projekta Oaza zdravje so:
- Razviti integrirani turistični proizvod za spremljajoče rekreativne programe
(kolesarske in pohodne poti, poti za nordijsko hojo, vezane na naravo in kulturno
dediščino).
- Ureditev jezer.
- Povezava kulinarične in doživljajske ponudbe podeželja z zdraviliško ponudbo v
okolju.
- Zagotoviti turistom in prebivalcem prijazno in zdravo bivalno okolje.
- Spodbujanje kulturnih prireditev.
- Spodbujanje nastanitvenih kapacitet.
- Razvoj turizma na podeželju.
- Ureditev sprehajalnih, učnih in pohodnih poti.
- Vzpostaviti mrežo specializiranih malih klinik z visoko kakovostnimi zdravstvenimi in
rehabilitacijskimi storitvami.
- Razviti mrežo lokalne ponudbe zdrave prehrane.
- Prebivalcem in turistom zagotoviti prijazno in zdravo bivalno okolje.
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7 TURIZEM V POMURJU
7.1 POJEM TURIZEM
Turizem je vselej in povsod povezan hkrati z okoljem, gospodarstvom in družbenim
življenjem. Vemo, da turizem obremenjuje okolje, vendar pa tudi v človekovo okolje in
naravo vnaša marsikaj novega.
Za razvoj turizma sta pomembni dve stvari. Prva je turistična dejavnost, ki privablja turiste in
skrbi, da se njihova pričakovanja uresničujejo v mejah varstva okolja in etičnih načel. Kot
drugo so pomembni turistični kraji oziroma lahko rečemo vsa naravna in kulturna okolja, kjer
se turizem z vsem bogastvom oblik dogaja. Turizem postaja način in kakovost življenja,
hkrati pa turistična dejavnost povezuje večino gospodarskih dejavnosti. Za turizem so
značilne naslednje ugotovitve (Rožič, 2001):
- turizem je trajni proces, v vsaki sezoni in aktivnosti mora biti že zasnova naslednje;
- napredovanje je mogoče samo z novimi idejami, vlaganji in upoštevanji izkušenj;
- turizem uspeva le kot del okolja in življenja v pokrajini, sredi naravnih in kulturnih
znamenitosti, z življenjsko pestrimi programi, ker mora upoštevati tri cilje: želje
turistov, usklajenost v okolju in gospodarnost.
Težko je zaslediti enotno definicijo turizma. Prevladujejo definicije, ki opredeljujejo turizem
kot splet odnosov in pojavov, ki izhajajo iz potovanja in bivanja ljudi v drugem kraju (izven
kraja stalnega bivališča), če njihovo bivanje ni namenjeno stalni naselitvi in če ni vezano na
njihovo zaposlitveno dejavnost. Statistična opredelitev pa pravi, da je turizem splet odnosov
in pojavov, povezanih z aktivnostmi oseb na potovanju in bivanju izven stalnega bivališča do
največ enega leta, in to zaradi preživljanja prostega časa, poslovnih in drugih razlogov
(Definicije, 2014).
Izraz turistična destinacija označuje geografski prostor, ki ga turisti izberejo za cilj potovanja.
Ta geografski prostor vsebuje vse, kar potrebuje turist za bivanje, preskrbo in razvedrilo.
Destinacija ni nujno geografsko opredeljena kot kraj, lahko je tudi del kraja, odvisno od
predstav gosta in od oddaljenosti med ciljem potovanja in krajem bivanja. Čim dlje je cilj, tem
večji bo geografski prostor, ki v očeh turista opredeljuje destinacijo (Mihalič, 2002).

7.2 ANALIZA DOSEDANJEGA STANJA TURIZMA V POMURJU
V Pomurju ima turizem pomembno ekonomsko in socialno vlogo, in sicer tako s stališča
dohodka kot s stališča zaposlitev. Delež prenočitev turistov v Pomurju predstavlja dobrih 9 %
vseh prenočitev turistov v celotni Sloveniji, zmogljivost ležišč v Pomurju pa slabih 6 % vseh
ležišč v Sloveniji. Kot posebnost Pomurja lahko označimo velik delež domačih gostov v
strukturi vseh gostov ter daleč največji delež avstrijskih gostov v strukturi prihodov in nočitev
tujih gostov. Za turizem in gostinstvo so značilne razmeroma nizke bruto plače. Hkrati lahko
zaznamo tudi negativni trend zaposlovanja in ustvarjenih prihodkov od prodaje, ki pa je
posledica prevzema nekaterih ključnih domačih družb s strani drugega lastnika.
Turizem, kot eden izmed ključnih prihodnjih razvojnih potencialov Pomurja, se sooča tudi z
nekaterimi težavami, in sicer z nizko stopnjo trženja kulturne in naravne dediščine,
pomanjkanjem izmenjave informacij v turistični industriji in pri tržnem sodelovanju,
pomanjkanjem mikro in malega turističnega podjetništva (družinskega podjetništva) s
ponudbo specializiranih, inovativnih, visokokakovostnih turističnih proizvodov in storitev.
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Ključne razvojne priložnosti razvoja turizma v regiji predstavljajo predvsem povečanje
vlaganj v promocijo skupnega nastopa in povezovanja turističnih akterjev v regiji,
oblikovanje in promocija celostne podobe Pomurja, kot sonaravne turistične destinacije, s
sočasnim razvojem novih dodatnih storitev (Analiza stanja …, 2012).

Struktura turistov
V turističnih nastanitvenih objektih je bilo leta 2013 v Pomurju 159.436 prihodov domačih
turistov in 96.850 prihodov tujih turistov (skupno 256.286). Za isto leto je število nočitev
domačih turistov znašalo 534.559, tujih turistov pa 369.634. Prihodi domačih turistov so od
leta 2008 do 2011 naraščali do števila 175.468 (2011), od takrat naprej do leta 2013 pa je
opazno zmanjševanje števila prihodov domačih turistov. Zanimivo pa je opaziti obraten trend
pri številu prihodov tujih turistov, ki je od leta 2008 do 2010 upadalo, in sicer z 99.377
prihodov (2008) na 91.913 prihodov (2010), se pa število prihodov tujih turistov ponovno
povečuje (96.850 prihodov) do leta 2013 (SURS, 2014).
Statistični podatki kažejo, da je delež tujih turistov v Pomurju s 37 % eden izmed najnižjih v
Sloveniji (v Sloveniji je leta 2013 delež prihodov tujih turistov predstavljal kar 67 %) (SURS,
2014). Med tujimi gosti v Pomurju prevladujejo Avstrijci, Nemci, Italijani, Hrvati in
madžarski gostje. Največji delež med tujci predstavljajo turisti v starostni skupini nad 50 let.
Po poklicih in izobrazbi je struktura turistov razpršena, največ je srednje izobraženih.
Najpogostejši motivi prihoda so oddih, preventivno zdravljenje, naravne lepote, mir …
Pomembno je dejstvo, da tako zdravilišča kot tudi turistične kmetije beležijo visok delež
stalnih gostov (Analiza stanja …, 2012).

Namestitvene kapacitete
V Pomurju je bilo v letu 2013 6.770 ležišč, kar predstavlja skoraj 6 % vseh namestitvenih
zmogljivosti v Sloveniji. Turistične namestitvene zmogljivosti se povečujejo, saj se je število
ležišč od leta 2008 do leta 2011 povečalo za 4 %, do leta 2013 pa je število ležišč za isto
vrednost upadlo (SURS, 2014).
Struktura namestitvenih kapacitet je zelo raznolika. Več kot polovico vseh ležišč (52 %)
predstavljajo ležišča v hotelih in večjih nastanitvenih objektih, 34 % ležišč je v ostalih
nastanitvenih objektih (apartmajska in počitniška naselja, turistične kmetije, mladinski hoteli,
zasebne sobe, drugi nastanitveni objekti), 14 % ležišč pa predstavljajo kampi. V zadnjih 10
letih so bili v Pomurju pri izgradnji novih namestitvenih kapacitet predvsem aktivni
ponudniki v termalnih kompleksih in zdraviliščih. Ti so sledili državni politiki o gradnji in
širitvi infrastrukture v segmentu ponudbe zdraviliškega turizma in wellnessa in so tako tudi
črpali sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. S 7 % deležem prenočitvenih
obratov Slovenije ima Pomurje pomembno vlogo na trgu. Tako je danes v Pomurju 8 % vseh
hotelov s 5 zvezdicami v Sloveniji in 10 % vseh hotelov s 4 zvezdicami. Prihodi in nočitve
turistov so v Pomurju skoncentrirani predvsem v večjih turističnih centrih, ki so v glavnem
povezani s termami ter tamkajšnjo zdraviliško in wellness ponudbo. Tako je občutno največ
nočitev doseženih v sklopu Term 3000, Zdravilišča Radenci, Term Banovci, Term Vivat,
Term Lendava in Bioterm Mala Nedelja. Vsi ti našteti turistični ponudniki so obenem tudi
največji ponudniki prenočitvenih zmogljivosti v Pomurju (SURS, 2014; Analiza stanja …,
2012).
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RRP Pomurja (2007) povzema naslednje ugotovitve, ki se navezujejo na turistično ponudbo v
Pomurju:
- Pomurska zdravilišča (Panonske terme) so s ponudbo wellness storitev v minulem
strateškem obdobju (z vidika razvoja integralne turistične ponudbe) predstavljala
najpomembnejše turistične proizvode pomurskega turizma.
- Tematski parki (»energetski parki« Grad, Bukovnica, Razkriški kot) so v Pomurju
premalo izkoriščena priložnost, saj za ta segment ponudbe še niso izdelani integralni
turistični produkti.
- Pomurska turistična zveza (PTZ) uspešno povezuje turistična društva, ki so
najpomembnejši vir vključevanja posamičnih elementov kulturne in naravne dediščine
v integralno turistično ponudbo.
- Kulturne prireditve in festivali se bolj ali manj uspešno vključujejo v turistično
ponudbo.
- V Pomurju obstaja pomanjkanje športne turistične ponudbe. Večina športne turistične
infrastrukture je v javni lasti (občine, šole, klubi ipd.), športna ponudba pa je
preskromno vključena v integralno turistično ponudbo regije.
- Poslovni turizem sodi med najslabše razvite segmente turistične ponudbe Pomurja.
- Tematske poti (pohodniške, kolesarske, gozdne, učne …) predstavljajo dober vir za
oblikovanje atraktivne integralne turistične ponudbe, vendar so premalo povezane med
seboj in preskromno vključene v turistično ponudbo regije.
- Vinske ceste Pomurja so osnovna infrastruktura razvoja turizma na pomurskem
podeželju. Tudi za ta segment velja, da bi ga bilo potrebno intenzivneje vključevati v
integralno turistično ponudbo pomurske turistične destinacije.
- Za sektor organizatorjev potovanj (turističnih agencij) v Pomurju je značilno, da se
agencije pretežno ukvarjajo s prodajo potovalnih aranžmajev večjih organizatorjev
potovanj prebivalcem Pomurja.

7.3 PREDSTAVITEV GLAVNIH OBLIK TURIZMA V POMURJU
Ker je eden izmed ciljev diplomske naloge analizirati ter predstaviti obstoječo turistično
ponudbo v Pomurju, bo v tem poglavju predstavljena aktualna turistična ponudba Pomurja.
Poudarek bo predvsem na prevladujočih oblikah in prav tako do sedaj razvitih alternativnih
oblikah turizma.
7.3.1 ZDRAVILIŠKI TURIZEM
Po kakovosti in količini termalnih ter mineralnih voda sodi Pomurje med najbogatejša
območja ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi. Lahko bi rekli, da jedro turistične ponudbe
predstavljajo ravno zdravilišča oziroma toplice.
Zdraviliški turizem spada med najstarejše oblike turizma. Pogoj za nastanek in razvoj
zdravilišč so naravna zdravilna sredstva ter njihov zdravilni učinek. Zdravilišča se razvijajo
tam, kjer so naravne danosti, ki imajo zdravilni ali vsaj blagodejni učinek na človekovo
zdravje. Takšni zdravilni faktorji so: termalna voda različnih lastnosti in toplote (od 32 °C do
73 °C), mineralna voda, morska voda, zdravilno blato in klimatske razmere. Zaradi
specifičnosti ponudbe se zdraviliški turizem razlikuje od drugih vrst turizma. Na začetku je bil
zdraviliški turizem predvsem namenjen zdravljenju najrazličnejših bolezni ter skrbi za
ohranjanje dobrega počutja. S spreminjanjem načina življenja pa se spreminja tudi zdraviliški
turizem (Burjan, 2006).
Na turističnem trgu je Pomurje znano kot zdraviliška turistična destinacija. Med iskanjem
nafte je iz vrtin namesto nafte pritekla termomineralna voda. Tako so nastala zdravilišča in
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termalna kopališča po vsem Pomurju. Zdraviliški turizem v Pomurju je že sedaj in bo tudi v
bodoče trdna osnova turizma, ob katerem bi se morale razvijati še vse ostale vrste turizma.
Zdraviliški turizem je v primerjavi z drugimi turističnimi področji tista razvojna prednost, ki
mora rast in razvoj turizma vsaj izenačiti z drugimi bolj razvitimi turističnimi območji
(Burjan, 2006).
V zdraviliščih mora infrastruktura upoštevati potrebe in želje tako turistov kot tudi lokalnega
prebivalstva. V Pomurju pa prihaja do neskladij v smislu neusklajenosti razvojnih ciljev
turizma z interesi drugih dejavnosti, predvsem kmetijstva, energetike in industrije (Burjan,
2006).
PANONSKE TERME
Nosilec turistične ponudbe pomurske regije so Panonske terme, ki se nahajajo v
severovzhodnem delu Slovenije. Panonske terme so nastale kot ideja o kapitalskem
povezovanju zdravilišč v severovzhodnem delu Slovenije pod skupno blagovno znamko.
Združujejo pet term severovzhodne Slovenije: Terme 3000 Moravske Toplice, Terme
Radenci, Terme Ptuj, Terme Lendava in Terme Banovci. Prav tako so del poslovne skupine
Sava hotels & resorts. Osnovni namen je bil združiti tradicijo, znanje in ponudbo posameznih
destinacij v skupni blagovni znamki Panonske terme. Povezane družbe ponujajo turističnemu
trgu širok izbor storitev na področju hotelirstva, gostinstva, zdravstva, kopališča, športa in
rekreacije, ter igralniške dejavnost (Sarjaš, 2008).
Terme 3000 Moravske Toplice imajo največ vodnih površin ter najširšo ponudbo namestitev
in aktivnosti. Njihova posebnost je edinstvena črna termalna voda s specifičnimi zdravilnimi
učinki. Terme Radenci so sodobne toplice z več kot 120-letno zdraviliško tradicijo in izviri
svetovno znane mineralne vode Radenska – Tri srca. Na območju, kjer se nahajajo Terme
Lendava, najdemo izredno redko zdravilno vodo, ki ugodno vpliva na kožo in kožne bolezni
(Sarjaš, 2008).
ALTERNATIVNE OBLIKE ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA
Kot najnovejši trend razvoja zdraviliškega turizma se vse pogosteje pojavljajo integralni
turistični proizvodi, z izrazi okolju prijazne in energetsko učinkovite terme. V medijih je
pogosto moč zaslediti veliko govora o EU Marjetici.
Znak za okolje EU za turistične namestitve EU Marjetica je od leta 2003 uradni znak
Evropske unije za okolju prijazne turistične nastanitvene obrate. Oblikovan je bil kot
priznanje in pohvala turističnim namestitvenim zmogljivostim, ki spoštujejo okolje. Naj bi bil
zagotovilo za okolju prijazno delovanje, s tem tudi dodana vrednost produktu ali storitvi, ki
naj vpliva na odločitev turistov glede izbire izdelka ali destinacije. Objekti, ki so pridobili
znak za okolje EU za turistične namestitve, si prizadevajo za:
• nižje onesnaževanje zraka;
• varčno rabo energije in drugih naravnih virov;
• manjše onesnaževanje okolja in okolice;
• v ponudbi prehrane uporabljajo organsko pridelano hrano (Okoljski znak …, 2014).
Na območju Pomurja je kot posebno alternativno obliko zdraviliškega turizma pomembno
omeniti bioterme Mala Nedelja, ki so novost na turističnem zemljevidu Slovenije. Ležijo v
kraju Mala Nedelja, ki je 11 km oddaljen od Ljutomera. S svojo usmerjenostjo k sonaravnemu
bivanju ob nudenju kakovostnih storitev presegajo obstoječo ponudbo in postavljajo nov
standard na področju zelenega turizma, kot aktualna alternativna oblika masovnega turizma.
Prav tako imajo bioterme Mala Nedelja edini okolju prijazen hotel v Pomurju (Bioterme …,
2014).
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Slika 13: Bioterme Mala Nedelja

Vir: Bioterme…, 2014
7.3.2 POSLOVNO-KONGRESNI TURIZEM
V Pomurju poslovno-kongresni turizem sodi med slabše razvite segmente turistične ponudbe.
Vseeno pa je infrastrukturna opremljenost za potrebe izvajanja kongresnega turizma
zadovoljiva, vendar je umeščena predvsem v dveh zdraviliških centrih (Radenci in Moravske
Toplice), kjer prihaja do mešanja ciljnih skupin gostov z različnimi potrebami in pričakovanji
(Regionalni razvojni program …, 2007).
Poslovni turizem obsega kongresno dejavnost, ki je specifična dejavnost in zahteva zelo
veliko živega dela in osebne odgovornosti. V kongresno dejavnost spadajo kongresi, poslovna
srečanja, seminarji, konference, družbena srečanja, dejavnosti in oblike motivacijskih
potovanj, sejemske dejavnosti. Ob nadaljnjem razvoju kongresne in cestne infrastrukture
lahko ta segment pomeni razvojno priložnost za t.i. »urbani turizem« mest Murska Sobota in
Lendava (Regionalni razvojni program …, 2007).

7.3.3 3E TURIZEM: EKOLOŠKE, ETNOLOŠKE, ENOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Pomurje je regija, ki se lahko ponaša z visokim deležem gozdnih površin, z bogato biotsko
raznovrstnostjo, z ekološko ohranjenim podeželjem in kulturno raznovrstnostjo. Iztočnica
tovrstne oblike alternativnega 3E turizma je podeželski turizem z vrsto pomembnih etnoloških
prednosti (kulinarika, vino, kulturna dediščina). Zaradi bogate gastronomije Pomurja,
številnih običajev in drugačnega načina življenja ta vrsta turizma nudi velike možnosti za
razvoj turizma ter prepoznavnost Pomurja (Porle, 2010).

TURIZEM NA PODEŽELJU IN KMETIJAH
Pomemben del strategije slovenskega turizma z vidika regionalnega razvoja je turizem na
podeželju s poudarkom na razvoju turističnih kmetij, saj je pomemben, atraktiven del
dopolnilne turistične ponudbe temeljnim produktnim in geografskim področjem. Turizem na
podeželju se pogosto obravnava kot alternativna razvojna strategija za ekonomsko in socialno
regeneracijo v ruralnih območjih. Podeželski turizem bi lahko obravnavali kot specifičen
strokovni pojem, saj označuje značilne oblike turistične ponudbe, ki jih podeželje lahko
razvije, kot tudi posebne pristope za spodbujanje razvoja turizma v podeželskih regijah (Pažek
in sod., 2005).
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Kot ena od oblik dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko organiziran turizem na kmetiji.
Priložnosti za razvoj novih dopolnilnih dejavnosti se največkrat kažejo v neizkoriščenih
potencialih posameznega okolja in se pojavljajo na področju predelave kmetijskih
proizvodov, oživljanja tradicije domače obrti, razvoju servisnih dejavnosti značilnih za
podeželsko okolje, pa tudi na področju razvoja turizma in spremljajočih dejavnosti (Pažek in
sod., 2005).
Turizem na kmetiji je turistični proizvod, ki je tržno zanimiv in kakovosten, zasnovan na
privlačnosti naravne in kulturne dediščine podeželja, gostoljubnosti in domačnosti kmečke
družine in individualnosti ponudbe. Razvoj turizma na kmetiji temelji na odgovornem in
spoštljivem odnosu do naravnega, kulturnega in družbenega okolja. Turistične kmetije z
nastanitvijo ustvarijo okoli 84.000 prenočitev, kar pomeni 1 % prenočitev na ravni države, in
so v povprečju letno zasedene 75 dni. Cilj je povečati povprečno zasedenost na 100 dni ter
izboljšati kakovost turističnih storitev in ponudbe (Strategija …, 2012).
Razvoj tovrstnega turizma v Pomurju omogočajo značilno razviti običaji in navade za to
območje in aktivnost lokalnega prebivalstva. Ob tem nastajajo tudi objekti, ki ponujajo
nakupe pristne domače hrane, možnost zabave in oddiha, ki jih največkrat imenujemo z imeni
turistične kmetije, kmečki turizmi, vinotoči, eko-, bio- in izletniške kmetije ter podobno.
Turizem na podeželju pa ni povezan zgolj z delom na kmetiji, ampak nudi številne možnosti
kvalitetnega preživljanja prostega časa. Velika prednost podeželskega turizma je, da ga lahko
povezujemo s številnimi drugimi aktivnostmi (pohodništvom, jahanjem, planinarjenjem,
kolesarjenjem, tekom, ogledom naravnih in kulturnih znamenitosti …) (Plodovi podeželja,
2014).
Turizem na kmetiji se pojavlja predvsem kot oblika dopolnilne dejavnosti kmetijski pridelavi,
ki ponuja možnost višje stopnje predelave pridelkov in njihovo trženje. Obenem pa
predstavlja vse bolj iskano popestritev turistične ponudbe na deželi. Razvoj turizma na kmetiji
je pomemben, ker osvešča kmetije in kmečko prebivalstvo, prispeva k ohranjanju poseljenosti
podeželja, komunalnemu urejanju, kulinarike, kulture in običajev (Leder in sod., 2004).
Turistične kmetije se obravnavajo kot eden izmed možnih turističnih izdelkov na podeželju,
čeprav del slovenske javnosti enači ponudbo turizma na podeželju s ponudbo turističnih
kmetij. Za razvoj in trženje celovite turistične ponudbe na podeželju je pomembno, da
sodelujejo vsi turistični ponudniki znotraj regije (Leder in sod., 2004).
Turistična dejavnost na kmetiji je v Sloveniji opredeljena kot dopolnilna dejavnost na kmetiji.
Gre za eno zahtevnejših dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki jo opredeljujeta Zakon o
kmetijstvu in Zakon o gostinstvu. Pogosto se za kmetije, ki se ukvarjajo s turistično
dejavnostjo, uporablja napačen izraz kmečki turizem. Pravilno poimenovanje kmetije, ki se
ukvarja s turizmom, je turistična kmetija. Kmetija, ki se usmerja v turistično dejavnost, mora
biti urejena, zagotavljati mora dovolj surovin za ponudbo domače hrane in pijače in imeti
dovolj delovne sile. Za turizem naj se odloči cela družina, ki živi na kmetiji (Združenje
turističnih …, 2014).
Oblike gostinske dejavnosti na kmetiji:
- Kmetija z nastanitvijo: za nastanitev lahko kmetija ponuja sobe, stanovanje ali
apartma in prostor za kampiranje. Na kmetiji je mogoče urediti tudi prostor za
kampiranje. (V Pomurju 15 kmetij z nastanitvijo.)
- Izletniška turistična kmetija: ponuja hrano in pijačo, ne nudi pa prenočišč. Izletniška
kmetija lahko nudi jedi iz domačega okolja, doma pridelane in predelane pijače,
napitke, ustekleničeno in mineralno vodo. (V Pomurju 15 izletniških kmetij.)
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Vinotoč: gre za obliki strežbe in prodaje lastnega vina in drugih doma pridelanih
alkoholnih in brezalkoholnih pijač čez vse leto.
- Planšarija lahko ponuja: sir, mleko, mlečne izdelke in hladne prigrizke, doma
pridelane alkoholne in brezalkoholne pijače, tople in hladne napitke in eno domačo jed
iz kotlička.
Oblike negostinske dejavnosti na kmetiji:
• ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije,
• prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti,
• prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
• turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili,
• ježa živali,
• žičnice, vlečnice, sedežnice,
• oddajanje športnih rekvizitov,
• oddajanje površin za piknike (Združenje turističnih …, 2014).
-

Med 3E alternativno obliko turizma štejemo tudi kulinariko, domačo obrt in pridelavo vina.
Vsi omenjeni proizvodi imajo posebne značilnosti, ki so značilne za to območje, torej
Pomurje. Bogata kulinarična ponudba je velikokrat razlog, da se turisti odločijo za obisk te
destinacije. Pomurje je najbolj poznano po tradicionalni prekmurski gibanici in bograču. Isto
lahko rečemo za vina, ki slovijo predvsem po poznejših trgatvah. Izpostavimo lahko danes
prevladujoče sorte: laški rizling, šipon, renski rizling, janževec, chardonnay, jurka, traminec
… Omeniti moramo tudi 4 turistične vinske ceste, ki so speljane po vinorodnih predelih
Pomurja: Gorička vinsko-turistična cesta, Lendavska turistična cesta, Radgonsko-Kapelska
turistična cesta in Jeruzalemska vinska turistična cesta.
7.3.4 AKTIVNI
TURIZEM
(3A
ADRENALINSKE PREDNOSTI)

TURIZEM:

ATRAKTIVNE,

AKTIVNE,

3A turizem je vrsta turizma, ki se posebej usmerja na turiste, ki se na svojih počitnicah želijo
športno udejstvovati. To je oblika aktivnih počitnic, iskanja atraktivnih področij in doživljanja
adrenalinskih občutij. Temelji tovrstne turistične ponudbe so alpinizem, gorništvo in
pohodništvo, ribištvo, atraktivni vodni športi na rekah in jezerih, posebna področja zelenih
športov, kamor vključujemo golf, tenis, kolesarstvo, balonarstvo, letalstvo, lov in jahanje
(Porle, 2010).

POHODNIŠTVO IN KOLESARJENJE
Pohodništvo in kolesarjenje sta med najpomembnejšimi in najbolj trajnostnimi turističnimi
proizvodi aktivnih počitnic v Sloveniji z več kot 10.000 km dobro označenih pohodniških
poti, ter več kot 8.000 km označenih kolesarskih poti (Strategija …, 2012).
Pohodniške programe po Sloveniji za turiste pripravljajo specializirane agencije. Tako se
lahko turisti v spremstvu izkušenih vodnikov odpravijo na krajše ali daljše ture po celotni
Sloveniji.
Pomurje pa je pohodnikom najmanj odkrita slovenska pokrajina, ki je reliefno zanimiva s
svojo ravnino na obeh straneh Mure, gričevjem Goričkega in Lendavskih goric na severu ter
Slovenskih goric na jugu. Za promocijo in razvoj pohodništva v pomurski regiji v sodelovanju
z občinami, turističnimi društvi in drugim turističnimi ponudniki skrbi Center za nordijsko
hojo Pomurja. Center označuje ter oblikuje pohodne in nordijske poti. V Pomurju je okrog
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117 km označenih rekreativnih, tematskih in poti za nordijsko hojo (Pomurje, 2010). Naj
izpostavimo nekatere:
- Pot kulturne dediščine (Bogojina, Trnavski breg, Filovski breg, Gaj Filovci);
- Sladka pot (Ratkovci, Berkovci, Ivanjševci);
- Pot vinotočev (Tešanovci, Suhi Vrh, Zgornji Moravci, Moravske Toplice);
- Učna gozdna pot Mrtvice reke Mure;
- Turistična gozdna učna pot Fuks graba;
- Gozdna učna pot Tromejnik;
- Poti za nordijsko hojo: Na prvi breg (Moravske Toplice, Martjanci), Martjanska pot
(Martjanci, Moravske Toplice, Noršinci), Zelena pot (Sebeborci, Moravske Toplice)
…
Vzporedno z razvojem pohodniških poti je v zadnjem desetletju potekal tudi razvoj
kolesarskih poti v Pomurju. Razgibana pokrajina Goričkega in Lendavskih goric ter
nepregledne ravnice ob Muri omogočajo zadovoljstvo kolesarjem vseh zahtevnostnih stopenj.
Dejstvo, da so predvsem ceste in poti po Goričkem zelo neprometne, daje razvoju kolesarstva
veliko prednost. Pomurje se velikokrat izkorišča tudi kot izhodiščna točka za kolesarje daljših
dnevnih ali večdnevnih tur, kjer je na voljo precej cenovno ugodnih namestitev in omogoča
pestro izbiro izletov v kombinaciji s sosednjimi regijami Avstrijske Štajerske, Porabja, Zalske
županije do Blatnega jezera, Prlekije in Medžimurja. Kolesarske poti so solidno označene,
veliko je pa tudi promocijskega materiala (karte, zloženke), ki kolesarjem, ki regije še ne
poznajo dobro, pomaga pri načrtovanju. Turistični ponudniki tudi omogočajo izposojo koles
(GoPrekmurje, 2014). Kolesarske poti po Pomurju:
- Po kolesarskih poteh od Lendave do Goričkega: kolesarsko doživetje ob Muri je
nadaljevanje avstrijske kolesarske poti, prepleta levi in desni breg, pelje do Hrvaške in
nazaj (»Možno je krožno!«) – 13 različnih kolesarskih poti.
- Raj za kolesarje: projekt TIC Moravske Toplice, 10 kolesarskih poti: Neman časa pa
nej volej (Nimam časa in ne volje), K štrkon na obisk (K štorkljam na obisk), K
Plečnikovoj golobici (K Plečnikovi golobici), Pout svetovnoga rekorda (Pot
svetovnega rekorda), …
- Gorička pot: Mačkovci (Vinska klet Marof) – Vidonci – Dolič – Kuzma – Grad –
Kruplivnik – Radovci – Bodonci – Poznanovci – Prosečka vas – Mačkovci.

LOVSKI TURIZEM
Za območje Pomurja je potrebno omeniti tudi lovski turizem, ki letno privabi do 300 gostov.
V Pomurju se nahajata dve lovišči posebnega pomena: Fazan v Beltincih in Kompas v
Peskovcih, ki ju upravlja Zavod za gozdove Slovenija, lov pa poteka v spremstvu zaposlenega
revirnega lovca in ne samostojno. Skozi leto lovišči posebnega namena v Pomurju obišče
okoli 300 lovskih gostov, od tega približno polovica iz Slovenije, ostalo pa iz Avstrije, Italije,
Nemčije, včasih tudi Rusije. Denar, ki ga turisti namenijo za to vrsto turizma pa se ponavadi
vrne v naravo. S tem denarjem lovci kasneje kupijo krmo, semena in gnojila za divjad po
zimi. Iz navedenih primerov je tako lepo razvidno, da se iz lovskega turizma financira
izboljševanje pogojev za življenje divjadi v naravi. V Pomurju se v sklopu lovskega turizma
lovi srne, jelene, divje prašiče, damjake, fazane, poljske jerebice, race mlakarice, poljskega
zajca, lisico, jazbeca, kuno belico, nutrijo, rakunastega psa, pižmovko, sivo vrano, šojo in
srako ter tudi navadnega polha. Vse ostale živalske vrste so v Sloveniji zavarovane. Največ
povpraševanja je za lov na srnjad, še največ zanimanja je za odrasle srnjake, pa tudi za fazane
in divje prašiče (Sobotainfo, 2014).
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7.3.5 3D TURIZEM DOŽIVETIJ
Ta alternativna oblika turizma predstavlja turistično ponudbo, ki temelji na doživljajskih in
domišljijskih aktivnostih. Ta usmeritev združuje ponudbo tako imenovanega trga motivov,
doživljajskih praks, tematskih usmeritev, ki spodbujajo posebna doživetja in občutja pri
turistih. Temeljna značilnost je spodbujanje naravnih, kulturnih in vsebinsko zaokroženih
programov na posebnih turističnih območjih, ki nimajo izrazito turističnih atrakcij. Ta
turistična ponudba je posebej vezana na turistične prireditve, ki povezujejo določene elemente
slovenske dediščine s posebnimi doživetji.
3D turizem odlično dopolnjuje druge vrste turizma, saj popestri klasične turistične ponudbe.
Med drugim ga najdemo tudi v programih družinskega, podeželskega, aktivnega in
izletniškega turizma (Porle, 2010).

MLADINSKI TURIZEM
Pojem mladinski turizem povezujemo s potovanji izven sezone ter željo po izkušnjah,
pustolovščinah in zabavi brez nadzora staršev oziroma skrbnikov. Znotraj trga obstajajo
mnoge delitve in tržne niše (nahrbtnikarji, jezikovna potovanja, študij v tujini, delo v tujini).
Trenutno je težko zaslediti eno samo definicijo mladinskega turizma, saj se pojavljajo različne
opredelitve pri starosti mladih. Spodnja starostna meja je pogosto pri 16. letih, medtem ko
zgornja variira med 24. in 35. letom (Heraj, 2010).
Mladinski turizem v Sloveniji sicer predstavlja majhen, toda vedno pomembnejši del celotne
turistične ponudbe. Kljub temu se organizacije in ponudniki turističnih ponudb zavzemajo za
njegov hitrejši razvoj.
Pomembno je omeniti prvi mladinski hotel v Pomurju, in sicer mladinski hotel hostel Mavrica
v Moravskih Toplicah. Je prvi ponudnik nizkocenovnih prenočišč na tem območju. Namenjen
je mladim, družinam z otroki, popotnikom in vsem, ki si kljub nižji ceni ne želijo manj
udobja. Hostel stoji v osrčju Moravskih Toplic. Hostel z nizkocenovnimi prenočišči omogoča
počitnice v Prekmurju tudi tistim domačim in tujim turistom, ki si dražjih počitnic oziroma
prenočišč v trenutnih časih ne morejo privoščiti (Pomurje, 2014).
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8 ANALIZA
IN
PRIMERJALNI
ANKETIRANJA
TURISTOV
NA
KMETIJAH IN V ZDRAVILIŠČIH

REZULTATI
TURISTIČNIH

8.1 IZHODIŠČA TERENSKEGA PROUČEVANJA
Glede na to, da je ključni namen diplomske naloge ugotoviti, v kolikšni meri bi alternativne
oblike turizma lahko prispevale k razvoju turizma v Pomurju, smo s pomočjo anketne
raziskave poskušali ugotoviti relevantne značilnosti turističnega ravnanja obiskovalcev
izbranih pomurskih turističnih krajev in njihov odnos do alternativnih oblik turizma.
Anketirali smo obiskovalce zdravilišč in turističnih kmetij. Zdraviliški turizem smo v
obravnavanih primerih smatrali za specifično obliko množičnega turizma, odgovore gostov
zdravilišč pa smo primerjali z odgovori obiskovalcev turističnih kmetij. Turizem na kmetiji
smo v sklopu anketne raziskave pogojno povezali z alternativnim turizmom, pri tem pa
moramo poudariti, da se alternativni turizem ponavadi opredeljuje zgolj v odnosu do
množičnega turizma kot nekaj, kar je različno od njega. Osredotočili smo se na tiste turistične
dejavnike, ki bi predvidoma najbolj pozitivno vplivali na razvoj Pomurske regije v
prihodnosti. Za to analizo smo se odločili, ker nas je zanimalo, ali so opazne razlike v
navadah, ravnanju, motivih obiska in poznavanju izraza alternativni turizem med obiskovalci
zdravilišč oziroma turističnih kmetij.
Anketirali smo 100 naključno izbranih obiskovalcev turističnih krajev, ki smo jih uvrstili v
dve različni skupini, in sicer:
 prva skupina so bili obiskovalci zdravilišč, kjer smo zdraviliški turizem šteli za
specifično obliko množičnega turizma. Anketiranih je bilo 50 naključno izbranih
obiskovalcev zdravilišč v Pomurju (Terme 3000, Hotel Termal, Terme Radenci,
Terme Vivat) – v nadaljevanju obiskovalci zdravilišč.
 Druga skupin so bili obiskovalci turističnih kmetij, kjer smo turizem na kmetijah (kot
nasprotje množičnega turizma) šteli za alternativno obliko turizma. Anketiranih je bilo
50 naključno izbranih obiskovalcev turističnih kmetij (Turistična kmetija Puhan,
Turistična kmetija Ferencovi, Turistična kmetija Flisar) in apartmajskega naselja
Panonska vas. Zaradi težje pridobitve ustreznega števila izpolnjenih anketnih
vprašalnikov na turističnih kmetijah smo v isto skupino uvrstili tudi apartmajsko
naselje Panonska vas – Oaza zdravja Tešanovci, ki ga zaradi njegovih značilnosti
ravno tako lahko povezujemo z alternativnimi oblikami turizma v Pomurju. Tam je
bilo anketiranih 14 obiskovalcev. V nadaljevanju bodo ti anketiranci označevani kot
obiskovalci turističnih kmetij (vključeni tudi obiskovalci apartmajskega naselja).
Anketni vprašalniki so bili razdeljeni v hotelih, na recepcijah kopališč, turističnih kmetijah in
na recepciji apartmajskega naselja. Poudariti moramo, da so bili poleg obiskovalcev, ki so
preživljali dopust na izbranih destinacijah, v hotelskih in apartmajskih objektih kot tudi na
turističnih kmetijah, v anketno raziskavo vključeni tudi enodnevni obiskovalci.
Pripravili smo 2 anketna vprašalnika, ki sta bila v osnovi enaka za obe skupini anketirancev, z
izjemo enega vprašanja, ki ne bi bilo relevantno za drugo skupino. Za to smo se odločili, ker
smo tako lahko rezultate kar najbolj smiselno in najlažje primerjali med seboj. Anketna
vprašalnika sta bila sestavljena iz različnih tipov vprašanj. Anketni vprašalniki, ki so bili
razdeljeni med turiste, ki so bili nastanjeni pri zdraviliških ponudnikih, so vsebovali 25
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vprašanj, anketni vprašalniki, ki so bili namenjeni obiskovalcem turističnih kmetij, pa so
vsebovali 24 vprašanj. Vprašanja na anketnem vprašalniku so bila le v slovenskem jeziku, so
pa v anketni raziskavi sodelovali tudi štirje hrvaški turisti.
Z anketo smo želeli ugotoviti:
- kakšni so glavni motivi/nameni obiska;
- pogostost in trajanje obiska;
- kakšen je na splošno odnos turistov do okolja;
- kako preživljajo prosti čas na dopustu;
- kolikim so s strani turističnih ponudnikov predstavljene naravne vrednote,
znamenitosti, lokalni ponudniki …;
- kolikšno je poznavanje izraza alternativni turizem;
- koliko bi sploh bilo interesa po novih oblikah turizma;
- kaj je tisto, zaradi česar se gostje vračajo oz. ne vračajo v iste turistične destinacije.
Predvsem želimo izpostaviti razlike med obiskovalci turističnih kmetij in obiskovalci
zdravilišč na podlagi vseh zgoraj naštetih dejavnikov.

8.2 DELOVNE HIPOTEZE
H1: Cena ponudbe je najpomembnejši dejavnik pri izbiri turističnega kraja, ostali dejavniki
(turistična infrastruktura, narava in urejeno okolje ter raznovrstnost aktivnosti) so bolj
postranskega pomena.
H2: Izraz alternativni turizem pozna več kot polovica anketiranih obiskovalcev zdravilišč in
turističnih kmetij.
H3: Obiskovalci turističnih kmetij poznajo bistveno več znamenitosti Pomurja kot obiskovalci
zdravilišč.
H4: Prevladujoči razlog za ponovni obisk istega turističnega kraja je urejenost okolja in lepa
pokrajina.

8.3 REZULTATI ANALIZE
Rezultati ankete bodo prikazani za vsako vprašanje posebej, in sicer za obe skupini
anketirancev skupaj, da bo primerjava med njimi kar najbolj pregledna. Najprej bodo
prikazani rezultati anketiranih obiskovalcev zdravilišč, nato rezultati anketiranih obiskovalcev
turističnih kmetij. Uporabili bomo grafični in tabelarni prikaz rezultatov.

8.3.1 DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ANKETIRANCEV
Najprej bodo predstavljene osnovne demografske značilnosti anketirancev, in sicer so nas
zanimale naslednje lastnosti: spol anketirancev, letnica rojstva, izobrazba, dejavnostni status
in občina stalnega prebivališča.
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SPOL
Spol (zdraviliški obiskovalci): (n = 50)

Spol (obiskovalci turističnih kmetij): (n = 50)

Grafikon 1: Spol anketiranih obiskovalcev Grafikon 2: Spol anketiranih obiskovalcev
zdravilišč
turističnih kmetij
Anketiranih je bilo skupaj 100 turistov, od tega polovica obiskovalcev zdravilišč in polovica
obiskovalcev turističnih kmetij. V obeh primerih je bilo več anketiranih ženskega spola, in
sicer pri obiskovalcih zdravilišč 58 % in pri obiskovalcih turističnih kmetij 52 %.


STAROST

V katero starostno skupino spadate? (n = 50)
(obiskovalci zdravilišč)

V katero starostno skupino spadate? (n = 50)
(obiskovalci turističnih kmetij)

Grafikon 3: Starost anketiranih obiskovalcev Grafikon 4: Starost anketiranih obiskovalcev
zdravilišč
turističnih kmetij
Anketirance smo spraševali po letnici rojstva. Delež starih od 21 do 40 let in od 41 do 60 let
je bil dokaj podoben pri obeh skupinah anketirancev, v zdraviliščih je starostni razred od 21
do 40 let zavzemal 42 % in starostni razred od 41 do 60 let 38 %, na turističnih kmetijah pa se
je delež starih od 21 do 40 let dvignil do 54 % in delež starih od 41 do 60 let do 40 %. Najbolj
opazna razlika se je pojavila pri obiskovalcih, ki so starejši od 61 let. Izstopa predvsem obisk
starejših ljudi v zdraviliščih, in sicer z 20 %, medtem ko je obisk te starostne skupine na
turističnih kmetijah bistveno manjši in predstavlja le 6 %. Menimo, da se ta razlika pojavlja
zato, ker zdravilišča nudijo zdravstvene storitve, turistične kmetije pa ne. Obiskovalci nad 61
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let so tudi zaradi starosti manj aktivni in se odpravljajo predvsem iz zdravstvenih razlogov v
zdravilišča.


IZOBRAZBA
Izobrazba (n = 50)

Grafikon
5:
Izobrazba
obiskovalcev zdravilišč

Izobrazba: (n = 50)

anketiranih Grafikon
6:
Izobrazba
obiskovalcev turističnih kmetij

anketiranih

Glede izobrazbe so rezultati podobni. Med obiskovalci zdravilišč so prevladovali turisti s
srednješolsko izobrazbo (46 %), nekoliko slabše zastopani so bili obiskovalci z višješolsko ali
visokošolsko izobrazbo (42 %), najmanj anketiranih pa je bilo z osnovnošolsko izobrazbo (12
%). Pri obiskovalcih turističnih kmetij pa so z manjšim odstopanjem prevladovali tisti z
višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (46 %), sledili so obiskovalci s srednješolsko
izobrazbo (44 %) in tisti z osnovnošolsko izobrazbo ali manj, ki so predstavljali 10 %
anketirancev.


DEJAVNOSTNI STATUS
Dejavnostni status: (n = 50)
(obiskovalci zdravilišč)

Dejavnostni status: (n = 50)
(obiskovalci turističnih kmetij)

Grafikon 7: Dejavnostni status anketiranih Grafikon 8: Dejavnostni status anketiranih
obiskovalcev zdravilišč
obiskovalcev turističnih kmetij
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Prevladovali so zaposleni anketiranci. Opazimo lahko bistveno večji delež samozaposlenih in
upokojencev med obiskovalci zdravilišč. Spodaj prilagamo tabelo s podatki.
Dejavnostni status (obiskovalci zdravilišč)

Dejavnostni status (obiskovalci turističnih kmetij)

Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Odgovori

Frekvenca

Odstotek

zaposlen

22

44 %

zaposlen

31

62 %

samozaposlen

9

18 %

samozaposlen

5

10 %

brezposeln

2

4%

brezposeln

2

4%

upokojenec

9

18 %

upokojenec

4

8%

kmet

1

2%

kmet

2

4%

gospodinja

0

0%

gospodinja

1

2%

Preglednica
1:
Dejavnostni
anketiranih obiskovalcev zdravilišč



status Preglednica 2: Dejavnostni status anketiranih
obiskovalcev turističnih kmetij

OBČINA STALNEGA PREBIVALIŠČA

(obiskovalci zdravilišč)
BELTINCI
CELJE
DOMŽALE
GORNJI PETROVCI
ILIRSKA BISTRICA
KAMNIK
KUNGOTA
LENART
LJUBLJANA
LOGATEC
MARIBOR
MARKOVCI PRI PTUJU
MURSKA SOBOTA
ORMOŽ
PTUJ
PUCONCI
RADENCI
RADOMLJE
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKE KONJICE
TRBOVLJE

(obiskovalci turističnih kmetij)

1
1
1
1
1
9
1
1
3
1
8
1
6
1
4
1
2
2
2
2
1

CANKOVA
CELJE
DOLENJSKE TOPLICE
GORNJA RADGONA
KAMNIK
KOPER
LJUBLJANA
LOGATEC
MARIBOR
MEDVODE
MORAVSKE TOPLICE
MURSKA SOBOTA
PTUJ
ROGAŠEVCI
SLOVENJ GRADEC
VANEČA
VELENJE
VELIKE LAŠČE
ZAGORJE OB SAVI
ZAGREB

2
4
1
3
4
3
4
1
2
2
1
6
4
1
1
1
4
1
1
4
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Statistične regije:
POMURSKA S.R.
PODRAVSKA S.R.
OSREDNJESLOVENSKA S.R.
SAVINJSKA S.R.
ZASAVSKA S.R.
NOTRANJSKO-KRAŠKA S.R.

11 (22%)
18 (36%)
16 (32%)
3 (6%)
1 (2%)
1 (2%)

Statistične regije:
POMURSKA S.R.
14 (28%)
PODRAVSKA S.R.
6 (12%)
OSREDNJESLOVENSKA S.R. 11 (22%)
SAVINJSKA S.R.
8 (16%)
ZASAVSKA S.R.
1 (2%)
KOROŠKA S.R.
1 (2%)
OBALNO-KRAŠKA S.R.
3 (6%)
JUGOVZHODNA
1 (2%)
TUJINA
4 (8%)

Preglednica 3: Občine in statistične regije Preglednica 4: Občine in statistične regije
anketiranih obiskovalcev zdravilišč
anketiranih obiskovalcev turističnih kmetij

Anketiranci prihajajo iz različnih delov Slovenije. Spraševali smo po občini stalnega
prebivališča. Da bi pridobili bolj pregledne podatke, smo se odločili, da anketirance razdelimo
v skupine glede na statistične regije Slovenije. Anketirani obiskovalci zdravilišč večinoma
prihajajo iz Podravske statistične regije (36 %), sledijo obiskovalci iz Osrednjeslovenske
statistične regije (32 %) in nato Pomurske statistične regije. Majhen delež jih je bilo zaslediti
tudi iz Savinjske, Zasavske in Notranjsko-kraške statistične regije. Med obiskovalci
turističnih kmetij pa jih je največ iz Pomurske statistične regije (28 %) in Osrednjeslovenske
statistične regije (22 %). Štirje obiskovalci turistične kmetije (8 %) so prihajali iz Hrvaške.

8.3.2 ANALIZA GLAVNEGA VSEBINSKEGA DELA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV


MOTIV/NAMEN OBISKA
Kakšen je vaš glavni motiv/namen obiska? (obiskovalci zdravilišč) (n = 50)

Grafikon 9: Glavni razlogi obiska anketiranih obiskovalcev zdravilišč
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Kakšen je vaš glavni motiv/namen obiska? (obiskovalci turističnih kmetij) (n = 50)

Grafikon 10: Glavni razlogi obiska anketiranih obiskovalcev turističnih kmetij
Kot najpogostejši glavni motiv/namen obiska med vsemi anketiranci sta bila navedena
sprostitev in oddih. Pri obiskovalcih zdravilišč je bil ta delež 46 % in pri obiskovalcih
turističnih kmetij 48 %. Ker je velik delež obiskovalcev zdravilišč starejših, je bilo
pričakovati, da je drugi najpogostejši razlog obiska ravno zdravstveni razlog (30 %), medtem
ko pri anketirancih iz druge skupine nihče ni navedel tega razloga. Pri obiskovalcih turističnih
kmetij pa so drugi najpogostejši razlog obiska aktivne počitnice (26 %). Opazimo lahko tudi
razliko med zastopanostjo odgovora, da je razlog obiska dopust. Večina Slovencev v večji
meri preživlja dopust v toplih krajih ob morju, medtem ko se bistveno manjši delež Slovencev
odloči dopust preživeti v toplicah. Na tem mestu moramo opozoriti na dejstvo, da ljudje
pogosto uporabljajo izraz dopust predvsem kot oznako za daljše bivanje v turističnem kraju,
med anketiranci pa so bili tudi enodnevni obiskovalci, predvsem na turističnih kmetijah. Zato
tudi ni presenetljivo, da je v zdraviliščih 16 % anketirancev kot glavni motiv obiska navedlo
dopust (preživljanje dopusta), medtem ko je enak odgovor med obiskovalci na turističnih
kmetijah navedlo samo 8 %. Je pa bil pogost razlog obiska turističnih kmetij tudi spoznavanje
novih krajev (8 %), medtem ko se v toplice noben ni namenil s tem razlogom.


POGOSTOST OBISKA
Kako pogosto obiskujete zdravilišča?
(n = 50)

Kako pogosto obiskujete turistične kmetije?
(n = 50)

Grafikon 11: Pogostost obiska anketiranih Grafikon 12: Pogostost obiska anketiranih
obiskovalcev zdravilišč
obiskovalcev turističnih kmetij
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Anketirani obiskovalci zdravilišč so v večji meri odgovorili, da večkrat letno obiskujejo
zdravilišča (40 %) ali pa na vsakih nekaj let (26 %). Vsako leto obišče zdravilišča 20 %
anketiranih, prvič pa je obiskalo zdravilišča 12 % anketiranih. Rezultati pri anketirancih na
turističnih kmetijah so popolnoma drugačni. Največji delež obiskovalcev je bil prvič na
turistični kmetiji (34 %), opazimo pa lahko tudi, da velik delež anketiranih obiskovalcev
turističnih kmetij živi v bližnji okolici in ti prihajajo na obisk večkrat letno (26 %). Vsakih
nekaj let se na obisk turističnih kmetij odpravi 24 % obiskovalcev, vsako leto pa 16 %.
Poudariti moramo, da je 25 % vseh anketirancev prihajalo iz Pomurske statistične regije, kar
pomeni, da se velikokrat na turistične kmetije in v zdravilišča odpravijo kot enodnevni
obiskovalci. Na turističnih kmetijah obiskovalci iz okoliških krajev velikokrat preživijo
nedeljske popoldneve, proslavijo družinske dogodke, kot na primer krst, obhajilo, birmo,
poroke … Isti trend lahko zasledimo v zdraviliščih oz. pomurskih termah, kamor domačini
velikokrat pridejo na enodnevno kopanje in sprostitev, ponavadi največkrat ob vikendih.



TRAJANJE OBISKA

Koliko časa ponavadi preživite v toplicah?
(n = 50)

Koliko časa ponavadi preživite na turističnih
kmetijah?(n = 50)

Grafikon 13: Trajanje obiska anketiranih Grafikon 14: Trajanje obiska anketiranih
obiskovalcev zdravilišč
obiskovalcev turističnih kmetij

Pri obeh skupinah anketiranih je bil najpogostejši odgovor na vprašanje, koliko časa ponavadi
preživite v toplicah/na turističnih kmetijah, vikend (2-3 dni), in sicer z istim deležem
odgovorov (48 %). Največja razlika je bila pri obisku za 1 dan. 42 % anketiranih obiskovalcev
turističnih kmetij se zadrži pri tovrstnem turističnem ponudniku 1 dan, velikokrat gre za obisk
domačinov oz. ljudi iz okolice, ki se odpravijo na nedeljsko kosilo in želijo preživeti
družinsko popoldne v naravi, se udejstvovati v različnih športnih dejavnostih itd. Prav tako
anketirani obiskovalci zdraviliških krajev ob vikendih radi obiskujejo zdravilišča in se
odpravijo na kopanje za en dan (24 %). Glede trajanja obiska cel teden, je zastopanost tega
odgovora pri obiskovalcih zdravilišč 18 % in pri obiskovalcih turističnih kmetij 10 %. V to
skupino spada tisti delež ljudi, ki se odpravi na dopust k tovrstnim turističnim ponudnikom.
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DEJAVNIKI, KI SO POMEMBNI PRI IZBIRI TURISTIČNEGA KRAJA

Glede na pomembnost označite dejavnike, na podlagi katerih ste se odločili za izbran turistični kraj!
(1 – ni pomembno, 5 – zelo pomembno) (obiskovalci zdravilišč) (n = 50)

Grafikon 15: Dejavniki, ki so anketiranim obiskovalcem zdravilišč pomembni pri izbiri
turističnega kraja
Glede na pomembnost označite dejavnike, na podlagi katerih ste se odločili za izbran turistični kraj!
(1 – ni pomembno, 5 – zelo pomembno) (obiskovalci turističnih kmetij) (n = 50)

Grafikon 16: Dejavniki, ki so anketiranim obiskovalcem turističnih kmetij pomembni pri
izbiri turističnega kraja

Ker nas je zanimalo, kateri so poglavitni dejavniki, na podlagi katerih se anketiranci odločajo
za izbiro turistične destinacije, smo vključili vprašanje, pri katerem so na lestvici od 1 do 5
ocenjevali, koliko je posamezen dejavnik odločilnega pomena pri izbiri turističnega kraja.
Obiskovalci zdravilišč so vrednotili dejavnike v naslednjem zaporedju: kot najpomembnejši
dejavnik pri odločitvi so izpostavili turistično infrastrukturo (hoteli, apartmaji, bazenski
kompleksi …), sledila je cena/stroški počitnic, nato narava in urejeno okolje, za tem izbira
dodatnih aktivnosti, po tem eko storitve, in kot najmanj pomembna dejavnika kulturne in
zgodovinske znamenitosti ter ponudba prireditev. Obiskovalci turističnih kmetij so iste
dejavnike vrednotili popolnoma drugače, in sicer: kot najpomembnejši dejavnik pri tej skupini
anketirancev je bila izpostavljena izbira dodatnih aktivnosti / preživljanje aktivnosti v naravi,
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kot drugi najpomembnejši dejavnik so izbrali naravo in urejeno okolje, šele nato so izpostavili
ceno/stroške počitnic, sledile so eko (okolju prijazne) storitve in za tem turistična
infrastruktura. Isto kot anketiranci v zdraviliščih so kot najmanj pomembna dejavnika
izpostavili kulturne in zgodovinske znamenitosti ter ponudbo prireditev. Opazimo lahko, da se
namen obiska obiskovalcev zdravilišč in turističnih kmetij zelo razlikuje. Tistim, ki se
odpravijo na turistične kmetije, je veliko bolj pomembno, da lahko prosti čas preživijo v
naravi, se športno udejstvujejo in doživijo čim več, torej da so aktivni, tistim, ki gredo raje v
zdravilišča, pa je pomemben predvsem oddih. Okolica ter narava jim nista pomembna
dejavnika, pri izbiri turističnega kraja jih bolj zanimajo nastanitvene zmogljivosti in
nadstandard ponudbe.



ODNOS DO OKOLJA
Kakšen je na splošno vaš odnos do okolja? Obkrožite tiste trditve, katerih se vedno držite!
(obiskovalci zdravilišč) (n = 50)
Možnih je več odgovorov

Grafikon 17: Odnos anketiranih obiskovalcev zdravilišč do okolja
Kakšen je na splošno vaš odnos do okolja? Obkrožite tiste trditve, katerih se vedno držite!
(obiskovalci turističnih kmetij) (n = 50)
Možnih je več odgovorov

Grafikon 18: Odnos anketiranih obiskovalcev turističnih kmetij do okolja
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V anketnem vprašalniku je bilo navedenih nekaj splošnih trditev, ki so na splošno povezane z
odnosom do okolja. Anketiranci so morali označiti tiste trditve, ki jih v vsakdanjem življenju
upoštevajo. Zaporedje najpogostejših odgovorov je bilo enako pri obeh skupinah
anketirancev. Najpogostejša trditev je bila, da v gospodinjstvu ločujejo odpadke. Pri obeh
skupinah je okoli 80 % anketiranih označilo to trditev. Druga najpogostejša trditev je bila:
veliko prostega časa preživim v naravi. Ta odgovor je med anketiranci v zdraviliščih označilo
70 % anketirancev, med obiskovalci turističnih kmetij pa kar 80 % anketirancev. Naslednje
trditve so si sledile v vrstnem redu: velikokrat grem raje peš/s kolesom po dnevnih opravilih
in ne z avtom (več kot polovica obiskovalcev turističnih kmetij je označila to trditev in 40 %
obiskovalcev zdravilišč); udeležujem se čistilnih akcij v domačem okolju (dobrih 30 % pri
obeh skupinah anketirancev); uporabljam bio proizvode in izdelke (25 % pri obeh skupinah
anketirancev); upoštevam ekološki vpliv transporta do izbrane destinacije in zato uporabljam
javni prevoz (25 % obiskovalcev turističnih kmetij in 10 % obiskovalcev zdravilišč je
označilo to trditev). Več izbranih trditev glede upoštevanja koncepta trajnostnosti so označili
obiskovalci turističnih kmetij, kar nakazuje, da so bolj ekološko osveščeni.


PROSTI ČAS NA DOPUSTU
Kako večinoma preživljate prosti čas na dopustu? (n = 50)

Grafikon 19: Prosti čas zdraviliških obiskovalcev na dopustu
Kako večinoma preživljate prosti čas na dopustu je bilo vprašanje, ki smo ga vključili le v
anketne vprašalnike, ki so bili razdeljeni med obiskovalce zdravilišč. Ker turistične kmetije ne
ponujajo veliko dodatnih storitev v enem turističnem objektu, kot to nudijo zdravilišča
(bazeni, restavracije, igralnice …), enako oblikovano vprašanje (z istimi ponujenimi
odgovori) ne bi bilo relevantno za obiskovalce turističnih kmetij.
38 % anketiranih preživi prosti čas znotraj turističnega kompleksa, 12 % zunaj turističnega
kompleksa in natanko polovica anketiranih je označila, da preživijo prosti čas kombinirano.
Na podlagi večine odgovorov lahko sklepamo, da turisti aktivno in raznovrstno preživljajo
prosti čas, ter da se ne prihajajo samo kopat in razvajat, ampak je veliko povpraševanja tudi
po drugih aktivnostih.
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AKTIVNOSTI MED DOPUSTOM
S katerimi aktivnostmi se najraje ukvarjate med dopustom?
(obiskovalci zdravilišč) (n = 50)
Možnih je več odgovorov

Grafikon 20: Aktivnosti anketiranih obiskovalcev zdravilišč med preživljanjem dopusta
S katerimi aktivnostmi se najraje ukvarjate med dopustom?
(obiskovalci turističnih kmetij) (n = 50)
Možnih je več odgovorov

Grafikon 21: Aktivnosti anketiranih obiskovalcev turističnih kmetij med preživljanjem
dopusta
Pri vprašanju, s katerimi aktivnostmi se najraje ukvarjate med dopustom, smo dali iste
možnosti izbire obema skupinama anketirancev. Pustili smo možnost, da lahko označijo več
odgovorov. Pri tem smo prišli do ugotovitve, da so obiskovalci turističnih kmetij veliko bolj
aktivni, saj so označevali več aktivnosti kot obiskovalci zdravilišč. Najpogostejša aktivnost
med obiskovalci zdravilišč je vsekakor kopanje (82 %), hkrati pa je to tudi edini odgovor, ki
ga je označila več kot polovica anketiranih. Pri obiskovalcih turističnih kmetij je več kot
polovica anketiranih označila naslednje tri aktivnosti: sprehodi in pohodništvo (76 %), športne
aktivnosti (56 %) in kolesarjenje (54 %). Prav tako je zanimivo opaziti, da se tudi velik delež
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obiskovalcev nameni v zdravilišča za kakšen dan, saj je kopanje predstavljalo aktivnost slabe
polovice anketiranih (44 %). Naslednje aktivnosti, ki so jih označili, so bile: doživljanje
narave (42 %), ogledi kulturnih in naravnih znamenitosti (22 %), zabava (18 %) in
nakupovanje (8 %). Pri obiskovalcih zdravilišč je bil drugi najpogostejši odgovor, ki ga je
označila polovica anketirancev, sprehodi in pohodništvo (50 %). Vse ostale aktivnosti so bile
zastopane z manj kot 25 % deležem v naslednjem zaporedju: športne aktivnost in
nakupovanje (22 %), ogledi kulturnih in naravnih znamenitosti (20 %), doživljanje narave (18
%), kolesarjenje (16 %) in zabava (12 %).


PREVOZNO SREDSTVO MED DOPUSTOM

Kakšno je vaše najljubše prevozno sredstvo med
dopustom? (obiskovalci zdravilišč) (n = 50)

Kakšno je vaše najljubše prevozno sredstvo med
dopustom? (obiskovalci turističnih kmetij) (n = 50)

Grafikon 22: Prevozna sredstva anketiranih Grafikon 23: Prevozna sredstva anketiranih
obiskovalcev zdravilišč med dopustom
obiskovalcev turističnih kmetij med dopustom
Glede prevoznega sredstva med dopustom smo pričakovali, da bo avto manj pogost odgovor
obiskovalcev turističnih kmetij. Če pogledamo rezultate, samo kar se tiče tega odgovora, je
res manj pogost odgovor obiskovalcev turističnih kmetij, vendar razlika ni velika. Verjetno je
to zaradi tega, ker ponudniki turističnih kmetij nimajo tako široke ponudbe, da bi lahko
obiskovalce zadržali cel čas skozi dopust pri njih, ampak obiskovalci radi obiščejo okoliške
kraje in so pri tem odvisni od lastnega prevoza, ker je v primerjavi z zdraviliškimi ponudniki
slabša organizacija skupnih izletov in ogledov. Odgovor peš je bil komaj prevladujoč odgovor
obiskovalcev turističnih kmetij s 36 %, avto je sledil s 34 %, kolo s 26 % in javni promet s 4
%. Obiskovalci zdravilišč so s 40 % odgovorili, da je njihovo najljubše prevozno sredstvo
avto in peš ( 40 %), sledil je odgovor kolo (16 %) in javni promet (2 %).
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SEZNANJENOST Z IZRAZOM ALTERNATIVNI TURIZEM
Poznate izraz alternativni turizem?
(obiskovalci zdravilišč) (n = 50)

Poznate izraz alternativni turizem?
(obiskovalci turističnih kmetij) (n = 50)

Grafikon 24: Seznanjenost anketiranih Grafikon 25: Seznanjenost anketiranih
obiskovalcev
zdravilišč
z
izrazom obiskovalcev turističnih kmetij z izrazom
alternativni turizem
alternativni turizem
Ker izhajamo iz predpostavke, da so alternative oblike turizma dobra razvojna priložnost za
Pomurje, nas je zanimalo, kakšno je poznavanje tovrstnega izraza med slovenskimi turisti. Pri
obeh skupinah anketirancev jih več kot polovica (62 %) ne pozna izraza alternativni turizem,
saj za ta izraz še niso slišali. Tiste, ki so odgovorili z da (38 %), smo v naslednjem vprašanju
povprašali, s čim povezujejo omenjeni pojem.

S čim ga povezujete? (obiskovalci zdravilišč) (n = 19)

Grafikon 26: Povezovanje pojma alternativni turizem z različnimi oblikami turistične
ponudbe pri anketiranih obiskovalcih zdravilišč
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S čim ga povezujete? (obiskovalci turističnih kmetij) (n = 19)

Grafikon 27: Povezovanje pojma alternativni turizem z različnimi oblikami turistične
ponudbe pri anketiranih obiskovalcih turističnih kmetij
Anketirance smo vprašali, s čim povezujejo pojem alternativni turizem. Na to vprašanje so
odgovarjali le tisti anketiranci, ki so na predhodno vprašanje (ali poznate izraz alternativni
turizem) odgovorili pritrdilno. Iz vsake skupine anketirancev je bilo 19 takih (38 %), ki so bili
seznanjeni s tem izrazom, tako da je na to vprašanje odgovorilo skupno 38 ljudi.
Večina anketiranih povezuje ta izraz z okolju prijaznimi oblikami turizma, sicer z večjim
deležem anketiranih na turističnih kmetijah (95 %). Med anketiranci v zdraviliščih je z okolju
prijaznimi oblikami turizma izraz povezalo 72 % anketiranih, pojavil se je tudi odgovor z
adrenalinskimi oblikami turizma (17 %) in z individualno organiziranimi dopusti (11 %).
Alternativni turizem lahko označimo kot zelo ohlapen pojem, zato ne moremo odgovore
označiti kot pravilne oziroma nepravilne. Je pa večina anketirancev pojem alternativni
turizem povezala z okolju prijaznimi oblikami turizma.

Katere od spodaj naštetih oblik turizma bi označili za alternativne? (obiskovalci zdravilišč) (n = 50)
Možnih je več odgovorov

Grafikon 28: Oblike turizma, ki jih anketirani obiskovalci zdravilišč označujejo kot
alternativne
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Katere od spodaj naštetih oblik turizma bi označili za alternativne?
(obiskovalci turističnih kmetij) (n = 50)
Možnih je več odgovorov

Grafikon 29: Oblike turizma, ki jih anketirani obiskovalci turističnih kmetij označujejo kot
alternativne

Da bi pridobili informacijo, kaj si anketirani predstavljajo kot alternativne oblike turizma,
smo v anketni vprašalnik vključili vprašanje: katere od spodaj naštetih oblik turizma bi
označili za alternativne. Naštete so bile naslednje možnosti: ekoturizem, trajnostni turizem,
aktivne počitnice, turizem na kmetijah in zdraviliški turizem. Vsi našteti pojmi (z izjemo
zdraviliškega turizma) imajo povezavo z alternativnimi oblikami turizma, le zdraviliški
turizem je glede tega izjema, saj ga v precejšnji meri zaznamujejo tudi značilnosti
množičnega turizma. Zanimalo nas je torej, kaj ljudje najbolj povezujejo z alternativnim
turizmom. Tudi pri tem vprašanju je bilo več možnih odgovorov. Presenetil nas je rezultat, da
bi obiskovalci zdravilišč v večini (53 %) uvrstili ravno zdraviliški turizem med alternativne
oblike. Ravno ta odgovor pa je bil najmanj pogost pri obiskovalcih turističnih kmetij (6 %).
Najbolj pogost odgovor pri anketiranih obiskovalcih turističnih kmetij je bil ekoturizem (72
%), ostali »pravilni« odgovori (trajnostni turizem, aktivne počitnice, turizem na kmetijah) so
se pojavljali pri več kot 30 % anketiranih, medtem ko se je le ekoturizem kot odgovor pri
anketiranih obiskovalcih zdravilišč pojavil s 40 % deležem, ostali »pravilni« odgovori
(trajnostni turizem, aktivne počitnice, turizem na kmetijah) pa z manj kot 20 % deležem.
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POZNAVANJA NARAVNIH VREDNOT TURISTIČNIH DESTINACIJ

Ali se pred odhodom na dopust pozanimate o
kulturi in običajih kraja, kamor se odpravljate?
(obiskovalci zdravilišč) (n = 50)

Ali se pred odhodom na dopust pozanimate o
kulturi in običajih kraja, kamor se odpravljate?
(obiskovalci turističnih kmetij) (n = 50)

Grafikon 30: Pridobivanje informacij o Grafikon 31: Pridobivanje informacij o
turističnem kraju, pred odhodom na dopust - turističnem kraju, pred odhodom na dopust anketirani obiskovalci zdravilišč
anketirani obiskovalci turističnih kmetij

Z raziskavo smo želeli pridobiti tudi informacije, kakšno je poznavanje naravnih in kulturnih
značilnosti krajev, kamor se obiskovalci odpravijo na oddih. Na vprašanje, ali se pred
odhodom na dopust pozanimate o kulturi in običajih kraja, kamor se odpravljate, je večina
obiskovalcev turističnih kmetij odgovorila pritrdilno (skupni delež odgovorov minimalno in
temeljito je bil 84 %), negativno je odgovorilo le 12 % anketirancev. Pri anketiranih v
zdraviliščih je negativni odgovor predstavljal 24 %, odgovor da (minimalno 54 %, temeljito
22 %) pa je predstavljal 76 %. Sklepamo lahko, da se obiskovalci turističnih kmetij že
predhodno bolj pozanimajo o samih znamenitostih kraja, kamor se odpravljajo, saj si tudi
sami bolj kreirajo dopust in organizirajo izlete, verjetno pa so drugačni tudi njihovi motivi in
interesi.
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Ali so vam bile v sklopu turistične ponudbe
predstavljene tudi naravne in kulturnozgodovinske znamenitosti Pomurja?
(obiskovalci zdravilišč) (n = 50)

Ali so vam bile v sklopu turistične ponudbe
predstavljene tudi naravne in kulturnozgodovinske znamenitosti Pomurja?
(obiskovalci turističnih kmetij) (n = 50)

Grafikon 32: Predstavitev naravnih in
kulturno-zgodovinskih znamenitosti s strani
ponudnikov
anketiranim
obiskovalcem
zdravilišč

Grafikon 33: Predstavitev naravnih in
kulturno-zgodovinskih znamenitosti s strani
ponudnikov
anketiranim
obiskovalcem
turističnih kmetij

Prav tako nas je zanimalo, če turistični ponudniki podajajo informacije o naravnih in
kulturno-zgodovinskih znamenitostih okoliških krajev. V tem primeru so se bolj izkazali
ponudniki turističnih kmetij, saj je 84 % anketiranih obiskovalcev turističnih kmetij
odgovorilo pozitivno, medtem ko je pri anketiranih v zdraviliščih prevladoval negativen
odgovor (61 %). Menimo, da je do takšnih rezultatov prišlo zato, ker so ponudniki turističnih
kmetij bolj v stiku s samimi obiskovalci kot pa ponudniki zdravilišč, ki se z gosti ne povežejo
do takšne mere, razlog za to je verjetno veliko večje število turistov. Domnevamo lahko, da je
to povezano tudi z naravo turistične ponudbe. Številni obiskovalci zdravilišč večino časa
preživijo znotraj samega zdraviliškega kompleksa, saj je tamkajšnja ponudba dovolj bogata in
raznovrstna, da to omogoča in je potemtakem tudi manjša potreba po posredovanju tovrstnih
informacij obiskovalcem. Na drugi strani pa lahko rečemo, da so ponudniki turističnih kmetij
bolj v neposrednem stiku z obiskovalci, predvsem zaradi manjše številčnosti in se posledično
lahko bolj posvetijo vsakemu obiskovalcu posebej.
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Ste obiskali kakšen kraj izven turističnega
kompleksa?
(obiskovalci zdravilišč) (n = 50)

Ste obiskali kakšen kraj izven turističnega
kompleksa?
(obiskovalci turističnih kmetij) (n = 50)

Grafikon 34: Obisk drugih krajev v času Grafikon 35: Obisk drugih krajev v času
dopusta anketiranih obiskovalcev zdravilišč
dopusta anketiranih obiskovalcev turističnih
kmetij
Rezultati so pokazali, da se večina anketiranih obiskovalcev odpravi v bližnje kraje in si
ogleda okolico. Tako anketirani obiskovalci zdravilišč (65 %) kot anketirani obiskovalci
turističnih kmetij (76 %) so obiskali kakšen kraj izven turističnega kompleksa. Delež
obiskovalcev, ki obišče kraje izven lokacije turističnega kompleksa, je vendarle večji na
turističnih kmetijah, saj tamkajšnja ponudba večinoma ni takšne narave, da bi omogočala
celodnevno zadrževanje na turistični kmetiji.

Ali ste seznanjeni z okoliškimi ponudniki
in lokalnimi znamenitostmi?
(obiskovalci zdravilišč) (n = 50)

Grafikon 36: Seznanjenost
obiskovalcev zdravilišč z
ponudniki

Ali ste seznanjeni z okoliškimi ponudniki
in lokalnimi znamenitostmi?
(obiskovalci turističnih kmetij) (n = 50)

anketiranih Grafikon 37: Seznanjenost anketiranih
okoliškimi obiskovalcev turističnih kmetij z okoliškimi
ponudniki
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Preveriti smo želeli, kakšna je seznanjenost z okoliškimi ponudniki in lokalnimi
znamenitostmi. Z okoliškimi ponudniki in lokalnimi znamenitostmi je seznanjenih več
anketiranih obiskovalcev turističnih kmetij (80 %) kot anketiranih obiskovalcev zdravilišč (63
%). Tisti, ki so odgovorili pozitivno, so pri naslednjem vprašanju morali označiti vrsto
ponudnika.
S katerimi? (obiskovalci zdravilišč) (n = 31)

S katerimi? (turističnih kmetij) (n = 40)

Možnih je več odgovorov

Možnih je več odgovorov

Grafikon 38: Okoliška turistična ponudba, s Grafikon 39: Okoliška ponudba, s katero so
katero so anketirani obiskovalci zdravilišč anketirani obiskovalci turističnih kmetij
seznanjeni
seznanjeni
Na vprašanje, s katerimi okoliškimi ponudniki in lokalnimi znamenitostmi ste seznanjeni, so
odgovarjali le tisti anketiranci, ki so pritrdilno odgovorili na predhodno vprašanje (ali ste
seznanjeni z okoliškimi ponudniki in lokalnimi znamenitostmi). Teh anketirancev je bilo iz
obeh skupin skupno 71. Zanimivo je, da je vsak izmed anketiranih na turističnih kmetijah
označil, da je seznanjen z vinskimi kletmi (100 %). Prav tako je bil to tudi najpogostejši
odgovor anketiranih v zdraviliščih (71 %). Odgovori anketiranih obiskovalcev zdravilišč si
sledijo v naslednjem zaporedju: naravne znamenitosti (65 %), kolesarske poti (61 %),
turistične kmetije (52 %), pohodniške poti (52 %), kulturne znamenitosti (29 %), spust po
Muri (23 %) in obrt: lončarstvo (19 %). Drugi najpogostejši odgovor anketiranih obiskovalcev
turističnih kmetij je bil, da so seznanjeni s turističnimi kmetijami (65 %). Ostali odgovori
anketiranih obiskovalcev turističnih kmetij si sledijo v naslednjem zaporedju: kolesarske poti
(63 %), naravne znamenitosti (48 %), pohodniške poti (45 %), spust po Muri (38%), obrt:
lončarstvo (33 %) in kulturne znamenitosti (18 %). Kot smo že prej ugotovili, se veliko
turistov že predhodno pozanima o znamenitostih kraja, kamor se odpravlja. Prav tako rezultat,
da je 71 % anketiranih seznanjenih z okoliškimi ponudniki in lokalnimi znamenitostmi,
potrjuje, da kot turisti hočemo maksimalno izkoristiti čas na dopustu in obiskati čim več
atraktivnih destinacij.

71

Katere od naštetih domačih proizvodov ste poskusili? (n = 50)
(obiskovalci zdravilišč) Možnih je več odgovorov

Grafikon 40: Poznavanje domačih proizvodov med anketiranimi obiskovalci zdravilišč
Katere od naštetih domačih proizvodov ste poskusili? (n = 50)
(turističnih kmetij) Možnih je več odgovorov

Grafikon 41: Poznavanje domačih proizvodov med anketiranimi obiskovalci turističnih
kmetij
Zanimalo nas je tudi, katere od naštetih domačih proizvodov so anketirani obiskovalci
poskusili. Obiskovalci zdravilišč so najpogosteje poskusili sladice (80 %), obiskovalci
turističnih kmetij pa z istim deležem vina (78 %) in sladice (78 %).
Povzamemo lahko, da je skoraj vsak anketiranec poskusil enega izmed domačih proizvodov,
odgovor nič od naštetega sta označila le 2 anketiranca (4 %).
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ZAINTERESIRANOST ZA NOVE OBLIKE TURIZMA

Ali bi se raje odločili za turističnega ponudnika
z nazivom EKO, BIO kot pa za podobnega
ponudnika brez te oznake?
(obiskovalci zdravilišč) (n = 50)

Ali bi se raje odločili za turističnega ponudnika
z nazivom EKO, BIO kot pa za podobnega
ponudnika brez te oznake?
(obiskovalci turističnih kmetij) (n = 50)

Grafikon 42: Zainteresiranost anketiranih Grafikon 43: Zainteresiranost anketiranih
obiskovalcev zdravilišč v nove oblike obiskovalcev turističnih kmetij v nove oblike
turizma
turizma
Najpogostejši odgovor na vprašanje, ali bi se raje odločili za turističnega ponudnika z
nazivom EKO, BIO kot pa za podobnega ponudnika brez te oznake, je bil, pri obeh skupinah
anketiranih, mi je vseeno (zdraviliški obiskovalci 51 %, obiskovalci turističnih kmetij 63 %).
Več obiskovalcev zdravilišč (33 %) kot turističnih kmetij (31 %) bi se odločilo za ponudnika
z nazivom eko, bio. Povzamemo lahko, da obiskovalci ne izbirajo turističnega ponudnika
zaradi naziva, ampak zaradi ponudbe. Vsekakor je pomembnih več dejavnikov, ko se
odločamo za turistično destinacijo. Eden izmed možnih razlogov je sigurno navezava na ceno,
na tem mestu pa je potrebno izpostaviti tudi dejstvo, da ta vidik za obiskovalce enostavno ni
vselej relevanten.
Bi bili pripravljeni odšteti več denarja za
okolju prijaznejše oblike turizma?
(obiskovalci zdravilišč) (n = 50)

Bi bili pripravljeni odšteti več denarja za
okolju prijaznejše oblike turizma?
(obiskovalci turističnih kmetij) (n = 50)

(1 - takoj bi bil pripravljen; 5 - sploh ne bi bil
pripravljen)

(1 - takoj bi bil pripravljen; 5 - sploh ne bi bil
pripravljen)

Grafikon 44: Pripravljenost anketiranih Grafikon 45: Pripravljenost anketiranih
obiskovalcev zdravilišč na večje stroške za obiskovalcev turističnih kmetij na večje
eko dopust
stroške za eko dopust
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Anketirance smo tudi povprašali, ali bi bili pripravljeni odšteti več denarja za okolju
prijaznejše oblike turizma. Odločali so se na podlagi številčne lestvice, kjer je ocena 1
predstavljala takojšnjo pripravljenost za plačilo višje cene za okolju prijaznejšo obliko
turizma, ocena 5 pa ravno nasprotno, torej, da obiskovalci sploh ne bi bili pripravljeni odšteti
več denarja za to obliko turizma. Najpogostejša vrednost pri obeh skupinah anketiranih
(zdraviliški obiskovalci 35 %, obiskovalci turističnih kmetij 53 %) je bila 3, kar pomeni, da
jim je večinoma vseeno. Če izračunamo povprečno vrednost pripravljenosti za plačilo višje
cene, znaša pri anketiranih obiskovalcih zdravilišč 2,9 in pri anketiranih obiskovalcih
turističnih kmetij 2,8, a razlika je zelo majhna. Omeniti moramo tudi to, da je ta razlika
konsistentna z odgovori na prejšnje vprašanje, ki so tudi kazali na to, da so tovrstni vidiki za
obiskovalce turističnih kmetij manj relevantni. Mogoče gre za to, da se jim zdi ponudba
turističnih kmetij in podobnih objektov že sama po sebi dovolj okolju prijazna in da glede
tega ni pomembnejših razlik med povprečno turistično kmetijo in tistimi ponudniki, ki so tudi
formalno ekološki. Če povzamemo, bi bili obiskovalci zdravilišč prej pripravljeni odšteti več
denarja za okolju prijaznejše oblike turizma, zanesljivo pa to ni poglavitni in najpomembnejši
dejavnik odločitve.

Ste bili kdaj že na dopustu, ki bi ga označili kot
EKO dopust?
(obiskovalci zdravilišč) (n = 50)

Grafikon 46: Eko dopust
obiskovalcev zdravilišč

Ste bili kdaj že na dopustu, ki bi ga označili kot
EKO dopust?
(obiskovalci turističnih kmetij) (n = 50)

anketiranih Grafikon 47: Eko dopust
obiskovalcev turističnih kmetij

anketiranih

V anketna vprašalnika obeh skupin smo vključili tudi vprašanje, ali so obiskovalci že kdaj
prej bili na dopustu, ki bi ga lahko označili kot eko dopust. Odgovor, ki je prevladal v obeh
skupinah, je bil ne (zdraviliški obiskovalci 80 %, obiskovalci turističnih kmetij 58 %). Glede
na predhodne odgovore anketiranih obiskovalcev turističnih kmetij, da se večkrat letno ali pa
vsako leto odpravijo na turistične kmetije, lahko predvidevamo, da sami obiskovalci ne
uvrščajo tovrstne oblike dopusta v eko dopust, prav tako turizma na kmetijah ne smatrajo kot
neke vrste alternativno obliko oddiha. Vsekakor je k tovrstnim rezultatom prispevalo tudi to,
da so bili v vzorec anketiranih obiskovalcev vključeni tudi enodnevni obiskovalci.

74



RAZLOGI ZA PONOVNI OBISK ISTE DESTINACIJE
Kakšen bi bil glavni razlog za ponovni obisk istega turističnega kompleksa/kraja?
(obiskovalci zdravilišč) (n = 50)
Možnih je več odgovorov

Grafikon 48: Razlogi anketiranih obiskovalcev zdravilišč za ponovni obisk iste destinacije
Kakšni bi bili glavni razlogi za ponovni obisk istega turističnega kompleksa/kraja?
(obiskovalci turističnih kmetij) (n = 50)
Možnih je več odgovorov

Grafikon 49: Razlogi anketiranih obiskovalcev turističnih kmetij za ponovni obisk iste
destinacije
Zanimali so nas tudi razlogi, na podlagi katerih se anketirani obiskovalci odločijo za ponovni
obisk istega turističnega kraja. Pri anketiranih obiskovalcih zdravilišč je bil najpogostejši
odgovor urejenost okolja in lepa pokrajina (59 %), sledila je prijaznost domačinov (55 %),
nato dobra ponudba hrane (51 %), cenovno ugodna ponudba (39 %), pestra ponudba
aktivnosti (24 %), še veliko neogledanih zanimivosti (12 %) in najmanj zastopana možnost
izbire okolju prijazne turistične ponudbe. Pri anketiranih obiskovalcih turističnih kmetij pa je
bil najpogostejši odgovor prijaznost domačinov (90 %), sledila sta z istim deležem (80 %)
urejenost in lepa pokrajina ter dobra ponudba hrane, nato sta spet z istim deležem (57 %)
sledila odgovora cenovno ugodna ponudba ter pestra ponudba aktivnosti, in zadnja odgovora
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še veliko neogledanih zanimivosti (16 %) in možnost izbire okolju prijazne turistične ponudbe
(8 %). Najpogostejši odgovor pri obeh skupinah anketirancev, presenetljivo, ni bil enak. Za
obiskovalca turistične kmetije, ki ima ves čas neposreden stik z gostiteljem, je prijaznost
domačinov nedvomno precej bolj pomemben razlog kot za obiskovalca zdravilišča, ki
večinoma nima neposrednega stika niti z gostiteljem niti z domačini. Ravno to lahko pri
alternativnih oblikah turizma izpostavimo kot bistveno prednost v primerjavi z množičnimi
oblikami turizma. Tudi urejenost okolja in lepa pokrajina sta zelo pomembna dejavnika
odločitve pri izbiri turističnega kraja, kar pa je vsekakor skupno vsem oblikam turizma in
zaradi tega je potrebno temu nameniti še posebno pozornost.
Kakšen bi bil glavni razlog, da bi se odpovedali obisku določene turistične destinacije?
(obiskovalci zdravilišč) (n = 50)
Možnih je več odgovorov

Grafikon 50: Razlogi, zakaj se anketirani obiskovalci zdravilišč ne vračajo na iste destinacije

Kakšni bi bili glavni razlogi, da bi se odpovedali obisku določene turistične destinacije?
(obiskovalci turističnih kmetij) (n = 50)
Možnih je več odgovorov

Grafikon 51: Razlogi, zakaj se anketirani obiskovalci turističnih kmetij ne vračajo na iste
destinacije
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Prav tako so nas zanimali razlogi, zakaj bi se anketirani obiskovalci odpovedali obisku
določene turistične destinacije. Tukaj sta obe skupini anketirancev kot najpogostejši odgovor
označili onesnaženo okolje in naravo (zdraviliški obiskovalci z manjšim deležem (59 %),
obiskovalci turističnih kmetij z večjim (76 %)). Tudi drugi najpogostejši razlog je bil enak, in
sicer preveč turistov (zdraviliški obiskovalci z manjšim deležem (49 %), obiskovalci
turističnih kmetij z večjim (61 %)). Obiskovalci turističnih kmetij so velik pomen dali tudi na
to, če je premalo možnosti za športne in druge aktivnosti (49 %), medtem ko je ta odgovor
izbralo le 14 % anketiranih obiskovalcev zdravilišč; za njih je bolj moteča preslaba
infrastrukturna opremljenost (16 %).

8.4 KLJUČNE UGOTOVITVE IN POTRDITEV HIPOTEZ
Zanimalo nas je, ali je cena poglavitni razlog pri izbiri turističnega ponudnika ali je bolj
postranskega pomena. Zato smo si zastavili delovno hipotezo, da je cena najpomembnejši
dejavnik, na podlagi katerega se ljudje odločajo za izbiro turističnega kraja. Izkazalo se je, da
je pri anketiranih obiskovalcih zdravilišč najpomembnejša turistična infrastruktura, pri
obiskovalcih turističnih kmetij pa izbira dodatnih aktivnosti/preživljanje aktivnosti v naravi
ter narava in urejeno okolje. Rezultati so potemtakem pokazali, da so pri izbiri turističnega
kraja pomembnejši drugi dejavniki, predvsem sama ponudba, zato lahko hipotezo 1 (Cena
ponudbe je najpomembnejši dejavnik pri izbiri turističnega kraja, ostali dejavniki (turistična
infrastruktura, narava in urejeno okolje ter raznovrstnost aktivnosti) so bolj postranskega
pomena.) ovržemo.
Naslov diplomske naloge vsebuje izraz alternativne oblike turizma, zato smo želeli pridobiti
informacijo, kakšno je poznavanje tega izraza med obiskovalci zdravilišč in turističnih kmetij.
V obeh skupinah anketirancev je več kot polovica anketiranih (62 %) odgovorila, da ne
poznajo tega izraza. Tisti, ki poznajo izraz alternativni turizem, ta pojem v večji meri
povezujejo z okolju prijaznimi oblikami turizma. Ker smo pa želeli izvedeti, kaj si
predstavljajo pod tem izrazom, smo vključili tudi vprašanje, katere od naštetih oblik turizma
bi označili za alternativne, na katerega so odgovarjali vsi anketirani. Obiskovalci zdravilišč so
ta pojem povezali z zdraviliškim turizmom, predvidevamo, da zato, ker so se tam nahajali oz.
jim je bil to samoumeven odgovor, medtem ko je bil med obiskovalci turističnih kmetij
najpogostejši odgovor ekoturizem. Zato hipotezo 2 (Izraz alternativni turizem bo več kot
polovica anketiranih obiskovalcev zdravilišč in turističnih kmetij poznala.) ovržemo.
Izhajali smo iz predpostavke, da turist, ki se odloči za alternativno obliko turizma, od dopusta
pričakuje, da bo pozitivno vplival na prebivalstvo in okolje. Običajno si pred odhodom
prebere nekaj o kraju, ki ga bo obiskal, da bi bolje spoznal krajevno zgodovino, geografijo,
tradicijo, navade, zanimivosti, značilnosti kulture in nekaj osnovnih značilnosti za lažje
sporazumevanje z domačini. Tak turist navadno izbere preprosto, domačo namestitev, tako da
imajo lokalni prebivalci od tega neko korist, prispeva k ekonomiji območja, spoštuje
drugačnost ljudi, uporablja javni prevoz in kolo ali hodi peš, pazi na zmerno uporabo vode in
energije, rad obišče kraje, kjer se druži z domačini in z njimi vzpostavlja stike, ne pušča
odpadkov, varuje okolje, kupuje premišljeno (lokalne proizvode in ne uvoženih, ne kupuje
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spominkov iz ogroženih živalskih vrst ali redkih naravnih virov) ipd. (Kaplja, 2006). Iz tega
razloga smo predvidevali, da so obiskovalci turističnih kmetij bolj seznanjeni z znamenitostmi
Pomurja kot obiskovalci zdravilišč. Rezultati so pokazali, da se obiskovalci turističnih kmetij
v večji meri predhodno pozanimajo o kulturi in običajih kraja, kamor se odpravljajo, prav
tako jih več obišče okoliške kraje. Tudi turistični ponudniki prispevajo k boljšemu poznavanju
naravnih in kulturno-zgodovinskih znamenitosti obiskovalcev turističnih kmetij in
seznanjenosti z okoliškimi ponudniki. Zato lahko hipotezo 3 (Obiskovalci turističnih kmetij
poznajo bistveno več znamenitosti Pomurja kot obiskovalci zdravilišč) potrdimo. Zelo
pohvalno je, da večina turistov obeh skupin pozna vsaj en domači proizvod oz. ga je tekom
dopusta poskusila.
Na koncu nas je tudi zanimalo, kaj je prevladujoči razlog, da se obiskovalec ponovno vrne na
isto turistično destinacijo. Predvidevali smo, da bo najpogostejši odgovor urejenost okolja in
lepa pokrajina. Ta razlog so anketirani obiskovalci zdravilišč navedli kot najpogostejši razlog,
vendar pa anketirani obiskovalci turističnih kmetij na prvo mesto postavljajo prijaznost
domačinov in šele nato urejenost okolja in lepo pokrajino. Zato lahko hipotezo 4
(Prevladujoči razlog za ponovni obisk istega turističnega kraja je urejenost okolja in lepa
pokrajina.) le delno potrdimo.
Menimo, da je še vedno premalo povezovanja in vzajemnega delovanja med lokalnimi
ponudniki, ne samo v Pomurju ampak tudi drugje. Prav tako lahko izpostavimo, da je ekološki
vpliv transporta premalo upoštevan pri turistični ponudbi. Turisti so v večji meri še vedno
najbolj odvisni od lastne organizacije dopusta, vključno z individualno organizacijo ogledov
in izletov. V sklopu raziskave smo opazili, da turisti radi obiskujejo okoliške kraje in prav
tako okoliške ponudnike. Najbolj očitno je izstopal odgovor, da obiskovalci turističnih kmetij
zelo radi obiščejo tudi bližnje turistične kmetije. Dejstvo je, da se gostitelji na turističnih
kmetijah veliko več ukvarjajo s svojimi obiskovalci, jim svetujejo o znamenitostih, krajih, ki
jih morajo obiskati, torej podajajo informacije, ne ukvarjajo pa se z izvedbo ogledov oziroma
izletov. To dejstvo lahko vzamemo tudi kot prednost, saj si lahko turist sam organizira, kako
bo preživel prosti čas na dopustu, po drugi strani pa bi lahko gostitelji to trenutno
pomanjkljivost vključili v svojo ponudbo in s tem bi organizacija dejavnosti lahko postala
prednost za gostitelje. Vsekakor bi mreženje in povezovanje z ostalimi okoliškimi ponudniki
pozitivno vplivalo na razvoj bolj bogate in pestre ponudbe pomurskih turističnih krajev.
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9 SKLEP
Alternativne oblike turizma so ponavadi manjšega obsega in temeljijo na konceptu
trajnostnega razvoja turizma. Uvrščamo jih med novejše oblike turizma. Koncept trajnostnosti
opisuje moderno paradigmo turističnega razvoja. Njegovo uresničevanje zahteva spremembe
v našem mišljenju ter odnosu do narave in turizma. Vsem definicijam je skupno, da koncept
trajnostnosti zadovoljuje potrebe turistov in prebivalstva turističnih območij ter varuje in
izboljšuje priložnosti prihodnjega razvoja. Gre za soodvisnost vseh virov na način, da se
zadovoljujejo gospodarske, družbene in kulturne potrebe. To načelo upoštevajo tudi
alternativne oblike turizma, najbolj pomembno pa je, da je vpliv na okolje manjši kot pri
masovnem turizmu, glavna smernica pa mora biti prav tako ohranjanje okolja.
Turizem je pomembna gospodarska panoga v Pomurju, zato sklepamo, da je tudi dobra
razvojna priložnost za prihodnje. Ker je eden najpomembnejših dejavnikov v turizmu narava
in naravni viri, lahko Pomurje označimo kot območje z dobrim turističnim potencialom.
Zaradi tega se tudi zelo hitro razvija kot priljubljena turistična destinacija v Sloveniji. Vendar
pa je kljub velikemu poudarku na razvoju alternativnih oblik turizma še vedno v ospredju
zdraviliški turizem, ki je najpomembnejši turistični proizvod pomurskega turizma.
Alternativne oblike turizma v Pomurju so skromno razvite, premalo je poznavanja in
seznanjenosti s tem izrazom. Tudi sami ponudniki dajejo premalo poudarka okolju
prijaznejšim oblikam turizma, premalo so vključene v samo turistično ponudbo. Težko je
zaslediti, da bi turistične agencije promovirale kakšno izmed alternativnih oblik turizma,
mogoče je razlog tudi v slabšem zaslužku, ker alternativni turizem ne vključuje velikih
množic turistov. Za nadaljnji razvoj tovrstne oblike turizma bi morali dvigniti raven
sodelovanja in povezovanja vseh nosilcev razvoja turizma v regiji in turističnih akterjev za
zagotavljanje celovitejše in kvalitetnejše turistične ponudbe, torej skupno trženje.
Pomurje slovi po naravni pestrosti, potenciale najdemo v naravnih in kulturnih znamenitostih.
Na tem območju se prepletajo naravni parki, jezera, gorice, tu prav tako najdemo še edine
delujoče mline na reki Muri in izvire mineralne vode, ki so značilni le za to območje. Kot
posledico bogate zgodovinske preteklosti na tem območju najdemo veliko ohranjenih gradov,
cerkev in dvorcev. Vse te znamenitosti slovijo po edinstvenosti in bi z dobro promocijo lahko
privabljale veliko več obiskovalcev, zato bi v prihodnosti morali bolj spodbujati turistični
razvoj v Pomurju.
Pomurje je predvsem podeželska regija, zato so ukrepi, ki se nanašajo na spodbujanje
kakovosti in inovativnosti najrazličnejših oblik turizma na podeželju, tudi najbolj smiselni.
Kljub naravnim danostim pa je še vedno najbolj razvit zdraviliški turizem, ki pritegne največ
obiskovalcev. Vse to ni sporno, vendar bi zdraviliški ponudniki lahko bolj vključevali v svojo
ponudbo tudi manjše lokalne ponudnike s podeželja. Tako bi lahko bilo veliko več
organiziranih izletov na turistične kmetije, okoliške vinotoče, vinske kleti … Žal pa je
zdraviliškim ponudnikom najbolj v interesu, da obiskovalce zadržijo znotraj turističnih
kompleksov, saj je tako zaslužek za njih večji. Izboljšano mreženje večjih turističnih
ponudnikov z manjšimi lokalnimi ponudniki bi lahko pozitivno prispevalo k temu, da bi se
obiskovalci raje vračali v te kraje. Z vidika turistov pasivno preživljanje prostega časa hitro
preide v dolgčas, zaradi tega se potem raje odločajo za aktivnejše počitnice. Vendar
zdraviliški ponudniki ne gledajo s te perspektive in se po našem mnenju vedejo preveč
enostransko. Tudi regionalni razvojni programi želijo vpeljati koncept trajnostnosti v vse
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gospodarske veje, zato bi take spremembe pozitivno prispevale k prihodnjemu razvoju
turizma v regiji.
Glede na vse omenjene potenciale, ki jih Pomurje premore, bi alternativne oblike turizma
predstavljale dobro razvojno priložnost za prihodnje.

10 SUMMARY
Alternative forms of tourism are usually smaller in scale and are based on sustainable
development concepts of tourism. We classify them as newer forms of tourism. The concept
of sustainability describes a modern paradigm in tourism development. Its realization
demands change in our thinking and relationship to nature and tourism. All definitions have in
common the realization that sustainability satisfies the needs of tourists and local community
in tourist regions and protects and improves opportunities for future development. There is an
interdependence of resources in a way that meets commercial, social and cultural needs. This
principle is taken into account with alternative forms of tourism, but the most important thing
is, that it has a smaller environmental impact than mass tourism, and environment
preservation is one of its main characteristics.
Tourism is an important economic sector in Pomurje, which is why we can deduct that it can
be a good development opportunity for the future. Because nature and natural resources are
one of the most important factors in tourism, we can see that Pomurje has a good tourism
potential. This is why it is rapidly developing as a popular Slovenian tourist destination. But
although there is a development of alternative forms of tourism, spa resorts are still the most
important part of tourism in Pomurje.
Alternative forms of tourism in Pomurje are modestly developed and there is not enough
acquaintance with this concept. Even the providers themselves are not giving enough
emphasis on environmentally friendlier forms of tourism. It is also very hard to find any
promotion of alternative tourism at the tourist agencies. Perhaps the reason for this is lower
income, because alternative tourism does not include large masses of tourists. To further
improve these forms of tourism, we should increase the level of cooperation and networking
between the carriers of tourism and other stakeholders, to ensure a more holistic and quality
tourist offer and cooperation in marketing.
Pomurje is famous for its natural diversity and its potentials that can be found in natural and
cultural attractions. This area is intertwined with natural parks, lakes, hills, the only remaining
operational mills on the river Mura and natural mineral water springs which are typical for
this region. As a result of a rich history, we can find many castles, churches and mansions in
this area. All this attractions are famous for their uniqueness and could attract a many more
visitors, so we should further improve and encourage tourist development in Pomurje.
Pomurje is a rural region, so actions that are directly related to improving quality and
innovativeness of different forms of rural tourism are the most meaningful. Despite the
natural resources, spa resort tourism is still the most developed form of tourism and it attracts
the biggest proportion of visitors. This is not controversial, but these suppliers should include
more of the smaller local service providers from the country. This would mean more
organized tours to tourist farms, wineries, wine cellars... Unfortunately, it is in the interest of
spa resorts to limit the visitors to their own infrastructure and thus increase their profit. But on
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the other side, improved networking with smaller local service providers could increase the
satisfaction of visitors and keep them coming back and thus increase the profit in the long run.
From tourist’s point of view, passive holiday quickly becomes boring, that is why they later
usually decide for a more active holiday. But the large spa centers are not looking from this
perspective and are, in our opinion acting too one-sided. The regional development programs
are trying to encourage sustainability in all economic sectors, so this kind of changes would
positively contribute to future development of tourism in the region.
Considering all of the mentioned potentials of Pomurje, alternative forms of tourism would
represent a good developmental opportunity for the future.
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13 PRILOGE
Anketni vprašalnik 1 – zdraviliški obiskovalci
Sem Vanja Belec, študentka geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Tema moje diplomske
naloge je Alternativne oblike turizma kot razvojna priložnost Pomurja. Prosim Vas, da izpolnite
anketo, saj mi s tem pomembno pomagate pri raziskovalnem delu moje diplomske naloge. Anketa je
anonimna.
1. Kakšen je vaš glavni motiv/namen obiska?
a) sprostitev/oddih
b) dopust
c) zdravstveni razlogi
d) poslovni (izobraževanje/kongres)
e) aktivne počitnice (šport, rekreacija, sprehodi, kolesarjenje …)
f) spoznavanje novih krajev
g) drugo: _____________________
2. Kako pogosto obiskujete zdravilišča?
a) sem prvič
b) večkrat letno
c) vsako leto
d) vsakih nekaj let
3. Koliko časa ponavadi preživite v toplicah?
a) 1 dan
b) vikend (2-3 dni)
c) cel teden
d) več
4. Glede na pomembnost označite dejavnike, na podlagi katerih ste se odločili za izbran
turistični kraj! (1- ni pomembno, 5 – zelo pomembno)

___
cena/stroški počitnic
___
narava in urejeno okolje
___
kulturne in zgodovinske znamenitosti
___
ponudba prireditev
___
izbira dodatnih aktivnosti/preživljanje aktivnosti v naravi
___
turistična infrastruktura (hoteli, apartmaji, bazenski kompleksi …)
___
EKO (okolju prijazne) storitve: ponudba ekološko pridelane hrane, možnost
izbire okolju prijaznega namestitvenega obrata
5. Kakšen je na splošno vaš odnos do okolja? Obkrožite tiste trditve, katerih se vedno držite!
a) V gospodinjstvu ločujem odpadke.
b) Uporabljam bio proizvode in izdelke.
c) Udeležujem se čistilnih akcij v domačem okolju.
d) Veliko prostega časa preživim v naravi.
e) Velikokrat grem raje peš/s kolesom po dnevnih opravilih in ne z avtom.
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f)

Upoštevam ekološki vpliv transporta do izbrane destinacije in zato uporabljam javni
prevoz (mestni potniški promet, vlak, avtobus …).
g) Nič od naštetega.

6. Kako večinoma preživljate prosti čas na dopustu?
a) Zunaj turističnega kompleksa: preživljanje aktivnosti v naravi (sprehodi, kolesarjenje,šport,
spoznavanje naravnih znamenitosti …)
b) Znotraj turističnega kompleksa (kopanje, wellness …)
c) Kombinirano
7. S katerimi aktivnostmi se najraje ukvarjate med dopustom (izberite največ 2 možnosti)?
a) sprehodi in pohodništvo
b) kolesarjenje
c) kopanje
d) športne aktivnosti
e) ogledi kulturnih in naravnih znamenitosti
f) doživljanje narave
g) nakupovanje
h) zabava (casinoji, diskoteke, gostinski lokali)
8. Kakšno je vaše najljubše prevozno sredstvo med dopustom?
a) avto
b) kolo
c) javni promet
d) peš
9. Poznate izraz alternativni turizem?
a) ne
b) da  S čim ga povezujete?
- Z individualno organiziranimi dopusti
- Z adrenalinskimi oblikami turizma
- S sodobno in moderno infrastrukturno opremljenostjo (hoteli 5*…)
- Z okolju prijaznimi oblikami turizma (zeleni turizem, ekoturizem …)
- Drugo: _________________________
10. Katere od spodaj naštetih oblik turizma bi označili za alternativne?
a) zdraviliški turizem
b) aktivne počitnice (pohodništvo, kolesarstvo ...)
c) turizem na kmetijah
d) ekoturizem
e) trajnostni turizem
11. Ali se pred odhodom na dopust pozanimate o kulturi in običajih kraja, kamor se odpravljate?
a) ne
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b) da, a minimalno
c) da, temeljito
12. Ali so vam bile v sklopu turistične ponudbe predstavljene tudi naravne in kulturnozgodovinske znamenitosti Pomurja?
a) da
b) ne
13. Ste obiskali kakšen kraj izven turističnega kompleksa?
a) da
b) ne
14. Ali ste seznanjeni z okoliškimi ponudniki in lokalnimi znamenitostmi?
a) ne
b) da
 S katerimi?
- vinske kleti
- turistične kmetije
- kolesarske poti
- naravne znamenitost
- kulturno znamenitosti
- pohodniške poti
- spust po Muri
- obrt: lončarstvo
15. Katere od naštetih domačih proizvodov ste poskusili?
a) bujta repa
b) bučno olje
c) bograč
d) vina iz Pomurja (okoliških goric)
e) sladice: prekmurska gibanica, posolanka, krapec, kvašeni retaši …
f) dödöli, langaš
g) nič od naštetega
16. Ali bi se raje odločili za turističnega ponudnika z nazivom - EKO, BIO kot pa za podobnega
ponudnika brez te oznake?
a) da
b) ne
c) mi je vseeno
17. Bi bili pripravljeni odšteti več denarja za okolju prijaznejše oblike turizma?
(na lestvici od 1 – 5!) 1= takoj bi bil pripravljen; 5= sploh ne bi bil pripravljen
1 - 2 3
- 4
- 5
18. Ste bili kdaj že na dopustu, ki bi ga lahko označili kot eko dopust?
a) da
b) ne
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19. Kakšen bi bil glavni razlog za ponovni obisk istega turističnega kompleksa/kraja?
a) urejenost okolja in lepa pokrajina
b) prijaznost domačinov
c) dobra ponudba hrane
d) cenovno ugodna ponudba
e) pestra ponudba aktivnosti (šport, rekreacija, kolesarstvo …)
f) še veliko zanimivosti, ki si jih nisem uspel ogledati
g) možnost izbire okolju prijazne turistične ponudbe
h) drugo: __________________________________
20. Kakšen bi bil glavni razlog, da bi se odpovedali obisku določene turistične destinacije?
a) onesnaženo okolje in narava
b) preveč turistov
c) premalo znamenitosti
d) premalo infrastrukturne opremljenosti
e) premalo možnosti za športne in druge aktivnosti
f) nič od naštetega
21. Spol : M / Ž
22. Letnica rojstva:

___________

23. Izobrazba:
a) osnovnošolska ali manj
b) srednješolska
c) višješolska ali visokošolska
24. Dejavnostni status:
a) zaposlen
b) samozaposlen
c) brezposeln
d) upokojenec
e) kmet
f) gospodinja
g) študent/dijak
25. Občina stalnega prebivališča: ________________________________________

NAJLEPŠA HVALA ZA SODELOVANJE!
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Anketni vprašalnik 2 – obiskovalci turističnih kmetij
Sem Vanja Belec, študentka geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Tema moje diplomske
naloge je Alternativne oblike turizma kot razvojna priložnost Pomurja. Prosim Vas, da izpolnite
anketo, saj mi s tem pomembno pomagate pri raziskovalnem delu moje diplomske naloge. Anketa je
anonimna.
26. Kakšen je vaš glavni motiv/namen obiska?
h) sprostitev/oddih
i) dopust
j) zdravstveni razlogi
k) poslovni (izobraževanje/kongres)
l) aktivne počitnice (šport, rekreacija, sprehodi, kolesarjenje …)
m) spoznavanje novih krajev
n) drugo: _____________________
27. Kako pogosto obiskujete turistične kmetije?
e) sem prvič
f) večkrat letno
g) vsako leto
h) vsakih nekaj let
28. Koliko časa ponavadi preživite na turističnih kmetijah?
e) 1 dan
f) vikend (2-3 dni)
g) cel teden
h) več
29. Glede na pomembnost označite dejavnike, na podlagi katerih ste se odločili za izbran
turistični kraj! (1- ni pomembno, 5 – zelo pomembno)

___
cena/stroški počitnic
___
narava in urejeno okolje
___
kulturne in zgodovinske znamenitosti
___
ponudba prireditev
___
izbira dodatnih aktivnosti/preživljanje aktivnosti v naravi
___
turistična infrastruktura (hoteli, apartmaji, bazenski kompleksi …)
___
EKO (okolju prijazne) storitve: ponudba ekološko pridelane hrane, možnost
izbire okolju prijaznega namestitvenega obrata
30. Kakšen je na splošno vaš odnos do okolja? Obkrožite tiste trditve, katerih se vedno držite!
h) V gospodinjstvu ločujem odpadke.
i) Uporabljam bio proizvode in izdelke.
j) Udeležujem se čistilnih akcij v domačem okolju.
k) Veliko prostega časa preživim v naravi.
l) Velikokrat grem raje peš/s kolesom po dnevnih opravilih in ne z avtom.
m) Upoštevam ekološki vpliv transporta do izbrane destinacije in zato uporabljam javni
prevoz (mestni potniški promet, vlak, avtobus …).
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n) Nič od naštetega.

31. S katerimi aktivnostmi se najraje ukvarjate med dopustom (izberite največ 2 možnosti)?
i) sprehodi in pohodništvo
j) kolesarjenje
k) kopanje
l) športne aktivnosti
m) ogledi kulturnih in naravnih znamenitosti
n) doživljanje narave
o) nakupovanje
p) zabava (casinoji, diskoteke, gostinski lokali)
32. Kakšno je vaše najljubše prevozno sredstvo med dopustom?
e) avto
f) kolo
g) javni promet
h) peš
33. Poznate izraz alternativni turizem?
c) ne
d) da  S čim ga povezujete?
- Z individualno organiziranimi dopusti
- Z adrenalinskimi oblikami turizma
- S sodobno in moderno infrastrukturno opremljenostjo (hoteli 5*…)
- Z okolju prijaznimi oblikami turizma (zeleni turizem, ekoturizem …)
- Drugo: _________________________
34. Katere od spodaj naštetih oblik turizma bi označili za alternativne?
f) zdraviliški turizem
g) aktivne počitnice (pohodništvo, kolesarstvo ...)
h) turizem na kmetijah
i) ekoturizem
j) trajnostni turizem
35. Ali se pred odhodom na dopust pozanimate o kulturi in običajih kraja, kamor se odpravljate?
a) ne
b) da, a minimalno
c) da, temeljito

36. Ali so vam bile v sklopu turistične ponudbe predstavljene tudi naravne in kulturnozgodovinske znamenitosti Pomurja?
c) da
d) ne
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37. Ste obiskali kakšen kraj izven lokacije turistične kmetije?
c) da
d) ne

38. Ali ste seznanjeni z okoliškimi ponudniki in lokalnimi znamenitostmi?
c) ne
d) da
 S katerimi?
- vinske kleti
- turistične kmetije
- kolesarske poti
- naravne znamenitost
- kulturno znamenitosti
- pohodniške poti
- spust po Muri
- obrt: lončarstvo
39. Katere od naštetih domačih proizvodov ste poskusili?
h) bujta repa
i) bučno olje
j) bograč
k) vina iz Pomurja (okoliških goric)
l) sladice: prekmurska gibanica, posolanka, krapec, kvašeni retaši …
m) dödöli, langaš
n) nič od naštetega
40. Ali bi se raje odločili za turističnega ponudnika z nazivom - EKO, BIO kot pa za podobnega
ponudnika brez te oznake?
d) da
e) ne
f) mi je vseeno
41. Bi bili pripravljeni odšteti več denarja za okolju prijaznejše oblike turizma?
(na lestvici od 1 – 5!) 1= takoj bi bil pripravljen; 5= sploh ne bi bil pripravljen
1 - 2 3
- 4
- 5
42. Ste bili kdaj že na dopustu, ki bi ga lahko označili kot eko dopust?
c) da
d) ne

43. Kakšen bi bil glavni razlog za ponovni obisk istega turističnega kompleksa/kraja?
i) urejenost okolja in lepa pokrajina
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j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

prijaznost domačinov
dobra ponudba hrane
cenovno ugodna ponudba
pestra ponudba aktivnosti (šport, rekreacija, kolesarstvo …)
še veliko zanimivosti, ki si jih nisem uspel ogledati
možnost izbire okolju prijazne turistične ponudbe
drugo: ____________________________________

44. Kakšen bi bil glavni razlog, da bi se odpovedali obisku določene turistične destinacije?
a) onesnaženo okolje in narava
b) preveč turistov
c) premalo znamenitosti
d) premalo infrastrukturne opremljenosti
e) premalo možnosti za športne in druge aktivnosti
f) nič od naštetega
45. Spol : M / Ž
46. Letnica rojstva:

___________

47. Izobrazba:
d) osnovnošolska ali manj
e) srednješolska
f) višješolska ali visokošolska
48. Dejavnostni status:
h) zaposlen
i) samozaposlen
j) brezposeln
k) upokojenec
l) kmet
m) gospodinja
n) študent/dijak
24. Občina stalnega prebivališča: ________________________________________

NAJLEPŠA HVALA ZA SODELOVANJE!
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