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TURIZEM NA KMETIJI V OBČINI KRŠKO
Izvleček:
Turizem na kmetiji je ena najpogosteje registriranih in najzahtevnejših dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji. V zadnjem času se povečuje turistično povpraševanje po mirnem, čistem okolju, po
domačnosti in gostoljubnosti ter tradicionalni kulinariki in vse to obiskovalcem ponujajo
turistične kmetije. V občini Krško je registriranih 10 turističnih kmetij, ki so predstavljene v
diplomskem delu. Na podlagi opravljenih intervjujev z nosilci dopolnilne dejavnosti turizem na
kmetiji je predstavljeno stanje turizma na izbranih kmetijah. Cilji diplomskega dela so bili
ugotoviti pomen turizma na kmetiji, zlasti za nosilce te dejavnosti in za samo okolje kmetij,
predstaviti pozitivne in negativne učinke ukvarjanja s turistično dejavnostjo na kmetiji ter
podati predloge za nadaljnji razvoj izbranih turističnih kmetij. Prihodnost kmetij je v nudenju
nastanitve, saj nastanitvenih zmogljivosti v občini primanjkuje na splošno, zlasti pa na
podeželju, kjer lahko turist prenoči le v zidanici in pri nekaterih ponudnikih sob. Turistične
kmetije bodo v prihodnje morale izboljšati tudi sodelovanje z ostalimi turističnimi ponudniki
ter nadgraditi lastno ponudbo, da bo le-ta privabila večje število obiskovalcev.
KLJUČNE BESEDE: geografija turizma, občina Krško, dopolnilne dejavnosti, turizem na
kmetiji
AGRITOURISM IN THE MUNICIPALITY OF KRŠKO
Abstract:
Agritourism is one of the most frequently registered and most demanding supplementary
activities on a farm. Recently there is a growing demand for peaceful and clean environment,
for homeliness and hospitality and for traditional cuisine. These are all the things agritourism
can offer to a visitor. Ten tourist farms that are registered in the municipality of Krško are
presented in the thesis. The state of tourism on the aforementioned ten farms is presented,
based on the interviews made with the agritourism operators. The main objectives of the thesis
were to assess the importance of agritourism for the operators of this activity, to present
positive and negative effects of agritourism and to give suggestions for further development of
the farm tourism. The future of tourist farms is in the expansion of accommodation capacity,
especially since the only providers of accommodation are one vineyard cottage and some
apartments. In the future, tourist farms will have to focus more on networking with other
tourism providers in the area and to expand their tourist offer so that it will attract larger
numbers of visitors.
KEY WORDS: geography of tourism, Municipality of Krško, supplementary activities,
agritourism
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1. UVOD
Kljub ugodnim naravnim pogojem za kmetijstvo v občini Krško kmetijska
gospodarstva večinoma ne morejo preživeti le od osnovne kmetijske dejavnosti. Tako kot v
Sloveniji so tudi v občini Krško kmetije majhne, saj ima povprečno kmetijsko gospodarstvo v
uporabi 5,1 ha kmetijskih zemljišč, kar pogosto kmetijskim gospodarstvom ne zagotavlja
želenega ekonomskega standarda. Če želijo kmetje dosegati zadovoljiv dohodek, morajo del
sredstev pridobiti iz drugih virov. Najpogosteje se kmetje odločajo za zaposlitev izven
kmetije. Med dopolnilnimi viri dohodkov in zaposlitev na kmetijah se uveljavljajo tudi
dopolnilne dejavnosti na kmetijah, ki niso nov pojav. Kmetje so se že od nekdaj poleg
kmetovanja ukvarjali še z drugimi dejavnostmi. V zadnjih letih pa se zanimanje za dopolnilne
dejavnosti povečuje zaradi vse slabšega položaja kmetijstva in majhnih možnosti
zaposlovanja izven kmetij (Kulovec, 2002). Dopolnilne dejavnosti pomagajo zagotoviti
dodaten dohodek kmetijam, pri čemer te izkoristijo razpoložljiva znanja in spretnosti ljudi,
naravne pogoje, razpoložljive prostore, kmetijske pridelke in gozdne sortimente ter
razpoložljivo opremo in stroje (Združenje turističnih kmetij, 2014). Ena izmed pogostejših
dopolnilnih dejavnosti je tudi turizem na kmetiji.
Turizem, prosti čas in potovanja postajajo dandanes vse bolj popularna veja
gospodarstva. Sodobni turist se vedno bolj usmerja v iskanje novih in drugačnih doživetij, ki
so priložnost za razvoj podeželja in turizma na kmetiji. Priložnost podeželja je v tem, da
poteši posameznike, ki bi radi nekaj novega in atraktivnega (Šauperl, 2000). Turizem na
kmetiji predstavlja specifično obliko turizma, ki združuje v svoji harmoniji naravo oziroma
naravne danosti na eni strani in človeške potrebe oziroma motive na drugi strani ter ne
predstavlja prevelike ekološke motnje v naravnem okolju. Osnovna usmeritev turizma na
kmetiji je nasprotje koncentriranemu, množičnemu turizmu v razvitih turističnih krajih.
Prebivalstvo, naveličano nezdravega delovnega in življenjskega okolja, hrupa, fizičnih in
psihičnih obremenitev, si želi oddiha in rekreacije v okolju, ki ni podobno njegovi
vsakdanjosti. Takšno okolje predstavlja podeželje, kjer se lahko turisti podajo v naravo in
poiščejo svoj notranji mir. Za zadovoljevanje tovrstnih motivov in potreb so turistom na voljo
tudi turistične kmetije. Na območju občine Krško je trenutno registriranih 10 turističnih
kmetij, ki so v diplomskem delu podrobneje predstavljene.

1.1.Namen in cilji
Glavni namen diplomskega dela je prikazati in analizirati stanje turizma na kmetijah v
občini Krško ter podati predloge za nadaljnji razvoj turizma na kmetijah na preučevanem
območju.
Cilji diplomske naloge so:
geografsko predstaviti preučevano območje;
predstaviti zakonsko podlago za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
analizirati in predstaviti obstoječo ponudbo turističnih kmetij v občini Krško;
na podlagi intervjujev predstaviti stanje turizma na kmetijah v občini Krško in težave,
s katerimi se te kmetije soočajo;
 predstaviti pomen ter pozitivne in negativne učinke turistične dejavnosti na kmetiji;
 podati možnosti nadaljnjega razvoja turističnih kmetij v občini Krško.
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1.2.Metode dela
Pri izdelavi diplomskega dela bom uporabila več metod dela. V prvem,
teoretičnem delu diplomskega dela se bom poslužila metode zbiranja podatkov, pri tem
bom uporabila predvsem metodi opisovanja in razlaganja, s pomočjo katerih bom
predstavila lego in obseg občine ter naravno- in družbenogeografske značilnosti območja
občine Krško. Z analizo primarnih virov (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kmetijstvu, Uredba o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske
dejavnosti) bom predstavila zakonsko podlago za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
ter turizem na kmetiji kot dopolnilno dejavnost. Pri pisanju mi bodo v pomoč tudi
internetni viri, s pomočjo katerih bom predstavila turistično ponudbo preučevanega
območja, ter statistični podatki, na podlagi katerih bom analizirala nekatere značilnosti
prebivalstva ter grafično predstavila prihode in prenočitve prebivalstva v občini Krško.
Obiskala in fotografirala bom turistične znamenitosti v občini Krško ter opravila pogovore
oz. intervjuje z nosilci turistične dejavnosti na turističnih kmetijah. Na podlagi terenskih
ugotovitev bom predlagala nadaljnje usmeritve turizma na kmetiji v izbrani občini. Vse
zbrano gradivo bom predstavila s pomočjo SWOT analize.
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2. LEGA IN OBSEG OBČINE KRŠKO
Občina Krško leži v jugovzhodnem delu Slovenije, kjer se dolina reke Save razširi v
prostrano Krško polje. Občina meji na jugozahodu na občino Kostanjevica na Krki, ki je bila
vse do odcepitve leta 2006 del krške občine, na zahodu na občine Šentjernej, Škocjan in
Sevnica, na severu na občini Šentjur in Kozje ter na vzhodu na občino Brežice (Analiza stanja
turizma …, 2008).
Slika 1: Položaj občine Krško v Sloveniji

Vir: Zemljevid občine Krško, 2014.
Občino Krško skupaj z občinami Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in
Bistrica ob Sotli uvrščamo v razvojno regijo Posavje. Zaradi majhnega teritorialnega obsega
in skromnega števila prebivalstva ima posavska regija šibko gravitacijsko zaledje, zato se v
regiji ni uspelo razviti večje regionalno središče, ampak si danes to funkcijo delita občinski
središči Krško in Brežice (O Posavju, 2014).
V današnjih mejah občina Krško obsega 287 km2 površine, kar predstavlja 1,4 %
površine celotne države in jo med slovenskimi občinami uvršča na 9. mesto. Okoli 26.000
prebivalcev živi v 157 naseljih in 16 krajevnih skupnostih: Brestanica, Dolenja vas pri
Krškem, Gora, Koprivnica, mesto Krško, Krško polje, Leskovec pri Krškem, Podbočje,
Rožno–Presladol, Raka, Senovo, Senuše, Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna, Veliki Podlog,
Veliki Trn in Zdole (Občina Krško, 2014).
Slika 2: Zemljevid občine Krško

Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2014.
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3. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Območje občine Krško je v naravnogeografskem oziru zelo raznoliko, saj se nahaja na
stičišču panonskega, predalpskega in kraškega sveta.

3.1.Reliefne, geološke in geomorfološke značilnosti
3.1.1. Krško, Senovsko in Bizeljsko gričevje
Pokrajina treh gričevij, Krškega, Senovskega in Bizeljskega, leži na jugu slovenskega
panonskega sveta. Krško gričevje leži na severozahodu krške občine in ga od senovskega in
bizeljskega gričevja ločuje reka Sava. Senovsko gričevje leži na severu občine in ga od
bizeljskega gričevja, ki leži zahodneje, ločuje ozka prebojna dolina Save med Brestanico in
Krškim (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998).
Krško gričevje je postalo kopno že v začetku terciarja pred ok. 60 milijoni let.
Sestavljajo ga tri tektonske enote:
– mokronoška tektonska enota na severozahodu, ki je zgrajena iz močno nagubanih
triasnih kamnin;
– krška tektonska enota, ki zajema dobro polovico krškega gričevja, na njenem površju
se nahajajo kredne usedline, pod njimi pa triasne usedline, ki so nagubane v dinarski
smeri;
– krška sinklinala, ki jo gradijo miocenske usedline, nagubane v balatonski smeri (JZSV). Zaradi ugrezanja Krške kotline v pliocenu in pleistocenu je tektonsko porušena in
večinoma prekrita s pliocenskimi nanosi. Na površju je (krška sinklinala) v širšem
obsegu v občini Krško ostala le okoli Rake (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998).
Zaradi zapletene geološke zgradbe, saj se v severnem in osrednjem delu pojavljajo
skoraj izključno karbonatne kamnine mezozojske starosti, kar je v naših gričevjih izjema, bi z
geološkega zornega kota pokrajini bolj ustrezal izraz hribovje (Posavje in Posotelje …, 2006).
V krškem gričevju na površju prevladujejo kredne kamnine, od rdečih ploščastih apnencev do
laporjev, v zahodnem delu pa triasni dolomiti. V apnencih je ponekod nastal kras. V krškem
gričevju je danes okoli 40 kraških izvirov, 20 ponikalnic in prav toliko ponorov, najbolj
značilna kraška oblika pa so doli, ki so podobni uvalam v dinarskem svetu in jih je v krškem
gričevju ok. 30. Na kraškem območju krškega gričevja je tudi več jam in brezen, največja je
Ajdovska jama pod Nemško vasjo (Habič, 1983).
Senovsko gričevje gradi senovska sinklinala, ki je grajena iz mlajših miocenskih in
pliocenskih nanosov Panonskega morja, rahlo nagubanih v alpski smeri. Sekajo jo številni
prelomi. Največji prelomi imajo dinarsko smer (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998). Med
lapornatimi sedimenti so tanjše plasti rjavega premoga, ki so ga v preteklosti izkoriščali v
premogovnikih Senovo, Krmelj in Šentjanž. Na miocenskih laporjih in peskih prevladujejo
nizka in široka slemena v smeri sever-jug in v nadmorski višini 300–350 m, med njimi so
ozke in široke doline savskih pritokov (Posavje in Posotelje …, 2006).
Bizeljsko gričevje je, tako kot Senovsko gričevje, postalo kopno šele konec miocena,
pred 5 milijoni let, ko se je umaknilo morje. Sestavljata ga dve tektonski enoti, orliška
antiklinala in bizeljska sinklinala, ki ju v balatonski smeri loči bizeljski prelom. Bizeljsko
sinklinalo gradijo rahlo nagubane miocenske in pliocenske kamnine, orliško antiklinalo pa
večinoma triasne, kredne in miocenske usedline.
Povprečna nadmorska višina Krškega, Senovskega in Bizeljskega gričevja je 276 m.
Najvišje je Krško gričevje, kjer je povprečna nadmorska višina 294 m, sledi Senovsko
gričevje z 265 m, najnižje pa je Bizeljsko gričevje z 245 m. Kar petina pokrajine leži v
7

nadmorski višini pod 200 m, slaba polovica na 200–300 m, četrtina med 300 in 400 m,
desetina pa nad 400 m. Najvišja točka pokrajine je Veliki Trn (540 m) v Krškem gričevju,
najnižja točka pa izhod Save na Krško ravan med Krškim in Bizeljskim gričevjem s 152 m.
Povprečni naklon vseh treh gričevij je 11°, kar dve tretjini površja ima naklon med 6° in 20°,
četrtina manj kot 6° in le dobra desetina več kot 20° (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998).
3.1.2. Krška ravan
Krška kotlina je tektonska udorina, ki v dolžino meri okoli 60 km, v širino pa 15 km.
Razteza se od kolena Krke pri Dolenjskih Toplicah do Sotle pod Bizeljskim gričevjem. Krško
kotlino razdelimo na Novomeško pokrajino na zahodu in Krško ravan na vzhodu. Krška
ravan, h kateri sodi tudi velik del krške občine, je najbolj južna pokrajina slovenskega
panonskega sveta. Krška ravan je proti severozahodu omejena z razvodnico na Krškem
gričevju, proti severovzhodu z razvodnico na Bizeljskem hribovju in proti jugu z razvodnico
na Gorjancih, ki večinoma poteka po meji s Hrvaško. Na vzhod je kotlina na široko odprta, saj
Kapelsko gričevje ne predstavlja prave meje ne v morfološkem ne v podnebnem smislu. V
zahodnem delu Krške ravni leži južno od Krke Šentjernejsko polje, severno od Krke
mokrotno in travnato Zakrakovje, ki se na vzhodu nadaljuje v poplavni Krakovski gozd, med
njim in Savo na vzhodu leži prodno Krško polje, med Savo in Sotlo pa Brežiško polje. Na
vzhodnem robu Krškega polja in zahodnem robu Brežiškega polja leži ob Savi poplavna
pokrajina Vrbina (Perko, 1989; Slovenija. Pokrajine in ljudje, 2008).
V zgornjem miocenu se je Panonsko morje začelo umikati z območja Krške ravni,
zaradi gubanja površja, ki je na vzhodu imelo balatonsko smer. Posamezni deli pokrajine so
se začeli ugrezati. Reke so sprva uravnavale površje zaradi tektonskega mirovanja in z
usedlinami zapolnile ugreznjene dele. Sredi pliocena se je morje umaknilo tudi iz vzhodnega
dela Krške ravni, ob koncu pliocena se je Krška ravan pogreznila, Gorjanci pa so se dvignili.
Na prehodu v pleistocen se je Krška ravan še naprej pogrezala in s severa vase pretočila reko
Savo, ki je skupaj s pritoki oblikovala vsaj sedem pleistocenskih teras ali do tri večje
holocenske terase. Na prehodu v holocen so se na jugovzhodnem delu Krškega polja pojavili
prelomi v alpski smeri, v balatonski smeri pa so nastali manjši jarki, ki so se zapolnili s
holocenskim prodom. Reka Krka se je pretočila v večji jarek med Šentjernejem in Belo
Cerkvijo. Ugreznil se je tudi del ozemlja okoli Kostanjevice na Krki (Slovenija. Pokrajine in
ljudje. 1998; Geologija Slovenije, 2009).
Glavnina Krške ravni je mladega nastanka in jo sestavljajo tri tektonske enote:
 Krška udorina, ki leži na zahodu in je nastala nad krško sinklinalo iz miocenskih
kamnin, nagubanih v balatonski smeri (JZ-SV). Na njenem severnem robu je niz
prelomov v alpski smeri, na južnem robu pa niz kratkih neotektonskih prelomov
različnih smeri. Gradijo jo predvsem rečni nanosi in jezerske usedline, tektonsko je še
vedno aktivna.
 Savska udorina poteka čez sredino krške ravni v dinarski smeri, od severovzhoda proti
jugovzhodu mimo Krškega in Brežic. Zapolnjena je s peščenimi in prodnatimi
nasutinami reke Save.
 Bizeljska sinklinala, ki leži vzhodno od savske udorine, je zgrajena iz rahlo nagubanih
miocenskih in pliocenskih kamnin.
Polovica krške ravni je iz gline in melja, ki prevladujeta v Zakrakovju, Krakovskem
gozdu in severnem delu Brežiškega polja. Največ so ju nanesli potoki s Krškega in
Bizeljskega gričevja. Pesek in prod, ki ju je največ nanesla Sava, pokrivata slabo polovico
Krške ravni. Največ ju je na Šentjernejskem in Krškem polju ter na zahodnem in južnem delu
Brežiškega polja. Krpe laporjev, ki so nastali v miocenskem morju, najdemo na površju južno
od Šentjerneja.
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Slika 3: Kamninska sestava Krške ravni

Vir: Veliki atlas Slovenije, 2012, str. 145.
Krška ravan ima najnižjo povprečno nadmorsko višino (161 m) v Sloveniji. Razen
zgornjega dela Šentjernejskega polja leži celotna v višinskem pasu med 100 in 200 m. Njen
povprečni naklon znaša le 1,6°. Zaradi pogrezanja so se na to območje stekli trije glavni rečni
tokovi: Sava, Krka in Sotla (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998).
3.1.3. Gorjanci
Gorjanci obdajajo Krško kotlino na jugovzhodni strani. So tipičen gorski čok, okrog
katerega so se ugreznile grude in nastale sedanje kotline (Krška, Karlovška). Delimo jih na
večinoma hribovit zahodni del (nad Šentjernejem in zahodno), gričevnat in hribovit svet (nad
Kostanjevico na Krki in Podbočjem) ter gričevnat vzhodni svet (nad Čatežem ob Savi).
Sestavljeni so iz dveh tektonskih enot: gorjanske na severu in žumberške na jugu, ki ju loči
sosiški prelom. Slovenski del Gorjancev gradita večinoma apnenec in dolomit, ki pokrivata
več kot 4/5 površja, ponekod je ob apnencu tudi lapor. Na obrobju Gorjancev so se ohranile
miocenske kamnine, predvsem peski, peščenjaki, gline ter glinasti in apnenčasti laporji
(Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998).
Gorjanci kot južni obod Krške kotline so v povprečju za ok. 200 m višji od
Bizeljskega in Krškega gričevja. Povprečna višina Gorjancev je 470 m, polovica površja je
med 300 in 600 m in le četrtina površja, predvsem v hribovje zarezane dolinice, pod 300 m.
Na dolenjski strani Gorjancev, kjer so strma pobočja in kratke doline ob pritokih Krke, je
najvišje ležeče naselje Planina v Podbočju (684 m). Tudi nakloni so v primerjavi z ostalimi
reliefnimi enotami večji, le polovica površja ima naklon pod 12° (še mogoča strojna obdelava
zemljišč). Glede na to da so zgrajeni iz več sto metrov debelih plasti večinoma karbonatnih
kamnin, ni zakraselo le planotasto površje, temveč tudi njihova notranjost, ki so jo prevotlili
podzemni vodni tokovi. Najbolj znana je Kostanjeviška jama, na območju občine Krško se
nahaja Levakova jama, katere raziskana dolžina rova je 750 m in ni primerna za oglede, saj jo
v večini zapolnjuje voda (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998; Turistični vodnik po …, 2003)
3.1.4. Posavsko hribovje
Posavsko hribovje obsega širok pas hribovitega sveta na obeh straneh reke Save med
Ljubljanskim poljem in Sevniško kotlinico. Na južnem delu, s katerim Posavsko hribovje sega
tudi v območje občine Krško, ga omejujejo Krško, Senovsko in Bizeljsko gričevje (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1998).
Posavsko hribovje je del krške občine na njenem skrajnem severnem delu, ta del
sestavlja hribovit svet Bohorja, katerega višine dosežejo tudi čez 900 m. Najvišji vrh
predstavlja Veliki Javornik, ki je najvišja točka Bohorja in leži na nadmorski višini 1.023
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metrov. Bohor skupaj z Orlico predstavlja najbolj vzhodni podaljšek Posavskih gub. Območje
Bohorja je z vidika geološke sestave pestro. Najstarejše kamnine paleozojske starosti
(kremenov peščenjak, glinavci, meljevci) se nahajajo na majhni površini v osrednjem delu
Bohorja južno od Skalice in Velikega Javornika ter jugozahodno od Mrzle Planine. Kamnine
mezozojske starosti, predvsem triasne, gradijo večino pogorja. Kamnine novega zemeljskega
veka v nasprotju s starejšimi plastmi, ki gradijo sámo vzpetino, ležijo predvsem ob njenem
severnem in južnem vznožju. Med njimi so najobsežnejši oligocenski in srednjemiocenski
sedimenti. Mlajši sedimenti so razviti le mestoma, najpogosteje so odloženi vzdolž rek.
Pogorje Bohorja je torej grajeno večinoma iz apnenca in dolomita. Dolomit oz. srednjetriasni
(anizijski) dolomit izkoriščajo v kamnolomih za gradbene namene in je zanimiv tudi iz
geomorfološkega vidika, saj so v njem nastali naravno okno in kamnite igle ter slapovi. Na
več mestih najdemo tudi fosile in minerale (Aničić, Petrovič, 2008).

3.2.Pedogeografske in biogeografske značilnosti
Raznolike podnebne, reliefne razmere ter kamninska zgradba vplivajo na pestrost prsti
in rastlinskega sveta obravnavanega območja.
Na dnu dolin, kjer sega podtalna voda večji del leta skoraj do površine, so se na
glinastih nanosih ob potokih razvile oglejene prsti, na katerih prevladujejo mokrotni travniki,
ki jih lahko kosijo le v sušnih poletnih mesecih. Na položnih slemenih iz gline in melja na
vznožju gričevij, kjer je talna voda globlje, občasno pa se tam zadržuje padavinska voda, so se
razvile psevdooglejene prsti. Največ jih je ob vznožju Krških in Bizeljskih goric. Obrečne
prsti so nastale na holocenskih peščenih in prodnih nanosih, ki jih je največ ob Savi med
Krškim in Brežiškim gričevjem ter ob Krki, prekrivajo jih večinoma travniki in njive. Na
pleistocenskem produ so se razvile rjave prsti, ki so najbolj rodovitne prsti tega območja in
zato na njih prevladujejo njive, na osojnih pobočjih travniki, na prisojnih pa vinogradi. Na
apnencu in dolomitu so nastale pokarbonatne prsti, ki pokrivajo severni in osrednji del
Krškega gričevja ter severozahodni del Bizeljskega gričevja (Slovenija. Pokrajine in ljudje,
1998).
Na nanosih ob vodotokih ter višje na poplavnem svetu na peščenih nanosih rastejo
vrbe, jelše in topoli ter na glinastih nanosih hrast dob in beli gaber, iznad poplavnega sveta pa
na vseh nanosih prevladuje beli gaber. Gozd pokriva le četrtino površja Krške ravni, saj je bil
zaradi obdelovalnih površin močno skrčen. Od nekdaj obsežnih in strnjenih poplavnih gozdov
hrasta doba je ostal le znameniti Krakovski gozd, katerega vzhodni del sega v krško občino.
Več gozdnih površin je na območju Krškega, Bizeljskega in Senovskega gričevja. Največ
gozda je na psevdooglejenih, kislih rjavih in pokarbonatnih prsteh, najmanj pa na rjavih
prsteh. Naravno rastje Krškega, Bizeljskega in Senovskega gričevja je gozd bukve. Le na
vznožju Krškega gričevja, med Leskovcem pri Krškem in Venišami ter nad Dolenjo vasjo pri
Raki in Štritom, uspeva gozd hrasta gradna (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998; Posavje in
Posotelje, 2006).
Na Gorjancih so se na apnencu in dolomitu razvile rendzine ter rjave pokarbonatne in
rjave skeletne prsti. Kjer je več laporja, je nastala kisla rjava prst. Višje dele poraščajo obsežni
bukovi gozdovi, na strmih južnih legah, predvsem v vzhodnem delu Gorjancev, uspeva gozd
bukve in črnega gabra. Hrastovi gozdovi poraščajo predvsem zahodni del Gorjancev, pa tudi v
osrednjem delu, nad Podbočjem, uspevajo celo do nadmorske višine 600 m (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1998).
Občina Krško je bogata z živalskimi vrstami. Reka Krka je ena naših s sladkovodnimi
ribami najbogatejših rek, saj v njej in njenih pritokih živi 52 vrst rib in ena vrsta piškurja, od
teh je 44 domorodnih in 8 tujerodnih. V Krki so tudi zelo pomembna drstišča rib tako iz Krke
kot tudi iz Save. Z ribjimi vrstami je bogata tudi Sava. Krka in Sava sta pomembni tudi za
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športni ribolov; najpomembnejše lovne ribe so potočna postrv, šarenka in lipan (Povž, 2003).
Krakovski gozd predstavlja območje izjemnega pomena za populacije dvoživk, v njem
najdemo kar 15 od 19 vrst dvoživk, živečih v Sloveniji (Poboljšaj, 2003). Na območju občine
prebivata tudi bolj pogosta bela štorklja ter ogrožena črna štorklja. Posebnost je tudi pojav
bobrov ob Krki. Bogat in pester je svet vodnih žuželk, med katerimi so najbolj opazni kačji
pastirji. Od sesalcev sta pogosta srnjad in poljski zajec, precej je tudi zveri (lisice, kune,
podlasice). Pogosti so netopirji, ki iščejo zavetišča v jamah (Posavje in Posotelje …, 2006).
Na Bohorju najdemo edino ohranjeno rastišče jarice, številne vrste praproti in mahovja,
zaščiteno širokolistno lobodiko in redke orhideje. Med živalmi najdemo gamsa in v nekaterih
potokih raka jelševca (Strategija razvoja turizma …, 2012).

3.3.Podnebne značilnosti
Po Ogrinu (2009, str. 91) ima območje občine Krško zmerno celinsko podnebje
vzhodne Slovenije ali obpanonsko (subpanonsko) podnebje. Količina padavin se zmanjšuje od
zahoda proti vzhodu in od Posavskega hribovja proti Krški ravni, tj. od severa proti jugu.
Najbolj namočeno je Senovsko gričevje, kjer pade od 1.100 do 1.300 mm padavin, največ
vzdolž Bohorja, ob katerem se izločijo vlažne zračne gmote, ki potujejo proti severu,
severovzhodu in vzhodu. Krško gričevje ima do 1.200 mm na severovzhodu in do 1.000 mm
padavin na jugovzhodu. V Bizeljskem gričevju pade na območju ob Savi do 1.100 mm
padavin. Krško in Brežiško polje prejmeta okoli 1.100 mm padavin. Padavine so dokaj
sorazmerno razporejene preko leta, tudi viški in nižki padavin niso izraziti. Viška sta dva, prvi
je junija, ko povsod pade nad 100 mm padavin, drugi višek je novembra, kot lahko vidimo
tudi iz priloženega klimograma Podbočja, ki se nahaja na južnem robu Krškega polja, ob
vznožju Gorjancev. Na poletne mesece tako pade tretjina padavin, na celotno vegetacijsko
dobo (od aprila do oktobra) pa več kot štiri petine. Tudi nižka sta dva, prvi februarja ali
januarja, ko pade okrog 60 mm padavin, in drugi oktobra. Najbolj namočeno je poletje,
najmanj pa zima. Z jugozahoda pogosto piha fen, ki zmanjšuje vlažnost in povečuje sušo.
Povprečna letna temperatura zraka se giblje med 9 in 10 °C, julijska med 18 in 20 °C ter
januarska okrog -1 ° C. Letna temperaturna amplituda je na severozahodu občine približno
19° C, na vzhodu pa 22 °C, kar pomeni, da se celinskost stopnjuje od severozahoda oz.
zahoda proti vzhodu, kjer je Krška ravan odprta proti Panonski kotlini. Število dni z meglo na
leto je 40, po vlažnih dolinah Krškega in Brežiškega polja tudi nekaj več. Snežna odeja traja v
povprečju 25–50 dni, v višjih predelih, zlasti na Bohorju, tudi do tri mesece. V primerjavi z
ostalo Slovenijo je debelina snežne odeje skromnejša (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998;
Posavje in Posotelje …, 2006; Trajanje snežne odeje, 2014).

11

Slika 4: Klimogram Podbočja za obdobje med leti 1961 in 1990

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije, Količina …, 1995; Klimatografija Slovenije,
Temperatura …, 1995.
Nad dnom dolin je značilen nekajstometrski toplotni pas, v katerem so zaradi
temperaturnega obrata vrednosti temperatur višje, kot bi jih pričakovali glede na nadmorsko
višino. Toplotni pas je najbolj izrazit v gričevjih. Vloga temperaturne inverzije je velika, saj
omogoča, da so na prisojnih straneh gričevij ugodni pogoji za rast sadnega drevja in zlasti
vinske trte, ki zaznamuje to območje tudi v turistični dejavnosti (Posavje in Posotelje …,
2006).

3.4.Vodne značilnosti
Vode na območju občine imajo velik vpliv na naklon površja, saj so pokrajino
razrezale na številna slemena in vmesne doline. Razvoj rečne mreže v Sloveniji je posledica
paleografskega stanja v preteklosti, tektonskih premikov, pretočitev, zakrasovanja in
glaciacije. Tako kot večji del slovenskih rek odteka v Črno morje, tudi vode s tega območja
uvrščamo k črnomorskemu povodju. Najpomembnejši reki v občini Krško sta Sava in Krka
(Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998).
3.4.1. Sava
Stalno pogrezanje večjega dela Krške ravni je pritegnilo vodne tokove s širšega
zaledja, med drugim tudi reke Savo, Krko in Sotlo. Sava in Sotla naj bi pred tem tekli severno
od tod proti vzhodu, Krka pa je tekla do Soteske in po Črmošnjiški suhi dolini v Belo Krajino.
Rečna mreža v kotlini je še mlada, na kar kaže tudi njena precejšnja asimetričnost. Sava je s
svojim prodom odrinila tok Krke po izlivu Radulje tik ob Gorjance. Podobno so se pred
savskim prodom umaknili tudi potoki s Krškega gričevja (Račna, Lokavec, Senuški potok),
deloma pa tudi iz Bizeljskega gričevja (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998).
Reka Sava je dobila ime po bogu Savusu. Njena pot od izvira do izliva v Donavo je
dolga 940 kilometrov. Z dolžino toka 220,72 km, od izvira Dolinke v Zelencih do meje s
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Hrvaško, je najdaljša slovenska reka. Vzdolž svojega toka prečka geološko, orografsko in
klimatsko razgibano območje, kar vpliva, da je povprečna gostota rečne mreže Posavja
majhna (1,30 km/km2 pri 13949,4 km dolgem vodnem omrežju). Sava ima na obravnavanem
območju dežno-snežni rečni režim s prvim viškom vode aprila, drugim novembra ter prvim
nižkom avgusta in drugim januarja. Sava ima na vodomerni postaji Čatež srednji letni pretok
271 m3/s (Kolbezen, Prislov, 1998).
Največji potoki, ki se izlivajo v Savo iz Senovskega gričevja, so: Sevnična, Vranjski
potok, Čajnski potok, Presladolski potok, Leskovski potok in Brestanica. Iz Bizeljskega
gričevja svojo pot zaključijo v Savi naslednji potoki: Potočnica, Močnik, Volčji potok,
Sromljica, Graben, Gabrnica, Žabjek. Iz Krškega gričevja se v Savo izlivajo: Mivka,
Kamenca, Impoljski potok, Štagina, Pijavški potok, Ledinski potok, Čretež, Žlapovec in
Leskovški potok. Vode iz južnega dela Krškega gričevja tečejo neposredno proti Krki, to so
Račna, Lokavec in Senuša (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998).
Tako kot Krka v svojem spodnjem toku poplavlja tudi Sava. Poplavno območje Save
med Krškim in Bregano je peto največje v Sloveniji in obsega 3.454,70 ha površin (Orožen
Adamič, 2003). Poplavno območje je urezano med Krško in Brežiško polje, od Brežic naprej
pa poteka ob robu Gorjancev, kjer se ob meji s Hrvaško sreča s poplavnim območjem ob
Sotli. Največ težav lokalnemu prebivalstvu povzročajo poplave ob sotočju Save in Krke, saj
Sava zaradi močnejšega pretoka omejuje izliv Krke v njeno strugo. To težavo bodo poskušali
rešiti ob gradnji hidroelektrarne Brežice in sicer tako, da bodo poglobili strugo Save od HE
Brežice do Term Čatež (Vpliv HE na …, 2014).
Sava je bila izjemno pomembna reka tudi v preteklosti, saj je ob njej izpričano
življenje od starega veka do današnjih dni. Ob nekdanji strugi reke Save je med 1 st. pr. n. št.
in 5. st. n. št. ležalo rimsko mesto in pristanišče Neviodunum (danes Drnovo pri Krškem).
Skozenj je tekla cesta Emona-Siscia (Ljubljana-Sisak), od tu pa tudi cesta proti Celei (Celju).
V 18. stoletju je bilo Krško pomembna postojanka ob Savi. Skozenj so potovale velike
količine žita iz Ogrske v Italijo. Vse do prihoda železnice v 19. stoletju je bila Sava edina
rečna vodna pot iz Ljubljanske kotline navzdol, proti jugovzhodu. Na Savi se je tudi
splavarilo, urejenih je bilo nekaj mlinov. Kopanje, plavanje in čolnarjenje na Savi je bilo za
krške meščane dolga leta edina oblika poletne rekreacije. Že leta 1912 je bilo na Savi urejeno
rečno kopališče. Sava je bila meja med dvema deželama, Kranjsko in Štajersko, do leta 1964
je delila mesto Krško na dva dela, na Videm na levem bregu in Krško na desnem. Še danes
Sava določa meje cerkvene uprave, levi del Save je bil del Lavantinske, kasneje Mariborske
škofije, danes je del Celjske škofije, medtem ko je desni breg Save spadal v Ljubljansko
nadškofijo, od leta 2006 pa je del Škofije Novo mesto (Šebek, 2009; Černelič Krošelj, 2012).
Sava je v davnini zelo spreminjala svojo strugo, o čemer pričajo opuščene suhe struge,
ki so tudi več kilometrov oddaljene od sedanjega toka. Prav dobro je še vidna suha struga, po
kateri je tekla v rimski dobi od Leskovca do Drnovega in naprej proti Bregam in Mrtvicam.
Da je Sava večkrat preložila strugo, kaže tudi potek stare kranjsko-štajerske meje, ki na več
mestih preskakuje sedanjo regulirano in utrjeno strugo. Opuščeni rečni rokavi prejšnje zelo
vijugaste struge so razpadli v mlake in ribnike (Krajevni leksikon Slovenije, 1976).

13

Slika 5: Nekdanji mejni kamen med Kranjsko in Štajersko pri Spodnjem Starem Gradu
stoji daleč proč od savske struge in je dokaz o prestavljanju rečnega toka Save

Avtor: Živko Šebek, 2007; cv: Analiza sprememb Reke Save in Krškega skozi čas, 2012.
3.4.2. Krka
Krka, ki ji pravijo tudi dolenjski biser, izvira nad vasjo Krka v Suhi krajini in se izliva
v Savo v Čatežu ob Savi. Po velikosti porečja je največji pritok Save, saj odpade nanj kar 21,4
% porečja Save. Povprečna gostota vodnega omrežja Krke je zaradi prevlade kraškega površja
nizka, 0,73 km/km2. Znatno večjo gostoto imajo le potoki, ki pritekajo iz krškega hribovja,
kot sta Radulja z gostoto 1,80 km/km2 in Lokavec z 1,83 km/km2 (Kolbezen, Prislov, 1998).
Slika 6: Srednji mesečni pretoki na Krki na vodomerni postaji Podbočje

Vir podatkov: Vodna bilanca 1970–2000.
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Krka ima, kot lahko vidimo na zgornjem hidrogramu, snežno-dežni rečni režim s
prvim viškom vode aprila in drugim novembra ter prvim nižkom v mesecu avgustu in drugim
januarja. Srednji letni pretok Krke na vodomerni postaji Podbočje znaša 51,8 m3/s. Krka je na
obravnavanem območju značilna nižinska reka z majhnim strmcem, saj se struga od Otočca
do sotočja s Savo spusti s 156 na 138 m, torej za manj kot 20 m.
Na Gorjancih je rečna mreža zaradi prevlade prepustnih kamnin na površju redka. Na
apnencu vodotokov skoraj ni, na nekoliko manj prepustnem dolomitu in kjer je več laporja jih
je le nekaj. Največ vodotokov, ki so večinoma desni pritoki Krke, je v vzhodnem delu
Gorjancev, to so: Sušica, Piroški potok, Globočec, Prilipski, Grajski in Dolinski potok ter
mejna rečica Bregana (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998).
Tako kot Sava poplavlja tudi Krka. Območje poplavnega sveta ob Krki je tretje
največje v Sloveniji, za Ljubljanskim barjem in Dravinjo. Prvo je ob ostrem zavoju Krke pri
Dolenjskih Toplicah med Sotesko, Meniško vasjo in Dolenjim Gradiščem. Drugo poplavno
območje je med Selom in Srebrničami. Tretje poplavno območje, ki je tudi največje v dolini
Krke, se začenja pod gradom Struga pri Gorenjem Kronovem in se razteza ob Krki vse do
Krške vasi, kjer se stika s poplavnim svetom ob Savi, na tem območju obsega poplavni svet
ob največjih poplavah kar 5.793,2 ha površin. Do poplav na tem območju prihaja izredno
pogosto, skoraj vsako leto, lahko celo večkrat letno. Največkrat Krka s pritoki poplavlja
oktobra in novembra, pa tudi marca, kar se sklada s snežno-dežnim pretočnim režimom Krke.
Visoke vode jeseni so posledica velike količine padavin, k povečanemu odtoku pa prispeva
tudi padec temperatur in zmanjšanje rastja, ki ne zadrži več toliko vode kot v poletnih
mesecih. V spodnjem toku Krke je potrebno upoštevati tudi vlogo reke Save, saj le-ta ob
povodnjih v spodnjem toku zajezuje Krko ter povečuje zastajanje v njej. Ker gre za nižinski
tip poplav, je njihovo trajanje daljše od v Sloveniji najpogostejših hudourniških poplav, ki
trajajo le nekaj ur. Najpogosteje poplave ob Krki trajajo 2 dni, redko več kot 10 dni, višina
poplav dosega največ 4 m, najpogosteje pa manj kot pol metra (Orožen Adamič, 2003).
Slika 7: Poplavna območja ob Krki pod Otočcem

Vir: Šifrer, 1980; cv: Orožen Adamič, 2003, str. 273.
S temno sivo barvo je prikazan obseg območij rednih poplav, svetlejša siva prikazuje obseg
velikih poplav. S črtami so prikazani večji prodni vršaji.
Kot lahko vidimo, se poplavno območje vleče vzdolž Krke vse do njenega izliva v
Savo, ob njenih pritokih pa se znatno razširi, najbolj v Zakrakovju in na območju
Krakovskega gozda.
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4. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
4.1.Prebivalstvo in poselitev
Na zgodnjo poseljenost občine Krško kažejo številne arheološke najdbe od stare
kamene dobe naprej (npr. najdišče iz bakrene dobe v Ajdovski jami pri Nemški vasi,
halštatske gomile pri Brezju pri Raki, halštatsko grobišče z nekropolami pri Libni). Za
območje Krškega, Senovskega in Bizeljskega gričevja je značilna inverzna poselitev, saj se
gostota prebivalstva in naselij z naraščanjem nadmorske višine povečuje. Večina naselij leži
na vrhu položnih slemen in kopastih vrhov. Območje Krške ravni je bilo poseljeno kasneje
kot bolj sušna in sončna gričevja na njenem obrobju. Najprej so bila poseljena območja, ki jih
niso ogrožale poplave, poplavna območja so bila namreč kultivirana šele v rimski dobi.
Večina današnjih naselij krške ravni je nastala v srednjem veku. Skoraj polovica jih leži na
meji rednih vsakoletnih poplav, skoraj tretjina pa na meji visokih oz. največjih poplav
(Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998).
Občina Krško je podpovprečno naseljena, gostota poselitve znaša namreč 91
prebivalcev na km2 površine, kar je pod slovenskim povprečjem za leto 2012, ki je znašalo
101 prebivalec na km2. Okoli 26.000 prebivalcev živi v 157 naseljih, ki se nahajajo na ravnini,
na terasah, slemenih, vrhovih in pobočjih. V občini tako srečamo obcestna naselja (npr. Stari
Grad), razložena naselja (npr. Zdole), gručasta naselja (Mali Trn, Žadovinek) in trg
(Brestanica). Najmanj poseljena so območja Bohorja in Gorjancev, kjer srečamo razložena
naselja, manjše vasi ter zaselke in samotne kmetije. Največ naselij se nahaja na nadmorski
višini 150 do 400 metrov (Krajevni leksikon Slovenije …, 1976; Interaktivni atlas Slovenije,
2014).
V občini je le eno mesto tj. Krško. Mesto Krško je gospodarsko, zaposlitveno,
upravno, oskrbovalno, izobraževalno in kulturno središče občine. Krško leži na dveh bregovih
reke Save. Sedanje mesto je nastalo z združitvijo Krškega na ravnici na desnem bregu Save in
Vidma na levem bregu. Staro mestno jedro je obnovljeno in odseva urejenost upravnega
središča. Novejši del mesta, ki se je oblikoval na levem bregu reke, je namenjen predvsem
gospodarski in poslovni dejavnosti (Krajevni leksikon Slovenije, 1995).
Ob zadnjem popisu prebivalstva leta 2002 je bilo skupno število prebivalcev v občini
Krško 27.586, kar je znašalo 1,4 % vseh prebivalcev Slovenije. Največ prebivalcev (6.994) je
živelo v mestu Krško, od tega 3.471 moških in 3.532 žensk. Večja naselja po številu
prebivalcev so tudi Senovo (2.448 prebivalcev), Leskovec (1.000 prebivalcev) in Brestanica
(973 prebivalcev). Najmanj prebivalcev je živelo v naselju Frluga na območju Gorjancev, kjer
je bivalo le 5 prebivalcev (Prebivalstvo, gospodinjstva, družine …, 2014).
Preglednica 1: Število prebivalcev v občini Krško
Leto

Število prebivalcev

1869

21.366

1880

22.297

1890

23.323

1900

23.264

1910

24.286

1931

25.084

1948

26.423

1953

27.295
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1961

26.549

1971

26.259

1981

27.774

1991

28.576

2002

27.586

2012

25.986

Vir podatkov: Krajevni leksikon Slovenije, 1976, str. 120; Popis prebivalstva 1981, 2013;
Popis prebivalstva 1991, 2013; Popis prebivalstva 2002, 2013; Krško v številkah …, 2014;
Kostanjevica na Krki …, 2014.
Grafikon 1: Gibanje števila prebivalcev v občini Krško med letoma 1869 in 2012

Vir podatkov: Krajevni leksikon Slovenije, 1976, str. 120; Popis prebivalstva 1981, 2013;
Popis prebivalstva 1991, 2013; Popis prebivalstva 2002, 2013; Krško v številkah …, 2014;
Kostanjevica na Krki …, 2014.
Zgornja preglednica in grafikon prikazujeta preračunane podatke o številu prebivalstva
za občino Krško v današnjem obsegu, saj je bilo na današnjem območju krške občine do leta
1958 več manjših občin, ki so se tega leta združile v tedanjo veliko krško občino. Število
prebivalcev občine Krško je vse od prvega popisa prebivalstva leta 1869, ki je bil izveden v
okviru tedanje Avstro-Ogrske, do druge polovice prejšnjega stoletja stalno naraščalo, v
povprečju za okoli tisoč ljudi na deset let. Med letoma 1869 in 1953 se je tako število
povečalo za 5.929 prebivalcev. V naslednjem obdobju, do leta 1991, ko je prišlo do razpada
Jugoslavije, se je število prebivalcev v primerjavi z letom 1953 povečalo še za 1.281
prebivalcev. Leta 1991 je v krški občini živelo 28.576 prebivalcev, kar je več kot kadarkoli
prej in kasneje. Po razpadu Jugoslavije je krško gospodarstvo zašlo v krizo, številna podjetja v
občini so začela počasi propadati, vse več je bilo potreb po delavcih z višjo izobrazbo. Temu
je sledil trend načrtovanja družin, ki je prisoten še danes in je posledica daljšega šolanja oz.
izobraževanja in ustvarjanja kariere. Vse to je pripeljalo do tega, da je bilo število prebivalcev
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v občini leta 2002, zlasti na račun manjšega števila rojstev, manjše za 990 prebivalcev kot leta
1991. Pri analizi števila prebivalstva v letih 2002 in 2010 moramo upoštevati, da se je 1. 3.
2006 iz občine Krško izločila sedanja občina Kostanjevica na Krki. Zaradi tega se je dejansko
število prebivalcev občine Krško med letoma 2002 in 2012 zmanjšalo za 2.416 prebivalcev, ki
danes bivajo v kostanjeviški občini. Če se omejimo zgolj na prebivalce tistega dela občine, ki
jo sestavlja danes, pa lahko ugotovimo med omenjenima letoma nizko rast prebivalstva (za
816 prebivalcev).
Slika 8: Starostna piramida občine Krško v primerjavi s starostno piramido Slovenije za
leto 2012

Vir: Krško v številkah …, 2014.
Med slovenskimi občinami se je občina Krško leta 2012 po številu prebivalcev uvrstila
na 11. mesto. V njej je živelo 25.986 prebivalcev, od tega 13.297 moških in 12.689 žensk.
Povprečna starost prebivalca je leta 2012 znašala 41,5 let. Največje število moških (1.100) in
žensk (955) je bilo v starostnem obdobju 50–54 let. Kot lahko vidimo iz zgornje slike, ki
prikazuje starostni piramidi občine Krško in Slovenije za leto 2012, ima le-ta obliko žare.
Leta 2012 je bilo 15 % prebivalcev starih do 14 let, 10,5 % jih je starih od 15–24 let, 58,3 %
starih 25–64 let in 16,2 % nad 65 let. Glede na primerjavo med mladim (do 15 let), zrelim
(15–65 let) in starim (nad 65 let) prebivalstvom lahko določimo tip ostarelega prebivalstva, ki
je že od leta 1991 značilen za Slovenijo (Prebivalstvo po velikih …, 2014). Indeks staranja je
leta 2012 znašal 108,1, kar je pomenilo da je na 100 mladih oseb v občini Krško prebivalo
108 oseb, starejših od 64 let. Indeks staranja v občini vse od leta 2004 meri nad 100
(Interaktivni statistični atlas Slovenije, 2014).
Naravni prirastek za občino Krško je bil od leta 1996, z izjemo let 2001 in 2006, do
leta 2009 negativen, najnižji je bil leta 1998, ko je znašal –3,1 prebivalca na 1.000
prebivalcev. Od leta 2009 naprej je naravni prirastek pozitiven (Naravno gibanje prebivalstva
…, 2014).
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4.2.Gospodarstvo
4.2.1. Kmetijstvo
Kmetijstvo v občini Krško uvrščamo med pomembne gospodarske dejavnosti. Večina
prebivalstva se je stoletja ukvarjala s poljedelstvom, vinogradništvom in sadjarstvom, saj ima
občina za te panoge relativno dobre naravne pogoje. Najboljši naravni pogoji za kmetijstvo so
v dolinah rek Save, Krke in njunih pritokov, za vinogradništvo ugodne lege so na prisojnih
pobočjih Gorjancev in Krškega ter Bizeljskega gričevja. Višji predeli Gorjancev in Bohorja so
primerni le za pašno rejo živine in gozdarske dejavnosti. Na Krškem polju in v nižinah
prevladujejo njive, razvita sta poljedelstvo ter živinoreja, na namakalnih površinah tudi
pridelava sadja in zelenjave. V gričevnato hribovitem območju je razvita sonaravna živinoreja
ter sadjarstvo in vinogradništvo (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998).
Na območju občine Krško je 1.764 kmetijskih gospodarstev in ta obdelujejo 8.961 ha
kmetijskih površin. Od leta 2010 je občina izgubila kar 8 % kmetijskih zemljišč v uporabi.
Zmanjšanje obsega kmetijskih zemljišč je posledica več dejavnikov, vendar pa sta
prevladujoča opuščanje kmetijske rabe oz. zaraščanje in urbanizacija. Povprečno kmetijsko
gospodarstvo je imelo tako v letu 2010 v uporabi 5,1 ha kmetijskih zemljišč, kar je manj kot
povprečno slovensko kmetijsko gospodarstvo, ki ima 6,4 ha kmetijskih zemljišč. Število
kmetijskih gospodarstev na območju občine Krško se postopoma manjša, prav tako se
manjšajo tudi površine kmetijskih zemljišč.
Preglednica 2: Število kmetijskih gospodarstev po velikostnem razredu KZU v občini
Krško leta 2000 in leta 2010
Velikostni razred
Skupaj KZU
Več kot 0, pod 2 ha
2 do 5 ha
5 do 10 ha
Nad 10 ha

Število kmetijskih gospodarstev
2000
2010
1.983
1.761
598
539
967
642
515
396
173
184

Vir: Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih …, 2000, 2010.
Tako kot v Sloveniji so tudi v občini Krško kmetije majhne. Glede na velikostni razred
KZU v občini prevladujejo kmetijska gospodarstva z 2 do manj kot 5 ha KZU. Kar 67,1 %
kmetij obdeluje do 5 ha kmetijske zemlje, 22,5 % kmetij obdeluje od 5 do 10 ha kmetijske
zemlje in samo 10,5 % kmetij obdeluje več kot 10 ha kmetijskih zemljišč. Število kmetijskih
gospodarstev med letoma 2000 in 2010 se je zmanjšalo za 11,2 %, kar pomeni, da je
prenehalo kmetovati 222 kmetijskih gospodarstev. Med velikostnimi razredi glede KZU v
uporabi obstajajo pomembne razlike: medtem ko ostaja število kmetijskih gospodarstev v
velikostnem razredu do 2 ha med navedenima letoma skoraj nespremenjeno, upad števila
kmetijskih gospodarstev beležita velikostna razreda 2–5 ha KZU in 5–10 ha KZU, povečalo
pa se je število kmetijskih gospodarstev, ki imajo v uporabi več kot 10 ha kmetijske zemlje. V
strukturi kmetijskih zemljišč zaradi relativno velikega obsega usmeritve v živinorejo
prevladujejo trajni travniki in pašniki (54,8 %), sledijo njive (33,0 %) in trajni nasadi (12,2
%), ki so v občini glede na slovensko povprečje (5,6 %) nadpovprečno zastopani (Popis
kmetijstva 2010, 2010).
Najpomembnejša kmetijska panoga v preteklosti je bila živinoreja, od leta 2000 naprej
pa ta panoga doživlja velike spremembe. Zmanjšuje se število kmetij, ki redijo domače živali
- predvsem govedo, leta 2000 je ob popisu 1.379 kmetij izjavilo, da redijo govedo, v letu 2010
pa je takih kmetij le še 729. Toda govedoreja je še vedno najpomembnejša kmetijska panoga
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v občini, saj se s tovrstno kmetijsko pridelavo ukvarja 52,3 % kmetij (Povzetek dokumenta
»Strategija …, 2006; Popis kmetijstva 2000, 2000; Popis kmetijstva 2010, 2010).
Kmetijstvo v občini je precej razdrobljeno. Največjo koncentracijo proizvodnje je
zaznati v prireji mleka, kjer se je število kmetij, ki oddajajo mleko, med letoma 2000 in 2010
zmanjšalo s 707 na 181, vendar se je, kot lahko vidimo na spodnjem grafikonu, kljub
zmanjševanju števila rejcev krav molznic količina oddanega mleka povečevala. Omembe
vredno je, da je v letu 2000 reden odkup oz. prodaja mleka za številna gospodinjstva na
podeželju predstavljal redni mesečni finančni priliv. Manjše kmetije bodo prirejo mleka tudi v
prihodnosti opuščale, kar bo omogočalo nadaljnje povečanje prireje mleka na že
specializiranih kmetijah. V istem obdobju pa se je povečalo število kmetijskih gospodarstev,
ki so redila krave dojilje, in sicer je leta 2010 106 kmetijskih gospodarstev več redilo krave
dojilje kot leta 2000. To ponazarja tudi trend ekstenzifikacije v živinoreji (Število živine po
…, 2014). Prireja govejega mesa ne omogoča konkurenčne pridelave v okviru
konvencionalne pridelave. Zato je potrebno razmišljati o organizaciji tovrstne prireje v verigi
pridelava-predelava-trženje v okviru ekološke pridelave.
V okviru strukturnih sprememb v živinoreji je izrazito opuščanje predvsem mlečne
prireje (oddaja mleka) na manjših kmetijah in usmerjanje le-teh v ekstenzivnejšo govedorejo
– reja krav dojilj, kar je s tehnološkega vidika največkrat povezano s pašo. Ohranjanje
določenega obsega živinoreje je v prihodnosti nujno tako zaradi naravnih danosti kot tudi
zato, ker se tako preprečuje zaraščanje kmetijskih površin (Povzetek dokumenta »Strategija
…, 2006).
Grafikon 2: Količina oddanega mleka in število rejcev krav molznic v občini v obdobju
2001—2005

Vir: Organizatorji odkupa na območju občine Krško; cv: Povzetek dokumenta »Strategija …,
2006, str. 5.
Vse pomembnejšo alternativo živinoreji predstavlja pridelava zelenjave, vrtnin in
jagod, saj omogoča boljšo izkoriščenost manjših njivskih površin. Tovrstna pridelava je v
preteklih letih pomembno zaznamovala prostor in bistveno povečala dohodek in dodano
vrednost v kmetijski pridelavi ter število delovnih mest v primarni kmetijski pridelavi (trajne,
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predvsem pa sezonske zaposlitve). Tržna pridelava zelenjave poteka na 127 ha, od tega precej
na integriran način (Povzetek dokumenta »Strategija …, 2006).
Sadjarstvo ima zaradi imenitnih naravnih danosti v Posavju dolgo in bogato tradicijo,
kar še posebej velja za občino Krško. Intenziven razvoj sadjarstva sega v leto 1952, v
različnih organizacijskih oblikah pa je bila ta panoga vse do leta 1995 v nenehnem vzponu. V
občini Krško je skoraj 13 % intenzivnih sadjarskih nasadov v Sloveniji. Površina intenzivnih
nasadov sadja pa je po letu 2000 stagnirala oziroma celo upadala, število sadnih dreves se je
zmanjšalo za slabih 6 %. Najbolj razširjena sadna vrsta je jablana, v manjši meri so zastopane
hruške in breskve. Pomembna je pridelava jagod in malin, priložnosti se kažejo tudi v
pridelavi marelic, češenj, lupinarjev, kostanja, namiznega grozdja (Povzetek dokumenta
»Strategija …, 2006; Popis kmetijstva 2000, 2000; Popis kmetijstva 2010, 2010). Nosilec
intenzivnega sadjarstva, zlasti pridelave jabolk je skupina Evrosad, ki združuje podjetja
Evrosad, Sadjarstvo Blanca in Sadjarstvo Ormož ter zasebne sadjarje iz krške, sevniške in
brežiške občine. Pridelano sadje v lastni proizvodnji in odkupljeno od pogodbenih
proizvajalcev prodajajo pod enotno blagovno znamko Evrosad. Danes skupina Evrosad s
pridelanimi 22.000 tonami sadja predstavlja več kot tretjino slovenske sadjarske proizvodnje
in njihovi pridelki se prodajajo na trinajstih evropskih trgih. Kupci proizvodov Evrosad so
predvsem velike trgovske verige in specializirani veletrgovci s sadjem in zelenjavo (Evrosad,
2014).
Vinogradništvo in vinarstvo imata na tem območju dolgo tradicijo. Že Rimljani naj bi
sadili vinograde na pobočjih današnjih goric okoli Leskovca pri Krškem. Propad Rimskega
cesarstva je v teh krajih za več stoletij pomenil tudi zaton vinogradništva. Oživljati ga je
začela šele katoliška cerkev v 11. in 12. stoletju. V krškem okraju je bilo leta 1896 4.474 ha
vinogradov, ki jih je po letu 1885 napadla trtna uš in opustošila kar 3.117 ha vinogradov, kar
je bilo za vinorodne kraje strahovita nesreča. Vse do novejšega časa so prebivalstvo pestile
razne bolezni, lakote in vojne. Zaradi prenaseljenosti je kmetijstvo zaostajalo za drugimi
slovenskimi predeli. Gospodarska kriza 1928–1935, okupacija in izgon velikega dela
prebivalstva med nemško okupacijo v Nemčijo, Srbijo in na Hrvaško so močno prizadeli
kmečko prebivalstvo. Na domovih izseljencev so gospodarili priseljeni Besarabci in kočevski
Nemci, ki so zanemarili delo na poljih in v vinogradih ter uničili mnogo gospodarskih
poslopij in domov, večino orodja in druge opreme. Gospodarske razmere in zaradi trtne uši
propadli vinogradi so narekovali združevanje proizvajalcev v specializirano zadrugo, ki je
pospeševala obnovo in delovala na področju prodaje in promocije dolenjskih vin, predvsem že
uveljavljenega avtohtonega vina cviček. Organizirano vinogradništvo in kletarstvo se je
začelo z ustanovitvijo Vinarske zadruge v Kostanjevici na Krki ob koncu leta 1928. Tradicijo
vinogradništva na krškem območju nadaljuje Kmečka zadruga Krško, ki je bila ustanovljena
leta 1993 in ima lastne vinogradniške površine na posestvu Sremič, kjer pridelujejo vrhunska
bela in rdeča ter predikatna vina. Grozdje za cviček PTP pa odkupujejo od članov zadruge
(Nunčič, 1977; Vinska klet Krško, 2014).
Vinorodna gričevja občine Krško se uvrščajo v Posavsko vinorodno deželo, ki se
razprostira na jugovzhodu Slovenije in je razdeljena v tri okoliše: Dolenjska, Bela Krajina in
Bizeljsko-Sremič. Vinogradi v Gorjancih in v Krškem gričevju na desnem bregu Save spadajo
v Dolenjski vinorodni okoliš, vinogradi Bizeljskega in Senovskega gričevja na levem bregu
Save pa v Bizeljsko-Sremiški vinorodni okoliš (Vinorodni okoliši, 2014).
Vinorodni okoliš Dolenjske pokriva le tista območja, kjer so še dani pogoji za
uspevanje vinske trte in je znatno manjši od geografske opredelitve Dolenjske. Posebna
značilnost dolenjskega vinorodnega okoliša je vsekakor prst, v kateri raste cviček. Sestavljajo
jo trnske plasti, ki so produkt vulkanskega pepela in vulkanskih izmečkov. V glavnem
prevladujeta dva tipa: kraška ilovica na apnenčasti podlagi in peščeno lapornata (karbonatna)
prst. Od leta 2001 je cviček zaščiten z oznako PTP, kar pomeni priznano tradicionalno
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poimenovanje. To mu zagotavlja visoko kakovost in hkrati postavlja stroga pravila, po katerih
ga lahko pridelujemo le v njegovi edini domovini, Dolenjski. Cviček je rdeče suho vino, z
nizko alkoholno stopnjo, ki ga pridobivajo z mešanjem približno 70 % vina rdečih ter 30 %
vina belih vinskih sort. Poleg cvička se tu gojijo tudi mednarodne sorte kot so chardonnay ali
renski rizling (Vinorodni okoliši, 2014; Cviček PTP, 2014).
Bizeljsko-Sremiški vinorodni okoliš zajema vinograde na južnih pobočjih Senovskega
in Bizeljskega gričevja. Sodi med najboljše vinorodne okoliše v Sloveniji, kjer uspevajo tako
bele kot rdeče sorte, zlasti žametna črnina, modra frankinja, modri pinot, šipon, laški rizling,
chardonnay, beli pinot, sauvignon, renski rizling in rumeni plavec. Značilni vini tega
vinorodnega okoliša sta beli in rdeči bizeljčan (Bizeljsko-Sremič, 2014). Za uspešnejši
dohodkovni položaj vinogradnikov na levem bregu Save, je cilj zaščita vin v okviru
»bizeljsko-sremiških vin« (Strategija razvoja turizma …, 2012).
Po podatkih Statističnega urada Slovenije je v občini 1.827 pridelovalcev, ki na
površini 677,1 ha obdelujejo 2.740 vinogradov, v katerih gojijo 2.799.000 vinskih trt
(Pridelovalci, površina, število vinogradov …, 2009).
Ohranjanje vinogradniških površin je izjemno pomembno zaradi lokacij, na katerih so
zasajeni vinogradi. Običajno so namreč te površine neprimerne za druge vrste kmetijske
dejavnosti in vinogradi ohranjajo obdelanost kmetijskih površin na teh območjih (Povzetek
dokumenta »Strategija …, 2006). Večini pridelovalcev grozdja in vina ta dejavnost
predstavlja le dodaten vir dohodka, možen vir dohodka bi jim lahko predstavljala tudi
registracija vinotoča, pri čemer bi lahko svoj pridelek prodali neposredno kupcem.
V prihodnosti je na območju občine Krško potrebno pričakovati nadaljnje manjšanje
števila kmetij, ki bodo aktivno kmetovale. Večini kmetij bo kmetovanje tudi v prihodnosti
predstavljalo dodatno ali dopolnilno dejavnost. Strukturne spremembe se bodo tudi v
prihodnosti nadaljevale, večje kmetije se bodo specializirale oz. usmerile v eno kmetijsko
panogo. Pri tem mora ostati eden osnovnih ciljev ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin,
tj. preprečevanje zaraščanja ter zagotavljanje optimalnega deleža samooskrbe s hrano.
Ohranjanje tradicionalnega izgleda kulturne pokrajine je pomemben cilj sonaravnega
kmetovanja. Ohranjanje tradicionalnih oblik kmetovanja in kontroliran način pridelave hrane
omogočata povečevanje avtentičnosti turistične ponudbe pri raznovrstnih prehranskih
izdelkih. Pomenita tudi možnost širjenja turizma na kmetiji in povečevanja števila turistov, ki
bodo posebej naklonjeni tovrstnemu kmetovanju. Na ta način se bo lahko povečala tudi
neposredna prodaja raznovrstnih izdelkov na kmetijah. Priložnost kmetij je tudi reja
avtohtonih pasem živali, kot sta krškopoljski prašič in posavski konj, ki bi jih bilo smiselno
vključiti v obogatitev turistične ponudbe v regiji (Povzetek dokumenta »Strategija …, 2006).
4.2.2. Turizem
Občino Krško, ki leži v središču Posavja in je s svojo zelo ugodno prometno lego hitro
dostopna z vseh strani, z ljubljanske (45 minut), mariborske (1 ura) in zagrebške (45 minut),
krasita raznovrstna in dobro ohranjena naravna dediščina, saj je kar petina njenih površin
uvrščena med zavarovana območja Natura 2000. Bogata zgodovina in številni ohranjeni
kulturni objekti z raznovrstnimi sporočili pričajo o privlačni preteklosti, ki je osnova primarni
turistični ponudbi v občini. Obiskovalci regije in Krškega se navdušujejo nad gradovi in
termalnimi vrelci v soseščini, uživajo v raznovrstni kulinarični in vinski tradiciji, se
razgledujejo po preteklosti in hkrati iščejo doživetja tudi v industrijskem turizmu, ki mu je
odličen reprezentant Svet energije – prvo slovensko interaktivno in multimedijsko središče o
energiji in energetiki v državi (Rovan, Volfand, 2012). Kljub številnim možnostim za oddih in
počitnikovanje pa turistične znamenitosti niso tako številčno obiskane, kot bi si želeli.
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Preglednica 3: Prihodi in prenočitve turistov v občini Krško v obdobju 2010—2013
Tuji
Domači
Države
skupaj

2010
prihodi
prenočitve
7.676
15.609
3.426
7.133
11.102
22.742

2011
prihodi prenočitve
3.273
10.180
2.595
7.401
5.858
17.581

2012
prihodi prenočitve
3.275
11.333
2.200
6.788
5.475
18.121

2013
prihodi prenočitve
2.491
7.451
1.986
5.456
4.477
12.907

Vir podatkov: Prihodi in prenočitve …, 2014.
Po podatkih Statističnega urada Slovenije je Slovenijo v letu 2013 obiskalo približno
3,4 milijone turistov, ki so ustvarili 9,5 milijonov nočitev. Spodnjeposavsko statistično regijo
je obiskalo ok. 176.000 turistov, kar predstavlja 5,2 % vseh turistov na ravni Slovenije, ti pa
so ustvarili 6,5 % vseh nočitev v Sloveniji. Toda v Posavju je bilo kar 97 % nočitev
ustvarjenih v občini Brežice (v Termah Čatež ter ostalih nastanitvenih objektih). Občino
Krško je v letu 2013 obiskalo 4.477 turistov, ki so ustvarili 12.907 nočitev. V zadnjih štirih
letih je v občini Krško opaziti trend zmanjšanja števila prihodov in prenočitev turistov. V
primerjavi z letom 2010 se je število prenočitev v občini leta 2013 zmanjšalo za 43 %, število
prihodov pa skoraj za 60 %. Med turisti ustvarijo več prihodov in prenočitev tuji turisti,
vendar je potrebno upoštevati, da je velik delež teh nočitev tudi na račun sezonskih delavcev
iz tujine. Stacionarnega turizma v občini je malo, ker ni veliko nastanitvenih kapacitet (166
sob s 372 ležišči), pa še te večinoma niso namenjene počitnikovanju. Okoli nastanitvenih
objektov je premalo organizirane ponudbe rekreativnih in drugih dejavnosti. Domači
obiskovalci in gosti iz sosednje Hrvaške pridejo v občino dnevno, ker je le-ta hitro dosegljiva,
in se še isti dan običajno vračajo nazaj. Tuji gostje prihajajo v Posavje raziskovat Slovenijo in
se v tedenskih počitnicah zadržujejo v Krškem in regiji le dan ali dva. Gostov iz Term Čatež
ni zaslediti v pričakovani meri širše v regiji. Krška občina je s turističnega vidika primerna
predvsem za poslovne in izletniške obiske v Nuklearni elektrarni Krško, Svetu energije, v
številnih muzejih, galerijah, sakralnih objektih, vinskih kleteh, obiskovalci pa se lahko
udeležijo tudi številnih prireditev (Povzetki analize stanja turizma …, 2012).
V občini Krško je evidentiranih 134 gostinskih obratov, tj. restavracij, gostiln, gostišč
s prenočišči, turističnih kmetij, okrepčevalnic, bistrojev, bifejev, kavarn in slaščičarn (interna
evidenca Občine Krško na dan 1. 10. 2010), ki sprejemajo goste in imajo različno ponudbo. V
zadnjih letih so v okviru projekta RDO oblikovali nov produkt na področju kulinarike in vin.
Na jedilnike v gostinskih obratih jim je uspelo vnesti avtentično kulinarično ponudbo ter
izdati brošuro Reka okusov - Vinsko kulinarične dobrote Posavja, v kateri svojo posavsko
kulinarično ponudbo predstavlja 19 gostincev in 23 vinarjev iz posavske vinorodne dežele.
Predstavljeni ponudniki postrežejo značilne posavske dobrote kot so puhla s pregreto
smetano, cop na lop, bizeljski ajdov kolač, pečeni sirovi štruklji, korejevec, dobrote iz
krškopoljskega prašiča, pečenega žrebička, ribe (Rozman, 2013).
4.2.3. Industrija
Kljub temu da je občina Krško najbolj znana po jedrski elektrarni, je temelj
gospodarstvu v občini leta 1939 postavila tovarna celuloze na Vidmu. Industrija je začela
prevzemati vodilno vlogo v petdesetih letih prejšnjega stoletja. V letu osamosvojitve
Slovenije, leta 1991, je od vseh aktivnih prebivalcev krške občine delalo v industriji več kot
polovica zaposlenih (56,3 %), dobra tretjina (37,9 %) je bila zaposlena v terciarnem sektorju,
v kmetijstvu pa zgolj dobrih pet odstotkov. Zanimiv podatek je tudi ta, da je bila tega leta med
prebivalci Krškega desetina iz drugih republik nekdanje skupne države SFRJ, saj je bilo
domače delovne sile premalo.
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Danes ima še vedno pomembno vlogo v občini papirna industrija z največjim
proizvajalcem papirja v Sloveniji, družbo Vipap Videm Krško, ter podjetjema DuropackTespack in Papiroti Krško. Glavni zaposlovalec v občini so predelovalne dejavnosti. V
zadnjih letih v tej panogi nastajajo uspešna mala in mikro podjetja, med katerimi so nekatera
nastala iz propadlih močnih gospodarskih družb, predvsem v kovinsko-predelovalni industriji.
Najpomembnejša podjetja predelovalne industrije so: SOP International (vodilni proizvajalec
industrijske opreme na področju lakirništva v Sloveniji), I.H.S., Metalna Senovo, Willy
Stadler, Resistec, Cerjak, Kim, Ekten. Na področju gradbeništva, ki zaposluje 11 % vseh
zaposlenih v občini, so najpomembnejša podjetja IGM Sava, Timi Krško, Saramati, Kostak,
Ino (Rovan, Volfand, 2012).
4.2.4. Energetika
Krško je središče slovenske energetike. Resda je občina Krško najbolj znana po
jedrski elektrarni, vendar Nuklearna elektrarna Krško ni osamljen primer, tu so še
Termoelektrarna Brestanica, Gen energija ter hidroelektrarna Krško.
Energetska zgodovina krške občine se je začela leta 1796, ko si je podkovski kovač
Andrej Grabner v reštanjskih gozdovih pripravljal oglje in ob tem našel premog. Prvi je
premog začel izkoriščati grof Attems iz Rajhenburga, za potrebe opekarne v Brežicah. Od leta
1904 do začetka 2. svetovne vojne je bil rudnik v lasti Trboveljske premogokopne družbe, po
2. svetovni vojni je bil ustanovljen Premogovnik Senovo. V vsej zgodovini rudnika so
odkopali okoli 11,6 milijona ton premoga. V osemdesetih letih se je rudnik moderniziral in
dajal veliko delovnih mest. Največ delavcev je bilo zaposlenih v letu 1950, ko so jih našteli
1.431. Marca 2008 je bil sprejet sklep o likvidaciji družbe in s tem je bilo zaključeno
zapiranje rudnika, ki je trajalo kar 13 let. Senovski premogovnik je bil izjemno pomemben,
saj je pospešil razvoj kraja Senovo, ki je postalo tipično rudarsko naselje. Rudnik je poleg
lastnega razvoja vplival na razvoj ostalih industrijskih obratov v dolini (Termoelektrarna
Brestanica, Metalna, Tespack). V povezavi z rudnikom so se gradila stanovanja, kulturni,
znanstveni, izobraževalni objekti in ostala infrastruktura (Lokovšek, 2008; Rovan, Volfand,
2012).
S premogovništvom in Trboveljsko premogovno družbo je povezan nastanek
brestaniške elektrarne, ene izmed štirih termoelektrarn v Sloveniji. Njena zgodovina sega v
leto 1939 s pričetkom gradnje in inštalacijo prvega turboagregata na osnovi premogovne
tehnologije, toda ker so se konec 60-ih let začele težave z dobavo premoga iz senovskega in
okoliških rudnikov, se je takratno vodstvo odločilo za izgradnjo plinsko-parne elektrarne na
primarni bencin in kurilno olje. Vloga elektrarne se je s tem spremenila in tako ima TE
Brestanica specifično vlogo v elektroenergetskem sistemu Slovenije kot vršna elektrarna,
namenjena predvsem za izvajanje sistemskih storitev. TE Brestanica predstavlja tudi
pomemben člen v sistemu zagotavljanja jedrske varnosti, kot neodvisen zunanji vir napajanja
lastne rabe Nuklearne elektrarne Krško. V letih 2008–2010 so bile zgrajene in dane v
obratovanje tudi tri sončne elektrarne (Termoelektrarna Brestanica, 2014).
Decembra 1974 je bil položen temeljni kamen za edino jedrsko elektrarno v Sloveniji,
za Jedrsko elektrarno Krško, januarja 1984 je le-ta pridobila dovoljenje za redno obratovanje.
Zgrajena je na podlagi samoupravnega sporazuma med nekdanjima jugoslovanskima
republikama Hrvaško in Slovenijo, ki sta vsaka vložili polovico sredstev. V NEK proizvedejo
dve petini vse električne energije v Sloveniji, polovico proizvedene energije pa odjema tudi
Hrvaška, ki je polovična lastnica Jedrske elektrarne Krško (Nuklearna elektrarna Krško,
2014). V proračun krške občine v skladu z državno uredbo redno priteka denar iz naslova
nadomestil za omejeno rabo prostora. Krška občina tako na leto prejme nekaj več kot osem
milijonov evrov, ki jih nameni za obnovo komunalne in prometne infrastrukture starega dela
mesta in nekaterih drugih naselij ter ukrepe s področja zaščite in reševanja v primeru jedrske
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nesreče, sofinancirali so tudi obnovo gradu Rajhenburg in Mencingerjeve hiše, v okviru
individualne rente pa omogočajo nižje cene vrtcev, letovanje otrok, sofinanciranje pomoči na
domu ter nekatere druge ukrepe s področja sociale (Rovan, 2014a).
Hidroelektrarna Krško je četrta v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi. HE Krško v
slovenski elektroenergetski sistem prispeva približno en odstotek trenutne letne proizvodnje
električne energije v Sloveniji, proizvajala pa bo tudi vršno energijo ter nudila možnosti za
prodajo sistemskih storitev. Akumulacijski bazen ob hidroelektrarni naj bi poleg energetske
funkcije služil tudi za turizem, rekreacijo in namakanje kmetijskih površin. Hkrati je s tem
zagotovljena tudi poplavna varnost mesta Krško in naselij ob Savi v krški občini (Rovan,
Volfand, 2012).
Posebno vlogo med novimi gospodarskimi družbami, povezanimi z energetiko, je
pridobila na začetku novega stoletja družba Gen energija, drugi energetski steber Slovenije.
GEN energija je pravni naslednik slovenskih vlagateljev v NEK. Podjetje je bilo ustanovljeno
kot Eles Gen na podlagi sklepa Vlade RS v juliju 2001, z namenom, da Republika Slovenija
po ureditvi razmerij z Republiko Hrvaško nanj prenese svoj poslovni delež v NEK. Skupina
GEN poleg matične družbe GEN združuje še šest neposredno povezanih družb: NEK, Savske
elektrarne Ljubljana, Termoelektrarno Brestanica, podjetje za trženje električne energije
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, Hidroelektrarne na spodnji Savi in
Srednjesavske elektrarne. Skupina GEN s svojimi proizvodnimi družbami letno proizvede
med 5.600 in 6.300 GWh električne energije, kar predstavlja 40 do 45 % slovenskih potreb
(GEN energija, 2014).
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5. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
V Sloveniji so že od nekdaj le redke kmetije živele samo od kmetijske pridelave.
Kmetije v Sloveniji so bile (in so tudi danes) v povprečju premajhne, da bi si zagotovile
socialno varnost le z osnovno kmetijsko dejavnostjo, zato so kmetje iskali druge možnosti za
zaslužek v zaposlitvi izven kmetije ali v različnih delih, ki so jih opravljali sezonsko. Mnoge
pridobitne dejavnosti na kmetiji so se razvile iz dejavnosti, ki so jih opravljali za lastne
potrebe, npr. domača obrt (lončarstvo, pletarstvo ipd.), različne predelave kmetijskih
pridelkov (sušenje sadja, kisanje zelja, koline). Iz takšnih dejavnosti so se razvile tudi
samostojne obrti oz. poklici. V bližnji preteklosti so se na kmetijah opravljale kot dopolnilne
dejavnosti predvsem domača obrt, turizem na kmetiji, predelava sadja, peka kruha in peciva, v
manjšem obsegu tudi predelava mesa. Posebnih pogojev glede ureditve prostorov in
zahtevane izobrazbe za dopolnilno dejavnost, razen pri turistični dejavnosti in predelavi mesa,
ni bilo. Veljali so samo splošni sanitarno-zdravstveni predpisi za ravnanje z živili in glede
oseb in predmetov, ki pridejo v stik z živili (Kulovec, 2002). Šele s sprejetjem Zakona o
kmetijstvu so bile dane osnove za zakonsko ureditev dopolnilnih dejavnosti. Zakon
opredeljuje dopolnilno dejavnost na kmetiji kot dejavnost, ki je povezana s kmetijstvom
oziroma gozdarstvom in se opravlja na kmetiji ter omogoča kmetiji boljšo rabo njenih
proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile družinskih članov in zaposlenih na kmetiji (Zakon o
spremembah …, 2014).
V slovenski strokovni literaturi (geografi, agronomi, sociologi) ni enotnega
poimenovanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Tuja, vse pogosteje tudi domača literatura in
pa tudi temeljni razvojni dokumenti (npr. Program razvoja podeželja 2007–2013 v tretji osi)
govorijo o vsebinsko širšem pojmu, tj. diverzifikaciji oziroma različnih dohodkovnih virih na
kmetiji, podeželju oz. v podeželskem gospodarstvu. V praksi to pomeni povečanje nabora
dejavnosti oziroma storitev, ki jih kmečko gospodinjstvo nudi uporabnikom, obenem pa tudi
več različnih dohodkovnih virov (Klemenčič, Lampič, Potočnik Slavič, 2008). Geografska
stroka opredeljuje dopolnilne dejavnosti na kmetiji kot »dejavnosti, ki v gospodarsko razvitih
deželah, predvsem na območjih z majhnimi kmetijami, omogočajo doseganje paritetnega
dohodka« (Kladnik, 1999, str. 17), v manj razvitih deželah, kjer so storitvene dejavnosti
slabše razvite, pa v prvi vrsti zagotavljajo vsestransko delovanje podeželske skupnosti
(Potočnik Slavič, 2002).
Kovačič (2003, str. 12) označuje kot dopolnilne dejavnosti tiste gospodarske
dejavnosti kmečkih gospodinjstev, ki temeljijo na virih kmetije ter na domači obrti in imajo
cilj zagotoviti polno izrabo delovnih moči ter dopolnilni dohodek. Razlikuje tri glavne
skupine dopolnilnih dejavnosti:
– dejavnosti, ki pomenijo oplemenitenje in finalizacijo temeljne proizvodnje na kmetiji
(npr. predelava lesa in kmetijskih pridelkov);
– domače obrti in storitvene dejavnosti s proizvodnimi sredstvi kmetije (npr. storitve s
kmetijskimi stroji, turizem na kmetiji);
– delo na domu.
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Slika 9: Vzroki za razvoj dopolnilnih dejavnosti

Vir: Potočnik Slavič, 2002, str, 108.
Potočnik Slavičeva (2002, str. 107) pravi, da iskanje možnosti pridobivanja dohodka
znotraj kmečkega gospodinjstva spodbujajo tako notranji dejavniki, kot so razpoložljivi viri in
individualna/družinska iniciativa, kot tudi zunanji dejavniki. Med zunanjimi dejavniki so
pomanjkanje delovnih mest v bližini, interes za življenje v čistem, naravnem okolju,
podjetnost, pestrost povpraševanja po pridelkih, izdelkih in surovinah ipd. Dejavniki, ki
pripomorejo k odločitvi za registracijo dopolnilne dejavnosti na kmetiji, so torej
najrazličnejši, vendar so ekonomski razlogi za večino kmetov najpomembnejši. Kmetje
namreč želijo pridobiti dodatni dohodek za zagotavljanje socialne varnosti oz. izboljšati
socialni položaj kmečki družini in bolje izkoristiti svoje stanovanjske in gospodarske prostore
ter stroje, zaposliti proste delovne moči na kmetiji, izkoristiti znanje in spretnosti ter bolje
unovčiti svoje kmetijske pridelke. Pomembno je tudi, da je razmerje med dohodkom in
vloženim delom v povprečju pri dopolnilnih dejavnostih trikrat večje, kot pri osnovni
kmetijski dejavnosti. Velike kmetije z intenzivno pridelavo kmetijskih izdelkov in uvozom
kmetijskih izdelkov zadovoljujejo potrebe po cenovno ugodno hrani, kar pomeni, da na
tradicionalnem kmetijskem področju za male kmetije ni veliko prostora. Vendar obstajajo
tržne niše, ki jih majhne kmetije zaradi svoje majhnosti in večje prilagodljivosti lahko
zapolnijo. Uspešen kmetovalec mora imeti enaka znanja kot uspešen podjetnik, imeti mora
tako tehnična in tehnološka znanja, predvsem pa sposobnost predstaviti izdelek oz. storitev
kupcu na privlačen način (Erkart, 2004).
Na podlagi terenskih raziskav na kmetijah z registrirano dopolnilno dejavnostjo v
Sloveniji Potočnik Slavičeva (2010, str. 98) argumentira, da so dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, ki imajo veliko vlogo pri aktiviranju razpoložljivega gospodarskega, človeškega,
socialnega idr. kapitala, zanimive kot trenutni blažilec socialnih razmer. So odgovor na
sodobno potrošniško-rekreativno naravnanost družbe in ponovno prebujene želje po
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izoblikovanju odnosa do potrošnih dobrin (lokalna oskrba s hrano). Dopolnilne dejavnosti se
v zadnjem desetletju razvijajo zaradi:
– unovčenja podeželskih virov (predvsem vinotoči in turizem na kmetiji v zaledju večjih
zgostitev prebivalstva);
– zaprtja delovnih mest na podeželju (na primer zapiranje lesnopredelovalnih obratov v
Zgornji Savinjski dolini) in aktiviranja notranjih potencialov polkmečkih
gospodinjstev;
– večje konkurence tuje delovne sile na »tradicionalnih« zaposlitvenih trgih izven regije
(v severnoitalijanski pohištveni industriji ali na področju gospodinjskih storitev; zato
ostaja delovna sila v Goriških brdih);
– dejstva, da so običajno zaradi nekoliko večjih davčnih olajšav prva oblika razvoja
podjetništva na podeželju, čeprav nekatere oblike dopolnilnih dejavnosti (na primer
turizem na podeželju) zahtevajo velika finančna idr. vlaganja;
– dokazov, da so dopolnilne dejavnosti pogosto lahko prehodna oblika k pravemu
podjetništvu na kmetiji/podeželju ob večinoma sočasnemu opuščanju kmetijske
dejavnosti.
Velikokrat so manj intenzivne oblike dopolnilnih dejavnosti bolj iskanje različnih
dohodkovnih virov z vidika ekonomičnosti (raba strojev v zimskem času za potrebe lokalne
skupnosti) oziroma rabe človeških virov (znanje ali formalna izobrazba članov družine in
razpoložljivi čas). Dopolnilne dejavnosti je potrebno vrednotiti kot pozitivni doprinos h
krepitvi gospodarskega in socialnega kapitala, rabi človeškega in okoljskega, velikokrat tudi k
sočasni rabi in krepitvi celotnega podeželskega kapitala. Doprinos dopolnilnih dejavnosti je
pomemben tudi za krepitev regionalnih gospodarskih krogov, prepoznavnost območja in
ohranjanje poseljenosti (Potočnik Slavič, 2010).

5.1.Vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
V okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji je možno opravljati različne dejavnosti, ki
jih določa Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 58/24).
Na kmetiji se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč;
– predelava gozdnih lesnih sortimentov;
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;
– vzreja in predelava vodnih organizmov;
– turizem na kmetiji;
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
– predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, zakol živali ter ročna dela;
– svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo
(Uredba o dopolnilnih …, 2014).

5.2.Pogoji za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
Dopolnilna dejavnost se lahko opravlja na zemljiščih in objektih v lasti, najemu ali
zakupu lastnika ali družinskih članov, v skupnih objektih in izven kmetije, toda le za
dejavnosti, ki jih zaradi narave dela ne moremo opravljati na kmetiji (npr. storitve z
mehanizacijo) (Dopolnilne dejavnosti na …, 2014).
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5.2.1. Velikost kmetije
Kmetija, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost, mora imeti v lasti najmanj en
hektar ali v zakupu najmanj pet hektarjev primerljivih površin, razen v primeru predelave
medu in čebeljih izdelkov, kjer mora imeti v register čebelnjakov vpisanih najmanj 10
čebeljih družin (Uredba o dopolnilnih …, 2014).
Za en hektar primerljivih površin se štejejo:
– 1 ha njiv,
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov,
– 4 ha pašnikov,
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov oziroma hmeljišč,
– 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin,
– 8 ha gozdov,
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha barjanskih travnikov oziroma drugih površin (Dopolnilne dejavnosti na …, 2014).
5.2.2. Nosilec dopolnilne dejavnosti – usposobljenost
Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je fizična oseba, ki je lastnik, zakupnik ali
drugačen uporabnik kmetije, dela pa lahko opravljajo tudi ostali člani kmetije in zaposleni na
kmetiji, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
Za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora nosilec dejavnosti pridobiti
dovoljenje, ki ga na njegovo zahtevo izda krajevno pristojna upravna enota. Za pridobitev
dovoljenja potrebuje naslednja dokazila:
– dokazilo o uporabi kmetije: dokazilo o lastništvu ali solastništvu kmetije oz. zakupu
(overjena zakupna pogodba) ali o drugačnem uporabniku (družinski član, zakonec);
– dokazilo o usposobljenosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji: ustrezno
spričevalo oziroma certifikat ali potrdilo o opravljenem preizkusu znanja ali potrdilo,
pridobljeno z izobraževanjem;
– kmetija z nastanitvijo poda še vlogo za določitev kategorije kmetije na predpisanih
obrazcih ter priloži oceno ocenjevalca z licenco (za kmetijo z nastanitvijo višje kakovosti)
(Dopolnilne dejavnosti na …, 2014).
Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko pokojninsko in invalidsko zavarovan
kot kmet, ni pa to pogoj za opravljanje dopolnilne dejavnosti (Združenje turističnih kmetij …,
2014).
Usposobljenost oz. izobrazba nosilca dopolnilne dejavnosti ni zakonsko predpisana,
vendar je priporočena. Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora imeti:
– najmanj poklicno kmetijsko izobrazbo ali
– opravljen preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih ali
srednjih šol s posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti, ki jo fizična oseba opravlja
ali
– najmanj petletne delovne izkušnje na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti
(Pravilnik o usposobljenosti …, 2004).
Uspešno lahko dejavnost opravlja le tisti, ki je za to tudi strokovno usposobljen,
zato se priporoča tudi obiskovanje usposabljanj, ki so organizirana v ta namen. Nosilec se
na njih seznani s tehnologijo, z ureditvijo prostorov, s trženjem, strokovnim delom z
ljudmi. Pri nekaterih dopolnilnih dejavnostih je možno pridobiti tudi nacionalno poklicno
kvalifikacijo, ki je formalno priznana in jo dokažemo s certifikatom (Kmetijsko gozdarski
zavod Celje, 2014).
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Na kmetiji se lahko opravlja več vrst dopolnilnih dejavnosti. Za isto vrsto dopolnilnih
dejavnosti je lahko le en nosilec, razen za dopolnilne dejavnosti, ki opravljajo storitve s
kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem
(Uredba o vrstah …, 2014).
5.2.3. Obseg dopolnilnih dejavnosti
Vse dopolnilne dejavnosti so omejene z dohodkom. Kot dohodek iz dopolnilne
dejavnosti se šteje celoten dohodek ustvarjen na kmetiji z opravljanjem dopolnilne dejavnosti,
ne glede na število vrst dopolnilnih dejavnosti ter število nosilcev dejavnosti. Zakon o
kmetijstvu določa tudi višino dohodka, ki ga prinese dopolnilna dejavnost, ta ne sme presegati
3 povprečnih letnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu, v območjih z
omejenimi možnostmi ne sme presegati petih povprečnih plač na zaposlenega v Republiki
Sloveniji v preteklem letu. Za člane kmetije se štejejo fizične osebe, ki so člani gospodinjstva
po predpisih o prijavi prebivališča in so starejši od 15 let. Obdavčitev dopolnilnih dejavnosti
se izvaja po enakem sistemu kot za vse ostale dejavnosti, saj se obravnavajo kot katerakoli
pridobitna dejavnost. Dohodki kmeta, nosilca dopolnilnih dejavnosti, so obdavčeni z davkom
od dohodkov iz dejavnosti, na koncu leta pa tudi z dohodnino (Zakon o spremembah …,
2014). Meje so postavljene visoko, zato dohodek nikakor ni dejavnik, ki bi kmetijam
postavljal meje pri razvoju dopolnilnih dejavnosti (Beden, 2008).
Poleg dohodka je pri večini dopolnilnih dejavnosti določen tudi dovoljeni fizični
obseg dejavnosti oz. je določen delež potrebne lastne surovine (npr. peka kruha do 13.500 kg
letno, storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, stroji in orodji do 1.500 ur
letno) (Uredba o vrstah …, 2014).
Namen takega omejevanja obsega dejavnosti je ohranitev značilnosti izdelkov in
storitev, posebno kakovost, način domače pridelave in predelave, v turizmu tudi domačnost in
gostoljubnost kmečke hiše in družine, hkrati pa je doseženo tudi zmanjšanje konkurence
dejavnostim, ki so drugače registrirane (Kulovec, 2002).
V primeru da kmetijsko gospodarstvo preseže omejen obseg prihodka od dopolnilne
dejavnosti oz. prekorači druge omejitev za opravljanje dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu, se
mora registrirati kot samostojni podjetnik oz. gospodarska družba. Razlog, da želijo kmetijska
gospodarstva poslovati v okviru dopolnilnih dejavnosti, je v milejših predpisih za opravljanje
dejavnosti in drugih olajšavah in spodbudah, ki so jih deležni. Milejši so predvsem sanitarno
zdravstveni kriteriji, predpisi za vodenje poslovnih knjig, poleg tega pa se kmetovalcem
obdavči le del dohodkov od dopolnilnih dejavnosti (Erhart, 2004).
5.2.4. Ovire za razvoj dopolnilnih dejavnosti
Omejitve za razvoj dopolnilnih dejavnosti izhajajo iz geografskega položaja kmetije
ter znanja in podjetniške iniciative kmetovalca, hkrati pa so pogojene s povpraševanjem na
trgu in ukrepi države. Pomembna omejitev pri razvoju dopolnilnih dejavnosti je omejeno
povpraševanje po izdelkih in storitvah dopolnilnih dejavnosti, ti izdelki se namreč ne morejo
primerjati s ponudbo masovnega trga in cenejšimi izdelki, in si jih lahko privošči le dobro
situiran sloj kupcev (Gasson, 1988; cv: Erhart, 2004). Za nosilce dopolnilne dejavnosti na
kmetiji je začetek težak, saj zahteva visok zagonski kapital, zlasti za nakup opreme in strojev
ter za zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje dopolnilne dejavnosti. Precej kmetij se ne
odloči za registriranje dopolnilne dejavnosti tudi zaradi pomanjkanja specifičnega znanja oz.
neustrezne kmetijske izobrazbe. Kmetje se soočajo tudi s pomanjkanjem delovne sile, mladi
se namreč zaposlujejo izven kmetijske dejavnosti, na kmetiji ostajajo starejši, ki kmetije
obdelujejo v okviru lastnih zmožnosti, mladi pa nimajo veselja do dela na kmetiji (Demšar,
1998). Potočnik Slavičeva (2002, str. 100) ključno oviro za razvoj dopolnilnih dejavnosti vidi
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v pomanjkanju, nedodelanosti ali neustreznosti normativnih aktov, ki urejajo tovrstne
dejavnosti (zlasti predpisi o predelavi in prodaji pridelkov na kmetijah).
Začetek dopolnilne dejavnosti zahteva visok zagonski kapital, specifično znanje ter
razpoložljivo lastno delo. Vsa tri našteta področja so prej prednost velikih kmetij kot majhnih.
Velika kmetijska gospodarstva imajo večjo kreditno sposobnost, razpolagajo z večjimi
površinami zemlje in večjo delovno močjo kot male kmetije. Te imajo presežek kvečjemu v
ponudbi lastnega dela, medtem ko je obseg lastnih proizvodnih sredstev in investicijskega
kapitala običajno skromen. V primeru da nimajo specifičnega znanja za določeno dopolnilno
dejavnost, je možnost za uspeh na trgu zelo majhna (Erhart, 2004).

5.3.Turizem na kmetiji
Turizem je ena vodilnih in najpomembnejših gospodarskih dejavnosti, ki številnim
turističnim državam in regijam omogoča hitrejši razvoj, rast osebnega standarda in življenjske
ravni (Pažek, 2005, str. 108).
V strokovni in znanstveni literaturi obstaja veliko opredelitev turizma na kmetiji.
Garrod s sodelavci (2006; cv: Cigale, 2012) predpostavlja, da »je turizem na kmetiji mehka
oblika trajnostnega razvoja turizma in prispeva k ohranitvi večfunkcijskega značaja
podeželja.« Turizem na kmetiji predstavlja povezovalni steber med kmetijstvom in turizmom,
panogi se namreč med seboj dopolnjujeta, tam kjer so pogoji za kmetijstvo slabši, so zagotovo
boljši za turizem. Je gospodarska dejavnost, ki črpa svoje materialne in človeške vire iz
osnovne kmetijske dejavnosti kmetije. Gre za specifično obliko turizma, ki združuje v svoji
harmoniji naravo oziroma naravne danosti na eni strani in človeške potrebe oziroma motive
na drugi strani ter ne predstavlja prevelike ekološke motnje v naravnem okolju. Turizem na
kmetijah lahko v ruralnem prostoru nastopa samostojno ali pa v povezavi z ostalimi
turističnimi zvrstmi (Krišelj, 1979; Kolbl, Lipič, 2009; Potočnik Slavič in sod., 2012).
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 ter podzakonski predpisi, ki določajo minimalne tehnične
pogoje in minimalni obseg storitev za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji, pogoje
glede kategorizacije turističnih kmetij z nastanitvijo, sanitarno zdravstvene pogoje za
prostore, opremo, naprave in osebe in veterinarsko sanitarne pogoje za proizvodnjo živil
živalskega izvora (Združenje turističnih kmetij …, 2014).
V Sloveniji so se turistične kmetije prvič uradno pojavile med obema svetovnima
vojnama v Zgornji Savinjski in Zgornjesavski dolini. Gostje na kmetijah so bili meščani, ki so
poleti obiskovali gore. Vse do 70. let prejšnjega stoletja so bile te turistične kmetije
prepuščene same sebi, nato so jim bile v pomoč tamkajšnje zadruge, nekaj pa je prispevala
tudi država, ki je prek občin in petletnih načrtov začela sofinancirati ureditev zgradb, njihovo
obnovo in opremljanje. Leta 1973 so turistično dejavnost uzakonili z obrtnim zakonom.
Turizem so priporočali zlasti na hribovskih, obmejnih in ostalih manj razvitih območjih, s tem
bi namreč prispevali k večjemu dohodku teh kmetij in preprečili izseljevanje mladih iz teh
območij (Perko, 1996). Turizem na podeželju se je začel hitreje razvijati v devetdesetih letih
po sprejetju Zakona o gostinstvu, ki je določal minimalne tehnične pogoje za turizem na
kmetiji, ter ko se je svetovalna služba preoblikovala v javno svetovalno službo. Svetovalke za
družino in dopolnilne dejavnosti, ki so danes pod pristojnostjo kmetijsko-gozdarskih zavodov,
so kmetom pomagale pri razvoju turistične dejavnosti na področju zakonodaje, priprave
poslovnih načrtov, pri dvigu kakovosti storitev, razvoju ponudbe, izobraževanjih. Kmetje so
svojo ponudbo predstavljali preko turistične agencije Vas, ki je leta 1995 zaradi nespoštovanja
dogovorjenih skupnih obveznosti v sistemu trženja s strani turističnih kmetij in verjetno tudi
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zato ker je bil način pridobivanja gostov manj odvisen od informacijske tehnologije kot je to
danes, propadla (Perko, 1996). Na pobudo nosilcev turistične dejavnosti na kmetiji s
savinjskega območja so leta 1997 ustanovili Združenje turističnih kmetij Slovenije, katerega
naloge so skupen nastop turističnih kmetij na trgu, razvijanje ponudbe, informiranje in
usposabljanje nosilcev turistične dejavnosti na kmetijah, zastopanje interesov članov in
promocija (Združenje turističnih kmetij …, 2014).
Turizem na podeželju naj bi postal eno temeljnih področij turistične ponudbe, vendar
se tako kot ostale dopolnilne dejavnosti tudi ta srečuje z vrsto preprek. V slovenski
zakonodajni in strokovni literaturi se uporabljajo različni terminološki izrazi, kar povzroča
vrsto nejasnosti v strokovni, zlasti pa v laični javnosti. V starejši turistični, geografski,
ekonomski in drugi literaturi zasledimo izraz »kmečki turizem«, ki se danes več ne pojavlja,
vendar je v javnosti še vedno prisoten in pogostokrat uporabljen, zlasti v pogovornem okolju.
V novejši strokovni literaturi sta izraz kmečki turizem zamenjala »turizem na kmetiji« in
»turistična kmetija« (Kolbl, Lipič, 2009). Uredba o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji pojem »turizem na kmetiji« deli na gostinsko in negostinsko
dejavnost (Uredba o vrstah …, 2014). Pojem »turistična kmetija« pa v zakonodajnih aktih
zasledimo v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za
opravljanje gostinske dejavnosti, kjer se opravljanje gostinske dejavnosti na kmetiji enači s
pojmom turistična kmetija. Opravljanja negostinskih dejavnosti torej ne moremo povezovati s
pojmom turistična kmetija (Pravilnik o minimalnih …, 2014).
Pozitivna povezanost kmetijstva in turizma se kaže v tem, da se turistično dejavnost
enostavneje in lažje preskrbuje s proizvodi, ki jih pridela kmetija, s tem je tudi rešen problem
prodaje pridelkov, hkrati pa turizem vrača kmetijski dejavnosti sredstva, ki omogočajo
nadaljevanje njene dejavnosti. Povezovanje turizma in kmetijske dejavnosti pripelje do boljše
prerazporeditve dela na kmetiji, ki rezultira v bolj učinkoviti rabi tega vira, ker turizem
zaposluje neizkoriščeno delovno silo. Razvoj turizma pospešuje razvoj infrastrukture in s tem
posledično koristi kmetijskemu sektorju (Fleischer, 2005; cv: Černilogar, 2007).
Po podatkih kmetijske svetovalne službe je bilo leta 2012 v Sloveniji registriranih 850
turističnih kmetij, od tega 325 izletniških kmetij, 129 vinotočev, 391 turističnih kmetij z
nastanitvijo, 31 osmic. Te kmetiji so imele skupaj 33.937 sedežev in 4.751 ležišč (Združenje
turističnih kmetij …, 2014).
5.3.1. Oblike turistične dejavnosti na kmetiji
Oblike turistične dejavnosti na kmetiji se delijo, kot prikazuje Slika 9, na gostinske in
negostinske.
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Slika 9: Turizem na kmetiji – delitev na gostinsko in negostinsko dejavnost

Vir podatkov: Uredba o dopolnilnih dejavnostih …, 2014.
Oblike gostinske dejavnosti so:
Turistična kmetija z nastanitvijo lahko gostom ponuja sobe, stanovanje ali
apartma in prostor za kampiranje. Storitve, ki jih nudi, so v obliki nočitve
z zajtrkom, celodnevne oskrbe na osnovi polpenziona ali polnega
penziona in v primeru ponudbe apartmajev v obliki najema apartmaja.
Urejen prostor za kampiranje gostom nudi prostore za postavitev
avtodomov, šotorov, počitniških prikolic in hišic ter osebnih avtomobilov
ali pa nastanitev v že postavljenih šotorih, počitniških prikolicah in
hišicah. V primeru nastanitve gostov v apartmaju ali kampu jim lahko
kmetija nudi tudi oskrbo z lastnimi pridelki. Na neizrabljenih podstrešjih
in v drugih prostorih turističnih kmetij imajo nekatere kmetije urejena
skupna ležišča, ki so primerna zlasti za sprejem skupin otrok, tabornikov,
planincev (Združenje turističnih kmetij, 2014).
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Izletniška turistična kmetija svojim gostom lahko ponudi hrano in pijačo,
ne pa tudi prenočišč. Postreže lahko z jedmi iz domačega okolja, doma
pridelano in predelano pijačo, napitki, ustekleničeno in mineralno vodo.
Pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti lahko dovoli kmetu, da
nudi tudi kupljeno pijačo. Izletniške kmetije so večinoma odprte ob
petkih, sobotah in nedeljah, za naročene skupine tudi med tednom
(Združenje turističnih kmetij, 2014).
Vinotoč in osmica predstavljata dve obliki strežbe in prodaje lastnega
vina in drugih doma pridelanih alkoholnih in brezalkoholnih pijač. V
vinotoču lahko prodajajo in strežejo hrano in pijačo čez vse leto, seveda
dokler imajo svojo lastno pijačo. Osmice izhajajo še iz časa Marije
Terezije in so razširjene predvsem na Primorskem. Za razliko od
vinotočev so lahko odprte največ dvakrat na leto do deset dni. Zakonski
predpisi določajo, da lahko vinotoči in osmice nudijo hladne prigrizke,
domač kruh in domače pecivo ter lastno vino, druge alkoholne in
brezalkoholne pijače ter mineralno in ustekleničeno vodo, osmice pa
lahko poleg naštetega ponujajo tudi eno krajevno značilno jed (Združenje
turističnih kmetij, 2014; Pravilnik o minimalnih …, 2014).

5.3.2. Pogoji za opravljanje turizma na kmetiji
Pogoje za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji opredeljujeta Zakon o kmetijstvu
in Zakon o gostinstvu ter podzakonski predpisi, ki določajo minimalne tehnične pogoje in
minimalni obseg storitev za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji, pogoje glede
kategorizacije turističnih kmetij z nastanitvijo, sanitarno zdravstvene pogoje za prostore,
opremo, naprave in osebe in veterinarsko sanitarne pogoje za proizvodnjo živil živalskega
izvora (Kulovec, 2007).
Turistična dejavnost na kmetiji lahko obsega največ 60 sedežev na izletniških kmetijah
in vinotočih ter največ 10 sob in dodatnih skupnih ležišč na kmetijah z nastanitvijo, pri čemer
število vseh ležišč ne sme biti večje od 30. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih apartma
opredeljuje kot enosobni ali večsobni nastanitveni prostor, torej se tudi v primeru apartmajev
upošteva število sob (Pravilnik o minimalnih …, 2014).
Doma pridelani hrani gostje pripisujejo velik pomen, saj velja ponudba hrane za eno
glavnih privlačnosti turističnih kmetij. Prav po ponudbi hrane iz surovin, pridelanih na
kmetiji, se turistična kmetija loči od ponudbe drugih gostinskih obratov. Zakonodaja določa,
da mora turistična kmetija zagotoviti takšen obseg kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj
50 % vrednosti lastnih surovin, ki so predmet ponudbe. Do 25 % vrednosti ponudbe lahko
kmetija dokupi surovine in izdelke v prosti prodaji, ostalih 25 % si mora kmetija zagotoviti z
dokupom osnovnih surovin, ki so pridelane na drugih kmetijah z lokalnega trga ali ki so
predelane na drugih kmetijah, ki imajo dopolnilno dejavnost predelava. Ta pogoj je tudi
spodbudil povezovanje med kmetijami, na ta način namreč lahko tudi ostale kmetije iz
lokalnega okolja prodajo svoje izdelke turističnim kmetijam. Za gorsko višinske turistične
kmetije so ti predpisi malce blažji, le-te morajo zagotoviti 40 % lastnih surovin, do 35 %
surovin lahko dokupijo od lokalnih kmetov oz. so te lahko predelane na drugih kmetijah, ki
imajo registriramo dopolnilno dejavnost predelava, ostalih 25 % vrednosti surovin lahko
dokupijo v prosti prodaji (Uredba o dopolnilnih …, 2014).
Zunanja ureditev, prostori in oprema na turistični kmetiji morajo biti prilagojeni
krajevnim arhitekturnim značilnostim in avtentičnemu okolju. Prostori, v katerih strežejo jedi
in pijače, morajo zagotavljati domačnost (kmečka kuhinja, kmečke izbe). Na izletniških
kmetijah je lahko največ 60 sedežev pred objektom, 60 sedežev v objektu in največ 60 gostov
naenkrat. Imeti morajo urejen prostor za strežbo jedi in pijač, t. i. kmečko izbo, stranišče za
goste (ločeno za moške in ženske) in kuhinjo za pripravo jedi. Naštete prostore mora imeti
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tudi vinotoč, pri čemer je kuhinja lahko priročna, z osnovno opremo za pripravo hladnih jedi.
Če ne gre za nastanitev gostov v apartmaju ali kampu, kjer si gostje kuhajo sami, mora imeti
tudi kmetija z nastanitvijo kuhinjo za pripravo jedi in prostor za strežbo jedi in pijač
(Pravilnik o minimalnih …, 2014).
V gostinski dejavnosti poteka delo z živili, zato mora nosilec dejavnosti zagotavljati
da živila, namenjena potrošniku, ustrezajo higienskim zahtevam. Vse faze proizvodnje in
prometa z živili morajo biti v skladu s higienskimi načeli in v prostorih, ki ustrezajo
higienskim in zdravstveno tehničnim zahtevam. Pri tem imajo kmetije možnost slediti
Smernicam dobre higienske prakse za gostinstvo ali pa vzpostaviti lasten HACCP sistem
(preventivni sistem, ki omogoča prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno
prisotnimi škodljivimi dejavniki v živilih ali stanjih, ki lahko ogrožajo zdravje človeka).
Upoštevati morajo tudi Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji
in prometu z živili prihajajo v stik z živil. Pravilnik določa zdravstvene zahteve in dolžnosti
oseb, ki delajo z živili, ter način, obseg pregledov teh oseb in predpisane evidence pri vodenju
dokumentacije v okviru notranjega nadzora (Združenje turističnih kmetij, 2014).
Pogoje glede obratovalnega časa na turistični kmetiji predpisuje Pravilnik o merilih za
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost. Obratovalni čas turistične kmetije je odvisen od vrste kmetije. Turistične kmetije z
nastanitvijo imajo določen obratovalni čas od 0. do 24. ure, izletniške kmetije med 6. in 2. uro
naslednjega dne, vinotoči in osmice med 6. in 23. uro. Kmet sam določi konkretno obdobje
obratovanja v koledarskem letu, tedensko število obratovalnih dni in dnevno število ur
obratovanja na kmetiji, saj pri tem sam najlažje upošteva razmere povezane z opravljanjem
osnovne (kmetijske) dejavnosti. Za podaljšanje delovnega časa si mora kmet pridobiti pisno
soglasje za gostinstvo pristojnega organa občine. Razpored obratovalnega časa mora vsako
leto prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu lokalne skupnosti 15 dni pred začetkom
obratovanja in ob spremembi obratovalnega časa, ni pa treba po prvi potrditvi za vsako
koledarsko leto ponovno prijavljati razporeda obratovalnega časa, če se ga ne spreminja.
Razpored obratovalnega časa mora biti objavljen na vidnem mestu ob vhodu na turistično
kmetijo (Pravilnik o merilih…, 1999).
5.3.3. Pogoji glede kakovosti ponudbe turističnih kmetij
Na turističnih kmetijah se označuje kakovost ponudbe s simbolom jabolka. Glede na
obseg in kakovostno raven opremljenosti in storitev se turistični kmetiji z nastanitvijo dodeli
eno, dve, tri ali štiri jabolka, pri čemer več jabolk zagotavlja višjo kakovost in večji obseg
storitev. Kakovost storitev pri sobodajalcih na kmetiji je označena z zvezdicami (Kakovost
turističnih kmetij …, 2014).
Pogoje za kategorizacijo turističnih kmetij z nastanitvijo določa Pravilnik o
kategorizaciji nastanitvenih obratov. Pridobitev kategorije je obvezna za vse turistične kmetije
z nastanitvijo. Pravilnik natančno opisuje pogoje glede urejenosti okolja in zunanjega videza
kmetije, urejenosti in opremljenosti posameznih prostorov kmečke hiše (jedilnice, kuhinje,
sanitarij, sob in kopalnic za goste), vključena pa je tudi kakovost in pestrost jedi in pijač ter
izbira možnosti za preživljanje prostega časa. Postopek za izdajo odločbe o kategoriji
turistične kmetije je zelo enostaven, odločbe o kategoriji turistične kmetije namreč ne izda več
upravna enota, ampak zadostuje kategorizacija s samoocenitvijo do treh jabolk, za pridobitev
štirih jabolk pa mora ocenitev opraviti ocenjevalec z licenco Ministrstva za gospodarstvo in ta
velja za obdobje petih let (Pravilnik o kategorizaciji ..., 2008).
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1 jabolko pomeni preprosto opremljene sobe s skupno kopalnico in
straniščem. Urejenost kmetije, oprema, izbira hrane, higiena,
upoštevanje krajevne tipike so zadovoljivi. Zunanje površine so
delno urejene.

2 jabolki označujeta dobro ponudbo kmetije, pri čemer so sobe
preprosto opremljene, najmanj polovica jih ima lastno kopalnico in
stranišče. Kmetija in dostop do nje sta ustrezno urejena. Kmetija ima
tudi igrala za otroke, krušno peč v jedilnici, izbira hrane je pestra,
odnosi med družinskimi člani so dobri. Kmetija je dosledna pri
uporabi normativov.

3 jabolka označujejo zelo dobro ponudbo kmetije in dobro
opremljene sobe, od katerih jih je večina z lastno kopalnico in
straniščem.
Kmetije imajo ustrezno arhitekturo in upoštevajo krajevno tipiko
(nakloni streh, kritina, velikost oken, polkna …). Pomembni so
uporaba naravnih materialov, red na kmetiji in čistoča. Zunanje
površine (senčnica, igrala za otroke, mize in klopi, rekreacijske
površine) in okolje morajo biti zelo dobro urejeni. V družabnem
prostoru mora biti oprema skladna. Gostje imajo na kmetiji možnost
izbire hrane (vegetarijanska, dietna), ki je zelo okusna. Organizirane
so dodatne aktivnosti na kmetiji (npr. nabiranje zelišč, peka kruha,
domača obrt …).
4 jabolka označujejo komfortno urejeno kmetijo z udobnimi sobami
z lastno kopalnico in straniščem. Kmetija nudi tudi dodatno ponudbo,
ki vključuje otroško posteljico, previjalne mize, možnost likanja,
uporabo pralnega stroja, spalnice za nekadilce, športne rekvizite,
organizirano vodniško službo, organizirane dodatne aktivnosti,
varstvo otrok, možnost bivanja mačk in psov, ponudbo spominkov in
ponudbo za nekatere skupine gostov. Hrana je zelo okusna, pestra,
raznolika in polnovredna. Odnosi med družinskimi člani so zelo
dobri, higiena na kmetiji je odlična (Združenje turističnih kmetij …,
2014).

Nastanitveni obrat mora imeti na zunanji strani objekta ali v prostoru za sprejemanje
gostov na vidnem mestu tablo z označbo kategorije. Nastanitveni obrat mora biti označen z
vrsto in kategorijo tudi v cenikih in v drugih trženjskih in promocijskih komunikacijah
(Pravilnik o kategorizaciji …, 2008).
Poleg kategorizacije, ki je nujna za vsako turistično kmetijo z nastanitvijo, se vse več
kmetij odloča tudi za specializacijo kmetije, ki pomeni zagotavljanje dodatne ponudbe in
opremljenosti za posamezne ciljne skupine gostov in je korak k razločevanju ponudbe v
smislu prilagajanja željam ciljnih skupin gostov. Znak za specializirano ponudbo lahko
pridobi nosilec turistične dejavnosti na kmetiji, ki ima odločbo o kategorizaciji kmetije z
nastanitvijo z najmanj dvema jabolkoma. Če želi turistična kmetija pridobiti znak
specializirane ponudbe, mora izpolnjevati obvezne in izbirne pogoje, ki so jih pripravili
strokovnjaki s posameznih področij. Od leta 2007 znake za specializirano ponudbo podeljuje
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Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Vsaka turistična kmetija z nastanitvijo, ki se odloči
za specializacijo, lahko pridobi največ tri različne znake za specializirano ponudbo. Po
prejetju znaka specializirane ponudbe lahko kmetija znak uporablja v vseh promocijskih
sporočilih. Potrdilo o podelitvi znaka o specializirani ponudbi mora biti obešeno na vidnem
mestu (Združenje turističnih kmetij …, 2014; Pravilnik o podeljevanju …, 2007).
Znaki in vrste specializirane ponudbe, ki jih lahko pridobi turistična kmetija z nastanitvijo:
Ekološka turistična kmetija zagotavlja svojim gostom prijetno in
zdravo bivalno okolje in hrano, pridelano na ekološki način. Ekološke
turistične kmetije so vključene v ekološko pridelavo hrane in imajo
certifikat pooblaščene kontrolne organizacije.

Turistična kmetija s ponudbo za zdravo življenje ponuja počitnice
ljubiteljem zdravega načina življenja. Izpolnjuje pričakovanja tako na
področju bivanja, varovanja okolja, rekreacije kot tudi prehranjevanja.

Družinam z otroki prijazna turistična kmetija ponuja družinske
počitnice v pristnem domačem okolju, kjer je poskrbljeno tako za
majhne kot velike otroke in za starše – od opreme, igral do prehrane.

Otrokom brez spremstva staršev prijazna turistična kmetija ponuja
varno preživljanje počitnic tudi ko pridejo otroci na kmetijo sami ali z
vzgojitelji v šolo v naravi. Nekatere kmetije varstvo in pester program
aktivnosti zagotovijo same. Programi bivanja so zanimivi, otroci
spoznavajo naravo, delo na kmetiji in se igrajo pod skrbnim vodstvom
vzgojiteljev ali druge strokovno usposobljene osebe.
Kolesarjem prijazna turistična kmetija nudi informacije o kolesarskih
poteh v okolici in njihovih značilnostih ter informacije o zanimivostih
v okolici, ki so dosegljive s kolesom. Kmetija omogoča tudi izposojo
koles. Poskrbljeno je tudi za manjša popravila.

Vinogradniška turistična kmetija svoje goste razvaja z odličnimi vini
in okusnimi kulinaričnimi dobrotami. Gostje lahko spoznajo tudi dela
v vinogradu in v kleti. Te kmetije večinoma ležijo ob vinskih
turističnih cestah.
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Invalidom prijazna turistična kmetija svojim gostom invalidom
omogoča, da se lahko z invalidskim vozičkom samostojno gibljejo
okoli kmetije in v prostorih, ki so jim namenjeni. Tudi oprema
prostorov je prilagojena potrebam invalidnih gostov. Kmetija je tista,
ki poskrbi, da se invalidi pri njih prijetno počutijo.
Ljubiteljem konj in jahanja prijazna turistična kmetija ponuja jahanje
konj z vso potrebno opremo in oskrbo. Kmetija ponuja tudi učenje
jahanja, za kar so ustrezno usposobljeni.
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6. TURISTIČNE
OBMOČJU

ZNAMENITOSTI

NA

OBRAVNAVANEM

6.1.Naravna dediščina
Kljub nenehnim posegom v naravo je ta v krški občini še marsikje ohranila svojo
prvinskost. Obsežne gozdne površine, vodotoki, kraški svet s svojimi značilnimi pojavi, viri
termalnih voda so vredni ponovnega odkrivanja in ogledov, saj prinašajo urice sprehodov in
sprostitve (Strategija razvoja turizma …, 2012).
Krakovski (pra)gozd
Krakovski gozd se razprostira na okoli 3.000 hektarjih površine na nadmorski višini
okoli 150 metrov med Krko in Savo. Je največje strnjeno področje nižinskega, občasno
poplavnega hrastovega gozda v Sloveniji. Poplavnost oz. vododržnost tal zagotavljajo nanosi
ilovice. V osrčju gozda je ohranjen 40,5 ha velik, od leta 1952 zavarovan sekundarni
pragozdni rezervat, v katerem rastejo več stoletij stara hrastova drevesa. Skozi gozd vodi 8
km dolga Resslova gozdna pota (Žiberna, 2010).
Reka Krka
Krka je »posavska« reka le v svojem spodnjem toku. V zgornjem toku so številni
lehnjakovi pragovi, v spodnjem ravninskem delu pa močno vijuga in pogosto poplavlja.
Krka ponuja obilo užitkov: lovljenje rib, kopanje, čolnarjenje, vožnjo s kanuji ali pa
samo počitek od vsakdanjih skrbi na njenih bregovih (Posavje in Posotelje, 2006).
Gorjanci
Zakraselo in večinoma z gozdovi pokrito gorovje predstavlja celotno južno mejo krške
občine s Hrvaško. Na Gorjancih so številni izviri, med njimi sta najbolj znana bajeslovna
Gospodična in zaganjalka Minutnik, bistri potoki, kot so Kobila, Pendirjevka in Kamfer, pa so
v severna pobočja vrezali globoke in slikovite doline. Med številnimi vrstami lovne in druge
divjadi najdemo jelenjad in medveda, že iz Valvasorjevih časov pa so Gorjanci znani po
polhih. Med naravnim rastlinjem najdemo nekatera zdravilna in redka zelišča, pa tudi
raznovrstne gobe. Nižje lege in območja brez gozda so domovina vina cvička. Območje
pogorja Gorjancev je prepredeno z voznimi cestami in pešpotmi, ki vodijo tudi na hrvaško
stran, ter z označenimi planinskimi potmi (Strategija razvoja turizma …, 2012).
Bohor
Južna pobočja Bohorja predstavljajo večino severnega dela krške občine. Pogorje se
najvišje dvigne z Velikim Javornikom (1024 m). Med drevesnimi vrstami je tudi na
Slovenskem zaščitena tisa. Tu najdemo edino ohranjeno rastišče jarice. Številne vrste praproti
in mahovja, zaščitena širokolistna lobodika in redke orhideje dajejo pokrajini še poseben mik.
Pester je živalski svet, med katerim naletimo tudi na gamsa, v nekaterih potokih pa celo na
raka jelševca. Bohorska pokrajina je prepredena s številnimi potoki in slapovi (Pekel,
Ubijavnik, Bojavnik, Bojanca) na njih, med naravnimi znamenitostmi pa je vredno omeniti še
kamnito Iglo in Bohorsko naravno okno. Na Bohor vodi veliko različnih planinskih poti, ki
vodijo mimo štirih slapov, partizanske bolnišnice, starega mlina. Na Bohorju nudi zavetišče
Planinski dom (Pogorje Bohor, 2015).
Ribniki
Ribnike Mačkovci v Brestanici so prvič uredili brestaniški grofje in kasneje vzdrževali
trapisti. Gre za 3 ribnike v površini 6,5 ha, v katerih bivajo krapi, somi, amurji, rdečeperke in
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nekatere druge ribje vrste. Ob njih srečujemo želve, sive čaplje, ponirke ter redke žabje vrste.
Ribniki so s svojo gozdno-travniško okolico in možnostmi za čolnarjenje priljubljena športnoribolovna in izletniška točka. Urejeno gostišče ob ribnikih nudi tudi možnost za prenočitev v
apartmajih in enoposteljnih sobah (Strategija razvoja turizma …, 2012).
Ribnik na Resi leži pri Krškem, na levem bregu reke Save na Vidmu. Je predvsem
priljubljeno sprehajališče tako za mlade kot tudi za starejše. V primeru suše voda zelo upade
in že se je zgodilo, da je ribnik poleti presušil. Pozimi pa v primeru nizkih temperatur
zamrzne in je priljubljeno drsališče (Strategija razvoja turizma …, 2012).
Ajdovska jama
Ajdovsko jamo pri Nemški vasi imenujejo tudi Kartuševa jama. Je kraška votlina v
nizkem Krškem hribovju z dvema vhodoma nad 2 ha velikim Kartuševim dolom pri Nemški
vasi. Raziskave dokazujejo, da naj bi bilo to območje poseljeno že v mlajši kameni dobi, ko je
jama služila za pokope okoliškega prebivalstva kot poslovilni prostor in svetišče. Jama je v
antiki in visokem srednjeveškem obdobju služila kot zatočišče pred raznimi nevarnostmi.
Jama, ki je po ljudskem izročilu in mnenju nekaterih speleologov le preddverje obsežnejšega
podzemlja, je za obiskovalce še posebej vabljiva tudi zaradi svoje okolice, ki je polna
različnih kraških pojavov. Izkopanine (deli človeškega okostja, kostni ostanki jamskega
medveda, ostanki lončevine. orodje, orožje) si je možno ogledati v Posavskem muzeju
Brežice (Colarič-Jakše, 2003).
Rudnik rjavega premoga Senovo
Zgodovina senovskega premogovnika se začenja leta 1796, ko je premog našel kovač
Andrej Grabner, ko si je v reštanjskih gozdovih pripravljal oglje. Prvi ga je začel izkoriščati
grof Attems iz Rajhenburga, s površinskim kopom leta 1810. Od leta 1904 dalje je
Trboveljska premogokopna družba začela z načrtnim izkopavanjem in prodajo premoga. Do
leta 1928 so delali na površinskem kopu, jamsko delo je bilo omejeno le na eno polje. Pozneje
so zgladili rov Ravne ter naredili ozkotirno železnico do separacije. Da je nekoč na Senovem
deloval rudnik, nas danes spominjajo številni pomniki: Sodobna skulptura Kocka rudarjenja je
delo akademskega kiparja Toneta Demšarja, Svetilka rudarske sreče je izdelana po zamisli
arhitekta Mitje de Gleire, pred osnovno šolo je obnovljena vlakovna kompozicija, v šoli so
uredili premogovniški rov, kjer je razstavljena tudi geološka zbirka kamnin, fosilov in
mineralov (Strategija razvoja turizma …, 2012).

6.2.Kulturna dediščina
Občina Krško ima zaradi svoje prehodne in odprte lege za seboj pestro in zanimivo
dogajanje ter bogato zgodovino, saj so se na njenem ozemlju prepletale usode in življenjske
poti številnih zgodovinsko pomembnih osebnosti (Adam Bohorič, Jurij Dalmatin, Janez
Vajkard Valvasor …). Še danes se v občini nahajajo različni objekti, ki nam s svojo kulturno
ali zgodovinsko vsebino pričajo o zanimivostih in lepotah preteklosti. Ti objekti v svojem
osrčju skrivajo razne muzeje, galerije in ostale znamenitosti, v večini primerov pa so že sami
po sebi kulturno zgodovinski spomenik (Strategija razvoja turizma …, 2012).
Grad Rajhenburg
Grad Rajhenburg se dviguje nad krajem Brestanico in reko Savo. V pisnih virih se
prvič omenja leta 895 in je najstarejši z listino izpričani srednjeveški grad, vendar nekateri
zgodovinarji menijo, da so ti pisni viri ponaredek, zagotovo pa gre za enega najstarejših
gradov na Slovenskem. V bojih z Madžari je bil grad v začetku 10. stoletja porušen.
Salzburški nadškof Konrad ga je dal na novo pozidati v letih 1131–1147. Na grad so
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nadškofje pripeljali najemniško družino, ki je povzela ime po gradu in se je poimenovala
rodbina Rajhenburških; lastniki gradu so bili med letoma 1141 in 1570, ko je rodbina izumrla.
V gradu je bila krajši čas kovnica denarja. Skozi stoletja so se na gradu zvrstili različni
lastniki. Današnjo podobo je dobil v začetku 17. stoletja. Dali so mu jo takratni lastniki
Gallensteini. Pomembni lastniki so bili tudi grofje Attemsi. Od leta 1881 je bil na gradu
samostan Marije Rešiteljice, ki je bil edini samostan reda menihov trapistov v Sloveniji.
Aprila 1941 so Nemci zavzeli grad Rajhenburg, zaplenili samostan in tudi vse imetje
trapistov. Že maja 1941 so začeli urejati preselitveno taborišče za izgon Slovencev. Na pot
izgnanstva v Srbijo, na Hrvaško in v Nemčijo je šlo preko tega taborišča okrog 45.000
Slovencev. Po končani vojni so se izgnani menihi vrnili, a leta 1947 je bil grad Rajhenburg
nacionaliziran in red menihov trapistov razpuščen, v njem pa je Uprava za notranje zadeve
uredila zapore, ki so bili na gradu do junija 1966. Od leta 1968, ko je bila odprta prva razstava
o slovenskih izgnancih, na gradu deluje Muzej novejše zgodovine-enota Brestanica, ki ima
danes na gradu razstavo Trapisti na Rajhenburgu in od oktobra 2014 novo razstavo Slovenski
izgnanci 1941–1945. Trenutno je na gradu na ogled 5 stalnih razstav. Muzej na gradu letno
obišče ok. 9.000 obiskovalcev, sam grad pa 15.000 obiskovalcev. Na gradu zlasti poleti
potekajo tudi številne prireditve (Grad Rajhenburg, 2015; Ceglar, Černelič Krošelj, 2013).
Slika 10: Grad Rajhenburg

Avtorica: Mateja Zlobko, 2015.
Bazilika Lurške Marije, Brestanica
Cerkev Marije Lurške sodi med največje cerkve v Sloveniji in je največja v Posavju.
Gradili so jo med letoma 1908 in 1914. Je mogočna triladijska cerkev v neoromanskem slogu.
Cerkev je ena izmed sedmih bazilik v Sloveniji in jo imenujejo tudi slovenski Lurd (Župnija
Brestanica, 2015).
Krški grad
Kot utrdba je krški grad morda nastal že v letu 895, zanesljivo pa je bil v letu 1154 v
lasti grofov Bogenskih. Ta grad je bil sprva v lasti rodu Heme Krške s Koroškega. Med
poznejšimi lastniki so bili grofje Bogenski, Celjski grofje, Habsburžani, Auerspergi. Pomen
gradu je sčasoma tako nazadoval, da je bil že v Valvasorjevih časih opuščen in je začel
propadati. Že v začetku 19. stoletja je bil v razvalinah, domnevno zaradi ugodnejše nižinske
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lege bližnjega Šrajbarskega turna, danes pa se še tu in tam vidi kak kamen, a je nekdanja
grajska lokacija še vedno dominantna razgledna točka ob vstopu v mesto Krško (Gradovi,
2015).
Grad Šrajbarski turn
Grad Leskovec ali Šrajbarski turn se nahaja v neposredni bližini Leskovca pri Krškem.
V pisnih virih je bil prvič omenjen leta 1436. V letu 1515 so ga oplenili in zavzeli kmečki
uporniki. Njegovi lastniki so bili baron Janez Vajkard Valvasor, grofje Mosconi, Auerspergi,
baron Gagern, ki je bil zadnji lastnik s plemiškim poreklom, in krški zdravnik Trenz.
Zasnovan je kot obrambna stavba z ogelnimi stolpi. Na sredini se nahaja čudovito arkadno
dvorišče. V tem delu se je ohranila naslikana sončna ura in vzidan grb plemiške družine
Khysl. Nad grajskim vhodom je relief družin Auersper-Gall. V nekdanjem grajskem parku z
eksotičnimi drevesi se nahaja spominsko obeležje Alfonzu Pavlinu, znamenitemu
slovenskemu botaniku, sinu grajskega oskrbnika. Grajsko območje je razglašeno za kulturni
spomenik državnega pomena. Čez cesto je galerija Vladimirja Štovička (akademski kipar in
medaljer). Na griču v bližini gradu se nahaja mavzolej Antona Auersperga (Anastazija
Grüna). Od tu je lep razgled na bližnjo in daljno okolico. Zaradi priprave na prenovo gradu
objekt trenutno ni na voljo za turistične oglede (Grad Leskovec - Šrajbarski turn, 2015).
Grad Raka
Grad Raka (Arch) je v zgodovinskih listinah omenjen že od leta 1161, izrecno pa leta
1279 kot castrum Arch. Najkasneje v drugi polovici 12. stoletja so ga pozidali grofje iz
Bogna, nato so ga podedovali grofje Andeški, za njimi vojvode Spanheimi. Leta 1515 so grad
uporni kmetje požgali. V 17. stoletju so bili lastniki raškega gradu gospodje Verniški, ki so
grad kasneje prodali rodbini Kajzelj, ki je pod gradom uredila tople grede in ribnik, v katerem
so gojili rake. Med leti 1784 in 1825 je s svojo navzočnostjo Franc Karl baron Haller von
Hallerstein rešil stari grad pred propadanjem ter ob njem uredil nov vrt, zgradil koristna
gospodarska poslopja. Konec 19. stoletja je bil v kraju napeljan vodovod iz bližnjega studenca
Polterja. Med drugo svetovno vojno je bila v gradu vojaška postojanka. Med letoma 1948 in
1988 je bil v poslopju gradu samostan usmiljenih sester. Leta 2007 ga je občina Krško
proglasila za kulturni spomenik lokalnega pomena, decembra 2014 je grad dobil novega
lastnika, ki naj bi ga obnovil in v njem odprl muzej (Grad Raka, 2015).
Ob poti, ki vodi v grad, je postavljen tudi sramotilni steber, na katerega je dala grofica
Barbara Bela privezati neposlušne podložnike (Sramotilni steber, 2015).
Mestni muzej Krško
Mestni muzej Krško je muzej mesta in občine Krško, ki izvaja dejavnost varovanja,
ohranjanja, raziskovanja, prezentiranja, razstavljanja in populariziranja premične in
nepremične dediščine mesta in občine Krško v vseh obdobjih (Ceglar, Černelič Krošelj,
2013). Osnovno izhodišče zbirk Mestnega muzeja so prebivalci mesta. Postavitev Mestnega
muzeja Krško namreč sloni na zgodbah oziroma življenjih posameznikov, ki so s svojo
prisotnostjo v mestu Krško zaznamovali različna obdobja, to so Adam Bohorič, Jurij
Dalmatin, Janez Vajkard Valvasor, Ivan Lapajne, Tomaž Romih, Josipina Hočevar idr. Poleg
razstav o slavnih Krčanih imajo prostor v muzeju Štovičkova galerija, Soba medičarstva in
lectarstva, razstava Dolgo razsvetljensko 18. stoletje ter številne občasne razstave.
Obiskovalcem sta na voljo tudi dva dokumentarno-predstavitvena filma: Obnova
Valvasorjevega kompleksa in od marca 2013 še film Prenova Mencingerjeve hiše, zgodba o
dediščini mesta Krško. V okviru Mestnega muzeja Krško od marca 2013 dalje deluje tudi
obnovljena Mencingerjeva hiša, v kateri sta bivala slavna in pomembna prebivalca mesta Janez Vajkard Valvasor in Janez Mencinger. Mencingerjeva hiša predstavlja dobro ohranjeni
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del mesta, ki je bil zgrajen v baročni meščanski maniri z osnovami v starejših obdobjih.
Muzejski del zajema štiri prostore v severnem delu hiše, kjer so predstavljeni renesančni
portreti, original freske Marije Pomagaj s pročelja hiše in Mencingerjeva spominska soba z
razstavljenimi predmeti iz zapuščine. V pritličju je restavrirana sušilnica sadja, v južnem delu
sta dva prostora namenjena načrtovanemu in nastajajočemu Centru industrijske dediščine
(Černelič Krošelj in sod., 2014).
Mestni park Krško
Mestni park Krško razkriva podobe pomembnih osebnosti, ki so vplivale na razvoj
mesta in širšega prostora. V delu parka, imenovanem Gaj zaslužnih občanov, so kipi
psihologa Mihajla Rostoharja, akademskega kiparja in medaljerja Vladimirja Štovička,
šolnika in slovničarja Adama Bohoriča, prevajalca in pisatelja Jurija Dalmatina, botanika
Franca Vardjana ter mecenke Josipine Hočevar. Park je bil nekdaj pokopališče s pokopališko
cerkvijo sv. Križa, ki stoji še danes, verskemu namenu pa ne služi že od prvih let po drugi
svetovni vojni. Po obnovi leta 2003 se imenuje Dvorana v parku in gosti različne kulturne
prireditve ter druge dogodke; v njej se lahko tudi poročite. V parku se nahaja tudi Hočevarjev
mavzolej, osmerokotna novogotska kapela s piramidno streho, kjer sta pokopana zakonca
Martin in Josipina Hočevar, velika dobrotnika Krškega. Svoj denar sta namenila v različne
dobrodelne namene. V zahodnem delu parka je spomenik izgnancem in žrtvam druge
svetovne vojne, ob njem pa pitnik in čisto blizu še Kapucinski samostan, kjer domuje
Valvasorjeva knjižnica Krško (Arhitekturne znamenitosti, 2015).
Planina v Podbočju - Spomenik padlim med NOB
Sredi vasi Planina stoji Spomenik padlim borcem, ki je sestavljen iz zidanega,
kamnitega kvadra z napisno ploščo in bronastim kipom partizana na vrhu in je bil postavljen
leta 1953. V bližnjem gozdu so 14. in 15. 9. 1942 ustaši požgali vas in pobili 34 mož iz
Planine ter okolice.
Podbočje- kamniti most
Sredi vasi Podbočje stoji kamniti most, ki naj bi bil zgrajen v času ilirskih provinc.
Most je edina takšna ohranjena konstrukcija v širši regiji. Most, razdeljen na tri oboke, je
zgrajen iz kamnitih plošč ter blokov, ki oblikujejo vmesna stebra, ločne konstrikcije, opornike
in kamnito ograjo z velikimi krovnimi ploščami. Njegovo zelo dobro izdelano konstrukcijo
dopolnjuje položaj vodnega korita, ki s cesto vzporedni tok vode, ki zadane v upornike in
steni, skoraj pravokotno spremeni tok vode v za naselje varnejše območje. To, da je
uporabljen domači gradbeni material (rdečkast apnenec z več železa), samo še bolj poudari
pomen tehniškega spomenika in je sestavni del kulturno krajinske celovitosti prostora
(Tročelni kamniti most v Podbočju, 2015)
Galerija Božidarja Jakca Kostanjevica na Krki
Galerija Božidar Jakac se nahaja v prostorih nekdanjega cistercijanskega samostana, ki
ga je leta 1234 ustanovil koroški vojvoda Bernard Spanheimski. Samostan je deloval do 1786,
ko ga je cesar Jožef II. razpustil. Skozi celotno 19. stoletje sledimo postopnemu propadanju
kompleksa, katerega sistematična in celovita prenova je nato stekla v 50. letih 20. stoletja.
Najstarejše jedro predstavlja Marijina cerkev, ki jo uvrščamo med najlepše primere
zgodnjegotske (kasneje barokizirane) arhitekture na Slovenskem. Samostan je bil v obdobju
renesanse in baroka večkrat prezidan, današnjo podobo, z enim največjih arkadnih dvorišč v
srednji Evropi, pa je dobil v prvi polovici 18. stoletja. Leta 1974 je preurejene prostore
nekdanjega samostana zasedla takrat ustanovljena Galerija Božidar Jakac, v okviru katere se
danes s stalnimi zbirkami predstavljajo slovenski umetniki Božidar Jakac, brata France in
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Tone Kralj, Jože Gorjup, France Gorše, Zoran Didek, Janez Boljka in Bogdan Borčić.
Obiskovalci si lahko ogledajo še Pletersko zbirko starih mojstrov, ki je sicer last bližnje
Kartuzije Pleterje. Začasne razstave potekajo v Lamutovem likovnem salonu, prostorih
lapidarija in v nekdanji samostanski cerkvi, ki se kaže kot izjemen razstavni prostor, za
katerega domači in tuji umetniki pripravljajo specifične razstavne projekte. Vrtove
samostanskega kompleksa na poseben način zaznamujejo skulpture iz hrastovega lesa, ki od
leta 1961 nastajajo v okviru mednarodnih kiparskih simpozijev Forma viva (Galerije, 2015).

6.3.Možnosti za šport in rekreacijo
6.3.1. Pohodniške poti
V občini Krško so urejene različne tematske poti, ki omogočajo pristno doživljanje
naravnih lepot ter spoznavanje kulturno zgodovinskih zgodb. Izvajajo jih lahko tako turisti kot
tudi občani, saj tovrstna oblika rekreacije ne zahteva posebne opreme ali posebnega znanja.
Na območju same občine je moč najti veliko pohodniških poti, ki so ustrezno označene in
poimenovane ter jih priporočajo obiskovalcem, željnih tovrstne aktivnosti (Strategija razvoja
turizma …, 2012). Vsako leto je v Posavju organiziran Posavski festival tematskih poti.
Festival zajema pestro paleto tematskih poti ter ponuja preko 30 organiziranih tur, skupaj z
zabavnim in izobraževalnim programom (Posavski festival tematskih poti, 2015).
V bližini turističnih kmetij potekajo naslednje pohodniške poti:
Vidova pot Zdole-Kostanjek
Pot vodi mimo kmetije Debeljak (zbiralnica sadja in zelenjave) do Ruteža (Vrgomašev
križ) in skozi mešani gozd do skalne gmote Vroče peči ali Lisičjih jam, kot jo imenujejo
domačini. Pešpot vodi med travniki do Kosovega križa in naprej do Žajbarjeve kapelice v
Kostanjku. Povzpnite se še do Gore (472 m) in se na poti okrepčajte v Turistični kmetiji
Špiler blizu cerkve sv. Vida. Z vrha Gore je ob jasnem vremenu čudovit razgled do Donačke
gore, Lisce, Kuma, Gorjancev in celo na Julijske Alpe.
Dolžina etape: 6 km; čas hoje: 1,5 h; zahtevnost: lahka (Vidova pot Zdole-Kostanjek, 2014).
Krška pot
Krška pot je krožna pot, ki od ribnika v Resi vodi na Libno, znano arheološko najdišče
starejše železne dobe, in se po grebenu nadaljuje do Pleterij, kjer se priključi turistični poti do
nekdanjega perišča in se po grabnu nadaljuje do Zdol. Od tam vodi pot čez travnike in
gozdove, mimo ribnika pri Anovcu, mimo mogočne lipe pri vasi Ponikva, kjer prečka cesto in
se nadaljuje po gozdni poti do asfaltirane ceste (pri Vinski kleti Resnik). Od tod pelje pot po
asfaltirani cesti mimo vinogradov do najvišje točke poti, vrha Grmade (488m) s planinskim
hramom, od koder se odpira čudovit razgled na dolenjske griče, Krško-brežiško polje,
Gorjance s Trdinovim vrhom na jugu, Sljeme na vzhodu, in Zasavski Triglav, Kum, na
zahodu. Z Grmade se pot priključi Trapistovski poti do križišča s kapelico, kjer se naša pot
nadaljuje po asfaltirani cesti nazaj do izhodišča na ribniku (Krška pot, 2015).
Dolžina etape: 18,2 km; čas hoje: 5 h; zahtevnost: srednje zahtevna.
Vinogradniška pohodna pot Raka
Raška vinogradniška pot vodi po vinogradniških gričih okoli Rake in se prične v
Cvičkovem hramu – prvi ambasadi cvička. Prva pomembnejša točka na poti je ranger
(sramotilni steber) pri raškem gradu, nato vas vodi med vinorodne griče, mimo Cvičkove vile
do domačije bratov Humek v Gradišču, od koder nadaljujete po gozdni poti do zidanice
Češnovar in kleti Urško na Celinah, nadalje do Jelenka do kleti Žibert in zidanice Ratajc, nato
pa mimo Koritnice nazaj proti Raki, z vmesnim postankom pri zidanici Kralj, od koder se
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podate na razgledno točko Vinji vrh (s pogledom na dolino Krke in Gorjance vse do
Kočevskega Roga in na Sleme že na hrvaški strani), nato do zidanice Pečarič in na koncu do
restavracije Silvester na kosilo ter nazaj do Cvičkovega hrama (Vinogradniška pot Raka Hodim, torej sem, 2014).
Dolžina etape: 9,8 km; čas hoje: 4 h s postanki; zahtevnost: srednje zahtevna.
Učna pešpot Pikapolonica
Učna pot Pikapolonica vam razkaže naravne in kulturne znamenitosti kraja Raka. Za
začetek si ogledate cerkev sv. Lovrenca, nato se podate do prangerja (sramotilnega stebra) ob
poti, ki vodi v grad Raka. Po ogledu gradu pa pot vodi do visokodebelnega sadovnjaka in do
treh orjaških hrastov, ki so ostali od poseke graščaka Felixa (konec 19. stoletja). Mimo
studenčka pridete do sušilnice sadja na kmetiji Žabkar in naprej do domačije bratov Humek,
ki sta pisala knjige o sadjarstvu. Strma pot vas pripelje do kapelice na Vinjem vrhu, kjer je
razgled nad celotno Krško dolino, na Gorjance in Kočevski rog. Po daljši hoji se vrnete nazaj
do cerkve sv. Lovrenca (Učna pešpot Pikapolonica, 2015).
Dolžina etape: 4,7 km; čas hoje: 2 h; zahtevnost: lahka.
Pot trapistov
Pot trapistov je krožna pot, ki iz trga v Brestanici vodi mimo grada Turn do reke Save,
kjer se nadaljuje ob brežini reke proti Sotelskem. Trasa se potem nadaljuje po nekdanji
trapistovski poti na Sremič, kjer so trapisti nekoč prevažali vino. Ob poti nam pogled obstane
na mogočni tisi, ki se po besedah domačinov ponaša s starostjo 150 let in predvidevajo, da so
jo posadili trapisti. Na njihovo napredno vinogradništvo nas opozori trapistovsko gospodarsko
poslopje s kletjo in njihova kapelica. Pot naprej vodi na Grmado med vinogradi do cerkve sv.
Mohorja in nazaj v dolino, kjer se povzpne na grad Rajhenburg, ki je bil od leta 1881 do 2.
svetovne vojne v lasti menihov trapistov (Tematske poti - Posavske poti prijetnih doživetij,
2015).
Dolžina etape: 12,5 km; čas hoje: 4 h; zahtevnost: srednje zahtevna
Pot štirih slapov
Ob poti lahko opazujete čudovit svet slapov in je primerna za celodnevni izlet. Prične
se na Jablancah in vas vodi proti slapu Bojanca, do katerega je potrebno preplezati nekaj
krepkih skalnih skokov po železnih skobah. Od prvega slapa, ki pada 14,8 m v globino, se
podate do slapa Pekel. Ta je večstopenjski, najdaljši del meri 22 m. Mimo vasi Puste Ložice
se odpravite še proti slapu Ubijavnik in od tam mimo Dobrove do zadnjega slapa Bojavnika.
Od tam se vrnete na izhodišče v Jablancah.
Dolžina etape: 12,4 km; čas hoje: 6 h; zahtevnost: zelo zahtevna
Pot na Planino
Pot začnemo pri Osnovni šoli Podbočje, od koder nas vodi desno mimo lipe ter na
križišču levo čez kamniti most. Hodite skozi vas, pri Turistični kmetiji Hribar zavijete desno v
smeri Šutne. Sredi vasi Šutna zavijete zavijete levo čez most preko potoka Skradnica. Z mostu
si lahko ogledate, kakšno je bilo zajetje potoka za pogon mlina, ki je bil včasih še kako
potreben za vaščane in okoliško prebivalstvo. Pot nadaljujemo levo po tako imenovani stari
Hraški poti. Hodite 1 km po pretežno kostanjevem gozdu, koder vas pot vodi mimo
vinogradov in zidanic do križa, kjer je kažipot, ki vam kaže smer nadaljevanja poti do vasi
Hrastek in naprej do Brezja. Ko greste čez vas Brezje, pridete do ceste Podbočje – Planina,
kjer zavijete levo. Po približno 200 m cestne poti pridete do enega redkih aktivnih kovačev, ki
še vzdržuje to zanimivo obrt. Pred kovačijo zavijete desno ponovno po poljski poti, ki vas
privede v vas Planina, kjer si lahko privoščite postanek na izletniški kmetiji Stipič. Na vrhu
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Planine je čudovita razgledna točka. Tu nam pogled ponuja lepote doline reke Krke, Save,
Krškega polja in Krakovskega gozda. Ob lepem jasnem vremenu pa oko jasno zazre vrhove
Triglava (Pot na Planino, 2015).
Dolžina etape: 8 km; čas hoje: 4 h; zahtevnost: srednje zahtevna
Resslova pot
Za spoznavanje Krakovskega gozda je urejena 8 km dolga Resslova pot. Krožna
pešpot z izhodiščem pri Gostilni Žolnir na obrobju Kostanjevice povezuje močvirje Trstenik,
osrednji del gozda, obrobje naravnega rezervata in poplavne travnike ob reki Krki.
Opremljena je s pojasnilnimi tablami, poimenovana pa po gozdarju in izumitelju ladijskega
vijaka Josefu Resslu (1793 – 1857).
Dolžina etape: 8 km; čas hoje: 2-3 h; zahtevnost: nezahtevna
6.3.2. Kolesarske poti
Kolesarjenje kot zvrst športnega turizma ponuja na območju Krškega možnosti
prijetne rekreacije in neposreden stik z naravo. Za aktivnejše kolesarje so primerni Bohor,
Sremiško gričevje in Gorjanci, za rekreativno kolesarjenje pa Krško in Brežiško polje.
Po občini Krško vodi 6 kolesarskih poti:
Štajerska pentlja (65 km): iz Krškega kolesarimo do Spodnje Libne, preko Starega Gradu in
Dolenje vasi do Zgornje Pohance, kjer zavijemo na Zdole. Na Zdolah se pri kapelici
usmerimo proti Kostanjku, od koder nas pot vodi naprej do Koprivnice, Velikega in Malega
Kamna. Od tu naprej se vzpenjamo skozi Belo in Reštanj ter po Gabrčni dolini do Ravnega
loga, kjer skrenemo proti zahodu do koče na Bohorju. Po vožnji po območju šmarske občine
se v Krško vrnemo zahodno od Velikega Javornika. Od tam naprej je dolg spust proti jugu,
mimo Mrzle planine, Stranja, Gorenjega Leskovca, Presladola in Rožnega. Tu pripeljemo na
obsavsko cesto Blanca – Brestanica, po kateri naše kolesarjenje končamo v Krškem (Štajerska
pentlja, 2015).
Kranjska pentlja (38 km): od krškega hotela City kolesarimo po levem bregu reke Save, ki jo
prečkamo po brestaniškem mostu. Nato pri naselju Arto zavijemo strmo v breg do vasi
Lomno. Skozi vas nadaljujemo po nekoliko milejšem klancu do Velikega Trna, kjer se v
križišču spustimo do vasi Planina, kjer pridemo na glavno cesto Impoljca – Studenec – Raka.
Po strmem spustu do Rake nadaljujemo proti Dolgi Raki in Smedniku. Pri kapelici zavijemo
levo, mimo Zalok in Rimša, do Velike vasi. Nato kolesarimo proti severu skozi Veniše do
Leskovca in pod Gričem nadaljujemo do krškega mostu čez Savo in hotela Sremič (Kranjska
pentlja, 2015).
Trdinova kolesarska pot (65 km): Pot se začne v Kostanjevici pri gostilni Kmečki hram, od
koder mimo cerkve sv. Miklavža zavijemo na levi breg Krke in nadaljujemo skozi Malence
po obrobju Krakovega gozda mimo Koprivnika do Zameškega. Po Šentjakobskem polju
kolesarimo do Šentjerneja in naprej po ravnini proti jugu in pod Javorovico znova na vzhod
do kapelice Mirčev križ pod Opatovo goro. Po dolgem spustu proti jugovzhodu kolesarimo do
vasi Oštrc (298 m), nadaljujemo proti vzhodu do Črneče vasi (380 m) in nad Strašnim jarkom
ob potoku Sušica na jug. Od tam naprej se vzpenjamo proti severu mimo Vrtače in Vrbja, kjer
začnemo daljši spust do Prušnje vasi. Čaka nas strm vzpon na Planino, od koder se nato
spustimo mimo Premagovc do Gadove Peči in Bušeče vasi. Pot nadaljujemo ob desnem bregu
Krke mimo Podbočja, Žabjeka, Slivja, Slinovc do Kostanjevice na Krki (Trdinova kolesarska
pot, 2015).
Cvičkova kolesarska pot (29 km): Pot je speljana znotraj Trdinove kolesarske poti. Začne se v
Kostanjevici na Krki, od koder zapeljemo mimo cerkve sv. Miklavža in osnovne šole, kjer se
začnemo vzpenjati mimo cerkve sv. Marije dobrega imena na Slinovcah. Skozi Jablance
nadaljujemo ob Bočju do Šutne in Gadove peči, od koder pot nadaljujemo do Bušeče vasi. Po
desnem bregu reke Krke znova prikolesarimo v krško občino, po kateri nadaljujemo pot pod
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Dobravo do Podbočja, mimo Žabjeka, Slivja in Karlč do Kostanjevice na Krki (Cvičkova
kolesarska pot, 2015).
Resljeva kolesarska pot (29 km): Pot se začne v Kostanjevici pri gostilni Kmečki hram, od
koder se zapeljemo na levi breg reke Krke. Po obronkih Krakovskega gozda kolesarimo proti
severozahodu, mimo Malenc do Zameškega. Tu nadaljujemo proti severu do Smednika in pri
vasi Kržišče prečkamo magistralno cesto Ljubljana - Zagreb. Po ponovnem prečkanju
prikolesarimo do zaselka Rimš, od koder nadaljujemo proti vzhodu do Velike vasi, kjer
zavijemo na jug proti Gržeči vasi do Velikega Podloga in mimo Pristave, Kalce - Nakla ter
Malega Mraševega prikolesarimo do Križaja in glavne ceste Brežice - Kostanjevica na Krki,
po kateri se vrnemo na začetek naše poti (Resljeva kolesarska, pot, 2015).
6.3.3. Vinske ceste
Vinogradništvo je bilo vseskozi pomembna gospodarska panoga v občini Krško, danes
pa je smer kmetijske pridelave, ki ima največje število privržencev. Z vinskimi cestami so se
vinogradniki odprli turizmu, vsakoletna ocenjevanja vin s spremnimi prireditvami in nazivi
(vinska kraljica, vinska princesa, kralj cvička, vitezi vina) so pomemben družabni dogodek in
hkrati kvaliteten premik v enologiji in kulturi pitja. Stoletja znani cviček je danes priznana,
visoko cenjena vinska sorta – trte rastejo na Dolenjskem, tudi na »kranjski« strani občine
Krško. Vinogradi na Sremiču imajo bogato zgodovino, ob koncu 19. in v prvi polovici 20.
stoletja, zlasti vina izjemnih pridelovalcev - rajhenburških trapistov, ki so na pot v svet krenila
preko vinomernice na Vidmu po Savi in železnici, npr. gamey couderc. Tudi v našem času
vinogradniki iz leta v leto dokazujejo dobro kvaliteto v pridelavi in kletarjenju, zato je trženje
vin gospodarska prioriteta (Strategija razvoja turizma …, 2012).
Da je to okolje zares vinorodno, dokazujejo tri vinsko-turistične ceste:
Bizeljsko - sremiška vinsko turistična cesta
Speljana je po vseh treh posavskih občinah, v Krško pa iz sevniške vstopi na območju
katastrske občine Gorenji Leskovec, v krajevni skupnosti Senovo. Proti jugu se nato spusti
mimo Brestanice do svojega osrednjega dela, ki ga predstavlja vinorodni Sremič nad Krškim.
Ta se najvišje dvigne do 490 m. Strokovna skrb za vinsko trto in umno kletarjenje sta
kakovost tukajšnjega pridelka dvignila na zavidljivo raven in mu v zadnjih letih prinesla
številna odlikovanja. Ob tradicionalnem belem in rdečem Sremičanu postajajo vse bolj
cenjena sortna in vrhunska vina kot so modra frankinja, laški rizling, beli pinot, sauvignon,
chardonnay, kerner, zeleni silvanec, rizvanec. Izkazali so se tudi poizkusi s pozno trgatvijo.
Nato se vinska turistična cesta od Sremiča nadaljuje mimo vasi Libna na Zdole in pri Zgornji
Pohanci prestopi na ozemlje brežiške občine.
Ponudniki ob vinski cesti: Gostilna in prenočišča Senica, Galerija vin na gradu
Rajhenburg, Vinska klet Jenšterle, Turistična kmetija Radej, Izletniška kmetija Glas, Gostišče
Dular, Sadjarska kmetija Radej, Vinska klet Molan, Izletniška kmetija Vertovšek (Bizeljsko –
sremiška vinsko turistična cesta, 2015).
Podgorjanska vinsko turistična cesta
V severnem delu Gorjancev, ki se spuščajo proti reki Krki, je speljana Podgorjanska
vinsko turistična cesta od Dolenjskih toplic do Mokric. Na ozemlje krške občine vstopi pri
Ržišču in se mimo Kočarije spusti do Kostanjevice na Krki. Proti jugovzhodu se znova vzpne
ob Bočju do Šutne, od katere naprej se nadaljuje na ozemlju brežiške občine. To območje je z
Gadovo pečjo prava domovina vse bolj cenjene vinske posebnosti, znamenitega cvička, ki tod
sicer ni edini grozdni pridelek. Celotna krajina, ki se ob podgorjanski vinski cesti najvišje
vzpne do skoraj 700 metrov, je izredno razgibana. Kljub temu je lahko prehodna z avtomobili,
kolesi, na konjskih hrbtih ali peš. Od glavne prometnice se namreč odcepijo številne stranske,
ki vodijo do najvišjih vinorodnih leg. Pokrajino popestrijo travniki, sadovnjaki, gozdovi in pa
številni lepo ohranjeni primerki stare kmečke arhitekture.
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Ponudniki ob vinski cesti:Gostilna Žolnir, Turistična kmetija – vinotoč Colarič, Vinska
klet Žolnir - apartmaji Žolnir, Vinotoč Jelenič, Vinska klet Jarkovič, Vinska knjižnica
Jarkovič, Gostilna Gadova peč, Turistična kmetija Hribar (Podgorjanska vinsko turistična
cesta, 2015).
Gornjedolenjska vinsko turistična cesta
Gornjedolenjska vinska cesta je s svojimi 64 kilometri ena najdaljših vinskih cest.
Speljana je od trebanjskega okoliša skozi sevniško in krško občino, vse do občine Škocjan.
Cesta poteka od Mokronoga na Malkovec, Slančji vrh, Novo goro, Primož, Hubajnico in čez
Zavratec do Rovišča ter se nadaljuje čez Planino pri Raki do Ardra, nato na Kalce, Golek in
na koncu pripelje v Krško. Vmes se odcepi še en krak proti Gori oz. Cesti. Sončne strani te
razgibane pokrajine so bogate z vinogradi in sadovnjaki. Ob vinski cesti se nahajajo turistične
kmetije, vinski hrami, vinotoči, okrepčevalnice in gostilne. Ob klasični dolenjski hrani vam
bodo ponudili modro frankinjo, žametno črnino ali pa najbolj posebno dolenjsko vino –
cviček. Najboljše lege za proizvodnjo kakovostnega cvička PTP so: Raka, Drenovec, Veliki
Trn, Golek, Trška gora nad Krškim in ožji okoliš Malkovca. Ostala območja na tej VTC so
območja dolenjskega rdečega in belega deželnega vina in kakovostnih predikatnih vin
(Strategija razvoja turizma …, 2012).
Ponudniki ob vinski cesti: Vinska klet Kmečke zadruge Krško, Zidanica Kralj,
Zidanica Češnovar, Zidanica Pečarič, Gostilna Silvester, Vinogradništvo in sadjarstvo Žaren,
Vinska klet Pirc (Gornjedolenjska vinska cesta, 2015).
6.3.4. Čolnarjenje
Zanj so največje možnosti na reki Krki, ki s svojim lenobnim tokom brez večjega
padca ne dela težav niti manj izkušenim ali začetnikom. V idilični pokrajini se v njenem toku
skozi krško občino menjavajo skoraj stoječi odseki z lahko obvladljivimi brzicami in otočki
na pregradah iz lehnjaka. Za plovbo so najbolj primerni kajaki in kanuji, tudi zaradi tu in tam
dokaj plitvega rečnega toka.
Slika 11: Čolnarjenje po Krki

Avtorica: Mateja Zlobko, 2014.
6.3.5. Konjeništvo
V kraju Brege pri Drnovem stoji hipodrom Brege, kjer potekajo kasaške in galopske
dirke. Ob samih nastopih konj in njihovih lastnikov v času dirke potekajo še vzporedne
dejavnosti, predvsem sklepanja stav, ki na taki prireditvi ne smejo manjkati. Na hipodromu
potekajo razna ocenjevanja, razstave in žigosanje konj in žrebet. Možno je tudi jezdenje na
konjeniški kmetiji Požeg v Dolenjem Leskovcu pri Brestanici (Strategija razvoja turizma …,
2012).
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6.3.1. Ribolov
Ribolov poteka v tekočih vodah in ribnikih. V ribolovu na reki Krki bodo uživali lovci
na velike divje krape, linje, ploščiče in platnice. Ribiči priporočajo lov soma, ščuke in smuča
iz čolna. Potok Studena je naseljen s potočno postrvjo, klenom, zeleniko in podustjo, potok
Obrh pa s potočno postrvjo ter klenom. Potok Senuša je naseljen s potočnico, klenom ter
ščuko. Lačni potok je naseljen s potočno postrvjo in klenom. Potok Sušica pa s potočno
postrvjo, klenom in podustjo. Ribniki na Mačkovcih pri Brestanici so krapovski ribniki,
vendar je v njih tudi amur, tolstolobika, linja, som, babuška, šarenka, rdečeoka, rdečeperka pa
tudi velika postrv. Možnost ribolova na ribniku je od aprila do oktobra. Zadnjo aprilsko
soboto v letu poteka v Mačkovcih Racoonov ribiški praznik.
6.3.2. Kopanje in plavanje
Možnosti za kopanje in plavanje v občini Krško so le poleti, na bazenu Brestanica in v
reki Krki. V bližini so Terme Čatež, Terme Paradiso, Šmarješke toplice, Klunove toplice.
6.3.3. Karting
V Krškem se nahaja sodobna karting steza, kjer potekajo dirke s karti, šola varne
vožnje ter možnost izposoje gokarta. Prav tako ponujajo možnost organizirane dirke za
zaključene skupine, ki pričara pravo dirkaško vzdušje s podelitvijo pokalov in penine
(Raceland, 2015).
Slika 12: Kartodrom Raceland

Vir: Raceland, 2015.

6.4.Prireditve
V občini Krško delujejo različna društva, ki pripravljajo prireditve, različne aktivnosti
in skrbijo za poseben utrip v kraju, mnoga tudi za ohranjanje naravnih vrednot in kulturne
dediščine ter ljudskih običajev. Vsako leto se zvrsti mnogo prireditev, ki so zanimive za bolj
ali manj širok krog obiskovalcev od blizu in daleč. Nekatere prireditve so tradicionalne in so
bolj lokalnega značaja (različni pohodi, martinovanja, sejmi, kresovanje, jurjevanje,
vidovanje, pustovanje, silvestrovanje na trgu ...), druge pa so prisotne manj časa in nekatere
privabijo tudi mednaroden krog obiskovalcev (super pokal in grand Prix dirke v speedwayu).
V prihodnosti bi mnoge izmed vsakoletnih prireditev ob boljši promociji lahko privabile v
občino še več gostov, ki bi uporabljali različne turistične usluge.

49

7. STANJE TURIZMA NA KMETIJI V OBČINI KRŠKO
Turizem na kmetiji je, za predelavo kmetijskih pridelkov, medu in čebeljih izdelkov,
zelišč, gozdnih sadežev, gob in gozdnih sortimentov, ki jo ima registriranih 22 kmetij, druga
najpogosteje registrirana dopolnilna dejavnost v občini.
Najstarejša turistična kmetija (Grubar, danes ne deluje več) je začela s svojim
delovanjem v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in je bila na tem področju kar nekaj let
edina. Ostale turistične kmetije so nastale po osamosvojitvi oz. kar šest od trenutno desetih
kmetij se je začelo ukvarjati s turistično dejavnostjo na kmetiji šele v zadnjem desetletju. V
občini Krško je tako trenutno (leta 2014) registriranih 10 turističnih kmetij, vse med njimi se
ukvarjajo le z gostinsko dejavnostjo. Gre za 5 izletniških kmetij, 3 vinotoče in 2 turistični
kmetiji z nastanitvijo, ki ponujata nastanitev v zidanici. Skupaj turistične kmetije razpolagajo
s 480 sedeži in omogočajo prenočitev 8 turistom. 2 turistični kmetiji imata določen delovni
čas, ostale so odprte le po dogovoru.

7.1.TURISTIČNE KMETIJE V OBČINI KRŠKO
7.1.1. Izletniška kmetija Stipič
Naslov turistične kmetije: Planina v Podbočju 6, 8312 Podbočje
Vrsta turistične kmetije: izletniška kmetija
Velikost kmetije: 30 ha
Nosilec dopolnilne dejavnosti: Ervin Stipič
Število sedežev: 40 znotraj, 40 zunaj
Leto registracije: 2001
Odpiralni čas: sobota, nedelja in prazniki 10–22, ostalo po dogovoru
Visoko na Gorjancih, na nadmorski višini 684 metrov, v vasi Planina pri Podbočju leži
izletniška kmetija Stipič. Obiskovalci lahko od tu ob lepem vremenu občudujejo Krškobrežiško polje, Hrvaško Zagorje in Zagreb. Na kmetiji je tudi informacijska točka turistične
cone, kjer so na voljo informacije in zloženke o prehajanju državne meje (kmetija leži v
obmejnem pasu s Hrvaško), pešpoteh in znamenitostih Gorjancev in Posavja. Na kmetiji
postrežejo z domačim narezkom, potico cop/lop, jedmi iz krušne peči (jagenjček, odojek) in
domačim cvičkom (Izletniška kmetija Stipič, 2014).
Slika 13: Izletniška kmetija Stipič

Avtorica: Mateja Zlobko, 2014.

50

7.1.2. Izletniška kmetija Vertovšek
Naslov turistične kmetije: Veliki Kamen 42, 8282 Koprivnica
Vrsta turistične kmetije: izletniška kmetija
Velikost kmetije: 6 ha
Nosilec dopolnilne dejavnosti: Karol Vertovšek
Število sedežev: 60 znotraj, 150 zunaj
Leto registracije: 1999
Odpiralni čas: po dogovoru
Izletniška kmetija Vertovšek leži na izredni lokaciji, na gričku, na samem, ob gozdu in
je obdana s travniki, njivami in sadovnjaki. Domačini območju rečejo tudi Zajčji kot, saj naj
bi bilo tu, še ne tako dolgo nazaj, veliko zajcev. Kmetija leži na Velikem kamnu, na skrajnem
vzhodnem robu krške občine, ki meji na občino Kozje in del okoliških polj, gozdovi in
vinogradi že spadajo v Kozjanski regijski park (Izletniška domačija Vertovšek, 2014).
Skupna površina kmetije znaša 6 ha. Usmerjeni so predvsem v vzrejo ovac, poleg njih
imajo na kmetiji tudi prašiče, kokoši, race, goske, psa, mačke (Izletniška domačija Vertovšek,
2014). Vertovškovi pripravijo odojke, jagenjčke, kozliče, kotlovino, čevapčiče ..., gostom pa
ponudijo tudi možnost, da meso pečejo sami. Njihova posebnost so poleg naštetega tudi
domač kruh, različne juhe (goveja, gobova), zavitki, ajdovi in koruzni žganci. V urejeni sobi,
kjer je prostora za 60 ljudi, postrežejo različna kosila (nedeljska, slavnostna, jubilejna) in
pripravijo praznovanja (obletnice, poroke itd.). Pozno spomladi, poleti in zgodaj jeseni je
posebej prijetno pod kozolcem tik ob gozdu, ki lahko sprejme približno 150 oseb. Poleg
osnovnega prostora je pod kozolcem tudi urejeno plesišče in prostor za manjšo glasbeno
skupino. Lokacija je primerna tako za razna »piknik« praznovanja kot tudi za svečane
dogodke. Za kozolcem, v prijetni senci dreves, je prostor za piknike. Na voljo so klopi in mize
za približno 100 oseb. Prostora je dovolj tudi za manjši taborni ogenj in šotore (Verbič, 2000).
Slika 14: Izletniška kmetija Vertovšek

Vir: Izletniška domačija Vertovšek, 2014.
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Kmetija je dobra izhodiščna točka za uživanje v različnih prostočasnih aktivnostih in
za raziskovanje kulturnih in naravnih znamenitosti Posavja, Obsotelja ter Kozjanskega.
Ljubiteljem športa in rekreacije je namenjeno travnato igrišče, drugi pa si lahko privoščijo
krajši ali daljši sprehod v naravo. Do Svetega Jošta je poldruga ura hoda, do gradu Podsreda
sta dve uri pešačenja, za vzpon na Bohor boste potrebovali približno tri ure. Sedem
kilometrov je do Brestanice, kjer sta bazilika in grad Rajhenburg, lahko pa se odpravite na
kopanje v dvajset kilometrov oddaljene Terme Olimia ali pa v Terme Čatež (Verbič, 2000).
7.1.3. Izletniška kmetija Radej
Naslov turistične kmetije: Sremič 37, 8270 Krško
Vrsta turistične kmetije: izletniška kmetija
Velikost kmetije: 14 ha
Nosilec dopolnilne dejavnosti: Vida Radej
Število sedežev: 60 znotraj, 20 zunaj
Leto registracije: 1994
Odpiralni čas: po dogovoru
Stoji na vinorodnem griču Sremič nad Krškim. Ponuja domačo hrano in vinski
pridelek ter žganje z dodatki različnih zelišč. Njihove hišne specialitete so krvavice z
matevžem in zeljem, zaseka, sremiška rolanka ter koruzni, ajdov in sadni kruh, kuhana potica,
sadni zavitki, skutni štruklji na dolgi župi in umetniško oblikovani velikonočni pirhi. Po
sremiških poteh vas popeljejo s konjsko vprego v zapravljivčku, za prijetno razpoloženje
gostov pa poskrbi gospodar, ki zaigra na harmoniko (Turistične kmetije, 2014).
Slika 15: Izletniška kmetija Radej

Vir: Turizem Radej, 2012.
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7.1.4. Izletniška kmetija Glas
Naslov turistične kmetije: Sremič 62, 8270 Krško
Vrsta turistične kmetije: izletniška kmetija
Velikost kmetije: 15 ha
Nosilec dopolnilne dejavnosti: Metka Glas
Število sedežev: 50 znotraj, 20 zunaj
Leto registracije: 2002
Odpiralni čas: petek (13–1), sobota (12–1), nedelja (12–24), v mesecih junij, julij,
avgust: petek (13–2), sobota (12–2), nedelja (1–24), skupine po dogovoru
Kmetija stoji le kilometer nad Krškim, do nje pa skrenemo s sremiške vinskoturistične ceste, skozi idiličen gozdiček. Gostom pripravijo domače jedi in jih postrežejo s
hišnimi posebnostmi (orehovimi, ajdovimi, sirovimi štruklji ter poticami). V ponudbo
vključujejo doma pripravljeni jabolčni in grozdni sok ter vina, saj je gojenje trte in kletarjenje
dolgoletna družinska tradicija (Izletniška kmetija Glas, 2014). V ponudbi imajo tudi vina
posebnih kakovosti t.i. Laški rizling izbor 2001, Laški rizling izbor 2003, dobitnika zlatih
medalj na sejmu v Gornji Radgoni, kar poleg ostalih vin ponudijo gostom na njihovi kmetiji.
Nudijo tako odprta vina kot buteljke, ki so na voljo tudi za nakup. V kleti gostom pripravijo
tudi degustacije (Turistične kmetije, 2014). Za prijetno družbo in dobro razpoloženje
poskrbita gospodar s trobento in sin s frajtonarico. Otroci se lahko igrajo na manjšem
otroškem igrišču in na gugalnicah (Izletniška kmetija Glas, 2014).
Slika 16: Izletniška kmetija Glas

Avtorica: Mateja Zlobko, 2014.
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7.1.5. Etnoart turizem Špiler
Naslov turistične kmetije: Kostanjek 18, 8272 Zdole
Vrsta turistične kmetije: vinotoč
Velikost kmetije: 5 ha
Nosilec dopolnilne dejavnosti: Peter Špiler
Število sedežev: 60 znotraj, 50 zunaj
Leto registracije: 2006
Odpiralni čas: po dogovoru
Na sončnem obrobju Kozjanskega, ob prijetno vijugasti Bizeljsko-sremiški vinskoturistični cesti, v bližini Zdol leži naselje Kostanjek, kjer se malo nad slikovito podružnično
cerkvijo sv. Vida nahaja domačija Petra Špilerja, kjer se je tradicija združila z umetnostjo.
Nekoč podirajoča se kozolec in hlev prenovljena vabita v svojo domačnost. Nad spodnjima
prostoroma, ki sta prijetna jedilnica s krušno pečjo in domiselno urejena vinoteka za pokušino
domačih vin, je atelje za umetnike. Na kmetiji vsako leto organizirajo umetniške kolonije, na
katerih umetniki v času trgatve ustvarjajo.
Etno art turizem pri Špilerju vas vabi, da se v prijetnem domačem ambientu, poleg
ogleda likovnih del in rokodelskih izdelkov ob domačem vinu nasitite z avtohtonimi
posavskimi jedmi, kot so korejevc, brežiška juha, suhomesnate ter glavne jedi iz krškopoljskega prašiča, potica, jabolčni zavitek in ostale tradicionalne slovenske jedi. V vinoteki
lahko poskusite vino lastnih blagovnih znamk, Vidovo belo in Vidovo rdeče vino (Etnoart
turizem Špiler, 2014).
Slika 17: Notranjost Špilerjeve domačije

Vir: Etnoart turizem Špiler, 2014.
Na kmetiji aktivno deluje umetniško in rokodelsko društvo Art spl, ki redno prireja
razstave umetniških in rokodelskih del, ki nastajajo na kmetiji Špiler. Njihovo osnovno
poslanstvo je varstvo naravne in kulturne dediščine. Poudariti velja, da se društvo in
dopolnilne dejavnosti na kmetiji odlično dopolnjujejo, predvsem pri humanitarnih akcijah, ki
imajo namen varstva naravne in kulturne dediščine. Tako je društvo aktivno sodelovalo pri
sanaciji zaščitenih etnoloških zgradb (Turistične kmetije, 2014).
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7.1.6. Turistična kmetija Hribar
Naslov turistične kmetije: Podbočje 36, 8312 Podbočje
Vrsta turistične kmetije: izletniška kmetija
Velikost kmetije: 20 ha
Nosilec dopolnilne dejavnosti: Stanislava Hribar
Število sedežev: 60
Leto registracije: 2006
Odpiralni čas: po dogovoru
Turistična kmetija Hribar se nahaja v naselju Podbočje. Mimo kmetije vodijo
Podgorjanska vinska turistična cesta ter Brežiško-krški kolesarski poti. Na kmetiji ponujajo
ribje namaze, dimljeno postrv in jedi iz krušne peči, pripravljene na tradicionalen način.
Gostom postrežejo z domačim vinom in domačimi sokovi. Poskrbijo tudi za skupine, ki
praznujejo rojstne dneve, obletnice, poroke ter ostala praznovanja, saj sprejmejo do 120 oseb.
Slika 18: Turistična kmetija Hribar

Avtorica: Mateja Zlobko, 2010.
Imajo tudi lastno ribogojnico in obiskovalci imajo možnost ribolova, prosti čas pa
lahko aktivno preživijo tudi v bližnji okolici, saj je veliko možnosti za kolesarjenje in
pohodništvo (Turistična kmetija Hribar, 2014).
7.1.7. Vinotoč Resnik
Naslov turistične kmetije: Bučerca 5, 8270 Krško
Vrsta turistične kmetije: vinotoč
Nosilec dopolnilne dejavnosti: Matej Resnik
Število sedežev: 60 znotraj, 25 zunaj
Leto registracije: 2007
Odpiralni čas: po dogovoru
Vinska klet družine Resnik leži neposredno ob Bizeljsko-sremiški vinsko turistični
cesti na Bučerci. Mimo njihove kleti poteka označena pohodniška in kolesarska pot, ki vodi
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na Sremič oziroma vrh Sremiča, imenovan Grmada, od koder je lep razgled na celotno Krško
z okolico. V neposredni bližini krasi domačijo podružnica videmske cerkve, cerkvica sv.
Primoža in Felicijana, ki je bila zgrajena v gotskem stilu v 14. stoletju. Ob vinski cesti lahko
srečujete stare lesene hrame, ki dajejo kraju še dodaten pečat, posebno pa so ponosni na več
kot 200 let star Cerjakov hram, ki stoji tik ob njihovem vinogradu.
Slika 19: Vinotoč Resnik

Avtorica: Mateja Zlobko, 2014.
Na vinogradniško-sadjarski kmetiji obdelujejo več kot 5 ha vinograda, kar predstavlja
več kot 20 tisoč trt. Tako lahko ljubitelji dobre kapljice v degustacijski sobi degustirate sortna
vina, kot so: rumeni muškat, modra frankinja, chardonnay, modri in sivi pinot, laški in renski
rizling, sauvignon ter belo in rdeče sremiško vino. Degustacijo vin v njihovi sodobni, na novo
opremljeni vinski kleti obogatijo tudi s pokušino in prodajo svežih jabolk iz domačega
sadovnjaka, kjer na površini 1,2 ha uspevajo različne sorte, kot so idared, jonagold, gala
delišes in elstar. Široko paleto vin pa po predhodnem naročilu dopolnijo z narezki iz domačih
suhomesnatih izdelkov ali z domačo orehovo in sirovo potico. Nudijo tudi pokušino in
prodajo domačih vrst žganja (slivovka, vinska rutica, višnjevo, žajbljevo in orehovo žganje).
7.1.8. Zidanica Češnovar
Naslov turistične kmetije: Vrh pri Površju 8, 8274 Raka
Vrsta turistične kmetije: kmetija z nastanitvijo
Nosilec dopolnilne dejavnosti: Franc Češnovar
Število sedežev: /
Leto registracije: 2011
Odpiralni čas: po dogovoru
Zidanica Češnovarjevih stoji na koncu vasi Celine, tik pod slemenom grička, na
samem, z razgledom na gozd, vinorodne griče in Krško polje vse do Sljemena nad Zagrebom.
Okolica zidanice je primerna za rekreacijo in uživanje v naravi. Obiskovalci se lahko podajo
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po vinogradniških pohodnih in kolesarskih poteh ali na ogled vinogradniško vinske zbirke v
Cvičkovem hramu. Zidanica nudi bivanje v apartmaju s kuhinjo, spalnico v mansardi,
dnevnim prostorom in kopalnico, teraso in vrtno kuhinjo za piknike. Gosti si lahko ogledajo
klet in poskusijo ter kupijo vino, domače pridelano sadje in zelenjavo (Turizem v zidanicah,
2014).
Slika 20: Zidanica Češnovar

Vir: Turizem v zidanicah, 2014.
7.1.9. Zidanica Kralj
Naslov turistične kmetije: Celine 3, 8274 Raka
Vrsta turistične kmetije: kmetija z nastanitvijo
Velikost kmetije: 11 ha
Nosilec dopolnilne dejavnosti: Andrej Kralj
Število sedežev: 60
Prenočitvene zmogljivosti: 3 sobe (8 postelj)
Leto registracije: 2014
Odpiralni čas: po dogovoru
Zidanica Kralj se nahaja v severozahodnem delu Krajevne skupnosti Raka v kraju
imenovanem Podulce. Obiskovalci se lahko podajo po vinogradniških pohodnih in
kolesarskih poteh ali na ogled vinogradniško vinske zbirke v Cvičkovem hramu. Zidanica
nudi bivanje v dvoposteljni sobi s kopalnico ali v apartmaju s kuhinjo, spalnico, dnevnim
prostorom in kopalnico. Gosti imajo priložnost ogleda kleti in pokušnje ter nakupa vina,
domače pridelanega sadja in zelenjave (Turizem v zidanicah, 2014). V zidanici je urejen tudi
prostor za pogostitev in razna praznovanja, ki sprejme do 60 gostov.
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Slika 21: Zidanica Kralj

Avtorica: Mateja Zlobko, 2014.
7.1.10.
Vinska klet in vinska knjižnica Jarkovič
Naslov turistične kmetije: Brod v Podbočju 18a, 8312 Podbočje
Vrsta turistične kmetije: vinotoč
Velikost kmetije: 32 ha
Nosilec dopolnilne dejavnosti: Igor Jarkovič
Število sedežev: 30
Leto registracije: 2011
Odpiralni čas: po dogovoru
Družina Jarkovič se z vinogradništvom in vinarstvom ukvarja že vse od leta 1868,
kakor je zapisano na prešnem kamnu iz stare zidanice v Zavodah. Družina se ponaša s
številnimi medaljami in priznanji, oče Stane Jarkovič pa je prejel tudi laskavi naziv Kralj
cvička. V družini Jarkovič so predani promociji vinske kulture lastnih krajev in že več
generacij skrbno pišejo, zbirajo in negujejo svoje zgodbe o vinih. Del vinske kleti so
preuredili v Vinsko knjižnico, ki je prodajalna vin in domačih izdelkov okoliških
proizvajalcev, ter vinotoč, kjer lahko obiskovalci poskusijo vsa vina vinske kleti Jarkovič. V
Vinski knjižnici so uporabljeni mnogi avtohtoni naravni materiali, ki so zadnje čase vse večja
redkost. Barve tal ponazarjajo prst, barve oken in vrat trto ter barve sten vina.
Sortiment vinske kleti Jarkovič predstavljajo povečini rdeča vina, kot so cviček, modra
frankinja, modri pinot, gamay, ter bela, zlasti laški rizling in laški rizling - izbor.
V Vinski knjižnici lahko obiskovalci poleg izdelkov kmetije Jarkovič kupijo tudi
domače izdelke okoliških proizvajalcev (domači med, propolis, sadna žganja, bio sadne
sokove …). Nudijo tudi možnost izposoje kolesa, kanuja ali e-skuterja, za ves dan ali le za
nekaj ur in tako se obiskovalci lahko odpravijo na zanimiv potep v naravo: na sproščen izlet
ob Krki ali po Gorjancih (Vina Jarkovič, 2014).
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Slika 22: Notranjost vinske knjižnice

Avtorica: Mateja Zlobko, 2013.
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7.2.INTERVJUJI Z NOSILCI DOPOLNILNE DEJAVNOSTI TURIZEM NA
KMETIJI
Za namen diplomskega dela sem izbrala kvalitativno metodo intervjuja. Odločila sem
se za polstrukturirani intervju, ki se kot metoda zbiranja podatkov pogosto uporablja v
kvalitativnem raziskovanju. Spraševalec pri tem ne preverja specifičnih hipotez, ampak izbere
seznam ključnih tem in posledično oblikuje vprašanja. Pri tej vrsti intervjujev se vrstni red
vprašanj lahko spreminja glede na smer poteka intervjuja. Intervju se izvaja z vnaprej
postavljenimi vprašanji, pri čemer so možna tudi dodatna vprašanja, ki niso bila predvidena
na začetku pogovora. Vrstni red različnih tem in oblikovanje vprašanj je prepuščeno presoji
spraševalca. Pri vsaki temi spraševalec vodi pogovor, tako kot se mu zdi primerno, zastavlja
vprašanja z besedami, ki se mu zdijo najbolj primerne, razloži in prosi za pojasnilo, če
dobljeni odgovor ni jasen, se hitro odziva, da dobi pojasnilo, če je potrebno, skratka določi
svoj lastni slog pogovora. Prednost takšnih intervjujev je v tem, da spraševalec lahko globlje
preuči dane razmere kot to velja pri anketni raziskavi. Lahko zastavlja bolj razčlenjena
vprašanja, ki mu omogočajo priti do bolj podrobnih informacij. Obenem se tudi lahko bolj
prilagaja intervjuvančevi situaciji (na primer različnim ravnem izobrazbe in pismenosti
intervjuvancev) in se mu ni potrebno togo držati raziskovalnega načrta, lahko pojasni ali
preoblikuje vprašanje, če je intervjuvancu kaj nejasno (Potočnik Slavič in sod., 2012).
Izvedenih je bilo 9 intervjujev z nosilci dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji. Ti intervjuji
so se izvajali na domovih intervjuvancev oz. na turističnih kmetijah. Pogovori so potekali v
prostorih, namenjenih gostom. Vsi intervjuvanci so predstavili lastno kmetijo in razkazali
prostore, namenjene gostom.










Ključne teme, o katerih smo se pogovarjali z nosilci dopolnilne turizem na kmetiji so:
Začetki turizma na obravnavanih kmetijah
Izobraževanja nosilcev turistične dejavnosti na kmetiji
Ponudba turističnih kmetij
Obisk
Promocija
Težave, s katerimi se soočajo turistične kmetije
Povezanost z lokalnim okoljem
Pomen turizma na kmetiji ter pozitivni in negativni učinki turistične dejavnosti na kmetiji
Načrti za prihodnost
7.2.1. Začetki turizma na obravnavanih kmetijah
Pred odločitvijo za ukvarjanje s turizmom na kmetiji

Turizem na kmetiji je gospodarska dejavnost, ki črpa svoje materialne in človeške vire
iz osnovne kmetijske dejavnosti. Uspešno ukvarjanje s turistično dejavnostjo zahteva ustrezno
poznavanje in oceno internih in eksternih dejavnikov kmetije, ki vplivajo na razvojno
sposobnost potencialne turistične kmetije. Ti so starost nosilca dopolnilne dejavnosti turizem
na kmetiji, starost prevzemnika kmetije (če je ta že določen), starostna-funkcijska vitalnost
kmečkega gospodinjstva, formalna stopnja izobrazbe nosilca dopolnilne dejavnosti, število
članov kmetije, ki so vključeni v dopolnilno dejavnost, in čas, ki ga namenijo dopolnilni
dejavnosti, dohodki gospodinjstva, vzroki za ukvarjanje z dopolnilno dejavnostjo turizem na
kmetiji in načrti glede prihodnosti dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Potočnik Slavič in sod.,
2012).
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Vsekakor je potrebno že pred samo odločitvijo o razvoju turizma na kmetiji upoštevati
te dejavnike ter pretehtati, ali je ta dejavnost najbolj primerna za izbrano kmetijo. Prav vsi
člani kmetije se morajo o tem pogovoriti in premisliti, ali si tega želijo in so se pripravljeni
odpovedati vsakdanjem miru na račun gostov in so jim pripravljeni tudi streči pozno v noč. Za
zaprte družine, ki si želijo miru in samote, in družine, v katerih eden ali več družinskih članov
nasprotuje, da bi »po hiši hodili tuji ljudje in vtikali svoj nos v vse kote«, običajno ta
dejavnost ni primerna, saj bo prinesla kup nezadovoljstva nekaterim članom družine in
obenem se gostje, v kolikor ne bodo deležni gostoljubnosti s strani vseh družinskih članov, ne
bodo vračali na kmetijo, saj jo bodo zapustili s kančkom slabe volje, zaradi negostoljubnosti
katerega od članov družine (Krašovec, 1997).
Pred odločitvijo za turistično dejavnost na kmetiji je potrebno pomisliti tudi na
urejenost lastne kmetije in na urejenost ožje in širše okolice. Če se kmetija odloči za
ukvarjanje s turizmom, mora najprej kmetijo in okolico temeljito urediti in pospraviti, urediti
je potrebno gnojišče, prostore za stroje in orodja, fasado ter prostore za goste. Veliko
pripomore k urejenosti kmetije tudi cvetje in zelenje, saj na ta način postane kmetija
privlačnejša in to obiskovalci pričakujejo. Z neurejeno podobo kmetije ta škoduje sama sebi,
gostje bodo odhajali nezadovoljni, obenem pa se dela škoda tudi morebitnim sosednjim
kmetijam in celotnemu slovenskemu turizmu na kmetiji. Gostje bodo pogledali tudi izza
ograje kmetije in v kolikor bo vas zanemarjena, jih tudi to lahko odvrne od nadaljnjega
obiska, zato je potrebno tudi sodelovanje s sovaščani, da se kraj uredi, saj bo potem večja
verjetnost, da bodo vanjo prihajali turisti (Krašovec, 1997).
Zagotovo vsi sovaščani ne bodo navdušeni nad turisti, priporočljivo pa je, da se jim
predstavi turistično dejavnost tudi s tega vidika, da bodo tudi sami videli prednosti, ki jih bo
prinesel turizem tudi njim. Potrebno se je tudi zavedati prednosti lastnega kraja. Vkolikor je v
kraju že kakšen turistični ponudnik, je to za kmetijo več kot dobrodošlo, saj se lahko z njim
povežejo in na ta način sodelujejo in ponudijo skupno razširjeno ponudbo. Pomembno je tudi,
če se v družini ali v kraju kdo ukvarja s kakršnokoli domačo obrtjo, če je v kraju pevski zbor,
folklorna skupina, dramska skupina, kulturno društvo ipd. – vse to lahko namreč turistična
kmetija izkoristi za popestritev bivanja ali obiska gostov. Gostitelj mora dobro poznati
zgodovino lastnega in okoliških krajev, morebitne naravne ali kulturne znamenitosti, ki bi bile
gostom zanimive. Priporočljivo je, da se nosilec dopolnilne dejavnosti čim bolj poveže z
vaško skupnostjo in ostalimi nosilci turistične dejavnosti, da lahko gostom ponudi čim več
različnih aktivnosti, saj je od teh odvisna dolžina bivanja na kmetiji. Poznati je potrebno tudi
širšo okolico kmetije, saj bodo gostje, v kolikor se bodo odločili za večdnevno bivanje na
kmetiji, spoznavali tudi to. Kraji, katerih kmetije ležijo v bližini znanih turističnih središč,
zdravilišč in zimsko-športnih centrov, so v tem primeru v prednosti, da gostje izberejo njihovo
kmetijo (Krašovec, 1997). Ena izmed intervjuvanih turističnih kmetij se je prav zaradi
zimskega smučišča Planina odločila, da se začne ukvarjati s turizmom na kmetiji in v obdobju
obratovanja smučišča je bil obisk precej povečan, saj so bili edini ponudnik hrane in pijače ob
smučišču. Toda smučišče se je dve leti po odprtju turizma na kmetiji zaprlo in danes imajo v
zimskih mesecih precej manj obiska. Vse turistične kmetije v občini Krško ležijo tudi blizu
zdravilišč oz. toplic, v bližini so Terme Čatež, Terme Paradiso, Šmarješke toplice, tudi Terme
Olimia in Aqualuna so dokaj blizu.
Pomembna je tudi pot, ki vodi do turistične kmetije, tako kakovost same poti kot tudi
kraji, skozi katere pot vodi. Večina gostov obišče kmetijo z osebnimi avtomobili, zato mora
biti pot urejena, na to je potrebno biti posebno pozoren zlasti pozimi, v slabem vremenu, po
nalivih in v podobnih okoliščinah. Uspeh turistične kmetije je odvisen tudi od tega, skozi
kakšne kraje vodi pot do turistične kmetije. Če se morajo gostje peljati skoti onesnažena in
neurejena industrijska središča, se bodo neradi odločali, da bi dalj časa preživeli na kmetiji, ki
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je sicer lepo urejena, vendar preblizu takšnih središč. Gostje se za preživetje počitnic na
kmetiji v veliki meri namreč odločajo prav zaradi čiste in neokrnjene narave, neonesnaženega
zraka, zdrave, doma pridelane hrane (Krašovec, 1997).
Do nekaterih kmetij v občini vodi pot skozi mesto Krško, ki je še pred desetletjem
imelo videz industrijskega mesta, ki ga je zaznamovala tovarna celuloze, tako z videzom, kot
tudi z izpusti, ki so se tudi pogosto vonjali. Danes k sreči temu ni več tako in mesto Krško je
precej spremenilo zunanji videz in postalo z urejenim starim mestnim delom priljubljeno tudi
pri turistih. Gostje na turističnih kmetijah si tako pogosto tudi ogledajo mesto Krško in jih pot
skozenj ne odvrne od ponovnega obiska turistične kmetije. Do turističnih kmetij v občini
Krško so poti urejene, asfaltirane, varne in normalno prevozne v vsakem letnem času, z
izjemo treh kmetij v zimskem času, ko so ob preobilici snega kakšen dan neprevozne in v
primeru slabih vremenskih napovedi te kmetije v tem času ne morejo sprejeti obiskovalcev.
Do vseh turističnih kmetij v občini iz bližnjih, večjih naselij tudi vodijo smerokazi z imenom
turistične kmetije. Z izjemo ene kmetije (Zidanica Češnovar) imajo vse kmetije tudi
omogočen dostop avtobusom in na kmetiji tudi dovolj prostora za parkiranje in obračanje.
Ena kmetija (Turistična kmetija Hribar) ima tudi parkirišče za avtodome.
Odločitev za ukvarjanje s turizmom na kmetiji

Turizem na kmetiji med vsemi dopolnilnimi dejavnostmi predstavlja investicijsko zelo
zahtevno, delovno in časovno obremenjujočo dejavnost, po drugi strani pa izstopa tudi v
dohodkovnem smislu (Potočnik Slavič in sod., 2012). Gre za dejavnost, kjer se že pred
začetkom izvajanja poleg velike investicije (in človeških virov) zahteva dober premislek, ali
je tak korak za posamezno kmetijo sploh smotrn, uresničljiv. Da odločitev za registracijo
turizma na kmetiji zagotovo ni enostavna, so potrdili tudi nosilci te dejavnosti in obenem
poudarili, da je bila lažja, če so bili k temu tudi spodbujeni. Intervjuvanci, ki so se s turizmom
na kmetiji začeli ukvarjati pred letom 2000, so poudarili, da so jih za to dejavnost navdušili na
kmetijsko-svetovalni službi, omenili so tudi go. Heleno Mrzlikar1, ki jim je s predavanji na
temo turizma na kmetiji vlila upanje na uspešnost te dejavnosti na kmetiji. V kolikor so imeli
kakršnekoli vprašanja, težave, pomisleke, so se lahko obrnili na pomoč kmetijskih
svetovalcev, za kar so jim še danes hvaležni. Kmetij, ki so se odločile za registracijo turizma
na kmetiji po letu 2000, ni navdušil nihče oz. so bile deležne manj pomoči od lokalne
kmetijsko-svetovalne službe in so se za registracijo turizma na kmetiji odločili izključno
nosilci te dejavnosti sami oz. v krogu družine. Kljub zunanjim spodbudam, zlasti s strani
kmetijskih svetovalcev, je odločitev za turizem na kmetiji izključno na plečih nosilca
dopolnilne dejavnosti in njegove družine.
Obravnavane turistične kmetije so kot glavna razloga za začetek turizma na kmetiji
navedle željo po dodatnem zaslužku in možnost prodaje lastnih kmetijskih pridelkov doma,
po višji ceni in z manj stroški kot drugje. K temu so jih spodbudili tudi premajhni dohodki iz
osnovne kmetijske dejavnosti. Kar polovica turističnih kmetij se je za to dejavnost odločila
tudi zato, ker je bil eden od družinskih članov (običajno gospodinja) brez službe oz. je izgubil
službo. Na ta način so bile na kmetiji proste delovne roke, ki jih je bilo potrebno zaposliti, in
priložnost se je ponudila v registriranju dopolnilne dejavnosti. Na eni kmetiji so že precej časa
pred registracijo imeli neke vrste prostor za druženje in stari starši današnjih nosilcev so
stregli gostom, predvsem so bili to vaščani, ki so se zbirali pri družini. Od tu so tudi dobili
idejo, da bi stvar razširili na raven izletniške kmetije in to so tudi realizirali in turistično
dejavnost na kmetiji registrirali. Polovica intervjuvanih kmetij je registrirala ravno turizem na
1

Zaposlena na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto, dolgoletna kmetijska svetovalka za področje
kmečke družine in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
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kmetiji in ne katere druge dopolnilne dejavnosti iz razloga, da bodo tržili vino in s tem rešili
problem prodaje pridelka, ki ga drugače niso mogli prodati, s prodajo na domu obiskovalcem
pa bi zaslužili precej več, kot če bi ga prodali drugim kupcem. Od petih kmetij, ki so se sprva
registrirale kot vinotoč, so se tri preoblikovale v izletniške turistične kmetije. Za registracijo
vinotoča so se odločile, ker se kmetije nahajajo v vinorodnem območju in ob vinskih cestah.
V Vinski kleti in vinotoču Jarkovič so se za registracijo dopolnilne dejavnosti odločili, da bi
našli nove kanale direktne prodaje tudi na domu, kar spodbujajo z degustacijami, predvsem si
želijo, da bodo njihovo vino obiskovalci cenili in kupovali tudi v trgovinah ter ga priporočali
prijateljem. Že dlje časa so imeli idejo, da bi imeli prostor, kjer bi svoje izdelke (in izdelke
lokalnih pridelovalcev) lahko ponudili svojim gostom. Sprva so imeli le klet, z odprtjem
Vinske knjižnice pa so dobili prostor tako za predstavitev lastnih pridelkov kot tudi
degustacijski prostor.
Zamisel o turizmu na kmetiji se je porodila, v kolikor niso bili o tej možnosti
spodbujeni s strani kmetijskih svetovalcev, gospodinji oz. gospodarju. O tej odločitvi so se
pogovarjali tudi z ostalimi družinskimi člani, vendar kot so poudarili nekateri intervjuvanci,
se so na koncu odločili na podlagi lastnega mnenja in ostalih družinskih članov niso preveč
upoštevali, kar danes nekateri obžalujejo, saj ne vedo, ali bodo s turizmom na kmetiji njihovi
sinovi oz. hčere nadaljevali. Ker gre za delovno zelo intenzivno dejavnost, običajno zahteva
angažiranje več članov kmečkega gospodinjstva in spreminja življenjski utrip celotne družine
(Cigale, 2012). Odločitev za turizem na kmetiji mora biti zato skupna odločitev celotne
družine, ki živi na kmetiji. Ni nujno, da imajo vsi družinski člani opravka z gosti, toda njihov
delavnik oz. vsakdan na kmetiji se spremeni že s tem, ko si je potrebno zaradi obiska gostov
drugače porazdeliti vsakdanja opravila. Najbolj obremenjena je običajno gospodinja,
predvsem če se gostom na kmetiji tudi kuha. Med izbranimi kmetijami, ki ponujajo možnost
domače hrane, so vse gospodinje zaposlene doma na kmetiji, saj v kolikor bi imele službo, te
možnosti na kmetiji ne bi mogli ponujati. Dve intervjuvani kmetiji sta se odločili, da se iz
vinotoča preoblikujejo v izletniško kmetijo prav iz razloga, ker je gospodinja izgubila službo.
Poleg gospodinje, ki gostom kuha in streže, ima največ dela gospodar, ki mora, v kolikor ni
drugih delovnih rok, na kmetiji postoriti vsa opravila zunaj in v hlevu, tudi tista, ki jih
drugače, ko ni gostov, postori gospodinja. Poleg tega gostje tudi pogosto pričakujejo, da se
bodo z gospodarjem pogovorili ob kozarčku po obroku ter da jim bo pokazal kmečka
opravila. V kolikor se kmetije odločijo tudi za možnost nastanitve, morajo vedeti tudi to, da se
bo večkrat zgodilo, da si bodo vesele skupine želele družbe in strežbe tudi pozno v noč
(Krašovec, 1997). Na pomoč pri delu na kmetiji morajo pogosto priskočiti tudi otroci in stari
starši, le-ti so tudi zanimivi za obiskovalce, v kolikor jim povedo o dogodkih in običajih iz
preteklosti. Na izbranih kmetijah v povprečju gospodinjstvo šteje 6 članov, to sta v vseh
primerih nosilec dopolnilne dejavnosti in njegova žena, ki je, z izjemo štirih kmetij,
gospodinja, ostali člani so otroci (v povprečju 2 ali 3) ter eden ali oba stara starša, ki prav tako
po svojih močeh prispeva/ta pri delu na kmetiji. Na dveh kmetijah družinski člani tudi
pripravijo program za goste, in sicer zaigrajo na glasbeni inštrument in zapojejo, tudi stari
starši popestrijo program s pripovedovanjem zgodb iz preteklosti.
Ob odločitvi za ukvarjanje s turizmom na kmetiji so se nosilci dopolnilne dejavnosti
za nasvete in pomoč obrnili na krško kmetijsko-svetovalno službo, za področje turizma na
kmetiji je (bila) zadolžena Branka Radej-Koren, ki jim je pomagala pri urejanju potrebnih
dokumentacij za registracijo. Nosilci te dejavnosti so se po pomoč obrnili tudi na občino oz.
upravno enoto, na kateri je potrebno urediti vso dokumentacijo. Nekateri so se po pomoč
obrnili tudi na Združenje turističnih kmetij Slovenije in razne inšpektorate. Nosilcema
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dopolnilne dejavnosti, ki sta člana Zadruge turizem v zidanicah, je pomoč pri začetkih
turistične dejavnosti nudil Center za podjetništvo in turizem Krško.
Razvoj te dopolnilne dejavnosti je v preteklosti pospeševala tudi država s podelitvijo
nepovratnih sredstev in ugodnih posojil. Teh spodbud so bile najbolj deležne kmetije na
demografsko ogroženih območjih. V občini Krško so bile finančne pomoči s strani države
deležne 4 turistične kmetije. Te so pridobile sredstva v okviru Razpisa 311 (diverzifikacija v
nekmetijske dejavnosti) in iz razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada. Ostale
kmetije so vsa finančna vlaganja, ki jih je bilo, kot pravijo na kmetijah, veliko, krila v celoti
sama. Turistične kmetije so in še danes vlagajo v to dejavnost po svojih zmožnostih.
7.2.2. Izobraževanja nosilcev turistične dejavnosti na kmetiji
Turizem na splošno kot tudi turizem na kmetiji zahtevata veliko mero iznajdljivosti
turističnih ponudnikov in možnost prilagajanja potrošnikom. Za uspešen razvoj turistične
kmetije je pomembno, da se nosilci dopolnilne dejavnosti in družinski člani udeležujejo
izobraževanj in usposabljanj s področja turizma. Pred odločitvijo za ukvarjanje s turizmom na
kmetiji nihče izmed nosilcev dopolnilne dejavnosti niti nihče izmed družinskih članov ni imel
izkušenj z delom v turizmu, vendar se vseeno niso ustrašili vseh nevšečnosti in težav, ki jih je
s sabo prineslo ukvarjanje s turizmom. Nekaterim nosilcem in gospodinjam je zelo ustrezalo,
da so se udeleževali različnih obveznih in izbirnih usposabljanj, ki so potrebna za izvajanje
turistične dejavnosti na kmetiji, med drugim so se udeleževali kuharskih izobraževanj, tečajev
tujih jezikov, izobraževanj s področja vinogradništva in sadjarstva, izobraževanj s področja
računovodstva, čebelarskih, kletarskih tečajev ipd. Izobraževanja, ki so se jih udeleževali, so
večinoma organizirali Združenje turističnih kmetij Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod
Novo mesto, Center za podjetništvo in turizem Krško ter Regionalna razvojna agencija
Posavje.
Nosilci turizma na kmetiji in gospodinje so se izobraževanj največ udeleževali v prvih
letih delovanja izletniške kmetije oz. vinotoča na kmetiji, v zadnjem času se jih redkeje
udeležujejo. Nekateri nosilci se jih sploh niti ne udeležujejo več, saj od izobraževanj ne vidijo
večjih koristi in so mnenja, da izbrane inštitucije, ki izobraževanja organizirajo, niti ne
upoštevajo njihovih mnenj niti se ne trudijo, da bi se razvoj turističnih kmetij izboljšal, saj v
zadnjih letih večina med njimi posluje slabše kot pred leti, za kar krivijo tudi pristojne, tako
na občinskem kot tudi na državnem nivoju.
Za razliko od tistih, ki se danes ne udeležujejo več izobraževanj, ostali zase pravijo, da
imajo že zares veliko izkušenj, vendar se morajo še vedno dodatno izobraževati in stremeti k
dopolnjevanju ponudbe, saj so obiskovalci vedno bolj zahtevni. Na dveh kmetijah so se otroci
nosilcev turizma na kmetiji tudi odločili za šolanje s področja turizma in njihovi starši imajo
visoke ambicije, da bodo otroci izboljšali ponudbo in nadaljevali s turizmom na kmetiji.
7.2.3. Ponudba turističnih kmetij
Večina intervjuvanih je poudarila, da gosti odhajajo od njih zadovoljni in se radi
vračajo predvsem zaradi gostoljubnosti, ki so je deležni. Gosti se namreč vračajo tja, kjer se
počutijo kot doma in kjer imajo občutek, da so zaželeni. Uspeh turistične kmetije se poleg
celovite in turistom zanimive ponudbe zagotovo skriva tudi v gostoljubnosti. Gostoljubnost je
pomembna, ker »prinaša nasmeh in rodi nasmeh« (Gostoljubnost v turizmu …, 2001, str. 16).
Intervjuvanci so poudarili, da gostje pričakujejo, da jih sprejmejo v vsakem delu dneva, četudi
imajo pomembno delo na kmetiji in gostje pridejo nenajavljeni (teh je sicer malo), jih morajo
sprejeti z nasmehom in delo mora počakati ali pa ga opravi drug družinski član. Gostje dajo
zares veliko na gostoljubnost in jo pričakujejo od vseh družinskih članov, tudi od tistih, ki
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recimo le delajo na kmetiji in niso »zadolženi« za goste, da jih sprejmejo z nasmehom in so se
pripravljeni z njimi pogovarjati. Družine, ki se odločijo za turizem na kmetiji, morajo biti
komunikativne in odprte. Za zaprte družine, ki si želijo miru in samote, ali družine, v katerih
en sam družinski član nasprotuje gostom v hiši, taka oblika dopolnilne dejavnosti ni primerna,
saj že samo en neprijeten pogled ali zgolj beseda lahko odvrne gosta od obiska na kmetiji
(Krašovec, 1997). Ali se bodo gostje vrnili domov izpolnjeni in polni vtisov, je v veliki meri
odvisno od doživetij, polnih presenečenj, s pridihom pristne gostoljubnosti. Potrebni sta le
dve stvari, da bo gostoljubno doživetje gostom ostalo v spominu kot pozitivna izkušnja, to sta
odnos gostitelja do gosta in pozitivna presenečenja. Pred nekaj desetletji je bilo dovolj, da je
gostitelj gostu le postregel hrano, v današnjem času to vsekakor ni dovolj. Gostitelj se mora za
gosta potruditi, si zanj vzeti čas, da ga posluša in poskuša razumeti (Gostoljubnost v turizmu
…, 2001). Potrebno je, da ohranimo pravo mero gostoljubnosti. Gostoljubje nikakor ne sme
prerasti v klečeplazenje ali pa v vsiljivost (Krašovec, 1997). Zelo pomembno je, kako goste
sprejmemo, ko prvič pridejo na kmetijo, saj je za gosta »prvi vtis večni vtis« (Krašovec, 1997,
str. 23). Na izbranih turističnih kmetijah ob prihodu gostom običajno ponudijo šilce žganja ali
osvežilno pijačo. Gostitelji morajo biti zelo previdni, da gostov ne silijo s pitjem alkohola, saj
ga precej ljudi zavrača, česar pa se na nekaterih kmetij še vedno ne zavedajo, tudi sama sem
bila namreč na eni izletniški kmetiji deležna »vsiljevanja« alkohola, kar me je precej odvrnilo
od nadaljnjega obiska kmetije, in takšnih gostov je verjetno več.
Pogosti obiskovalci turističnih kmetij so poleg individualnih gostov in skupine, ki
imajo na kmetiji različna praznovanja, tudi družine z otroki. Otroci so praviloma zelo
razigrani in zahtevajo neprestane aktivnosti, sicer jim je dolgčas in so nezadovoljni. Starši si
po kosilu običajno zaželijo tudi malce miru in si želijo, če je le primerno vreme, da so otroci
zunaj, na svežem zraku in imajo možnost, da se varno igrajo. Zanje so nekatere turistične
kmetije v občini Krško poskrbele z otroškim igriščem oz. igriščem za nogomet in
gugalnicami. Na nekaterih kmetijah si lahko ogledajo in božajo domače živali. Na izbranih
kmetijah bodo morali v prihodnosti še razširiti ponudbo za otroke. Za otroke, zlasti mestne, je
obisk kmetije posebno doživetje in smiselno bi se bilo potruditi, da to otroci na kmetiji zares
doživijo, da lahko spoznajo kakšno kmečko opravilo, da spoznajo živali, jih božajo, izvedo, s
čim se prehranjujejo, jih po možnosti sami nahranijo. Če bodo zadovoljni otroci in se bodo
želeli na kmetijo še vrniti, bodo zadovoljni tudi njihovi starši.
Le dobra hrana, lepa soba in prijazen nasmeh niso dovolj, še posebno ne dandanes, ko
je tudi na področju turizma na kmetiji večja konkurenca. Zagotovo pa lahko rečemo, da brez
dobre hrane in nasmeha ne gre pričakovati, da nas bodo turisti ponovno obiskali. Vsaka
kmetija mora oblikovati lastno celovito ponudbo za goste ter tudi poskrbeti za ustrezno
reklamo, če želi biti poslovno uspešna (Krašovec, 1997).
Intervjuvanci so poudarili, da je prav od ponudbe kmetije najbolj odvisno, ali se bodo
gostje vračali. Vseskozi se trudijo, da ponudbo z leti nadgrajujejo in se prilagajajo željam
gostov, saj so ti najboljši pokazatelj njihove uspešnosti. Celovita ponudba kmetije obsega
prav vse, kar kmetija lahko ponudi gostom, od hrane, pijače, namestitve, čistoče, prijaznosti,
ponudbe različnih športov, rekreacije, predstavitve različnih obrti, kulture, zabave,
spoznavanja kmečkih opravil, živali, strojev ipd. Kmetije imajo večino naštetega, morajo se le
potruditi, da to gostom na privlačen in primeren način tudi ponudijo. Ponudbo je zato
potrebno premišljeno oblikovati in jo posredovati gostom ter aktivno sodelovati pri njenem
izvajanju. Gostje so dandanes vse zahtevnejši, natančno želijo vedeti, kaj vse lahko
pričakujejo na kmetiji in nato želijo vse to tudi preizkusiti oz. izkoristiti. Zato je pomembno,
da ni preveč stvari prepuščenih naključju in da se na prihod gostov gostitelji dobro pripravijo
in organizirajo, saj je gostom že en dan oddiha preveč dragocen, kaj šele počitnice, da ne bi
izkoristili vseh možnosti, ki jih izbrana kmetija ponuja.
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Ponudba hrane je nekaj, na kar so lahko na turističnih kmetijah ponosni. Prav zaradi
hrane dajejo številni gosti prednost turistični kmetiji pred hotelom. Gostje posebej cenijo, da
je hrana zrasla na domačem vrtu ali v hlevu. Vse, kar je pridelano in predelano doma, ima še
posebno veliko vrednost in to morajo turistične kmetije znati poudariti in ponuditi. Turistične
kmetije se morajo zavedati, da gostje, ki izhajajo tudi iz mestnega okolja, pričakujejo
nekoliko manj mastno hrano, kot je v navadi v tradicionalni slovenski kmečki kuhinji, želijo
si tudi več zelenjave in pester izbor jedi. Pomembno je, da se gostom na izletniških kmetijah
hrana pred naročanjem oz. v predhodnem dogovoru predstavi in da se upošteva tudi razne
posebnosti, saj je vse več vegetarijancev in raznih bolnikov, ki imajo diete. Gostje so starih
tradicionalnih jedi zelo veseli, vendar moramo paziti na vsakega gosta posebej, zlasti če na
kmetiji biva več dni skupaj, ali je pripravljen jesti nekaj novega več dni skupaj. Ko se na
kmetiji pričakuje nove goste, je najbolje, da se jim ob prihodu pripravi tradicionalno
slovensko kosilo, nato pa se je priporočljivo z njimi pogovoriti, kakšne imajo želje glede
hrane. Če je na kmetiji istočasno več gostov, se je potrebno zavedati, da vsem ni moč ustreči
stoodstotno, priporočljivo je, da se jedilnik prilagodi tako, da bo vsak našel v njem nekaj zase.
Pri večdnevnem bivanju na kmetiji je posebno pozornost potrebno nameniti tudi otrokom, ti
so pogosto namreč navajeni na enolično hrano in predvsem tako, ki ne sodi na kmetijo
(pomfrit, pizza, hamburgerji ipd.). Čeprav so gospodinje zgrožene nad prehrambnimi
navadami otrok, se je potrebno zavedati, da jih v nekaj dneh bivanja na kmetiji otroci ne bodo
spremenili. Priporočljivo je, da otroke kdaj pa kdaj tudi presenetijo s kakšnim prigrizkom, ki
ga bo vesel (npr. čokoladica ali sladoled po obroku), kajti če bodo otroci ves čas bivanja
nezadovoljni zaradi prehrane, bodo to nezadovoljstvo prenesli tudi na starše. V kolikor ima
kmetija domač sadovnjak, bodo otroci zelo veseli, če si bodo sadje lahko nabrali sami in ga
bodo tudi pojedli z večjim veseljem, kot če bi jim ga servirali na krožniku, saj bo že nabiranje
sadja za njih doživetje. Otrokom ponudimo poleg svežega sadja tudi sušeno sadje ter razna
jedrca (Krašovec, 1997).
Na turistični kmetiji je pomembno tudi, da obroki niso premalo obilni in preveč
enolični. Gostje namreč pričakujejo dobre in obilne obroke, značilno je tudi, da gostje na
turističnih kmetijah, kjer preživijo več dni skupaj, tudi več pojedo, kot so navajeni doma, saj
se več gibljejo na svežem zraku, so bolj sproščeni in bolj lačni (Krašovec, 1997).
Pomembno pri ponudbi hrane pa je predvsem to, da je večina hrane pridelana doma.
Zakonodaja določa, da mora turistična kmetija zagotoviti takšen obseg kmetijske dejavnosti,
ki zagotavlja najmanj 50 % vrednosti lastnih surovin, ki so predmet ponudbe. Do 25 %
vrednosti ponudbe lahko kmetija dokupi surovine in izdelke v prosti prodaji, ostalih 25 % si
mora kmetija zagotoviti z dokupom osnovnih surovin, ki so pridelane na drugih kmetijah z
lokalnega trga ali ki so predelane na drugih kmetijah, ki imajo dopolnilno dejavnost predelava
(Uredba o dopolnilnih…, 2014). Turistične kmetije v občini Krško povprečno dokupijo 20–
30 % surovin oz. izdelkov, ki jih vključijo v lastno ponudbo hrane in pijače. Le 4 turistične
kmetije kupujejo izdelke tudi od lokalnih kmetov, ostali vse dokupijo v trgovini, kot glavni
razlog za to so navedli, da jim kmetje ne morejo izdati računa za opravljen nakup oz. da
kmetije nimajo certifikata za prodajo določenih pridelkov.
Vsaka kmetija je ponosna na hrano, ki jo ponudi obiskovalcem. Nosilci turistične
dejavnosti so poudarili, da gostje prihajajo na njihovo kmetijo in se kasneje tudi vračajo prav
zaradi doma pridelane in pripravljene hrane. Poudarjajo, da so pri pripravi jedilnika upoštevali
domače tradicionalne, tako posavske kot tudi slovenske posebnosti. Ponudba hrane se
spreminja glede na letne čase. Poleti in jeseni imajo na jedilnikih turističnih kmetij več sveže
zelenjave in sadja. Pozimi gostom ponudijo zlasti izdelke kolin (krvavice, pečenice, ocvirki
ipd.). Kulinarične specialitete, ki jih ponujajo na turističnih kmetijah v občini Krško, so:
žganci (ajdovi, koruzni, krompirjevi), krvavice z matevžem in zeljem, zaseka, sremiška
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rolanka, domač kruh (koruzni, ajdov, sadni), štruklji (ajdovi, sirovi, orehovi), skutni štruklji
na dolgi župi, domač jagenjček, odojek, korejevec, brežiška juha.
Slika 23: Korejevec, avtohtona posavska jed, ki se pripravi iz belega, rumenega in
rdečega korenja ter fižola

Vir: Etnoart turizem Špiler, 2015.
Kot sladico na turističnih kmetijah najpogosteje ponudijo jabolčni zavitek oz. štrudel
ter različne vrste potic (cop/lop, orehova, ajdova, skutina). Pogosto gostom postrežejo tudi
narezke iz domačih salam (svinjskih in divjačinskih), klobas, špeha. Na Izletniški kmetiji
Stipič gostom ponudijo tudi domač sir. Za ljubitelje rib je dobro poskrbljeno na Turistični
kmetiji Hribar, ki ima lastno ribogojnico. Gostom ponudijo poleg ostale hrane iz krušne peči
tudi različne ribje namaze in postrvi, pripravljene na različne načine. Od pijač vse kmetije
ponujajo domače vino različnih sort (cviček, modra frankinja, laški rizling, belo in rdeče
sremiško vino), domače sadne sokove (jabolčni sok, grozdni sok) in žganja z dodatki različnih
zelišč (viljamovka, slivovka, borovničevec, orehovo žganje ipd.).
V poletnih mesecih ima polovica turističnih kmetij v občini Krško tudi možnost
postrežbe zunaj. Gostom je ta način postrežbe zelo všeč, saj lahko uživajo v razgledu na
naravo in so na svežem zraku. Ena izmed izletniških kmetij ima za goste urejen velik kozolec,
ki lahko sprejme tudi do 200 gostov, imajo pa tudi možnost strežbe pod krošnjami dreves in
možnost najema piknik prostora. Takšna ponudba privabi večje skupine obiskovalcev,
avtobusne izletnike ali večje skupine, ki so kmetijo izbrale za praznovanje.
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Slika 24: Kozolec na Turistični kmetiji Vertovšek

Vir: Izletniška domačija Vertovšek, 2014.
Ena sama intervjuvana kmetija (Zidanica Češnovar) v svoji ponudbi nima lastne hrane
in goste napotijo na obroke v bližnjo restavracijo, pripravijo jim le dobrodošlico (lasten
domač sok in sadje) in zajtrk (kupljen v trgovini) za prvi dan bivanja, ki jih čaka v hladilniku,
za naslednje dni pa jim priporočajo obroke v bližnji restavraciji.
Poleg ponudbe hrane na nekaterih kmetijah organizirajo tudi prireditve in razna
izobraževanja. Izletniška kmetija Radej je v preteklosti sama organizirala dneve stare domače
kuhinje, na katerih se je predstavila tradicionalna domača hrana, predstavili so se lokalni
rokodelci, za popestritev večera je poskrbela glasbena skupina. V času velike noči so na
kmetiji organizirali izdelovanje butar, v času pred adventom izdelovanje adventnih venčkov,
organizirali so tudi pevske večere. Vsi ti dogodki so bili zelo dobro obiskani. Zaradi težav
znotraj družine so s temi prireditvami prenehali, danes pa, kot pravijo, žal nimajo več energije
za te dejavnosti. Danes le dve turistični kmetiji v občini Krško, to sta Turistična kmetija
Vertovšek in Etnoart turizem Špiler, organizirata prireditve.
Turistična kmetija Vertovšek ob velikem šmarnu prireja tradicionalno prireditev na
kmetiji, ki so se je v preteklosti udeleževali številni domačini in tudi obiskovalci iz širše
okolice. Prireditev je potekala v okviru praznika Krajevne skupnosti Veliki Kamen. V sklopu
prireditve so bile organizirane vaške igre in zabaven večer z glasbeniki. Danes, kot pravi
lastnik kmetije, se prireditve udeležuje precej manj ljudi, saj so mu prireditev »ukradli« in jo
na isti dan (15. avgust) organizira lokalno gasilsko društvo.
Etnoart turizem Špiler vsako leto organizira trgatev in martinovanja, ki se jih udeleži
tako lokalno prebivalstvo kot tudi obiskovalci iz cele Slovenije. Redno prirejajo razstave
umetniških in rokodelskih del, ki nastajajo na kmetiji Špiler.
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Slika 25: Slikarka Vida Pfeifer s svojimi umetniškimi deli, ki so nastala na kmetiji Špiler
in so tu tudi razstavljena

Vir: Rovan, 2014b.
Na ostalih turističnih kmetijah organizirajo tudi silvestrovanja in martinovanja, vendar
le za vnaprej najavljene skupine, ne odločajo pa se, da bi ob takšnih dogodkih organizirali
posebne prireditve, na katere bi se ljudje predhodno prijavili. Kmetije nudijo prostor tudi
različnim društvom, ki pri njih organizirajo razne tečaje, predavanja in seminarje.
Če je bilo še pred desetletji za turiste najbolj v trendu odhajati na počitnice v hotele z
množičnimi nastanitvami, danes vse bolj težijo k oblikam prostega časa, ki zagotavljajo stik z
naravo, svežim zrakom, v mirnem, primarnem okolju (Uran, Ovsenik., 2006). Obiskovalci si
na kmetiji ne želijo le lenariti, temveč aktivno preživeti dan, česar se vse bolj zavedajo na
turističnih kmetijah in jim tako nudijo možnost rekreacije tako na domačem dvorišču kmetije
kot tudi v okolici. Obiskovalci se lahko podajo na bližnje vrhove (Grmada, Planina, Bohor),
po vinsko-turističnih cestah, po kolesarskih in pohodniških poteh (Vidova pot, Pot trapistov,
Č'bularska pot), lovijo ribe (kmetija Hribar, reka Krka), čolnarijo po Krki … Vinska klet in
vinska knjižnica Jarkovič obiskovalcem ponuja tudi možnost izposoje koles, e-skuterja in
kanujev.
V izbrani občini zagotovo manjka ponudba nastanitve na kmetiji. Prav nobena
klasična turistična kmetija namreč ne ponuja nastanitve. Obiskovalci lahko na podeželju
prenočijo le v zidanicah. Turizem v zidanicah se je na tem območju uveljavil v zadnjih letih in
zaenkrat še ne dosega visokega obiska.
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7.2.4. Obisk
Na turističnih kmetijah v občini Krško si med gosti najbolj želijo skupin avtobusnih
izletnikov in ti so na kmetijah, ki so najbolj obiskane, tudi najpogostejši gostje. Med
avtobusnimi izletniki so najrazličnejše skupine ljudi, upokojenci, skupine šolarjev, pohodniki,
kolektivi različnih podjetij. To so gostje, ki običajno prinesejo kmetiji največ zaslužka, saj jih
je veliko in običajno tudi spijejo več pijače kot ostali. Nanje se je potrebno tudi dobro
pripraviti, predvsem pa morajo kmetije, ki sprejemajo avtobusne skupine, pridelati dovolj
hrane, da bo večina, ki jo bo ponudila gostom, pridelane doma. Te skupine v preteklosti niso
bile zahtevne glede hrane, bile so zadovoljne s klasičnim menijem, ki je običajno obsegal
govejo juho, pražen krompir, dve vrsti mesa, solato in sladico. Danes intervjuvanci pravijo, da
se morajo tudi za avtobusne skupine precej bolj potruditi s pripravo hrane, saj si želijo
preizkusiti kulinarične posebnosti izbrane kmetije. Največ avtobusnih izletnikov sprejmejo na
Turistični kmetiji Hribar, kjer goste najpogosteje pogostijo z domačimi postrvmi.
Vse turistične kmetije v občini Krško sprejemajo organizirane skupine. Skupin, ki na
kmetijah praznujejo razne obletnice, ne sprejemajo na treh turističnih kmetijah (Vinska klet in
vinska knjižnica Jarkovič, Zidanica Češnovar, Vinotoč Resnik), saj jim ne morejo zagotoviti
hrane. Na ostalih kmetijah sprejmejo precej družb, tako večjih kot manjših, ki kmetijo
izberejo za praznovanja rojstnih dni, porok, krstov, obhajil, birm, sedmin. Ti gostje se na
kmetiji zadržijo tudi več časa in včasih zahtevajo tudi več obrokov in ne le kosila. Ti gostje so
praviloma tudi zahtevnejši glede naročenih jedi. Kot so povedali intervjuvanci, si ti gosti
pogosto zaželijo tudi, da bi prinesli pijačo (zlasti vino) s seboj, saj ga sami pridelujejo in na ta
način želijo tudi prihraniti na pijači. Želje glede lastne pijače na izbranih turističnih kmetijah
običajno obravnavajo individualno in nekaterim, zlasti skupinam, ki so redni gostje, tudi
omogočijo to možnost. To možnost izbranim skupinam omogoči tudi ena kmetija, ki ima sicer
lastno vino, vendar ga mora v dobro obiskani turistični sezoni dokupiti od lokalnega kmeta.
Skupine, ki imajo na kmetiji različna praznovanja, si pogosto zaželijo tudi glasbe. Na dveh
turističnih kmetija (Glas, Radej) imajo v družini glasbenike, ki lahko skupinam popestrijo
praznovanje, na ostalih turističnih kmetijah skupinam ponudijo glasbenike, s katerimi
pogosteje sodelujejo, imajo pa skupine tudi možnost, da same pripeljejo glasbenike. Takim
skupinam, ki so pogosto tudi glasne in se nekatere zadržijo tudi pozno v noč, na turističnih
kmetijah zagotovijo poseben prostor, da ne motijo ostalih gostov, oz. v primeru, da imajo en
sam prostor, tisti dan ne sprejemajo ostalih gostov, saj bi ti najverjetneje odšli s kmetije
nezadovoljni. Za to skupino je tudi zelo dobrodošlo, če je na kmetiji prostor namenjen
otrokom (otroško igrišče, gugalnice ipd.), ki ga večina kmetij v občini Krško ima.
Na nekaterih kmetijah (Izletniška kmetija Stipič, Vinska klet in vinska knjižnica
Jarkovič, Zidanica Češnovar, Izletniška kmetija Glas) prevladujejo manjše skupine, skupine
posameznikov in družine, ki te kmetije obiskujejo predvsem ob koncih tedna. To so
najrazličnejše skupine, tako posamezniki, družine, pohodniki, kolesarji, manjše skupine
izletnikov, ki se na kmetijah ustavijo na kosilu, malici, narezku ali pa le na kozarcu vina oz.
pijači. Teh obiskovalcev je več ob ustaljenih turističnih poteh, v našem primeru ob vinskih
cestah, pohodniških in kolesarskih poteh in izletniških točkah. Na kmetijah, ki so odprte ob
koncih tedna, imajo glede na letni čas in vremenske razmere pripravljene narezke in surovine
za kakšno hitro kosilo, za tiste, ki se vnaprej ne najavijo. Večina obiskovalcev, ki si zaželijo
kosila, pa se vendarle najavi. Za te skupine obiskovalcev, zlasti če gre za redne obiskovalce,
morajo kmetije pozorno sestaviti jedilnik, da ni ponudba hrane vsak konec tedna enaka. Na
kmetijah to večinoma rešijo že vnaprej, ob rezervaciji se najpogosteje dogovorijo za vrsto
hrane, ki jo obiskovalci želijo. Mnogi večkratni obiskovalci pa si vedno znova zaželijo enak
obrok, saj prisegajo na preizkušeno hrano, ki jim je na izbrani kmetiji všeč.
Kot organizirane skupine prihajajo na turistične kmetije tudi razni poslovneži, ki si
kmetijo izberejo, da svojim partnerjem predstavijo del pristnosti svojega kraja tudi s ponudbo
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hrane in pijače. Kot poudarjajo na kmetijah, je to zelo zahtevna skupina izletniških gostov, za
katero se morajo posebej potruditi. O obisku se vedno natančno dogovorijo z naročnikom, da
kar najbolje vedo, na kakšen način in s čim jih je najbolj primerno postreči. Take skupine
običajno pridejo le na kosilo ali večerjo, nekatere pa na kmetijah, ki imajo dovolj prostora,
organizirajo tudi sestanek, izobraževanje ali usposabljanje. Takšnih gostov je bilo na kmetijah
v preteklosti več kot danes, saj so nekatere kmetije dobro sodelovale z občino in nekaterimi
uspešnimi podjetji, ki so k njim pripeljali svoje poslovne partnerje, danes je tega žal vse manj.
Danes imajo na kmetijah več usposabljanj in izobraževanj, ki jih vodijo različna društva,
društva vinogradnikov organizirajo na turističnih kmetijah razna ocenjevanja in pokušine vin,
društva ljubiteljev domačih salam ocenjevanja salam, klobas, zasek, turistična društva
prirejajo različne delavnice, zlasti aktivno je Turistično društvo Lovrenc Raka, ki v Zidanici
Kralj prireja delavnice v okviru projekta »Najboljše z Rake«.
Vse turistične kmetije obiskujejo tudi gostje iz tujine in ti so zelo različnih narodnosti.
Med tujci je največ Hrvatov, Italijanov, Nizozemcev in Avstrijcev. Na nekaterih kmetijah so
to individualni gostje, na druge pridejo kot avtobusne skupine. Med tujimi gosti so tudi Srbi,
Rusi, Nemci, Belgijci, Korejci, Španci, Japonci. Tujcev je v primerjavi z domačimi gosti na
turističnih kmetijah v občini Krško precej manj, njihov delež intervjuvanci ocenjujejo na 10–
20 %, le na Turistični kmetiji Hribar, kjer sprejmejo precej avtobusnih skupin nizozemskih in
italijanskih gostov, je ta odstotek višji. Na turističnih kmetijah, ki nudijo možnost prenočitve
v zidanici, prevladujejo kot enodnevni obiskovalci domači gostje, ki zidanico običajno
najamejo za različna praznovanja, prenočijo pa večinoma tujci. Med tujimi gosti je največ
Nizozemcev, Nemcev, Srbov in Francozov. Na intervjuvanih kmetijah v povprečju govorijo
en tuj jezik, to sta angleščina ali nemščina, na nekaterih kmetijah, zlasti otroci, govorijo tudi
italijansko. Nekatere gospodinje so se udeležile tudi jezikovnega tečaja, ki jim je omogočil
lažje sporazumevanje z gosti. Z nekaterimi gosti se na kmetijah pogovarjajo tudi s pomočjo
rok, mimike, vendar se, kot pravijo intervjuvanci, običajno vse dogovorijo. Najpomembnejša
pa sta nasmeh in naklonjenost tudi do tujih gostov, s katerimi se težje sporazumevajo,
praviloma pa jih večina odhaja s turističnih kmetij z zadovoljstvom. Le na nekaterih
intervjuvanih kmetijah imajo za tujce pripravljene tudi jedilnike in osnovne informacije o
kmetiji v tujih jezikih, dobrodošlo bi bilo, če bi to naredili tudi na ostalih turističnih kmetijah.
Večje organizirane skupine tujcev običajno spremljajo tudi turistični vodiči, ki so v pomoč
gostitelju, zlasti pri sporazumevanju. Tujci so na turističnih kmetijah dobri in zaželeni gostje,
večinoma manj zahtevni od domačinov in zelo hvaležni za vsako pozornost, ki jim jo
namenijo. Tujce tudi precej bolj kot domačine zanima življenje in delo na kmetiji, pa tudi
domača hrana in so, v kolikor jim to predstavimo, zelo hvaležni.
Obisk na turističnih kmetijah se preko leta precej spreminja in je različen od kmetije
do kmetije. Praviloma je največ obiska na vseh turističnih kmetijah v mesecih oktober,
november in december. Te mesece so turistične kmetije bolj obiskane zaradi trgatve,
martinovanj in prednovoletnih praznovanj, ki jih izbrane družbe praznujejo na teh kmetijah.
Dve turistični kmetiji sta dobro obiskani tudi v mesecu maju, ko v bližini ene poteka proslava
ob prazniku (1. maj), na drugi kmetiji pa v mesecu maju prodajajo domače jagode.
Intervjuvanci so poudarili, da je obiskanost kmetij precej odvisna tudi od vremena, ena izmed
kmetij je v zimskih mesecih zato precej slabo obiskana. Ob lepem vremenu so med
obiskovalci pogosti zlasti izletniki (pohodniki, kolesarji). Najmanj obiskovalcev ima večina
turističnih kmetij v občini Krško v poletnih mesecih, v času počitnic in dopustov. Turistične
kmetije v občini Krško svojim gostom ne omogočajo prenočitve in razlog za slabšo
obiskanost gre iskati predvsem v tej smeri. Poleti si večina družin in posameznikov vzame čas
za počitnikovanje in se odpravi na dopust za več dni, česar pa izbrane kmetije zaenkrat še
nimajo v ponudbi. Poleti je precej manj avtobusnih izletnikov, ki so najbolj zaželena skupina
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obiskovalcev na večini intervjuvanih kmetij. Najbolj obiskana dneva v tednu sta sobota in
nedelja.
Na kmetijah, ki so turizem na kmetiji registrirale pred letom 2000, so potožili, da se
jim je obisk glede na prvih 10 let ukvarjanja s to dejavnostjo precej zmanjšal. Te kmetije so
bile v preteklosti precej bolj uspešne tudi zaradi tega, ker so bile osamljene na tem področju
oz. so imele manj konkurence ostalih turističnih kmetij in so po mojem mnenju kar malce
zaspale zaradi dobrega obiska in ponudbe niso nadgrajevale, ampak so ostale pri klasični
ponudbi z domačo hrano in pijačo. Kmetije, ki so turizem na kmetiji registrirale v zadnjem
desetletju, niso tako zaskrbljene zaradi manjšega obiska kot prejšnja leta, saj se zavedajo, da
je na področju turizma huda konkurenca, da morajo svojo ponudbo razširiti in dopolniti, da bo
privlačna za več obiskovalcev.
7.2.5. Promocija
Trženje na kmetiji je osnova uspešne prodaje. Primarni cilj vsake turistične kmetije je
zadovoljevati potrebe kupca oz. obiskovalca (Mele Petrič, 2013). Še tako urejena kmetija z
okolico, dobra hrana, gostoljubni ljudje in bogato oblikovana ponudba niso dovolj, če na
kmetiji ni obiskovalcev, za kar poskrbimo s promocijo turistične kmetije (Krašovec, 1997).
Vsaka kmetija, ki se ukvarja s turizmom, mora imeti lasten promocijski material.
Pomembno je, da je le-ta kakovosten in da so vsi podatki – tako slikovni kot tudi besedila –
odraz dejanskega stanja in ponudbe. Svojo ponudbo nekatere kmetije predstavljajo v obliki
manjših prospektov in zloženk, vse kmetije imajo oz. so v preteklosti imele vizitko z imenom
kmetije, naslovom in telefonsko številko, ena kmetija ima tudi lastno razglednico.
Promocijski material imajo nekatere kmetije preveden tudi v tuje jezike (angleški, nemški,
italijanski jezik). 3 turistične kmetije imajo tudi lastno spletno stran. Profil na socialnem
omrežju Facebook imajo 4 turistične kmetije. Pomembno je, da imajo kmetije promocijske
letake, razglednice, vizitke na mestih, ki jih turisti obiskujejo, da jih le-ti opazijo in se
morebiti odločijo za obisk turistične kmetije. Takšno mesto, poleg priljubljenih izletniških
točk in bolje obiskanih znamenitosti, je tudi TIC Krško, kjer imata trenutno svoje letake oz.
razglednico le 2 turistični kmetiji, nekatere kmetije pa so predstavljene v zloženki »Kje jesti,
piti in spati v Krškem«.
Slika 26: Razglednica Etnoart turizma Špiler

Vir: Etnoart turizem Špiler, 2014.
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Poleg lastne promocije skrbijo za promocijo turizma na kmetijah tudi različne
organizacije kot so turistično informacijski centri, Združenje turističnih kmetij Slovenije in
številne druge, tako vseslovenske kot tudi lokalne turistične organizacije. Storitve 6
intervjuvanih turističnih kmetij so predstavljene v okviru Turistično informacijskega centra
Krško in na portalu e-podeželje. En ponudnik se predstavlja tudi na spletnem portalu
najdikmetijo.si. Združenje turističnih kmetij Slovenije skrbi za skupen nastop turističnih
kmetij na trgu in razvoj ponudbe ter zastopa interese nosilcev turistične ponudbe. Združenje
skrbi za promocijo turističnih kmetij v Sloveniji in tujini. Od leta 1999 so vse turistične
kmetije, ki so vključene v kataloge Združenja turističnih kmetij Slovenije in Slovenske
turistične organizacije (z opisom ponudbe, zemljevidi in opisom dostopa na kmetijo),
predstavljene
tudi
na
uradnem
slovenskem
turističnem
portalu
(www.slovenia.info/touristfarms) in na spletni strani evropskega združenja za ruralni turizem
Eurogites (www.eurogites.org) (Združenje turističnih kmetij Slovenije, 2014). Z
obravnavanega območja je ena sama kmetija predstavljena na spletni strani Združenja
turističnih kmetij Slovenije in v katalogu Prijazno podeželje, na spletni strani Slovenske
turistične organizacije je predstavljenih 9 turističnih kmetij iz občine Krško.
Poleg lastnega promocijskega materiala je za vsako turistično kmetijo nujno, da se
predstavlja tudi skupaj s preostalo turistično ponudbo območja ali regije, iz katere izhaja
(Krašovec, 1997). Za uspešno pripravo in trženje Turizma v zidanicah se ponudniki
povezujejo preko Konzorcija turizma v zidanicah. Konzorcij sestavljajo vsi ponudniki, ki se
želijo ukvarjati z eno izmed oblik turizma v zidanicah (stari hrami in zidanice, vinotoči).
Naloge Konzorcija turizem v zidanicah so:
 »povezovanje ponudnikov;
 skupno oblikovanje ponudbe (osnovne informacije o turistični ponudbi v vsaj enem tujem
jeziku: vinski festivali, dogodki, degustacije, prazniki vin, prodaja vina, trgatve);
 priprava katalogov, zemljevidov in spletnih strani;
 sodelovanje v skupni promociji;
 različni skupni nastopi (sejmi, delavnice ...)« (Pavlin, 2009, str. 16).
Dober primer skupne promocije je katalog, ki ga je v sodelovanju s partnerji izdala
Zadruga Turizem v zidanicah, v katerem so po območjih v Posavju predstavljene nastanitve
(zidanice, prenočišča, hostli, hoteli), ponudniki hrane in pijače (gostilne, vinotoči, izletniške
kmetije), različne pešpoti. V katalogu so predstavljene tudi nekatere naravne in kulturne
znamenitosti Posavja, ideje za aktivno preživljanje prostega časa ter kulinarične specialitete
posavske regije. Vendar so med ponudniki turističnih kmetij v katalogu predstavljene oz.
omenjene le 4 od 10 turističnih kmetij v občini Krško.
Le dve turistični kmetiji se promovirata tudi s prisotnostjo na različnih sejmih. Zlasti
aktiven je Etnoart turizem Špiler, ki se udeležuje dogodkov in sejmov s področja turizma,
kulinarike in umetnosti, tako v lokalnem okolju (Kuhna na ulici v okviru prireditve Brežice
moje mesto, predstavitev kmetije in društva ob Prazničnem decembru v starem jedru Krškega,
tekmovanje v kuhanju zdolske gobove juhe ob Jurjevanju v Zdolah) v Sloveniji (Sejem
turizem in prosti čas v Ljubljani, predstavitev na tržnici pod gradom Podvin, promocija v vasi
Duplje, v okviru projekta občine Naklo Na vasi se dogaja), kot tudi v tujini (sejem Vinocom v
Zagrebu, predstavitev kmetije v okviru predstavitve turizma regije Posavje na Dunaju).
Uspešen primer skupne promocije je Cvičkov hram, projekt, ki ga je izvedlo Društvo
vinogradnikov Raka s podporo številnih sponzorjev in lokalne skupnosti. Cvičkov hram, ki se
ponaša tudi s častnim nazivom Ambasada cvička, služi predvsem promociji Društva
vinogradnikov Raka, raških turističnih ponudnikov, vina cvička, krajevne skupnosti in tudi
občine Krško. Prostor je namenjen tudi za različna izobraževanja vinogradnikov in drugih
društev, v njem se odvijajo razna ocenjevanja in degustacije vin, kulturne in turistične
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prireditve, v njem poteka tudi srečanje vinarjev z vseh treh vinorodnih dežel – Posavja,
Podravja in Primorske. Ob Cvičkovem hramu je tudi vinograd, v katerem se pridela ok. 2.000
litrov vina - cvička. Zgrajen je iz dveh delov: spodnji kletni del je zidan in v njem so trije
prostori: klet, prostor s 70 sedeži za goste in sanitarije. Gornji del je grajen iz hrastovih brun
in je sodobnejša oblika nekdanjega hrama iz 18. stoletja, urejen je po vzorcu tradicije
takratnih vinogradnikov, imenovanih gorniki, ki so preurejali svoje hrame v bivalne prostore.
Tako ima tudi hram tri prostore: izbo s krušno pečjo, kamro s posteljo in prostor za kletarsko
opremo, ki so jo uporabljali takratni vinogradniki (Vizlar, 2010; Cvičkov hram, 2014).
Slika 27: Cvičkov hram

Vir: Cvičkov hram, 2014.
Ena turistična kmetija (Hribar) sodeluje tudi s turističnimi agencijami, tako
slovenskimi (Kompas, Solis) kot tujimi iz Nizozemske in Italije. Nekatere turistične kmetije s
turističnimi agencijami ne želijo sodelovati oz. več ne sodelujejo zaradi visokih provizij, ki jih
le-te zahtevajo, zaradi neplačevanja in pogostega čakanja na izplačilo računov in zaradi
razlike med ceno, ki jo posredujejo agencijam, in ceno, ki jo nato te zahtevajo od gostov.
Vseeno turistične agencije pokličejo nekatere turistične kmetije in se tudi dogovorijo za obisk
skupine, vendar pogodb z njimi nosilci ne želijo skleniti.
Dobro promocijo za kmetijo predstavljajo tudi objave v lokalnih medijih, tako na
medmrežju, lokalni televiziji, kot v časopisih. Tako se kmetije predstavijo tudi ožji in širši
okolici ter s svojim delom, ki je predstavljeno v člankih, privabijo morebitnega obiskovalca.
V lokalnih medijih se kmetije največkrat pojavljajo v zvezi z različnimi dogodki, ki jih
organizirajo. Največ objav ima v zadnjem času Etnoart turizem Špiler.
Za goste, ki preživljajo počitnice na kmetiji, je zagotovo nepogrešljiva informacijska
mapa. V njej gosti najdejo splošne informacije o kraju, kjer je turistična kmetija, predstavljene
so kulturno-zgodovinske in naravne znamenitosti v bližnji okolici, predstavljeno je lahko tudi
najbližje mesto. V informacijski mapi lahko gostom turistična kmetija posreduje tudi
informacije o športno-rekreacijskih objektih v bližini, pomembne so tudi informacije o
zanimivih trgovinah v okolici, obvestila o prireditvah: koncertih, kmečkih praznikih in
podobnem. Le dve kmetiji, ki sicer ne nudita nastanitve, imata takšno informacijsko mapo oz.
poseben prostor (omaro), namenjen razstavitvi prospektov oz. zloženk z ostalimi turističnimi
ponudniki iz okolice. Ostale kmetije imajo le lastno promocijsko gradivo.
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Slika 28: Prostor, namenjen promociji znamenitosti okolice

Avtorica: Mateja Zlobko, 2014.
Kmetije na obravnavanem območju se še premalo zavedajo, da če se želijo dobro
tržiti, morajo biti s svojo ponudbo prisotne na trgu ves čas in ne le kakšen dan v letu ali celo
na nekaj let. Kmetije morajo imeti promocijski material vedno na voljo, skrbeti morajo za
njegovo stalno distribucijo, stalno morajo vzdrževati stike z novinarji, pripravljati
predstavitve in dogodke, ki bodo privabili obiskovalce in medije. Tako promocija kot trženje
bosta uspešna le, če bodo kmetije stalno ohranjale in izboljševale kakovost in če bo dejanska
ponudba ustrezala tistemu, kar promovirajo (Krašovec, 1997).
Na večini intervjuvanih kmetij priznajo, da premalo sredstev in truda vlagajo v lastno
promocijo. Zlasti turistične kmetije s tradicijo se še vedno zanašajo na oglaševanje od ust do
ust oz. na pohvale in priporočila, ki jih o njih obiskovalci prenašajo na prijatelje in znance.
Tovrstno oglaševanje je resda najboljša in najcenejša reklama za turistično kmetijo, toda če si
kmetija želi pridobiti več obiskovalcev, se danes ne more zanašati le na tovrstno reklamo.
7.2.6. Težave, s katerimi se soočajo turistične kmetije
Prve težave, s katerimi so se soočali nekateri nosilci turistične dejavnosti na kmetiji, so
bile težave pri registraciji dopolnilne dejavnosti. Nekateri nosilci se ne strinjajo z dejstvom, da
je potrebno pred samim začetkom opravljanja dopolnilne dejavnosti pridobiti vsa potrebna
dovoljenja, dejavnost registrirati in jo šele nato opravljati. Zaradi tega so se nosilci, ki so se
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med prvimi v občini odločili za turistično dejavnost na kmetiji, kakšno leto pred registracijo
že ukvarjali s to dejavnostjo in ko so videli, da so uspešni, so jo tudi registrirali, so pa s tem,
kot priznajo, kršili zakon. V tem času so pridobili tudi del prepotrebnih finančnih sredstev, da
so izpolnili vse zahtevane pogoje za registracijo turistične dejavnosti. Nekatere nosilce motijo
dolgi postopki pridobivanja ustrezne dokumentacije, kar jih je oviralo pri delu in začetkih
obratovanja.
Prav vse kmetije so se na začetku soočale tudi s pomanjkanjem financ. Turizem na
kmetiji namreč predstavlja eno izmed investicijsko zahtevnejših dopolnilnih dejavnosti.
Največ denarja so kmetije namenile ureditvi prostorov za goste, ureditvi kuhinje in kmečkega
dvorišča. 4 kmetije so dobile denarno pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ostale turistične
kmetije so vse investicije v celoti krile same. Vse turistične kmetije so vzele tudi bančno
posojilo, ki so ga do danes nekatere že izplačale, druge ga še odplačujejo.
Najbolj nezadovoljni so nosilci turistične dejavnosti z zakonodajo. Menijo, da se
zakonski predpisi menjavajo prepogosto in so kmetom večkrat nejasni. Nekateri nosilci so
mnenja, da so ti predpisi prestrogi, drugi menijo, da se te predpise premalo kontrolira na
terenu. Nekatere nosilce turistične dejavnosti moti, da imajo nekatere turistične kmetije
urejene prostore tudi za 100 in več ljudi in da po njihovem mnenju gostom ne ponujajo
izključno domače hrane oz. je delež kupljene hrane nad dovoljenim in da so ti zaradi
uspešnosti začeli opuščati kmetijsko dejavnost, vendar so še vedno registrirani kot turistična
kmetija. Vsi nosilci turistične dejavnosti se pritožujejo glede preobilice dokumentov, ki jih
morajo izpolnjevati. Gospodinje so običajno preobremenjene; delajo na kmetiji, kuhajo in
strežejo gostom, ob tem morajo urejati tudi vse dokumente, ki jih zahtevajo za izvajanje te
dopolnilne dejavnosti. Kot pravijo intervjuvanci, imajo včasih več dela z urejanjem papirjev,
kot s samimi gosti. Zaradi zakonskih predpisov je vedno več dela z birokratskimi zadevami,
vse manj časa pa ostaja za obiskovalce, ki od gostiteljev zahtevajo precej časa, in za
konkretno delo na kmetiji. Nekateri intervjuvanci so nezadovoljni tudi z davki. Kot dober
primer navajajo avstrijske turistične kmetije, ki letno državi plačajo le pavšal, slovenske
turistične kmetije pa morajo državi vse leto plačevati v obliki različnih davkov.
Turistični nosilci so izpostavili tudi problem zakola živali na turistični kmetiji. Visoke
naložbe za ureditev prostorov za klanje na domu onemogočajo, da bi si tak prostor uredili na
kmetiji in kmetje morajo lastno meso dati v klavnico. Povečini imajo intervjuvanci o
klavnicah slabo mnenje in se ne strinjajo s tako zahtevnimi pogoji, kot jih določa Pravilnik o
veterinarsko-sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za
javno potrošnjo za kmetijske obrate (Kulovec, 2002).
Ena izmed težav, ki so jo omenili nekateri intervjuvanci, je zavist sovaščanov in
nepripravljenost na skupno sodelovanje. Kljub temu da so se trudili, da bi v svojo ponudbo
vključili tudi sosede in sovaščane, nekaterim kmetijam to ni najbolj uspelo. Pomembno je, da
še preden kmetija odpre vrata prvim gostom, organizira srečanje za sovaščane in jim pokaže,
kako so uredili prostore, ter se pogovori o tem, kako bi se lahko tudi oni vključili v turistično
dejavnost na kmetiji. Najlažje jih je dobiti na svojo stran, če bodo občutili, da imajo lahko tudi
oni kakšno korist od gostov. Od sosedov se lahko na primer dokupi hrana ali pijača, ki je
turistična kmetija sama ne pridela ali je ne pridela dovolj za potrebe gostov, kakšna soseda
lahko, v kolikor je gospodinja preobremenjena, namesto nje speče kruh ali pecivo, kakšen
sosed, ki igra harmoniko, lahko pride ob večerji ali po kosilu in z igranjem popestri gostom
obisk ali bivanje. Ena izmed intervjuvanih kmetij niti ni poskusila sodelovati s sovaščani, saj
menijo, da lahko vse naredijo sami in da ne potrebujejo pomoči sosedov, ki so po njihovem
mnenju nevoščljivi in ne odobravajo njihove dejavnosti. Sama menim, da so s tem naredili
veliko napako, saj je za oblikovanje ponudbe in uspešno poslovanje turistične kmetije
neprecenljivo sodelovanje sosedov in nekaterim intervjuvanim kmetijam v občini Krško je to
uspelo urediti.
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Težava, ki so jo prav tako navedli ob sodelovanju s sovaščani in lokalnimi kmeti, je
tudi ta, da morajo turistične kmetije te proizvode in izdelke kupiti od kmetov z računom,
vendar se običajno zgodi, da ti računa ne morejo izstaviti, ker nimajo registrirane dejavnosti
predelava in tako turistična kmetija ne sme kupiti npr. kruha od sosede ali domačih klobas od
manjšega kmeta, ki pridela večino klobas zase, nekaj malega pa bi jih lahko prodal turistični
kmetiji, saj se mu dejavnosti ne izplača registrirati, ker bi imel več dela z vso birokracijo in
primernim opremljanjem prostora, kot pa bi imel zaslužka. Zato žal večina turističnih kmetij
izdelke, ki jih nimajo na lastni kmetiji, dokupi v trgovini ali pri večjih kmetih.
Težava na kmetiji zna biti tudi ta, da turist kmeta ovira pri vsakodnevnih opravilih.
Dober gostitelj obiskovalcu ponudi možnost, da le-ta pomaga pri kmečkih opravilih. Gostje so
zelo različni in nekateri so kmetom »neprestano pod nogami« in si neprestano želijo pogovora
in imajo kup vprašanj. Nekaterim kmetom so takšni obiskovalci precej moteči in so zaradi
njih z delom v zaostanku. Izpostavljen problem na obravnavanih kmetijah ni bil omenjen, ker
so izbrane kmetije večinoma izletniške in si vzamejo za skupine in posameznike čas, saj jih ti
obiščejo predvsem ob koncih tedna, ko je tudi manj dela na kmetiji. Intervjuvanci so celo
povedali, da so zelo veseli obiskovalcev, ki jih delo na kmetiji zanima, in jim ga z veseljem
pokažejo in jim ponudijo možnost pomoči pri kmečkih opravilih. Za turistične kmetije z
nastanitvijo, ki imajo turiste po več dni skupaj, pa tovrstno delo lahko predstavlja dodatno
obremenitev. Vendar je tudi to del turizma na kmetiji in kmetje, ki so se zanj odločili, so na to
tudi računali. Vztrajnega in nadležnega gosta najlažje zaposlijo z nečim, pri čemer bo naredil
najmanj škode (Krašovec, 1997).
7.2.7. Povezanost z lokalnim okoljem
Povezanost turističnih kmetij v občini Krško z ostalimi turističnimi in drugimi društvi
ter organizacijami je na splošno slaba. Štiri anketirane kmetije z lokalnimi društvi in
sovaščani ne sodelujejo in kot pravijo, je njihova uspešnost odvisna le od njih samih. Dve
kmetiji sta kot razlog za nesodelovanje navedli, da društva in lokalno prebivalstvo ne
pokažejo interesa za sodelovanje, ostali dve kmetiji skoraj ne sodelujeta več z društvi iz
okolice, ker si tega zaradi starosti (nosilec dopolnilne dejavnosti je upokojenec) ne morejo več
privoščiti, so pa v preteklosti dobro sodelovali z okoliškimi društvi.
Kritika mnogih kmetij leti na delo Centra za podjetništvo in turizem Krško, ki v svoji
ponudbi, z izjemo dveh turističnih kmetij, ostale turistične kmetije ignorira. Nosilce
dopolnilnih dejavnosti moti tudi to, da ni organizacije, ki bi njihovo ponudbo povezala z
ostalimi in jo skupno promovirala. Kot takšno organizacijo vidijo ravno Center za
podjetništvo in turizem, ki pa te naloge ne opravlja. Kot odgovor tej kritiki so pristojni na
Centru za podjetništvo in turizem Krško dejali, da z nekaterimi kmetijami dobro sodelujejo in
mnoge turiste tudi napotijo k njim, da pa vseh kmetij ne morejo vključiti v ponudbo, saj
sodelujejo tudi s številnimi gostilnami in hoteli, ki bi bili na ta način prikrajšani. Na Centru za
podjetništvo in turizem veliko bolj kot izletniške kmetije in vinotoče promovirajo turizem v
zidanicah, ki je njihov produkt in ga tudi sami tržijo v okviru Zadruge turizem v zidanicah
(Češnovar, 2014).
Uspešen primer sodelovanja z lokalnim okoljem predstavljajo Turistična kmetija
Hribar, Zidanica Kralj, Etno art turizem Špiler ter Vinska klet in vinska knjižnica Jarkovič.
Na Turistični kmetiji Hribar sodelujejo z nekaterimi lokalnimi kmeti ter ostalimi
turističnimi ponudniki in goste, zlasti tiste, ki pridejo z avtobusi, popeljejo na izlet po okolici
kmetije (ogled Podbočja, Kostanjevice na Krki, Galerije Božidarja Jakca, v preteklosti tudi
Kostanjeviške jame) in tudi do lokalnih kmetov, od katerih lahko gostje kupijo domače
izdelke (salame, klobase, med ipd.).
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Zidanica Kralj dobro sodeluje s sosedi in lokalnimi kmeti, od katerih dokupi hrano.
Svojim gostom ponudijo tudi ogled lončarstva in keramike Kržan ter obisk delavnice, svoje
goste popeljejo tudi do hiše znanega čebelarja in sadjarja Martina Humka, po učni poti
Pikapolonica, na ogled Cvičkovega hrama in cerkve sv. Lovrenca. Sodelujejo tudi s
Turističnim društvom Lovrenc Raka, ki je partner projekta »Najboljše z Rake« z akronimom
»Raška č'bula«, pri katerem aktivno sodeluje tudi kmetija Kralj.
V Vinski knjižnici Jarkovič lahko obiskovalci poleg izdelkov kmetije Jarkovič kupijo
tudi domače izdelke okoliških proizvajalcev (domači med, propolis, sadna žganja, bio sadne
sokove …), obenem pa tudi njihove izdelke najdemo na policah bližnje kmetije, ki ima lastno
trgovino z zelenjavo in izdelki okoliških kmetov.
Slika 29: Izdelki kmetije Jarkovič
Slika 30: Izdelki lokalnih pridelovalcev,
naprodaj na kmetiji Jarkovič

Avtorica: Mateja Zlobko, 2014.

Vir: Vina Jarkovič, 2014.

Etnoart turizem Špiler sodeluje tako z lokalnim prebivalstvom kot tudi lokalnimi
društvi. Na kmetiji ima sedež društvo ARTŠPL, čigar predsednik je lastnik kmetije Peter
Špiler. Društvo je aktivno na področju umetnosti, kulture in turizma ter ima na kmetiji urejen
tudi atelje za umetnike. Turistična kmetija aktivno sodeluje s Turistično informacijskim
centrom Krško in Centrom za podjetništvo in turizem Krško v okviru raznih projektov. Peter
Špiler je tudi član Društva za oživljanje in promocijo trapistovske dediščine Gabriel Giraud,
katerega cilj je promocija domačih pridelkov in izdelkov, hkrati pa tudi oživitev dogajanj na
prenovljenem gradu Rajhenburg z različnimi tradicionalnimi prireditvami in dogodki.
V prejšnjem stoletju, ko so bile prve registrirane kmetije na tem območju zelo dobro
obiskane oz. so morale svoje goste, zaradi prezasedenosti, napotiti drugam, so te kmetije
veliko bolje sodelovale tudi med seboj in gostom ob prezasedenosti priporočale drugo
turistično kmetijo. Tega danes skoraj ni, saj se vsaka kmetija zase bori za obisk in ostale
kmetije nekatere žal dojemajo le kot konkurenco in niso pripravljene sodelovati med seboj.
Priporočljivo bi bilo, da bi ravno te kmetije dobro sodelovale, se povezale in skupaj pripravile
kakšen projekt, ki bi privabil obiskovalce.
Turistične kmetije bi se morale bolj povezati s turističnimi društvi oz. biti njihov
pomemben člen, društva so namreč običajno glavni pospeševalec razvoja turizma na
podeželju, še posebej na tistih območjih, kjer ni večjih turističnih ponudnikov. V turističnih
društvih se zbirajo entuziasti, tisti, ki jih turizem zanima, predvsem pa krajani, ki so
pripravljeni v svojem kraju aktivno delovati na področju turizma in s tem prispevati k razvoju
in aktivnemu delovanju kraja. Pretežne dejavnosti turističnih društev so v ozaveščanju
prebivalstva, pospeševanju delovanja turističnega podmladka, organizaciji čiščenja in urejanja
krajev, organizaciji tekmovanj za urejenost kraja, nameščanju turističnih oznak, izdajanju
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turističnega propagandnega gradiva, organizaciji prireditev, usposabljanju članov ... (Ahlin,
2004).
7.2.8. Pomen turizma na kmetiji ter pozitivni in negativni učinki turistične
dejavnosti na kmetiji
V okviru turizma na kmetiji se povezujeta dve na videz dokaj različni dejavnosti:
turizem kot ena najhitreje rastočih vej terciarnega sektorja in kmetijstvo kot najstarejša veja
primarne dejavnosti. Turizem tako povezuje na eni strani kmeta kot primarnega proizvajalca
in ponudnika turizma in na drugi stani turista kot njegovega potrošnika (Dekleva, 1988).
Turizem na kmetiji ima velik pomen tako za nosilce dopolnilne dejavnosti kot tudi za
ostale člane družine. Ukvarjanje s turizmom na kmetiji je pomembno za družine tako z
ekonomskega kot tudi s socialnega vidika. Večini turističnih kmetij v občini Krško turizem
predstavlja pomemben del zaslužka na kmetiji in jim daje socialno varnost. V povprečju so
slovenske kmetije premajhne, da bi vsi družinski člani lahko živeli le od kmetijstva, to velja
tudi za obravnavane kmetije v občini Krško. Le trem kmetijam turizem ne prinaša dohodka, ki
omogoča obstoj kmetije, in bi lahko živele le od osnovne kmetijske dejavnosti in zaposlitev
izven kmetijstva, vsem ostalim kmetijam turizem prinaša pomemben del dohodka, ki jim
omogoča preživetje. Nosilci turistične dejavnosti so ocenili, da turizem na kmetiji prispeva v
povprečju ok. 30 % vsega dohodka kmetije. V preteklosti, zlasti na kmetijah, kjer se s
turizmom ukvarjajo že več kot desetletje, je dohodek od turizma na kmetiji presegal celo
50 % celotnega dohodka kmetije. Turizem na kmetiji je družinam omogočil zaposlitev
dodatne delovne sile v domačem okolju. Nekateri nosilci te dejavnosti priznavajo, da po
izgubi službe niso videli drugega izhoda kot ukvarjanje z dopolnilno dejavnostjo in s tem
možnost zaposlitve doma. Zaposlitev na domu večinoma čutijo kot prednost, saj si delovni
dan prilagodiš po lastnih potrebah, ima pa v času povečanega obiska dan prepogosto premalo
ur, da bi se ob tem postorila še vsa kmečka opravila na kmetiji. Z delovnimi mesti na
podeželju se obenem ohranja tudi poseljenost podeželja (zmanjšane so migracije s podeželja)
in obdelanost kulturnih površin. Kmetije, ki se ukvarjajo s turizmom na kmetiji, morajo nujno
poskrbeti, da v največji meri ohranijo kmetijsko aktivno pokrajino z njeno populacijo vred, saj
je le kot taka privlačna za turiste.
Turizem na kmetiji družinam ne prinaša le dopolnilnega dohodka, temveč imajo
zagotovljeno tudi direktno prodajo pridelkov in izdelkov, kar zmanjša njihovo odvisnost od
trga in nihanja cen na trgu. Dohodek od trženja lastnih proizvodov v okviru turistične
dejavnosti je višji in varnejši. Prednost prodaje na domu je tudi takojšnje plačilo, medtem ko
morajo kmetje na plačilo za pridelke, ki jih prodajo drugim ponudnikom, čakati tudi do več
mesecev.
Večini družin pa turizem na kmetiji pomeni več kot le vir preživetja. Delo z ljudmi
družinske člane veseli, vsak gost, ki jih obišče, jim polepša dan, jim da dodatno energijo in
spodbudo za naprej. Na ta način kmečke družine pridobijo tudi številne nove prijatelje in
znance. Nekateri pravijo, da če že sami ne morejo pogosto v svet, jim gostje prinesejo delček
sveta v njihov dom.
Trendi nakazujejo prehod z masovnega turizma nazaj k bolj individualnim vzorcem
počitnikovanja (Pažek, 2005, str. 108) in osnovna usmeritev turizma na kmetiji je nasprotje
koncentriranemu, množičnemu turizmu v razvitih turističnih krajih. Kajti turizem je v tem
primeru dopolnilna, ne pa glavna (in osnovna) dejavnost. Sodoben način življenja v mestih,
fizične in psihične obremenitve, nezdravo delovno in življenjsko okolje silijo človeka, da išče
možnosti oddiha in rekreacije v okolju, ki ni podobno njegovi vsakdanjosti (Dekleva, 1988).
Takšno okolje, ki je privlačno zlasti (mestnemu) prebivalstvu, naveličanemu hrupa in hitrega
tempa življenja, predstavlja podeželje, kjer se turisti podajo v naravo, poiščejo svoj notranji
mir, tu lahko zadovoljijo potrebe po rekreaciji in spoznajo ter doživijo podeželje. Za razliko
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od masovnega turizma so gostje na kmetijah deležni individualnega pristopa in na ta način
dobijo občutek domačnosti in topline (Gomboc, 2014). S tem ko turizem na kmetiji
zadovoljuje potrebe mestnega prebivalstva po turizmu in rekreaciji, tudi viša vrednost
kmetijstva v očeh mestnega prebivalstva, obenem je predstavljanje kmetijskih dejavnosti
mestnim ljudem pot za njihovo izobraževanje v smislu prispevka h kakovostnemu življenju
(Černilogar, 2007).
Turistične kmetije večajo pestrost turistične ponudbe območja in njeno turistično
vrednost. Povečujejo prepoznavnost regije oz. občine, hkrati pripomorejo tudi k razvoju
turizma v kraju oz. naselju. Turistične kmetije vzbujajo v obiskovalcih interes za kmečko
dediščino in obenem tudi za turistične znamenitosti v okolici. Turisti, ki obiščejo turistično
kmetijo, želijo spoznati tudi okolico le-te in na ta način turistične kmetije spodbudijo tudi
razvoj ostalih kmetij, ki lahko obiskovalcem ponudijo svoje pridelke, in turističnih
ponudnikov ter na ta način povečujejo nivo blaginje lokalnega prebivalstva.
Intervjuvanci so poudarili pomen turizma na kmetiji tudi na področju ozaveščanja
ljudi o domači, lokalno pridelani hrani. Na nek način vidijo turistične kmetije kot dobre
promotorje lokalne, doma pridelane hrane. To miselnost poskušajo prenesti tudi na
obiskovalce, da bodo bolj cenili doma pridelano hrano in se pogosteje odločali za nakup le-te
pri lokalnih kmetih.
Poleg vseh doslej omenjenih ekonomskih, socialnih in prostorskih pozitivnih vplivov
turizma na kmetiji lahko pretirano, nekontrolirano in nestrokovno ukvarjanje s turistično
dejavnostjo na kmetiji privede tudi do negativnih učinkov kot so nepremišljena gradnja
prostorov na turistični kmetiji, degradacija okolja zaradi povečanega števila turistov in
turistične infrastrukture, spreminjanje odnosov znotraj družine in upadanje interesa za
osnovno kmetijsko dejavnost v družini.
Ob odločitvi za turizem se mnoge kmetije odločajo tudi za gradnjo ali dozidavo že
obstoječim objektom in pri tem pozabijo na okolje, v katerega umeščajo nov objekt. Kmetom
mora biti vodilo, da ohranijo kulturno dediščino v največji možni meri. Novogradnje, ki po
videzu ne sodijo v kmečko okolje, namreč kvarijo videz kmetiji in tudi odvračajo obiskovalce,
ki so navdušeni nad staro kmečko hišo ter nad vsemi predmeti iz preteklosti (Krašovec, 1997).
Turistična dejavnost vpliva tudi na odnose znotraj družine. Preobremenjenost z delom
na kmetiji in s turisti lahko poslabša odnose znotraj družine. Starši lahko, vkolikor v to
dejavnost primerno ne vključijo tudi otrok oz. si vzamejo premalo časa za lastne otroke,
otroke življenjsko zaznamujejo.
Na turistično zelo dobro obiskanih kmetijah lahko pride do preusmeritve dopolnilne
dejavnost v izključno turistično dejavnost in kmetija v tem primeru lahko povsem ali deloma
opusti kmetovanje. Ekonomski vidik v takšnih primerih prevlada nad veseljem do dela na
kmetiji. Do takšnega primera v izbrani občini po mnenju intervjuvancev še ni prišlo in na
izbranih kmetijah tudi ne kaže na to, da bi katera izmed kmetij zaradi turizma opustila
kmetijsko dejavnost. Na eni kmetiji so v preteklosti zaradi pogostega obiska gostov opustili
ukvarjanje z govedorejo, ki zahteva veliko dela in časa, ter se preusmerili v manj zahtevno
ovčerejo, da bi opustili kmetijsko dejavnost, pa niso razmišljali. Na turistični kmetiji mora biti
temeljna dejavnost pridelava hrane, turizem pa le dopolnilna dejavnost, ki omogoča, da se vse
presežke proda na najboljši možni način.
7.2.9. Načrti za prihodnost
Načrti za prihodnost turističnih kmetij se močno navezujejo tudi na vprašanje
naslednika turistične dejavnosti na kmetiji. Kmetije, kjer delujejo mladi nosilci dejavnosti, in
kmetije, ki imajo naslednika oz. upajo, da bodo s turizmom nadaljevali otroci, več vlagajo v
samo dejavnost, kmetijo in celovito ponudbo posodabljajo in širijo ter imajo večinoma
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izdelane načrte za prihodnost. Vsi nosilci dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji imajo
otroke, vendar ne vedo, ali bodo le-ti nadaljevali njihovo dejavnost, zato jih to tudi omejuje
pri načrtih za naprej. Družine, ki imajo še majhne otroke, se s tem ne obremenjujejo, saj so
nosilci te dejavnosti v zrelih letih in so še polni idej, kaj vse bodo sami postorili na kmetiji
glede turizma, medtem ko sta dva nosilca dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji že
upokojena, vendar kljub temu še vodita turistično dejavnost na kmetiji in sta glede nasledstva
zaskrbljena, saj ne vesta, ali bodo otroci, ki so v službah, nadaljevali njihovo dejavnost, zato
so tudi njihovi načrti za prihodnost skromni oz. si predvsem želijo, da turizem na kmetiji
poteka v okviru trenutnih zmožnosti. Ena najpogostejših napak, ki jo naredijo na turistični
kmetiji, je, da pri razporejanju prostorov, zlasti pa pri razporejanju časa, pozabijo nase in na
svojo družino (Krašovec, 1997). To je namreč vzrok, pri omenjenih dveh kmetijah, saj so bili
otroci oropani za čas svojih staršev, obenem pa so bili in so še priča njihovi
preobremenjenosti in posledično vidijo vse slabe plati turizma na kmetiji in se nočejo odločiti
za tak način življenja, saj v kolikor jim je omogočena zaposlitev izven kmetije raje, izberejo
le-to, saj prinaša manj obveznosti in posledično imajo več časa za lastno družino in tudi za
delo na kmetiji. Na eni od intervjuvanih kmetij imajo morebitni nasledniki dobre službe in
verjetnost, da se bodo ukvarjali s turizmom na kmetiji, je majhna, saj ni pričakovati, da bodo
v teh težkih časih pustili zaposlitev in delali na domači kmetiji ter obenem skrbeli še za goste.
Poleg vseh negativnih plati turizma na kmetiji, ki jih vidijo otroci staršev, ki so se začeli
ukvarjati s turizmom na kmetiji, je največji razlog, da se ne odločijo za to dejavnost,
premajhen dohodek glede na vloženo delo, kljub temu da je dohodek od te dopolnilne
dejavnosti procentualno precej večji kot če se ukvarjamo le z osnovno kmetijsko dejavnostjo.
Obstaja tudi povezava med obiskanostjo turistične kmetije in načrti za prihodnost. Na
turističnih kmetijah, ki so bolj obiskane, imajo več načrtov za prihodnost, saj kmetijo in
turistično dejavnost vidijo kot poslovno uspešno in to jim daje nov zagon. Po drugi strani pa
nosilci turistične dejavnosti na kmetijah, kjer je obisk slabši, ne razmišljajo tako in so
večinoma vdani v trenutno usodo in nimajo načrtov za naprej.
Na treh kmetijah imajo izdelane načrte (oz. so ti v pripravi) za gradnjo nastanitvenih
objektov. V enem primeru bo šlo za možnost nastanitve v obstoječem vikendu, ki ga ima
kmetija v bližini in je že skoraj pripravljen za prve goste. V primeru poroke na izbrani
turistični kmetiji bosta mladoporočenca kot darilo od kmetije dobila zastonj nočitev v
vikendu. Ena kmetija namerava nuditi nastanitev na kozolcu in v svojo ponudbo dati možnost
spanja na slami, v načrtu imajo tudi izgradnjo bazena za goste. Ena izmed kmetij je v fazi
preusmeritve iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo in predvidoma v tem letu bodo
pridobili eko certifikat, ki jim bo omogočal tudi trženje ekoloških izdelkov, ki imajo višjo
ceno. Ob tem kmetija tudi načrtuje, da bo v svojo ponudbo v prihodnosti dodala tudi
namestitve (načrtov še nimajo) in voden ogled kmetije po parcelah.
Na eni izmed kmetij (Vinska klet in vinska knjižnica Jarkovič) imajo precej idej in
načrtov za prihodnost, vendar ti niso izvedljivi v okviru dopolnilne dejavnosti, tako da se
bodo najbrž odločili za drugačno registracijo te dejavnosti. Načrtujejo, da bo vinska knjižnica
odprta 3 dni v tednu v popoldanskem času tako za degustacije kot tudi za individualne goste,
saj se zavedajo, da že to, da se morajo obiskovalci vnaprej najaviti, marsikoga odvrne od
obiska, in da bi se marsikdo od turistov želel pri njih ustaviti, ko se peljejo mimo, vendar ker
nimajo odprto, izgubijo morebitnega obiskovalca in kupca njihovih izdelkov. S tem da bi
imeli odprto ob koncih tedna, ciljajo zlasti na turiste in manj na lokalne prebivalce. V
dogovorih so tudi s Termami Čatež, da bi sodelovali pri oblikovanju paketov za turiste, ki bi
vsebovali nočitev in kopanje v Termah Čatež ter ogled kleti, degustacije in možnost
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čolnarjenja pri njih. Želijo si tudi, da bi s tem dobili kritično maso ljudi, ki bi omogočala eno
zaposlitev.
Ostale kmetije so glede načrtov za prihodnost precej bolj zadržane, nekatere med njimi
so zadovoljne s tem, kar trenutno ponujajo in s trenutnim obiskom. Nobena turistična kmetija
ne razmišlja o ukinitvi te dejavnosti, kljub slabšim časom, saj so člani preveč navezani na delo
na kmetiji in z ljudmi, saj jim to prinaša osebno zadovoljstvo. Obenem pa upajo, da se tudi
turizmu na kmetiji obetajo v prihodnosti boljši časi, zavedajo se tudi, da so za svoj (ne)uspeh
v največji meri odgovorni sami.
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8. MOŽNOSTI ZA NADALJNJI RAZVOJ TURIZMA NA KMETIJI V
OBČINI KRŠKO
Turizem na kmetiji je med najpomembnejšimi dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji v
občini Krško, saj je druga najpogosteje registrirana dopolnilna dejavnost. Obenem je njegova
vloga v okviru turizma v občini, kjer je turizem razmeroma obrobnega pomena, zaenkrat še
premalo cenjena. Kljub precej slabemu obstoječemu stanju je na področju turizma še precej
neizkoriščenih potencialov in priložnosti, ki turističnim kmetijam v občini omogočajo
nadaljnji razvoj.
Nadaljnji razvoj že obstoječih turističnih kmetij na območju občine Krško je mogoč
zlasti za izletniške kmetije, ki se lahko odločijo še za nudenje nastanitve. V kolikor se bodo
turistične kmetije odločile za ta korak, bodo morale turistom ponuditi več možnosti za
raznoliko preživljanje prostega časa zlasti na kmetijah (npr. sodelovanje pri kmečkih
opravilih, ogled kmečkih poslopij, strojev ipd.). Okolica turističnih kmetij je v večini
primerov takšna, da nudi dovolj možnosti, tako za oglede kulturnih in naravnih znamenitosti
kot tudi možnosti za šport in rekreacijo. Turistične kmetije bodo morale gostom primerno
predstaviti ponudbo celotnega turističnega območja in jim dati dovolj informacij o možnostih
preživljanja prostega časa v občini oz. Posavju. Turistične kmetije se bodo morale v tem
primeru bolje opremiti s propagandnim materialom ostalih turističnih zanimivosti v občini in
Posavju ter imeti le-tega na voljo tudi za obiskovalce, česar trenutno z izjemo dveh kmetij ne
ponujajo svojim obiskovalcem. V kolikor se bodo kmetije preoblikovale v turistične kmetije z
nastanitvijo, se lahko odločijo tudi za registracijo specializirane ponudbe. Možnosti za
specializirano ponudbo je veliko. Vsaki turistični kmetiji, ki bi nudila možnost nastanitve,
okolje ponuja možnost za razvoj določene specializacije. Najbolj primerne specializirane
ponudbe za izbrane kmetije bi bile vinogradniška kmetija, kolesarjem prijazna kmetija in
ekološka turistična kmetija. Večina izbranih kmetij leži na vinogradniških območjih in ob
vinskih cestah in že s trenutno infrastrukturo in znanjem bi lahko obiskovalcem dali možnost,
da spoznajo dela v vinogradu in v kleti. Ena izmed kmetij, ki načrtuje nastanitev na kmetiji,
bo v letošnjem letu izpolnila zahteve za pridobitev eko certifikata, tako da se bo v prihodnje
lahko preoblikovala v ekološko turistično kmetijo. Pridelava in predelava ekoloških
kmetijskih pridelkov ponujata nove ekonomske priložnosti kmečkim gospodinjstvom.
Ekološko kmetijstvo kot posebnost in prednost turistične kmetije lahko pomeni osnovo
ponudbe, s katero kmetje dosežejo večjo prepoznavnost in se približajo gostom, ki želijo
oddih v kakovostnem okolju. Gostje na ekoloških turističnih kmetijah so ekološko dobro
osveščeni, cenijo naravo, okolje in zdrava živila (Kulovec in Krašovec, 2004). Turistične
kmetije imajo možnost za razvoj tudi v registraciji negostinskih dejavnosti.
Za velik del turističnega obiska v občini se gre zahvaliti dobri prometni povezavi z
glavnima mestoma Slovenije in Hrvaške, hkrati je to potencial za nadaljnji razvoj turizma. Ta
prinaša enodnevne goste, ki si želijo oddih v naravi ter običajno dober obed. Poleg dobre
kulinarične ponudbe in neokrnjene narave pa goste privlačijo tudi dodatne aktivnosti (naravna
dediščina, kulturna dediščina, prireditve, ogled domačih živali na kmetijah, sprehodi v naravi,
gobarjenje …). Vse to ponujajo turistične kmetije, ki morajo pridobiti te obiskovalce z
učinkovito promocijo. Značilna je največja obiskanost med vikendi, obiskovalci pa so
predvsem družine, medtem ko med tednom prevladujejo enodnevni izleti seniorjev, poslovna
in zasebna kosila.
Dejstvo je, da vsak turistični ponudnik skrbi prvenstveno za svojo uspešnost in
učinkovitost. Ob tem gledanju pogosto ne vidi, da bi v skupni akciji lahko iztržil še več, saj bi
mu bila tedaj zagotovljena večja udeležba gostov. Za učinkovito delovanje na turističnem
področju je namreč povezava vseh turističnih ponudnikov nujno potrebna, saj se trendi potreb
turistov vse bolj nagibajo k pestrosti raznovrstne ponudbe in k nepozabnim doživetjem
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(Šauperl, 2000). Za uspešen nadaljnji razvoj turizma na kmetijah na izbranem območju bo
potrebno izboljšati sodelovanje različnih turističnih ponudnikov pa tudi sodelovanje z
lokalnimi oblastmi, česar se vse bolj zavedajo tudi nosilci turistične dejavnosti na kmetiji.
Turistični ponudniki so skupaj močnejši kot če se promovirajo vsak zase. Ena izmed
možnosti, ki bi se je lahko poslužili, je skupno nastopanje na trgih z ostalimi ponudniki.
Smiselno bi bilo, da bi se turistične kmetije povezale z uspešnimi turističnimi ponudniki iz
okolice (npr. Terme Čatež, Šmarješke toplice) oz. z lokalnimi ustanovami, ki skrbijo za razvoj
turizma (Center za podjetništvo in turizem Krško) ter bi pripravili skupni paket oz. ponudbo
za obiskovalce, ki bi vključevala tudi ogled, degustacijo oz. kosilo na turistični kmetiji.
Nosilci turizma na kmetiji bi morali skupaj z ostalimi ponudniki tudi pogosteje javno
nastopati v medijih, na sejmih in na prireditvah izven domačega kraja.
Izjemnega pomena je tudi povezovanje z lokalnimi turističnimi in drugimi društvi, ki
si prizadevajo za razvoj turizma na podeželju. Turistična društva na podeželju skrbijo za
pospeševanje delovanja turističnega podmladka, organizacijo čiščenja in urejanja krajev,
organizacijo tekmovanj za urejenost kraja na lokalnem nivoju, nameščanje turističnih talnih
oznak, za naravno, kulturno in arhitekturno dediščino, izdajanje turističnega propagandnega
gradiva ožjega območja delovanja društva, organizacijo prireditev ožjega in širšega pomena
ipd. Turistična društva si posebej prizadevajo za ohranjanje arhitekturne, naravne in kulturne
dediščine ter šeg, navad in starih običajev in pri tem bi jim morale biti v pomoč tudi turistične
kmetije (Šauperl, 2000). Nosilci turizma na kmetiji, ki so aktivni člani v turističnih društvih,
so na področju turizma bolj osveščeni in imajo več možnosti za razvoj lastne kmetije. V
prihodnje bi bilo potrebno na izbranih kmetijah izboljšati sodelovanje z lokalnimi društvi in
organizirati skupne projekte. Dober primer sodelovanja s turističnim društvom predstavljata
zidanici Kralj in Češnovar, ki v okviru Turističnega društva sv. Lovrenc Raka sodelujeta pri
projektu »Najboljše z Rake«. Možnosti za turistične kmetije so v organizaciji rokodelskih,
kulinaričnih, pevskih večerov, salamijad, ocenjevanj vin in podobnih dogodkov v sodelovanju
z lokalnimi društvi in obrtniki. Izboljšati bi bilo potrebno tudi sodelovanje z lokalnimi
pridelovalci hrane in na turističnih kmetijah ponujati izključno domačo hrano. Z dobrim
povezovanjem bi lahko turistične kmetije kupovale izdelke od ostalih kmetij in tako imele v
ponudbi le lokalno pridelano hrano, s čimer bi si povečale ugled. Neturistične kmetije pa bi
tako prodale svoje pridelke. Možnost sodelovanja turističnih kmetij je tudi z javnimi
izobraževalnimi in drugimi ustanovami kot so šole, vrtci, domovi za upokojence ipd. Na
turističnih kmetijah bi lahko razvili ponudbo za otroke oz. šolske skupine, ki bi na kmetiji
preživeli dopoldan ali dan, ki bi obsegal hranjenje in božanje živali, ogled hleva in ostalih
kmečkih poslopij, ogled parcel (sadovnjak, vinograd, njiva, zeliščni vrt), pomoč ali ogled
kmečkih opravil ipd. Pomembno je, da kmetija sama v povezavi z ostalimi ponudniki razvije
celovito ponudbo, ki je prilagojena ciljnim skupinam obiskovalcev.
Obstoječa turistična infrastruktura na podeželju je v dobrem stanju, težava je le v tem,
da primanjkuje ponudnikov ob le-tej. Občina je namreč prepletena s tremi vinskimi cestami,
ki pa večino leta samevajo, ob njih so le vinotoči in izletniške kmetije, ki pa svoja vrata
odprejo le po vnaprejšnjem dogovoru. V prihodnje se bodo ponudniki ob teh cestah morali
dogovoriti o skupni ponudbi in jo vsaj v toplem delu leta tudi predstavljati oz. tržiti. Obstoječe
vinske ceste namreč nimajo pomena, če ob njih ni odprtih ponudnikov, ki bi sprejeli turiste na
teh poteh. Kot dober primer navajam sistem dežurnih zidanic iz bližnje Gadove peči. Na
vinorodnem območju Gadove peči se je združilo 25 zidanic posameznikov in družin
Vinogradniško-turističnega društva Gadova peč, ki delujejo po principu tedenskih dežurstev.
Med vikendi so lastniki zidanic in hramov dosegljivi na samih zidanicah, med tednom pa so
dosegljivi na društvenem telefonu, ki je napisan na oglasni deski. Na ta način je Podgorjanska
vinsko turistična cesta na tem območju »vedno odprta« (Andrejaš, Andrejaš, 2012).
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S strani okoliškega prebivalstva so najbolj poznana in obiskana območja, primerna za
šport in rekreacijo, in v bližini teh območij se nahajajo tudi turistične kmetije, ki od večine teh
obiskovalcev nimajo nobene koristi. Ob koncih tedna, ob lepem vremenu so priljubljene
izletniške točke precej dobro obiskane in turistične kmetije bi lahko te obiskovalce privabile
na kmetijo. S tem, da so odprte le po predhodnem dogovoru, si večinoma delajo precej škode.
Običajen enodneven obiskovalec se namreč ne bo najavil in bo svoj postanek prilagodil
situaciji, kar pomeni, da se bo okrepčal, kjer bo možnost brez predhodne najave. V kolikor je
turističnim kmetijam cilj pridobiti te obiskovalce, bi morale obratovati ob koncih tedna in ne
le po dogovoru.
Možnosti za nadaljnji razvoj izbranih turističnih kmetij je precej, sam razvoj teh
kmetij pa je v največji meri odvisen od njih samih, njihove angažiranosti in pripravljenosti na
skupno sodelovanje z ostalimi ponudniki. Nosilci te dejavnost se morajo sproti prilagajati
potrebam obiskovalcev in imeti jasne usmeritve ter cilje, ki se navezujejo na turistično
dejavnost, obenem pa jim mora ta še vedno predstavljati le dopolnilno in ne glavno dejavnost.
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9. SWOT ANALIZA TURIZMA NA KMETIJI V OBČINI KRŠKO
PREDNOSTI
 dobra prometna lega (tranzitna pot, bližina
Zagreba)
 ohranjanje delovnih mest na kmetiji
 izboljšanje ekonomskega položaja kmetije
 individualna ponudba
 pristna domača kulinarika
 gostoljubnost ponudnikov
 široka ponudba vin
 možnost rekreacije v bližini turističnih kmetij
(kolesarjenje, pohodništvo, čolnarjenje …)
 direktna prodaja domačih pridelkov in
izdelkov
 ohranjena tradicionalna kulturna pokrajina in
velika krajinska pestrost ter čisto okolje
 ponudba skozi celo leto
PRILOŽNOSTI
 preoblikovanje iz izletniških kmetij v
turistične kmetije z nastanitvijo
 možnost organizacije prireditev s ciljem
ohranjanja šeg in običajev (npr. kulinarični,
glasbeni, rokodelski večeri, prikaz kmečkih
običajev)
 povezovanje turističnih kmetij
 povezovanje turističnih kmetij z drugimi
turističnimi ponudniki in oblikovanje
skupnega programa
 ohranjanje avtentične ponudbe
 oživljanje domačih obrti in kmečkih opravil
 preoblikovanje iz konvencionalnega v
ekološko kmetovanje
 razširitev ponudbe za otroke na turističnih
kmetijah
 možnost rezervacij preko spleta
 pomen lokalno pridelane hrane se bo povečal
 možnost specializirane ponudbe turističnih
kmetij
 povečanje interesa občine in države za
vlaganje v turizem na kmetiji

SLABOSTI
 premalo
sodelovanja
z
lokalnim
prebivalstvom in z lokalnimi društvi
 nepovezanost ponudnikov turističnih kmetij in
slaba samoiniciativa za skupno nastopanje na
trgu
 neaktivnost ponudnikov ob vinsko-turističnih
cestah
 nejasno nasledstvo na nekaterih kmetijah
 prepočasno vračanje vloženih sredstev
 pomanjkanje finančnih sredstev za razvoj
 premalo vlaganja v promocijo
 pomanjkanje
nočitvenih
kapacitet
na
turističnih kmetijah

NEVARNOSTI
 stroga in prehitro spreminjajoča se zakonodaja
s področja dopolnilnih dejavnosti oz. turizma
na kmetiji
 dolgi
postopki
pridobivanja
ustrezne
dokumentacije za registracijo turizma na
kmetiji in za nadaljnji razvoj
 privilegiranje ostalih turističnih ponudnikov
(ne turističnih kmetij) s strani lokalnih
turističnih organizacij
 širjenje gostinske ponudbe na turistične
kmetije in izpodrivanje turističnih kmetij v
pravem pomenu besede
 nasledniki se ne bodo ukvarjali s turizmom na
kmetiji
 opustitev primarne kmetijske dejavnosti
 preobremenjenost družinskih članov
 pasivnost ponudnikov
 nezainteresiranost turističnih ponudnikov za
skupne akcije
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10. SKLEP
Kmetijstvo daje območju občine Krško poseben pečat. Zaradi ugodnih naravnih
pogojev je kmetijstvo na tem območju pomembna gospodarska panoga. Kljub obsežnim
kmetijskim površinam je glavna težava kmetovalcev, da so njihove kmetije majhne, v
povprečju ima kmetijsko gospodarstvo v občini v uporabi 5,2 ha kmetijskih zemljišč, kar
večini kmetijskih gospodarstev ne omogoča želenega ekonomskega standarda. Kot dodaten
vir zaslužka na kmetiji so se tako nekatera kmetijska gospodarstva odločila za registracijo
dopolnilne dejavnosti. Za predelavo kmetijskih pridelkov, medu in čebeljih izdelkov, zelišč,
gozdnih sadežev, gob in gozdnih sortimentov, ki jo ima registriranih 22 kmetij, je turizem na
kmetiji druga najpogosteje registrirana dopolnilna dejavnost v občini.
Turizem na kmetiji je opredeljen kot dopolnilna dejavnost na kmetiji. Gre za eno
zahtevnejših dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki jo opredeljujeta Zakon o kmetijstvu in
Zakon o gostinstvu ter podzakonski predpisi, ki določajo minimalne tehnične pogoje in
minimalni obseg storitev za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji, pogoje glede
kategorizacije turističnih kmetij z nastanitvijo, sanitarno zdravstvene pogoje za prostore,
opremo, naprave in osebe in veterinarsko sanitarne pogoje za proizvodnjo živil živalskega
izvora (Združenje turističnih kmetij …, 2014). Glavni namen diplomskega dela je bil opraviti
intervjuje z nosilci turistične dejavnosti na teh kmetijah in ugotoviti trenutno stanje turizma na
izbranih kmetijah, pozitivne in negativne učinke, pomen izvajanja dejavnosti za nosilce in
pokrajino ter podati predloge za njihov nadaljnji razvoj.
Kljub temu da skozi občino Krško poteka avtocestna povezava med Ljubljano in
Zagrebom, glavna železniška proga, ki povezuje osrednjo Evropo z Balkanom, in da je
oddaljena od Ljubljane in Zagreba le 45 minut vožnje z osebnim avtomobilom ter da občino
krasita raznovrstna in dobro ohranjena naravna in bogata kulturna dediščina, je bilo turizmu v
preteklosti posvečene relativno malo pozornosti. Občina je bila poznana predvsem po
industriji in jedrski elektrarni, turizmu pa se je začela bolj načrtno posvečati šele v zadnjih
desetletjih in ima na tem področju še nerazvit potencial. Za razliko od ostalih območij v
Sloveniji se je tudi turizem na kmetiji v krški občini začel razvijati precej pozno. Najstarejša
turistična kmetija (Grubar, danes ne deluje več) je začela s svojim delovanjem v osemdesetih
letih prejšnjega stoletja in je bila na tem področju kar nekaj let edina. Ostale turistične kmetije
so nastale po osamosvojitvi oz. kar šest od trenutno desetih kmetij se je začelo ukvarjati s
turistično dejavnostjo na kmetiji šele v zadnjem desetletju. V občini Krško je tako trenutno
(leta 2014) registriranih 10 turističnih kmetij, vse med njimi se ukvarjajo le z gostinsko
dejavnostjo. Gre za 5 izletniških kmetij, 3 vinotoče in 2 turistični kmetiji z nastanitvijo, ki
ponujata nastanitev v zidanici.
Odločitev za registracijo turizma na kmetiji vsekakor ni enostavna, vendar so se
nosilci te dejavnosti zanjo večinoma odločili sami oz. ob pomoči kmetijsko-svetovalne službe,
zaradi možnosti dodatnega zaslužka in prodaje lastnih kmetijskih pridelkov (zlasti vina) na
domu, po višji ceni in z manj stroški kot drugje. K temu so jih spodbudili tudi premajhni
dohodki iz osnovne kmetijske dejavnosti. V pomoč pri izvajanju turizma na kmetiji so bila
nosilcem in gospodinjam števila izobraževanja, ki so se jih udeleževali. Kot največjo težavo
pri uvajanju dopolnilne dejavnosti so nosilci turistične dejavnosti na kmetiji, poleg
pomanjkanja finančnih sredstev, navedli birokratske težave kot so dolgotrajni postopki
pridobivanja ustrezne dokumentacije in prehitro spreminjajoča se zakonodaja.
Dandanes tudi na turističnih kmetijah ni več dovolj, da turistom ponudijo le dobro
hrano, lepo sobo in nasmeh. Vsaka kmetija mora oblikovati lastno celovito ponudbo za goste
ter tudi poskrbeti za ustrezno promocijo, da bo privabila in obdržala goste. Na osnovi
pogovorov z nosilci turistične dejavnosti na kmetiji lahko sklenemo, da je trenutna ponudba
na večini turističnih kmetij preveč klasična. Turistične kmetije sicer ponujajo okusno,
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tradicionalno domačo hrano in pester izbor domačih vin, vendar to ponujajo skoraj vse
turistične kmetije. Kmetije bi lahko obiskovalcem ponujale tudi na sami kmetiji več doživetij,
kot so hranjenje, božanje živali, pomoč pri kmečkih opravilih, vožnja s traktorjem ipd.
Kmetija lahko registrira tudi negostinsko dejavnost v turizmu. Na večini kmetij poskrbijo le
za razne degustacije, hrano in pijačo, ostale ponudbe pa ne razširjajo. Priporočljivo bi bilo, da
bi vsaka kmetija razvila, lahko tudi v sodelovanju z ostalimi turističnimi ponudniki, produkt,
ki bi bil drugačen in značilen le za to kmetijo. Kot primer navajam Etnoart turizem Špiler, ki
se je odločil za razvijanje etno art turizma. Na Špilerjevi domačiji si lahko obiskovalci
ogledajo razstave umetnikov, obenem na kmetiji umetniki tudi ustvarjajo in kmetija gosti
številne umetniške in kulturne dogodke, ki skrbijo za prepoznavnost in promocijo kmetije.
Med gosti, ki obiščejo turistične kmetije, prevladujejo domačini, nekaj je tudi tujcev,
ki so zelo različnih narodnosti. Med tujci je največ Hrvatov, Italijanov, Nizozemcev in
Avstrijcev. Značilna je največja zasedenost ob koncih tedna ter v času med oktobrom in
decembrom in v spomladanskih mesecih, najmanj obiskane so poleti, ko si večina družin in
posameznikov vzame čas za počitnikovanje in se odpravi na dopust za več dni, česar pa
izbrane kmetije zaenkrat še nimajo v ponudbi. Med obiskovalci prevladujejo enodnevne
organizirane skupine in družine.
Turizem na kmetiji ima velik pomen tako za družine (z ekonomskega in socialnega
vidika) kot tudi za samo pokrajino in okolje. Turistična dejavnost na kmetiji daje možnost
zaposlitve na domu in dodatnega zaslužka. Obenem lahko kmetije v okviru dopolnilne
dejavnosti na ta način prodajo lastne kmetijske pridelke na domu, po višji ceni in z manj
stroški kot drugje. Kot prednost prodaje na domu nosilci navajajo tudi takojšnje plačilo.
Večini družin pa turizem na kmetiji pomeni več kot le vir preživetja. Delo z ljudmi družinske
člane veseli, vsak gost, ki jih obišče, jim polepša dan, jim da dodatno energijo in spodbudo za
naprej. Nosilci turistične dejavnosti vidijo lastne kmetije tudi kot dobre promotorje lokalne,
doma pridelane hrane. Turistične kmetije so pomembne za podeželje, saj večajo pestrost
turistične ponudbe območja in njeno turistično vrednost. Povečujejo prepoznavnost regije oz.
občine, hkrati pripomorejo tudi k razvoju turizma v kraju oz. naselju. Turistične kmetije
vzbujajo v obiskovalcih interes za kmečko dediščino in obenem tudi za turistične
znamenitosti v okolici. Z zaposlovanjem na kmetiji skrbijo tudi za ohranjanje poselitve na
podeželju in s tem za ohranjanje obdelanosti kulturnih površin. Pretirano, nekontrolirano in
nestrokovno ukvarjanje s turistično dejavnostjo na kmetiji lahko privede tudi do negativnih
učinkov, kot so nepremišljena gradnja objektov na turistični kmetiji, degradacija okolja zaradi
povečanega števila turistov in turistične infrastrukture, spreminjanje odnosov znotraj družine
in upadanje interesa za osnovno kmetijsko dejavnost v družini.
Za to vrsto turizma je vedno več zanimanja, saj turisti, ki so vsakodnevno izpostavljeni
nezdravemu delovnemu in življenjskemu okolju, hrupu in stresu, iščejo turistične destinacije,
ki jim nudijo mir, čisto okolje, svež zrak ter doma pridelano hrano. Vse to ponujajo turistične
kmetije, vendar po pregledu in analizi obstoječega stanja ugotavljamo, da bo potrebnega še
veliko dela in sodelovanja med samimi ponudniki turizma na kmetiji kot tudi sodelovanja z
ostalimi ponudniki turizma, društvi in akterji turističnega razvoja v občini, da se bo ponudba
na kmetijah še izboljšala in privabljala več obiskovalcev, obenem pa bi sam razvoj turizma
prinesel tudi pozitivne učinke za celotno skupnost. Zlasti se mora izboljšati povezovanje med
ponudniki glede skupne ponudbe in promocije. Na večini kmetij priznajo, da premalo sredstev
in truda vlagajo v lastno promocijo. Zlasti turistične kmetije s tradicijo se še vedno zanašajo
na oglaševanje od ust do ust oz. na pohvale in priporočila, ki jih o njih obiskovalci prenašajo
na prijatelje in znance, le-to pa dandanes ni več dovolj.
Največja priložnost za izletniške kmetije je preoblikovanje v turistične kmetije z
nastanitvijo. Nastanitev v občini Krško primanjkuje, zlasti na podeželju, kjer so turistom na
voljo le nastanitve v sobah in zidanicah, vendar so te, kot pravijo lastniki, s strani nekaterih
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obiskovalcev obravnavane v slabšalnem pomenu, saj si pod pojmom zidanica predstavljajo
slabšo kvaliteto nastanitve. Lastnikom zidanic le-te omogočajo le dodaten vir zaslužka, ki pa
nima velikega pomena za njih same, sami so se v to dejavnost podali običajno le zaradi
lastnega veselja in ne zaradi dodatnega zaslužka. Zidanice so v teh vinorodnih območjih že od
nekdaj, sedaj so jim nekateri dodali le še dodatno vrednost, da se ponudijo tudi turistom, saj
so povečini drugače povsem mrtev kapital, ki večino leta ni v uporabi. Turisti, ki prebivajo v
zidanicah, te običajno izberejo le za prenočitev in se v njih ne zadržujejo dlje časa. Od
lastnika zidanice je odvisno, ali tem turistom ponudi poleg zajtrka še dodatno ponudbo,
kakšen izlet ipd. Klasičnih nastanitev na kmetijah na osnovi polpenziona v občini ni in to je
vsekakor priložnost za katero izmed izletniških kmetij. Ob odločitvi za nastanitev na turistični
kmetiji se lahko kmetija odloči tudi za dodatno, specializirano ponudbo, ki omogoča večjo
prepoznavnost, boljšo opremljenost, višjo kakovost in prilagojenost potrebam in pričakovanju
gostov. Primerne specializacije za izbrane kmetije so predvsem vinogradniška kmetija,
kolesarjem prijazna kmetija in ekološka turistična kmetija.
Turistične kmetije bodo v prihodnje morale bolj skrbeti za oživljanje domačih obrti in
kmečkih opravil, ena izmed možnosti je organizacija prireditev s ciljem ohranjanja šeg in
običajev. Turistične kmetije lahko organizirajo razne kulinarične, glasbene, rokodelske
večere, kmečke ali vaške igre in na ta način privabijo obiskovalce ter obenem poskrbijo za
lastno promocijo kmetije. Del kmečkih opravil je smiselno predstaviti tudi vsakodnevnim
obiskovalcem in jim dati možnost, da se tudi sami preizkusijo v nekaterih kmečkih opravilih.
Kmetije morajo izkoristiti tudi potenciale bližnje okolice oz. naravne in kulturne
znamenitosti v bližini kmetij ter obstoječe vinske, kolesarske in pohodniške poti. Turisti so
dandanes vse bolj zahtevni in si poleg okusne, domače hrane in pijače ter gostoljubnosti želijo
tudi doživetij, tako na kmetiji kot tudi v okolici. V občini Krško je na voljo dovolj možnosti
za aktivno rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa, poskrbeti je potrebno le za
promocijo teh dejavnosti v povezavi z ostalimi turističnimi ponudniki, med katerimi so tudi
izletniške kmetije, vinotoči in zidanice, in turistom, ki obiščejo kmetijo, te dejavnosti tudi
predstaviti. Zaenkrat sama okolica kmetije in s tem dopolnilna turistična ponudba nima
bistvenega vpliva na obiskanost turističnih kmetij, saj je naključnih obiskovalcev dokaj malo.
Kmetije so morajo truditi, da bodo ohranjale avtentično ponudbo, pristno domačo
kulinariko in ponudbo lastnih vin, obenem pa morajo nosilci turistične dejavnosti na kmetiji
poskrbeti za ohranjanje primarne kmetijske dejavnosti na kmetiji in za ohranjanje okolja, saj
je prav čisto in mirno okolje eden izmed motivov, ki privablja obiskovalce na turistične
kmetije.
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11. SUMMARY
Agriculture has a special meaning for the area surrounding Municipality of Krško.
Because of its natural resources agriculture is an important industry in this area. Despite the
extensive farmland the main obstacle is the size of the individual farms. On average the size
of the farm is 5,2 ha, which is not enough to achieve economic standard. As an added source
of income some farms have decided to register supplementary activities. After food
processing of honey, herbs, forest fruits, mushrooms (registered by 22 farms), agritourism is
the second most registered supplementary activity.
Agritourism is defined by Agriculture Act, Hospitality Industry Act and regulatory
provisions which stipulate minimal technical and service standards, requirements for
categorization of tourist farms with accommodation, and sanitation requirements. The aim of
the thesis was to interview the operators of the supplementary activities on the observed
farms, to establish the current state of tourism on the farms, positive and negative
consequences, the importance of supplementary activities for the operators and for the
landscape, and to give suggestions for further development of agritourism.
Municipality of Krško has in the past paid little attention to tourism despite its diverse
and well preserved natural and cultural heritage, the proximity to Ljubljana-Zagreb highway
and to the main railway connecting Central Europe to East Europe. Krško is known for its
industry and nuclear plant. Only in the recent years has tourism come into focus so the
municipality still has undeveloped tourism potential. Agritourism in Krško has started
developing relatively late. The oldest tourist farm (Grubar, not operating anymore) was
established in the 1980s and was the only tourist farm in the area for a long time. Other tourist
farms have been founded after the independence. Furthermore six out of ten farms operating
today added tourism to their offer only in the last decade. In Krško there are currently (2014)
ten tourist farms registered, all of them deal with hospitality industry. Among the ten farms,
five are excursion farms, 3 wineries and two tourist farms with accommodation who offer
accommodation in a vineyard cottage.
The decision to register agritourism most definitely is not an easy one. Nevertheless,
the operators have come into this decision alone or with the help from agricultural advisory
services. The reasons behind the decision are additional income, opportunity to sell their
products directly on the farm (especially wine) for higher price and lower costs, and
insufficient income from general faming activity. Additional help for the operators of
agritourism came in the form of trainings, which they attended. As the biggest obstacle
operators pointed out problems with administration, legal regulation and registration.
Nowadays a tourist farm has to offer more to a visitor than just good food, nice room
and a smile. Every farm has to create corporate identity and promote themselves in order to
attract and keep their guests. Based on the interviews with the operators we can conclude that
the current offer on the tourist farms is not up to modern standards. The typical offer includes
degustation of traditional homemade food and local wines. The offer could be expended by
adding activities such as feeding and petting the animals, help with the farm chores, riding a
tractor etc. Every farm should develop a unique product or service, typical for the area. As an
example I present Etnoart turizem Špiler (Etnoart tourism Špiler). On the farm visitors can
view art exhibitions or participate in many of the cultural events held there.
Visitors are mostly locals, among the foreigners prevail visitors from Croatia, Italy,
Netherlands and Austria. The highest occupancy rate on the farms is on the weekends, in the
months between October and December and in the spring. The lowest rate is in the summer.
Among the guest prevail daily organized groups and families.
Agritourism has an important impact on landscape, environment and on economic and
social aspect of the community. Farm-tourism activity gives an opportunity for self90

employment and additional income. At the same time the farms can sell their products directly
on the farm for higher prize and lower costs and get immediate payment. For most families
agritourism represents more than just an income source, they take pride in their work and
greet every guest with immense hospitality and joy. Operators see agritourism as an activity
that promotes locally produced food, adds diversity to local tourist offer and increases its
value. Furthermore it improves regional recognisability, adds to the development of the area
and increases outside interest in local heritage. Tourist farms give employment to the local
population which reduces depopulation and sustains cultivated farmland. Exaggerated,
uncontrolled, inexpert management of agritourism can lead to negative consequences such as
irresponsible construction of tourist complexes, environmental degradation caused by tourists
and tourist infrastructure, changes in interfamiliar relations, decreased interest in farming.
There is a growing interest in tourist farms as tourists are looking for an escape from
their stressful and unhealthy lifestyle to serenity and calmness of the countryside. Overview
of the current state of agritourism in Krško showed that it will take a lot of effort and
collaboration not only between farm tourism providers but also between them and other
tourism providers, societies or tourism development actors in order to improve the offer and
invite more visitors. At the same time the development of tourism will have positive effects
on the whole community. Tourist farms should put more focus on their promotion. On most
farms the operators admitted that they do not invest enough funds and effort into promotion.
Tourist farms with long tradition especially depend on visitors’ recommendations to their
friends.
The biggest opportunity for the excursion farms is recategorisation into tourist farms
with accommodation. In the Municipality of Krško there is a lack of accommodation, notably
in rural areas. The only accommodations available there are rooms and vineyard cottages.
Vineyard cottages are, according to the owners, perceived by some visitors as lower quality
accommodations. Vineyard cottages are a traditional feature in these areas and by using them
for accommodation the operators applied an added value to otherwise unused capital.
Tourists usually use them for an overnight stay and not as a long-term accommodation. It
depends on the owner if these tourists are offered any additional services such as breakfast,
excursions etc. Opportunity for the excursion farms is in the half-board accommodation as
there is no such accommodation in the area. A farm can decide to broaden their offer by
including special, added services which enable higher quality, better recognition and
adaptation to the needs expectations of the guests. Appropriate specializations for the selected
farms include vineyard farm, cyclist friendly farm and eco-tourism farm.
In the future tourist farms will have to provide revival of the rural crafts and chores.
One of the possibilities is organization of themed events, all with the purpose to preserve the
old customs and traditions. The tourist farms can organize different culinary, musical and
craft evenings or rural games as a way to promote their farm and invite new visitors.
Farmers should exploit local potentials such as natural and cultural heritage and theme
trails. The Municipality of Krško offers a lot of opportunities for actively spending your free
time, which satisfies the growing demands of the tourists. Despite the potential of the area
there is still prevailing number of coincidental visitors, which presents a growing need for
networking and promotion of all local tourism providers.
The tourist farms have to strive to preserve authentic offer, local cuisine and locally
produced wines. Operators should maintain agricultural activities on the farm and
simultaneously aim to protect the environment, as clean and peaceful environment is another
important factor that attracts the visitors.
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