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TURISTIČNE KMETIJE NA OBMOČJU OBČIN RAVNE NA KOROŠKEM IN
PREVALJE
IZVLEČEK:
Turistična dejavnost na kmetijah postaja vedno bolj zanimiva oblika turizma in je ena
najpogostejših dopolnilnih dejavnosti, za katere se odločajo slovenski kmetje.
Povpraševanje po bivanju v naravnem, čistem okolju, v stiku z naravo, po domačnosti se
povsod po svetu in tudi pri nas veča. V diplomski nalogi so predstavljene turistične kmetije
v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje, na katerih je bila izvedena anketa in na njeni
osnovi analizirana ter predstavljena obstoječa ponudba teh kmetij. Glavni cilji so bili
ugotavljanje pomena turistične dejavnosti na kmetiji za nosilce in za samo pokrajino,
možnosti nadaljnjega razvoja turizma na kmetijah ter njegovih pozitivnih in negativnih
učinkov. Dohodki samo iz kmetijske dejavnosti so na območju teh občin majhni, saj
naravnogeografske razmere za to dejavnost niso najbolj ugodne in zato si kmetje iščejo
možnosti dodatnega zaslužka. Turistična dejavnost kot dopolnilna dejavnost jim prinaša
dodaten vir prihodka, polega tega pa se s tem ohranjajo tradicionalne posebnosti
podeželskega okolja. Turistom ne zadošča zgolj gostinska ponudba, ampak želijo dodatno
ponudbo v obliki različnih rekreativnih dejavnosti ter ogledov kulturnih, zgodovinskih in
drugih znamenitosti. Ob upoštevanju želja posameznih skupin gostov je prihodnost teh
kmetij specializirana ponudba, za katero pa se je sedaj na obravnavanem območju odločila
le ena kmetija.
Ključne besede: turistična geografija, Koroška regija, Občina Ravne na Koroškem,
Občina Prevalje, dopolnilne dejavnosti, turistične kmetije, turistične znamenitosti

TOURIST FARMS IN THE MUNICIPALITIES OF RAVNE NA KOROSKEM
AND PREVALJE
ABSTRACT:
Developing tourism on farms is becoming a more and more interesting form of tourism and
is one of the most frequent supplementary activity chosen by Slovenian farmers. The
demand for being in a natural, clean environment, surrounded by nature, and for
comfortable and homely atmosphere is increasing in Slovenia and all over the world as
well. In this degree paper the tourist farms in the municipalities of Ravne na Koroskem and
Prevalje are presented, where the survey was conducted and on its basis the present offer
these farms provide was analysed and described. The main goals included establishing the
meaning of tourism activity on a farm for the holders and for the landscape itself, the
possibilities of further development of tourism on farms and its positive and negative
effects. The income of the agricultural activity is very low in the area of these
municipalities as the natural-geographic conditions for this kind of activity are not entirely
favourable, which is why farmers are looking for other opportunities of making extra
money. Tourism activity as a supplementary activity provides extra income for farmers and
it helps preserving traditional features of the rural environment. Tourists expect more than
just a hospitality offer - they want more possibilities in the form of various recreational
activities and cultural, historical and other sightseeing. Regarding the wishes of the
individual groups of guests the future of these farms lies in a specialised offer. Only one
farm in the analysed area has decided on such an offer.
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Keywords: tourism geography, Koroska Region, The Municipality of Ravne Na
Koroskem, The Municipality of Prevalje, supplementary activities, tourist farms, tourist
sightseeing
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1. UVOD
Mežiška dolina je zaradi raznolike reliefne oblikovanosti ter samotnih kmetij, posutih po
hribovitem svetu, zelo lepa in posebna ter za turiste tudi privlačna. Tu še vedno živijo
gostoljubni ljudje, ki postrežejo s koroškim moštom, rženim kruhom iz krušne peči in
suhomesnatimi izdelki, sušenimi v kašči, značilni arhitekturni zakladnici koroških kmetij.
Poleg naravnih lepot, kulturnih in drugih zanimivosti želijo danes turisti spoznati tudi ljudi,
njihove šege in navade. Povpraševanje po bivanju na kmetijah, po domačnosti in stiku z
naravo se veča. To daje podeželju velike možnosti za turistični razvoj. Z njim se
izboljšujejo zaposlitvene možnosti, ki temeljijo na tradicionalnem znanju, delovni sili,
obstoječih surovinah in delovnem okolju. S spodbujanjem turizma se ohranjajo naravne
vrednote, urejajo tematske poti in infrastruktura. Tako turistične kmetije ohranjajo
primarno pokrajino in kulturno-zgodovinsko dediščino, hkrati pa izboljšujejo kvaliteto
življenja lokalnega prebivalstva.

1.1 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKE NALOGE
Namen mojega diplomskega dela je analizirati in predstaviti obstoječo ponudbo turizma
kot dopolnilne dejavnosti na kmetijah v Občini Ravne na Koroškem in Občini Prevalje.
Temeljni cilji diplomskega dela so:
→ predstaviti pogoje (zakonske, materialne) za nastanek turističnih kmetij;
→ analizirati in predstaviti ponudbo turističnih kmetij na območju občin Ravne na
Koroškem in Prevalje;
→ ugotoviti pomen oz. vlogo turističnih kmetij za nosilce dejavnosti in za pokrajino;
→ predstaviti pozitivne in negativne učinke turistične dejavnosti na kmetiji;
→ ugotoviti možnosti nadaljnjega razvoja turizma na kmetijah.

1.2 METODE DELA
Diplomsko delo sestavlja šest poglavij. Prvo predstavlja temo, namen in cilje dela ter
metodologijo. V naslednjih dveh poglavjih so navedene bistvene naravne in
družbenogeografske značilnosti spodnjega dela Mežiške doline. V četrtem poglavju so
najprej opisane dopolnilne dejavnosti nasploh, nato je večja pozornost namenjena turizmu
na kmetiji kot dopolnilni dejavnosti in pogojem, ki so potrebni za njeno opravljanje.
Turistične kmetije na območju občin Ravne na Koroškem in Prevalje so predstavljene v
petem poglavju, v podpoglavju je posebna pozornost namenjena analizi anketnega
vprašalnika. V zadnjem poglavju so podane glavne ugotovitve dela, sledijo pa še viri in
literatura ter priloge.
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Za pridobitev informacij in podatkov sem uporabila več metod.
→ Zbiranje virov. Pred začetkom pisanja naloge sem pregledala literaturo in vire, ki so se
nanašali na obravnavano temo. Za predstavitev ter opis naravno- in družbenogeografskih
značilnosti obstaja dovolj literature. Tudi literature, ki obravnava turistične kmetije oz.
turistično dejavnost na kmetiji na splošno, je dovolj, te, ki bi obravnavala turistične kmetije
v širšem obsegu na danem območju, pa ni. So le diplomska dela, ki obravnavajo turistične
kmetije v celotni Mežiški dolini ali v njenem zgornjem delu, a ne temeljijo na podrobni
analizi.
→ Analiza primarnih virov. Analizirala sem dva zakona, in sicer Zakon o kmetijstvu in
Zakon o gostinstvu, v nadaljevanju pa Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o
minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, Pravilnik o
usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, Pravilnik o registraciji
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, Pravilnik o sanitarno-zdravstvenih pogojih za predelavo
živil rastlinskega izvora kot dopolnilno dejavnost na kmetiji, Pravilnik o kategorizaciji
nastanitvenih obratov ter Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji.
→ Analiza sekundarnih virov. Iz literature in člankov sem zbirala informacije, ki sem jih
uporabila pri opredelitvi značilnosti in lastnosti turizma na kmetijah.
→ Analiza internetnih virov. S spletnih strani sem pridobivala podatke o turističnih
znamenitostih, ki se nahajajo v neposredni bližini turističnih kmetij.
→ Analiza statističnih podatkov. S pomočjo statističnih podatkov, ki jih je zbral
Statistični urad RS, sem predstavila nekatere značilnosti prebivalstva, kot sta starost in
zaposlenost v različnih skupinah dejavnosti. Poleg tega sem tudi analizirala podatke o
prenočitvenih zmogljivostih ter prihodih in prenočitvah turistov v občinah Ravne na
Koroškem in Prevalje.
→ Anketa. Izvedla sem jo terensko na osemnajstih turističnih kmetijah na območju občin
Ravne na Koroškem in Prevalje. Pridobljene podatke sem analizirala in grafično
predstavila.
→ Analiza SWOT. Kratica SWOT je angleškega izvora in pomeni: strengths, weaknesses,
opportunities in threats, kar je v slovenščini: prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. S
to analizo sem želela predstaviti opažene prednosti in slabosti turizma na kmetiji ter
izpostaviti priložnosti in morebitne nevarnosti pri nadaljnjem razvoju turističnih kmetij.
→ Delo na terenu. Z ogledom turističnih kmetij in tudi celotnega območja, na katerem se
kmetije nahajajo, ter v pogovoru z nosilci turističnih dejavnosti sem pridobila zelo
pomembne informacije, ki so mi bile v veliko pomoč pri izdelavi diplomskega dela.
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2. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SPODNJE MEŽIŠKE DOLINE
Mežiška dolina je s svojimi naravnogeografskimi raznolikostmi, ki temeljijo v pestri
sestavi kamninske zgradbe, v reliefni izoblikovanosti, višinski razčlenjenosti, podnebnih in
rastnih pogojih, prispevala k nastanku svojevrstne kulturne pokrajine (Natek, 1987).
Območje po naravnogeografski regionalizaciji spada v alpski svet, natančneje med Strojno,
Kozjak in Pohorje. To je edini del Centralnih Alp, ki sega med Celovško kotlino in
Graškim nižavjem čez državno mejo v Slovenijo. Skupna značilnost površja pokrajine je
hribovit relief, raven svet je omejen na nasute dele dolin. Obsega območje doline reke
Meže, in sicer od izvira pa do njenega izliva v reko Dravo, obkrožena je z vrhovi Pece,
Olševe, Raduhe in Uršlje gore. Na severu in zahodu Mežiško dolino omejuje državna meja
z Republiko Avstrijo, na jugu meji na Savinjsko-šaleško regijo. V zgornjem, ožjem delu
doline se nahajata občini Črna na Koroškem in Mežica, spodnji del, kjer je reka Meža
oblikovala do 1 kilometer široko dolino, obsegata občini Prevalje in Ravne na Koroškem.
Osrednji del spodnje Mežiške doline je tudi najgosteje poseljen in tako sta Prevalje in
Ravne danes skoraj povezana v eno naselje.

Slika 1: Spodnji del Mežiške doline.

Vir: Ravne na Koroškem, 2010
Občina Prevalje se nahaja v delu Mežiške doline, kjer se ta najbolj razširi in kjer reka
Meža priteče iz ozke soteske na prostranejše polje, prekrito z nanosi iz ledene dobe. Njena
površina obsega 58,6 km² in vključuje naslednjih 13 naselij: Belšak, Breznica, Dolga Brda,
Kot pri Prevaljah, Leše, Lokovica, Poljana, Prevalje, Stražišče, Suhi vrh, Šentanel, Zagrad
in Jamnica. Naselje Prevalje leži na nadmorski višini 411 metrov ob glavni cesti Dravograd
- Črna na Koroškem, skozi teče reka Meža, na severni strani ga obdajata Dolga Brda in
Stražišče, na jugu pa Navrški, Temlov in Riflov vrh (Občina Prevalje, 2009).
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Slika 2: Občina Prevalje.

Vir: Prevalje, 2010
Občina Ravne na Koroškem leži v razgibani pokrajini spodnje Mežiške doline in po
površini obsega 63,4 km² s 16 naselji, in sicer: Brdinje, Dobja vas, Dobrije, Koroški
Selovec, Kotlje, Navrški Vrh, Podgora, Podkraj, Preški Vrh, Ravne na Koroškem, Sele –
del, Stražišče, Strojna, Tolsti Vrh – del, Uršlja Gora in Zelen Breg. Za ta del doline je
značilna gostejša poseljenost dolinskega dela z mestnim središčem, na obrobju, ki ga
zvečine pokriva gozd, je poseljenost redkejša. Mesto Ravne, ki leži na nadmorski višini
389,2 metra, se nahaja ob sotočju Zelenbreškega potoka, potokov Suhe in Hotuljke ter reke
Meže (Občina Ravne na Koroškem – občina v številkah, 2009).
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Slika 3: Ravne na Koroškem z okolico.

Vir: Ravne na Koroškem, 2010

2.1 RELIEF
Kot že rečeno, spada območje spodnje Mežiške doline v alpski svet (Strojna, Kozjak in
Pohorje), za katerega je značilen hribovit relief. Povprečen naklon v alpskem svetu znaša
18º. Na območju prevladujejo nadmorske višine od 600 do 800 m, kjer se nahaja tudi
največ turističnih kmetij. Velik pomen v hribovitih pokrajinah ima ekspozicija pobočja, kar
vpliva na poselitev in razporeditev različnih človekovih dejavnosti na osojne in prisojne
lege. Tako so kmečke domačije in bližnja obdelovalna zemljišča predvsem na prisojnih
ekspozicijah, na osojnih legah pa je gozd (Geografski atlas Slovenije, 1998; Perko, 1998).
Občini obsegata tudi del Hotuljskega podolja z največ ravnega sveta in gosto poselitvijo.
Podolje se razprostira v ozkem pasu od Sel mimo Kotelj proti Lešam in naprej do kmetov
Stovčnika in Pikala. Na neogenih sedimentih podolja se je razvil nizek, gričevnat, lahko
prehoden svet, ki je že od nekdaj nudil ugodne pogoje za prehod iz Mislinjske doline v
Celovško kotlino. Številni potoki so v podolje vrezali prečne doline ter ga precej na gosto
razčlenili (Medved, 1967).
Za reliefno izoblikovanost današnjega površja je pomembno tudi pleistocensko ledeniško
delovanje. Tako sta ob viških ledenih dob potoka Hotuljka in Suha nanesla izpod ledenikov
na Uršlji gori precej fluvioglacialnega gradiva in sta ob vstopu v širšo dolino Meže
ustvarila precej obsežna vršaja (Medved, 1967).
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Hribovje Strojna je poraslo z gozdovi ter prepleteno s senožetmi in samotnimi kmetijami.
Zanj so značilne še masivnost, zložena slemena in globače. Glavno sleme se razprostira na
nadmorski višini 1000-1060 m. V hrbtih, ki se od glavnega slemena vlečejo na sever in
jug, so dobro vidne široke police, zlasti v višinah 920-970 m, 838-880 m in 720-760 m. Te
police je človek izrabil za kulture in v ta namen izkrčil gozd. Na slemenu severno od
Jamnice so opazni ostanki nekdanjega ravnika. Razvodnica je precej bliže Dravi kot Meži,
zato so južna pobočja manj strma kot severna. Večji potoki so izdolbli globoke grape, ob
katerih so pobočja dokaj strma in otežujejo prehodnost v prečnih smereh (Medved, 1967).
Nakloni v grapah in ponekod v dolini reke Meže (območje Votle peči) segajo preko 30º.
Strmi nakloni so v večini posledica geološke zgradbe.
Glede na geomorfološki razvoj na Slovenskem na območju prevladuje destrukcijski rečnodenudacijski relief, za katerega je značilno prepletanje dolin in vmesnih slemen. Relief je
nastal pretežno z erozijo in denudacijo ter se pojavlja na območjih iz vododržnih kamnin.
Ob reki Meži se pojavlja akumulacijski rečno- denudacijski relief, za katerega je značilno,
da so ga izoblikovale reke, ki so v tektonske udornine odložile več deset metrov debele
nanose proda, peska in gline. V manjši meri se nad Ravnami na Koroškem na območju
Brinjeve gore pojavlja tudi apneniški kraški relief (Geografski atlas Slovenije, 1998;
Gabrovec, Hrvatin, 1998).
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2.2 GEOLOŠKA ZGRADBA
Karta1: Geološka zgradba Mežiške doline.

Vir: Enciklopedija Slovenije, 1993
LEGENDA

Na območju prevladuje pestra geološka zgradba, ki se kaže v stiku vulkanskih kamnin z
metamorfnimi in sedimentnimi.
Hribovje Strojna je del Vzhodnih Alp in je v tektonskem smislu podaljšek Pohorja. Večino
Strojne sestavljajo metamorfne kamnine, najpogosteje kremenovo-sericitni filit,
muskovito-biotitov gnajs in blestnik ter klorito-amfibolov skrilavec. Na ožjem območju
Brinjeve gore sta zastopana lapornati apnenec in skrilavi lapor, na širšem območju pa tudi
kvarcit. Ozek pas na desnem bregu reke Meže zavzema temni filitoidni skrilavec, med
katerega so marsikje vključene pole apnencev. Od Leš proti Kotljam se pojavlja pas
peščenega laporja in peščenjaka. Ob Meži in večjih potokih se nahajajo kvartarni rečni
nanosi. Geološka posebnost območja je tudi pojavnost pegmatitnih žil s kristali črnega
turmalina. Severno od Raven, na območju Tolstega vrha in Zelen brega, se nahajajo
največje količine pegmatita.
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2.3 PODNEBJE
Občini spadata v območje, za katerega je značilno podnebje nižjega gorskega sveta v
severni Sloveniji. Povprečna temperatura najtoplejšega meseca znaša več kot 10º C,
povprečna letna količina padavin pa od 1100 do 1700 mm. Za ta tip podnebja je značilen
celinski padavinski režim, kar pomeni, da v povprečju dobra tretjina padavin pade v
poletnih mesecih, drugi višek je novembra (Geografski atlas Slovenije, 1998; Ogrin, 1998).
Količina padavin se v Mežiški dolini zmanjšuje proti vzhodu in severu. Uršlja gora v
povprečju prejme 1317 mm padavin, Ravne na Koroškem 1178 mm, Strojna pa le še 1128
mm padavin. Po podatkih za obdobje 1961-1990 znaša srednja letna temperatura na
Ravnah na Koroškem 8,3º C, najtoplejši mesec je julij (18,3º C), najhladnejši pa januar (2,9º C). Srednja letna maksimalna temperatura znaša 14,2º C, srednja letna minimalna
temperatura pa 3,6º C. Tretjina dni v letu ima minimalne temperature pod 0º C.

Preglednica 1: Povprečna količina mesečnih padavin za obdobje 1961-1990.
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Vir: Klimatografija Slovenije: Padavine za obdobje 1961-1990, 1995

Graf 1: Povprečna količina padavin, 1961-1999, Ravne na Koroškem in Strojna.

Vir: Klimatografija Slovenije: Padavine za obdobje 1961-1990, 1995
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Celinske klimatske poteze so zaznavne tudi v temperaturah. Primerjava oktobrskih in
aprilskih temperatur kaže, da so jeseni vselej toplejše kot pomladi. Povezanost srednjih
mesečnih temperatur in nadmorskih višin je odločilna za nekatere oblike gospodarstva,
zlasti za kmetijstvo. V preteklosti je vplivala tudi na zgornjo mejo agrarne poselitve
(Slovenija: pokrajine in ljudje, 2001).
Letno je približno 66 dni s snežno odejo, vendar se v zadnjih letih zaradi klimatskih
sprememb število teh dni zmanjšuje. V Mežiški dolini se lahko snežna odeja zavleče še v
maj, sneg pa lahko pade tudi že oktobra. Za to dolino je značilna večja količina oblačnosti,
jasnih dni v letu je le 38, oblačen dan pa je v povprečju vsak tretji dan. Pogosta je tudi
megla, ki se pojavlja skoraj vsak tretji dan v mesecu (Radovanovič, 1999). Na višjih
območjih je v hladni polovici leta več ur sončnega obsevanja kot v dolinah, medtem ko je
v toplem delu leta obratno. Tudi v letnem povprečju so višji deli bolj obsijani kot nižine.
Razlike pozimi so posledica inverzij v kotlinah in dolinah, megle ali nizke oblačnosti
(Slovenija: pokrajina in ljudje, 2001).
Spodnji del doline je položen v alpsko smer Z-V. Glede na to je dolina slabo zavarovana
proti vdoru hladnih severnih, severozahodnih in vzhodnih vetrov. Prav posebno pa je
izpostavljena vdoru vzhodnih in zahodnih vetrov prevaljsko-ravenska kotlina (Medved,
1967).

2.4 VODNE ZNAČILNOSTI
Najpomembnejši vodni tok, ki teče skozi obe občini, je reka Meža. Izvira v Avstriji in po
kratkem površinskem toku ponikne ter ponovno izvira pri kmetiji Kos v Koprivni na
slovenski strani. Reka je desni pritok Drave, dolg 43 kilometrov (Radovanovič, 1999).
Površina ozemlja, s katerega Meža s svojimi pritoki odvaja vodo, je 566 km², specifični
odtok je 20-30 l/s, srednji letni pretok 7,16 m³/s, odtočni koeficient pa približno 50 %.
Meža ima mešani, snežno-dežni rečni režim. Primarni višek je pomladi (april), sekundarni
pa jeseni (november). Prvi je posledica taljenja snega na Peci, Raduhi, Olševi in ostalih
hribih. Drugi višek je posledica obilnih padavin in tudi manjšega izhlapevanja vode. Zaradi
snežnega zadržka se prvi nižek pojavi januarja, drugi pa avgusta kot posledica suhega in
vročega poletja. Od Poljane naprej se dolina razširi in pojavijo se večje prodnate terase, na
katerih so nastala naselja Prevalje, Dobja vas in Ravne na Koroškem. Od Raven do
Podklanca se dolina zopet zoži, tok postane bolj deroč. Na tem odseku je le ena manjša
prodna terasa, na kateri je nastalo naselje Dobrije (Reka Meža, 2010).
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Graf 2: Povprečni mesečni pretok reke Meže.

Vir: Reka Meža, 2010
Dolgoletno onesnaževanje reke Meže je pustilo vidne posledice tako na rečnem rastlinstvu
kot živalstvu. Glavni onesnaževalci še vedno ostajajo industrijski viri. Zelo pomemben
delež prispevajo komunalne odplake posameznih mest. Reka je bila še v sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja v četrtem kakovostnem razredu. Zaradi sanacijskih ukrepov in zaprtja
nekaterih metalurških obratov ob Meži sodi zdaj v drugi do tretji kakovostni razred
(Slovenija: pokrajine in ljudje, 2001).
Obravnavano območje je bogato z vodnimi viri. Večji potoki, ki zbirajo vodo iz okolice, se
izlivajo v reko Mežo. Na območju Občine Prevalje so to Šentanelska reka, Leški potok,
Barbarski graben, na območju Občine Ravne na Koroškem pa Zelenbreški potok, Hotulja
in Suha. Osrednja vodotoka sta Zelenbreški potok in Šentanelska reka, ki sta ustvarila
precej široki dolini in vplivala na potek prometnic. Potoki in studenci so v pobočja vrezali
globoke grape. Vode tečejo iz osrednjega dela Strojne na vse strani in so na drobno
razčlenile pobočje, kar močno otežuje prečne prehode (Melik, 1957).
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3. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SPODNJE MEŽIŠKE DOLINE

3.1 NASELJE IN NJIHOVO PREBIVALSTVO
Mežiška dolina je v ravninskem delu dokaj gosto naseljena, njena največja strnjena naselja
so Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. Najpogostejša oblika
naselij v Mežiški dolini so razložena naselja in samotne kmetije. Gručaste vasi v hribovju
so običajno nastale na uravnanih pliocenskih terasah, kjer je bilo dovolj ravnega sveta za
strnjeno poselitev. Tako naselje je na primer strojnski Šentanel (Slovenija: pokrajine in
ljudje, 2001).
Prevalje so urbanizirano naselje, nastalo na mestu, kjer se Mežiška dolina razširi, in odprto
proti mednarodnemu mejnemu prehodu Holmec. Območje današnjih Prevalj je bilo
naseljeno že v davni preteklosti, o čemer pričajo številne najdbe, tudi kamnita rimska krsta
iz začetka 3. stoletja. Na dan 31. 12. 2007, po podatkih Statističnega urada RS, je imela
Občina Prevalje 6679 prebivalcev, gostota poselitve je znašala 115 prebivalcev/km², prirast
je bil 2 ‰, število registriranih brezposelnih oseb pa je bilo 205. Na dan 31. 10. 2009 je
bilo registriranih 313 brezposelnih oseb, stopnja registrirane brezposelnosti je znašala 10,8
%. Najgosteje je naseljeno naselje Prevalje, kjer prebiva kar 68 % vsega prebivalstva
občine.
Ravne na Koroškem so mestno naselje, pomembno pokrajinsko središče, ki ležijo v
spodnjem delu Mežiške doline in za katere so značilne prodnate terase, ki so jih v
preteklosti izdolble reke in potoki. Na povečanje števila prebivalcev je v veliki meri vplival
razmah železarstva in industrije, saj se je zaradi potrebe po delovni sili povečalo
priseljevanje na Ravne. Tako so po letu 1950 zgradili na prodni in glineni terasi
stanovanjsko naselje Čečovje in kasneje tudi Javornik ter individualne hiše Na Šancah in
Janečah (Enciklopedija Slovenije, 1987).
Občina Ravne je imela na dan 31. 12. 2007 po podatkih Statističnega urada RS 12121
prebivalcev, gostota poselitve je znašala 191 prebivalcev/km², naravni prirast 16 ‰, število
registriranih brezposelnih oseb pa je bilo 460. Na dan 31. 10. 2009 je bilo registriranih 663
brezposelnih oseb, stopnja registrirane brezposelnosti je znašala 12,2 %.
V primerjavi s slovenskim povprečjem v istem obdobju (99 prebivalcev/km²) je območje
Občine Ravne na Koroškem gosto naseljeno (191 prebivalcev/km²). Gostota poseljenosti v
občini je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v
osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Najgosteje je naseljeno mesto Ravne na Koroškem,
kjer prebiva več kot 63 % vsega prebivalstva občine.

19

Graf 3: Starostna piramida za Občino Ravne na Koroškem za leto 2007.

Avtor: Dretnik M., 2010
Vir: Statistični urad RS, Slovenske regije v številkah, 2009
Graf 4: Starostna piramida za Občino Prevalje za leto 2007.

Avtor: Dretnik M., 2010
Vir: Statistični urad RS, Slovenske regije v številkah, 2009
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3.2 GOSPODARSTVO
Gospodarski razvoj na Koroškem so v veliki meri oblikovale naravne razmere. V hribovju
se poljedelstvo ni moglo razviti, vodilno vlogo je tu že od nekdaj imela živinoreja.
Neagrarne dejavnosti so se začele razvijati že zelo zgodaj, kar je vplivalo na nekoliko
manjši delež kmečkega prebivalstva. Tako se med prve neagrarne dejavnosti uvrščajo
glažute. Razvoj industrije je temeljil na najdiščih rjavega premoga v Lešah, železove rude
na Strojni ter svinca in cinka v okolici Mežice. Velik pomen je imela v 19. stoletju
železarna z valjarno na Prevaljah, ki je konec stoletja prenehala delovati. Del železarske
dejavnosti se je s Prevalj prenesel na Ravne, kjer je železarstvo po 2. svetovni vojni
doživelo velik razmah. Tako so rudarjenje in industrijski obrati na Prevaljah in Ravnah v
preteklosti dajali pečat gospodarskemu razvoju Mežiške doline, predvsem v 19. stoletju
(Enciklopedija Slovenije, 1993).
Gospodarski razvoj v obeh občinah danes prav tako v pretežni meri temelji na industrijski
proizvodnji, kjer so močneje zastopane predelovalne dejavnosti. Tem dejavnostim sledijo
trgovina, proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, promet ter gradbeništvo. Lesna
industrija na Prevaljah je propadla, prav tako so konec leta 2009 zaprli tudi tovarno
lepenke. Od večjih podjetij sta na Prevaljah samo Tovarna rezalnega orodja v okviru
Preventa in Lek, ostalo pa so manjši podjetniki in obrtniki.
Po podatkih Statističnega urada RS je novembra 2009 povprečna mesečna bruto plača po
dejavnostih (SKD 2008) znašala v Občini Ravne 1.363,55 EUR, v Občini Prevalje pa
1.255,63 EUR, medtem ko v Republiki Sloveniji 1.570,53 EUR.

Preglednica 2: Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah dejavnosti in spolu, občine,
Slovenija, popis 2002.
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Med delovno aktivno prebivalstvo v Občini Ravne na Koroškem je leta 2002 spadalo 5313
prebivalcev, v Občini Prevalje pa 2622. V obeh primerih je bilo delovno aktivnih nekoliko
več moških kot žensk. Po pregledu dejavnosti ugotovimo, da je bila več kot polovica
prebivalcev v obeh občinah zaposlena v sekundarnih dejavnostih. Med vsemi najbolj
izstopajo predelovalne dejavnosti Železarne Ravne. Sledi skupina ljudi, ki so bili zaposleni
v storitvenih dejavnostih. Teh je bilo v Občini Ravne na Koroškem 2222, v Občini Prevalje
pa 1070. V teh dejavnostih je zaposlenih večje število žensk. S kmetijskimi dejavnostmi se
v Občini Ravne ukvarja 61 ljudi, nekoliko več v Občini Prevalje, in sicer 96 ljudi. Z
nobeno od navedenih dejavnosti se ni ukvarjalo 228 ljudi v Občini Ravne in 146 ljudi v
Občini Prevalje.
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Po podatkih Območne obrtno - podjetniške zbornice Ravne na Koroškem je bila največja
rast članstva v obdobju 1994-1995. To je bilo obdobje razcveta in razvoja obrtne
dejavnosti. Obrt in manjša podjetja so bila takrat ustvarjalci delovnih mest. Prej je obrt
zavirala močna industrija v Mežiški dolini. Na dan 31. 12. 2008 je bilo v Občini Ravne
221, v Občini Prevalje pa 152 članov obrtne zbornice, ki so opravljali obrtno dejavnost,
obrti podobno dejavnost ter domačo in umetnostno.

3.2.1 Kmetijstvo
Zaradi pomanjkanja ravnega sveta se je kmetijstvo razvilo na položnejših hribovskih
pobočjih in gričevnatem svetu. V precejšnjem delu zlasti hribovskega sveta je gozd, ostalo
so kmetijske površine in površine, ki so namenjene poselitvi ter infrastrukturi. Danes je na
območju ravenske občine 182 kmetij in na območju prevaljske občine 153 kmetij.
Kmetijstvo je usmerjeno predvsem v živinorejo in gozdarstvo. Proizvodna delitev kmetij je
v pretežni meri živinorejsko-krmno pridelovalna in dopolnilna. Živinoreja, predvsem
govedoreja (prireja mleka in mesa), daje kmetom pretežni del dohodka. Izredno
pomemben vir dohodka, ki do neke mere pokriva primanjkljaj iz osnovne proizvodnje na
kmetiji, pa predstavlja gozd. Žita (predvsem pšenico in rž) in krompir vključujejo v
proizvodnjo le za samooskrbo na kmetijah. Tržne proizvodnje žit na območju v zadnjih
letih praktično ni več. Velik del občin spada med območja z omejenimi dejavniki za
kmetijstvo. Na teh območjih prevladuje ekstenziven način pridelovanja hrane, zaradi česar
so ti predeli ekološko še neobremenjeni in zato primerni za najbolj zahtevni način
pridelovanja v okviru Slovenskega kmetijsko okoljskega programa, in sicer za ekološko
kmetovanje, ki bi ga morali kombinirati s turizmom na kmetiji in domačo obrtjo kot
dodatnim virom zaslužka. Na območju Občine Ravne na Koroškem je trenutno štirinajst
ekoloških kmetij in na območju Občine Prevalje deset. Trenutno ni nobene kmetije v
postopku pridobitve tega naziva. Večina kmečkega prebivalstva je zaposlena v dolini (vsaj
po en član kmetije), v glavnem v industriji (Občina Ravne na Koroškem – gospodarstvo in
kmetijstvo, 2010).

3.2.2 Industrija
Industrializacija Mežiške doline je temeljila na najdiščih rjavega premoga v Lešah,
železove rude na Strojni ter svinca in cinka v okolici Mežice. Fužinarstvo se je v Mežiški
dolini začelo razvijati v 17. stoletju v Črni. V 19. stoletju se je razmahnilo železarstvo v
Mežici, na Ravnah in Prevaljah. Ker so konec 19. stoletja zaprli železarno v Prevaljah, so
zaprli tudi rudnik premoga v Lešah. Ohranila se je le železarna na Ravnah, ki se je po 2.
svetovni vojni razvila v jeklarno in enega najpomembnejših zaposlitvenih središč tega dela
Slovenije. Z razmahom ravenske železarne se je začelo močno priseljevanje v Ravne, ki so
se razvile v mestno naselje (Slovenija: pokrajine in ljudje, 2001).
Na začetku 18. stoletja so na Prevaljah nastali prvi industrijski obrati, zaradi katerih se je
začelo naselje intenzivneje prostorsko in gospodarsko razvijati in doseglo velik razmah v
19. stoletju. Tu so razvite lesna (Lesna), tekstilna, farmacevtska (Lek), kovinska (tovarna
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rezalnega orodja) in papirna (tovarna lepenke) industrija. Razviti so tudi promet, trgovina,
gradbeništvo, storitvene dejavnosti in proizvodna obrt.
Železarna Ravne je imela bogato tradicijo proizvodnje železa in jekla, ki se je prenašala iz
generacije v generacijo. Leta 1992 je iz enotnega podjetja nastalo več proizvodnih in
storitvenih podjetij, največje med njimi je Metal Ravne, ena izmed družb skupine SIJ –
slovenske industrije jekla. Nosilni programi jekel iz njegovega proizvodnega programa so
predvsem orodna in hitrorezna jekla ter nekatera konstrukcijska in specialna jekla. Leta
1991 so se po razpadu jugoslovanskega trga preusmerili v izvoz, katerega delež se je
bistveno povečal v obdobju nekaj let. Poleg Metala, ki je na dan 1. 1. 2010 zaposloval 928
ljudi, je na lokaciji bivše Železarne Ravne okrog 30 manjših podjetij, ki skupaj z Metalom
zaposlujejo 1.595 ljudi. Največja med njimi so Serpa, Litostroj Ravne, Äkers valji, Petrol
energetika Ravne, Termomehanika, Slorest, itd. (Dretnik, 2010).

3.2.3 Turizem
Mežiška dolina ima ugodne naravne pogoje za razvoj turizma, ki pa so bili po drugi
svetovni vojni izničeni z onesnaževanjem okolja. Vsi kraji v dolini so bili v preteklem
stoletju turistično zanimivi in so imeli možnosti za stacionarni in izletniški turizem. V
spodnjem delu doline so bili vredni ogleda grajski park grofa Thurna, Lobasov dvor, grad
Javornik, Kumrova slatina v Tolstem vrhu, Rimski vrelec, Prežihov in Grobarjev vrh ter
Uršlja gora. V drugi polovici prejšnjega stoletja so obiskovalcem nudili različne kopeli in
jim priporočali zdravilišče v Kotljah. Na Prevaljah so bile ob železarni rečne, tople in
parne kopeli, na Ravnah pa parne in tople kopeli. V Kotljah so v drugi polovici preteklega
stoletja začeli razvijati zdraviliški turizem. Kraj je bil znan po »kisli vodi« že pred letom
1877, sem so prihajali gostje iz različnih krajev, v obdobju kraljevine SHS pa je bilo
največ Zagrebčanov. Po drugi svetovni vojni so zdravilišče opustili in zanemarili. K
turistični ponudbi prejšnjega stoletja sta sodila tudi lov in ribolov.
V kmečkih gostilnah iz 19. stoletja so začetki turizma na kmetijah, ki se je v dolini najbolj
razvil v drugi polovici 70-ih let 20. stoletja. Konec osemdesetih let so gostje oz. turisti
prihajali na Ravne, v Kotlje in Šentanel. V Šentanelu je turizem na kmetijah najbolj uspel,
kjer se je skoraj vsa vas ob kmetovanju ukvarjala še s turizmom. Leta 1985 je bilo v
Šentanelu 6 turističnih kmetij, medtem ko jih je bilo skupaj na območju današnjih občin
Ravne in Prevalje 11 (Oder, 1992).
Tako v Občini Ravne kot Prevalje si turisti lahko ogledajo pomembne kulturnozgodovinske spomenike, kulturne ustanove, muzeje in zbirke ter pisano pahljačo
etnografskih koroških posebnosti in drugih naravnih znamenitosti in zanimivosti. Poseben
pečat kulturni podobi Občine Ravne na Koroškem daje Vorančeva pot, ob kateri turisti
spoznajo drobce pisateljske in življenjske usode enega največjih koroških mož, Lovra
Kuharja - Prežihovega Voranca.
Danes predstavljajo ključne elemente ponudbe in hkrati tudi razvojne priložnosti Občine
Ravne na področju turizma izletniški turizem s poudarkom na predstavitvi kulturnozgodovinske dediščine in naravnih zanimivosti, ponudba športno-rekreativnih aktivnosti v
naravi ter turizem na podeželju oz. ponudba turističnih kmetij. Med najbolj obiskane
turistične zanimivosti in izletniške točke spadajo ponudbe Koroškega muzeja Ravne s
Prežihovino. Obstoječa ponudba na celotnem območju občine je prilagojena predvsem
dnevnim turističnim obiskovalcem – izletnikom. Nastanitvene zmogljivosti so slabo
razvite. Turistično informativna dejavnost je organizirana v Turistično informacijskem
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centru na Ravnah, ki deluje v okviru občinske uprave Občine Ravne na Koroškem in
opravlja turistično informacijsko dejavnost. Na njenem območju delujejo tri turistična
društva, ki skrbijo predvsem za organizacijo turističnih prireditev v občini. Za urejenost
krajev in organizacijo prireditev trenutno skrbijo ožji deli občine, tj. krajevne, četrtne in
vaške skupnosti (Občina Ravne na Koroškem - razvoj turizma, 2010).
Občina Prevalje se ponaša tudi z bogato kulturno zgodovino: z rimskimi kamni, najdenimi
v Zagradu, z gotskima cerkvama nad Lešami, s Štoparjevim mostom, izjemnim tehniškim
spomenikom, z nekdanjim sedežem Mohorjeve družbe na Prevaljah. Vsekakor je potrebno
obiskati turistično vas Šentanel in stopiti do Poljane, kjer so se bili zadnji boji 2. svetovne
vojne v Evropi in kjer je postavljen spomenik Svobodi in miru.
V sodelovanju s Planinskim društvom Prevalje je občina vzpostavila Turistično
informacijski center Prevalje, ki skrbi predvsem za vključevanje turistične ponudbe Prevalj
in okolice v regionalne ter nacionalne turistične informacijske mreže, za zbiranje, urejanje
in izmenjavo informacij o turistični ponudbi Občine Prevalje, za promocijo občine ter
oblikovanje programov eno in večdnevnih izletov na Prevaljah in okolici (Čibron Kodrin,
2009).
Na osnovi podatkov Statističnega urada RS v nadaljevanju v preglednicah navajam število
prihodov turistov ter število prenočitev v nastavitvenih objektih v občinah Ravne in
Prevalje v letih od 2003 do 2008.
Preglednica 3: Prihodi in prenočitve turistov v vseh vrstah nastanitvenih objektov ter
planinskih domovih in kočah v Občini Ravne na Koroškem.

2003
Prihodi turistov
Število prenočitev
2004
Prihodi turistov
Število prenočitev
2005
Prihodi turistov

Občina Ravne na Koroškem
V vseh vrstah objektov - skupaj
Planinski domovi in koče
Skupaj Domači Tuji gostje Skupaj Domači Tuji gostje
gostje
gostje
1384
559
825
/
/
/

4126

1377

2749

/

/

/

1673

552

1121

/

/

/

5645

2442

3203

/

/

/

1509

435

1074

/

/

/

4573

1388

3185

/

/

/

1623

526

1097

22

22

/

4646

1628

3018

22

22

/

1823

663

1160

116

116

/

Število prenočitev
2006
Prihodi turistov
Število prenočitev
2007

24

Prihodi turistov
Število prenočitev
2008
Prihodi turistov

4402

1715

2687

124

122

2

1917

675

1242

238

222

16

4788

1385

3403

238

222

16

Število prenočitev
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2010
Preglednica 4: Prihodi in prenočitve turistov v gostiščih ter prenočiščih v Občini Ravne na
Koroškem.

Skupaj
2003
Prihodi turistov

857

Občina Ravne na Koroškem
Gostišča
Prenočišča
Domači Tuji gostje Skupaj Domači
Tuji gostje
gostje
gostje
309
548
359
115
244

1821

578

1243

1955

540

1415

1232

339

893

330

130

200

2414

551

1863

2827

1689

1138

1164

318

846

279

84

195

2445

581

1864

1786

747

1039

1162

349

813

316

74

242

2787

1075

1712

1148

227

921

1476

428

1048

120

44

76

3348

1230

2118

622

144

478

1445

366

1079

94

6

88

3397
960
2437
Število prenočitev
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2010

730

21

709

Število prenočitev
2004
Prihodi turistov
Število prenočitev
2005
Prihodi turistov
Število prenočitev
2006
Prihodi turistov
Število prenočitev
2007
Prihodi turistov
Število prenočitev
2008
Prihodi turistov

25

Preglednica 5: Prihodi in prenočitve turistov v apartmajih in turističnih kmetijah z
nastanitvijo v Občini Ravne na Koroškem.

Skupaj
2003
Prihodi turistov
Število prenočitev
2004
Prihodi turistov
Število prenočitev
2005
Prihodi turistov

12

Občina Ravne na Koroškem
Apartmaji
Turistične kmetije z nastanitvijo
Domači Tuji gostje Skupaj Domači Tuji gostje
gostje
gostje
5
7
156
130
26

99

34

65

251

225

26

6

-

6

105

83

22

175

-

175

229

202

27

11

-

11

55

33

22

229

-

229

113

60

53

30

9

21

93

72

21

500

136

364

189

168

21

46

23

23

65

52

13

184

115

69

124

104

20

9

2

7

131

79

52

225

138

87

Število prenočitev
2006
Prihodi turistov
Število prenočitev
2007
Prihodi turistov
Število prenočitev
2008
Prihodi turistov

198
44
154
Število prenočitev
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2010
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Preglednica 6: Prihodi in prenočitve turistov v vseh vrstah objektov ter turističnih
kmetijah z nastanitvijo v Občini Prevalje.

2003
Prihodi turistov

Občina Prevalje
V vseh vrstah objektov - skupaj Turistične kmetije z nastanitvijo
Skupaj Domači Tuji gostje Skupaj Domači Tuji gostje
gostje
gostje
363
267
96
87
59
28

2213

1571

642

343

224

119

157

129

28

77

67

10

1052

799

253

326

264

62

383

243

140

259

168

91

2074

1213

861

853

570

283

427

238

189

233

100

133

3315

1961

1354

727

342

385

522

258

264

286

184

102

1808

900

908

971

573

398

420

167

253

206

98

108

1643
491
1152
Število prenočitev
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2010

737

279

458

Število prenočitev
2004
Prihodi turistov
Število prenočitev
2005
Prihodi turistov
Število prenočitev
2006
Prihodi turistov
Število prenočitev
2007
Prihodi turistov
Število prenočitev
2008
Prihodi turistov
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Preglednica 7: Prihodi in prenočitve turistov v gostiščih ter prenočiščih v Občini Prevalje.
Občina Prevalje
Skupaj
2003
Prihodi turistov
Število prenočitev

276

Gostišča
Domači Tuji gostje
gostje
208
68

Skupaj
/

Prenočišča
Domači Tuji gostje
gostje
/
/

1870

1347

523

/

/

/

2004
Prihodi turistov

80

62

18

/

/

/

Število prenočitev
2005
Prihodi turistov
Število prenočitev

726
124

535
75

191
49

/
/

/
/

/
/

1221

643

578

/

/

/

194

138

56

/

/

/

2588

1619

969

/

/

/

39

22

17

197

52

145

Število prenočitev
547
272
275
2008
23
7
16
Prihodi turistov
Število prenočitev
498
111
387
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290
191

55
62

235
129

408

101

307

2006
Prihodi turistov
Število prenočitev
2007
Prihodi turistov

Analiza podatkov kaže, da v Občini Ravne na Koroškem število prihodov turistov narašča,
prav tako pa tudi število nočitev. Med gosti prevladujejo tujci. Za Občino Prevalje podatki
kažejo, da je turistov manj kot v ravenski občini, število prihodov in število nočitev pa niha
iz leta v leto. Se pa veča število nočitev na turističnih kmetijah z nastanitvijo. Med gosti
prevladujejo domačini.
Po podatkih Statističnega urada RS o prihodih in prenočitvah turistov po občinah je v
naslednji preglednici podan mesečni pregled za občini Ravne na Koroškem in Prevalje.
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Preglednica 8: Mesečni prihodi in prenočitve turistov v občinah Ravne na Koroškem in
Prevalje v letu 2009.
Leto 2009
Januar
Prihodi turistov
Število prenočitev
Februar
Prihodi turistov
Število prenočitev
Marec
Prihodi turistov
Število prenočitev
April
Prihodi turistov
Število prenočitev
Maj
Prihodi turistov
Število prenočitev
Junij
Prihodi turistov
Število prenočitev
Julij
Prihodi turistov
Število prenočitev
Avgust
Prihodi turistov
Število prenočitev
September
Prihodi turistov
Število prenočitev
Oktober
Prihodi turistov
Število prenočitev
November
Prihodi turistov
Število prenočitev

Občina Ravne na Koroškem
Skupaj
Domači
Tuji
gostje
gostje

Občina Prevalje
Skupaj Domači
Tuji
gostje
gostje

97
418

22
88

75
330

45
242

13
21

32
221

103
347

53
103

50
244

44
264

11
38

33
226

164
409

86
90

78
319

52
129

11
15

41
114

69
611

4
21

65
590

36
78

15
24

21
54

99
213

25
25

74
188

60
96

38
45

22
51

171
244

46
46

125
198

72
103

20
27

52
76

140
270

54
112

86
158

82
181

43
105

39
76

109
237

35
51

74
186

108
260

94
222

14
38

148
231

52
52

96
179

68
103

42
46

26
57

89
158

16
21

73
137

92
154

69
95

23
59

88
150

22
38

66
112

39
70

15
27

24
43

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2010
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V analizi so zajeti podatki enajstih mesecev leta 2009, ker podatka za december še ni bilo.
V Občini Ravne na Koroškem je bilo leta 2009 največ prihodov turistov zabeleženih junija
(171), sledijo marec (164), september (148) in julij (140). Največ prenočitev je bilo aprila
(611), sledijo januar (418), marec (409) in februar (347). Med gosti prevladujejo tuji
turisti, ki prednjačijo predvsem pri prenočitvah. V Občini Prevalje je bilo leta 2009 največ
prihodov turistov zabeleženih avgusta (108), sledijo oktober (92), julij (82) in junij (72).
Največje število prenočitev je zabeleženih februarja (264), sledijo avgust (260), januar
(242) in julij (181). Prav tako prevladujejo tuji gostje, vendar je nekoliko več domačih
kakor v Občini Ravne na Koroškem.
Preglednica 9: Prenočitvene zmogljivosti v Občini Ravne na Koroškem od leta 2003 do
2008.
Skupaj

Občina Ravne na Koroškem
Gostišča Prenočišča Apartmaji

2003
Število sob
39
14
12
Zmogljivosti 99
36
29
ležišča
(Skupaj)
2004
Število sob
30
8
13
Zmogljivosti 85
32
29
ležišča
(Skupaj)
2005
Število sob
33
16
8
Zmogljivosti 82
40
19
ležišča
(Skupaj)
2006
Število sob
43
16
9
Zmogljivosti 119
40
22
ležišča
(Skupaj)
2007
Število sob
41
16
7
Zmogljivosti 114
41
16
ležišča
(Skupaj)
2008
Število sob
31
16
6
Zmogljivosti 73
36
14
ležišča
(Skupaj)
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2010

Turistične
kmetije z
nastanitvijo

Planinski
domovi
in koče

4
10

9
24

/
/

/
/

9
24

/
/

/
/

9
23

/
/

/
/

9
23

9
34

/
/

9
23

9
34

/
/

9
23

/
/
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Preglednica 10: Prenočitvene zmogljivosti v Občini Prevalje od leta 2003 do 2008.
Skupaj

Gostišča

Občina Prevalje
Prenočišča Turistične kmetije z nastanitvijo

2003
Število sob
25
13
/
Zmogljivosti –
63
30
/
ležišča
(Skupaj)
2004
Število sob
10
/
/
Zmogljivosti –
20
/
/
ležišča
(Skupaj)
2005
Število sob
17
/
/
Zmogljivosti –
39
/
/
ležišča
(Skupaj)
2006
Število sob
/
/
Zmogljivosti –
/
/
ležišča
(Skupaj)
2007
Število sob
22
/
3
Zmogljivosti –
61
/
9
ležišča
(Skupaj)
2008
Število sob
5
/
3
Zmogljivosti –
18
/
9
ležišča
(Skupaj)
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2010

12
33

10
20

17
39

19
52

2
9

Statistični urad RS med nastanitvene objekte uvršča naslednje vrste objektov: hoteli,
moteli, penzioni, gostišča, prenočišča, apartmaji, kampi, turistične kmetije z nastanitvijo,
sobodajalstvo, počitniška stanovanja, stanovanjske in počitniške hiše, sobe, apartmaji,
oddani prek recepcije, planinski domovi in koče, delavski počitniški domovi, otroški in
mladinski počitniški domovi, drugi domovi, drugi gostinski nastanitveni objekti, začasne
nastanitvene zmogljivosti in marine. V Občini Ravne na Koroškem imajo turisti možnost
nastanitve samo v gostiščih, prenočiščih, apartmajih, turističnih kmetijah z nastanitvijo ter
planinskih domovih in kočah. Med danimi možnostmi največ gostov prenoči v gostiščih,
sledijo prenočišča, turistične kmetije z nastanitvijo, apartmaji ter planinski domovi in koče.
V Občini Prevalje imajo še manj možnosti za prenočitev, saj lahko izbirajo le med gostišči,
prenočišči in turističnimi kmetijami. Glede na obstoj nastanitvenih objektov in število sob
ter število ležišč ugotovimo, da so te kapacitete majhne in da na tem področju obstajajo
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velike možnosti za nadaljnji razvoj. Tako število prihodov kot prenočitev turistov, ki se
sicer iz leta v leto povečuje, kaže, da turistična dejavnost na obravnavanem območju ni
posebej razvita. Razvoj in širitev turističnih kmetij bi lahko pozitivno prispevala k razvoju
turizma nasploh, saj se veča povpraševanje po preživljanju počitnic v čistem in naravnem
okolju.
Podatki v preglednicah 9 in 10 niso točni in ne izkazujejo dejanskega stanja, česar se
zaveda tudi Statistični urad RS. Vendar so bili to edini dosegljivi podatki o prenočitvenih
zmogljivostih v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje.

3.2.4 Promet
V času rimske vladavine je skozi dolino vodila rimska pot, ki je povezovala Celeio in
Virunum in je tekla mimo Kotelj čez Ravne, Prevalje in Poljano v Podjuno. V 15. stoletju
je bila cestna povezava Ravne - Dravograd speljana skozi sotesko »Votle peči«,
pomembnejša pa je postala v času razvoja fužin, rudnikov in lesne industrije. Nekoliko
slabša, a pomembna cestna povezava z vzhodnim delom celjskega okrožja ter Mežiško
dolino je bila v prejšnjem stoletju strma in slaba deželna cesta Črna - Šentvid - Šoštanj. Ta
cesta je danes asfaltirana in lepo urejena, tako da je zgornjemu delu Mežiške doline
skrajšana pot v Šaleško dolino.
Skozi spodnji del doline je bila leta 1863 zgrajena železnica (Dravograd - Ravne - Prevalje
- Holmec), ki je omogočila prometno povezavo s Celovcem in Mariborom. Zgraditev
železnice je zelo razbremenila ceste, Prevalje pa so postale pomembno prometno središče v
dolini. V 60-ih letih dvajsetega stoletja je pomen železniškega potniškega in tovornega
prometa upadel (Oder, 1992).
Danes vozi vlak na progi Prevalje - Maribor ob delavnikih šestkrat, medtem ko ob sobotah
ne vozi, v nedeljo pa pelje le enkrat, in sicer v poznopopoldanskih urah kot študentski vlak.
Nosilec cestnega prometa v Mežiški dolini je državna cesta, ki poteka od Dravograda
preko Raven na Koroškem in Prevalj proti Holmcu na eno ter Mežici in Črni na Koroškem
na drugo stran. Drugi krak državne ceste, ki vodi iz smeri Slovenj Gradec, se na prvo
priključi na Ravnah. Ostale ceste so lokalnega značaja ali nekategorizirane gozdne ceste.
Na Ravnah in na Prevaljah se občuti pomanjkanje parkirnih mest v samem središču mesta.
Celotno prometno omrežje je treba izboljšati s proučitvijo preureditve posameznih
predelov trase. Za obe mesti pa je nujno potrebna izgradnja obvoznice. Problem doline je
tudi povezava proti večjim središčem - Maribor, Velenje, Celje, pretočnost in gostota
prometa narekujeta potrebo po izgradnji hitre ceste (Analiza in vrednotenje obstoječih
prostorskih planov občin, 2010).
V zadnjem obdobju je v spodnji Mežiški dolini zelo aktualna izgradnja Tretje razvojne
osi, ki pa je vnesla veliko nemira med občane. Potreba po boljših prometnih povezavah
obstoja, vendar pa je veliko nasprotovanj glede trase, in se je v obeh občinah, tako Ravnah
kot Prevaljah, že ustanovila civilna iniciativa. Variante državne ceste se pričnejo z
navezavo na novo hitro cesto na območju Otiškega Vrha, potekajo mimo Raven na
Koroškem in Prevalj ter se za naseljem Poljana priključijo na obstoječo traso ceste do
mejni prehod Holmec.
Središče Občine Ravne na Koroškem je povezano s sosednjim središčem Prevaljami z
lokalnim potniškim prometom, ki ga izvaja podjetje Koratur s Prevalj. Ta tudi sicer
opravlja večino mestnega in medkrajevnega potniškega prometa. Začetki družbe
KORATUR, Avtobusni promet in turizem, d. d. Prevalje, segajo v leto 1947, ko se je v
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okviru takratnega Rudnika Mežica ustanovil poseben obrat, katerega naloga je bila
organizacija in izvajanje prevoza delavcev na delo. V letu 1959 se je k temu obratu
priključil tudi del avtobusnega voznega parka Železarna Ravne. Ustanovljeni obrat
avtobusnega prevoza je bil tako namenjen izključno za prevoz delavcev na delo in z dela
za podjetji Rudnik Mežica in Železarna Ravne. Po številnih reorganizacijah se je tako leta
l988 ustanovilo samostojno podjetje pod nazivom Avtobusno turistično podjetje
KORATUR, d. o. o., v družbeni lasti. Ime Koratur tako izvira iz besedne zveze "koroški
avtobusni promet in turizem" (Koratur, 2010).
Po podatkih Statističnega urada RS je bilo na dan 31. 12. 2008 v Občini Ravne skupaj 133
km javnih cest ter 6.722 motornih vozil, v Občini Prevalje pa 100,4 km javnih cest ter
3.771 motornih vozil.
Kar se tiče dostopnosti turističnih kmetij, je asfaltirana cesta speljana samo do turistične
vasi Šentanel, delno je asfaltirana cesta na Tolstem vrhu, na Strojni in delno do turistične
kmetije Ošven. Problematičen pa je dostop iz smeri Raven do Strojne in iz smeri Prevalj do
Suhega vrha, kjer ni možen prevoz z avtobusom. Poleg tega je tudi na območju Šentanela
in Jamnice pot do turističnih kmetij najbolje označena.

Slika 4: Kažipot do turističnih kmetij na območju Šentanela in Jamnice.

Vir: Dretnik M., 2010
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4. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI
DOLOČILA

NA KMETIJAH

IN ZAKONODAJNA

Samo od kmetijske pridelave v Sloveniji so že od nekdaj lahko živeli le redki kmetje. Še
posebno tisti, ki so na območjih s težjimi razmerami za pridelovanje, so si morali poiskati
še druge možnosti za zaslužek. Zaposlitev in različna dela, ki so jih opravljali sezonsko, so
morali najti izven kmetije. Mnoge pridobitne dejavnosti na kmetiji so se razvile iz
dejavnosti, ki so jih najprej opravljali za lastne potrebe, na primer domača obrt (pletarstvo,
lončarstvo, kolarstvo itd.), različne predelave kmetijskih pridelkov (kisanje zelja in repe,
sušenje sadja, koline itd.), kasneje pa tudi za trg, da so si izboljšali socialni položaj
(Kulovec, 2002).
Dopolnilne dejavnosti tako na slovenskih kmetijah niso novost, prav tako pa ne tudi njihov
prispevek k skupnemu dohodku kmečkega gospodarstva (Potočnik, 2002). Tako kot nekdaj
se tudi danes kmetje odločajo za dopolnilne dejavnosti predvsem iz ekonomskih razlogov.
S tem želijo pridobiti dodatni dohodek za zagotavljanje socialne varnosti oziroma izboljšati
socialni položaj svoji družini. Prav tako imajo namen bolje izkoristiti svoje stanovanjske in
gospodarske prostore ter stroje, zaposliti proste delovne moči na kmetiji, izkoristiti znanje
in spretnosti ter hkrati unovčiti svoje kmetijske pridelke.
V Sloveniji se na kmetijah razvijajo dopolnilne dejavnosti, ki so tesno povezane s
kmetijsko pridelavo. To so predelava in prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov, domača
obrt in turistična dejavnost na kmetiji, kjer pa v glavnem prodajajo doma pridelano hrano
in razpoložljiv prostor. Zanimanje za dopolnilne dejavnosti se zadnja leta povečuje, čeprav
so se razvijale tudi v preteklosti. Na pospešen razvoj vplivajo vse slabši položaj kmetijstva
in vedno manjše možnosti za zaposlitev zunaj kmetije, kar sili kmete v iskanje možnosti za
dodaten dohodek.
Na nekaterih kmetijah bo dopolnilna dejavnost hote ostala le dopolnilna, na drugih pa
lahko preraste v glavno dejavnost in tako pripomore k postopnemu prestrukturiranju
kmetijstva.
Zakon daje na izbiro veliko možnosti za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, in sicer so
nekatere dejavnosti bolj zahtevne glede ureditev prostorov in potrebnega znanja, druge pa
manj. Kmetje se lahko odločijo za dopolnilno dejavnost glede na svoj interes in
sposobnosti, finančne zmožnosti in seveda v vsakem primeru glede na povpraševanje na
trgu. Za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah je dana zakonska podlaga v Zakonu
o kmetijstvu, ki določa, kaj je dopolnilna dejavnost in kdo jo lahko opravlja ter kakšen je
najvišji možen dohodek, da se dejavnost še šteje za dopolnilno (Kulovec, 2002).
Zakon o kmetijstvu določa, da je dopolnilna dejavnost na kmetiji s kmetijstvom oz.
gozdarstvom povezana dejavnost, ki omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih
zmogljivosti ter delovne sile članov kmetije in zaposlenih na kmetiji.
Prav tako določa, kdo je lahko nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji. To je lahko fizična
oseba, ki se za svoj račun ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, pri čemer ni nujno, da je to
lastnik kmetije. Lahko je solastnik, zakupnik, družinski član ali drugačen uporabnik
kmetije.
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Na kmetiji se lahko opravljajo naslednje vrste dopolnilnih dejavnosti:
- predelava, obdelava in dodelava kmetijskih pridelkov in gozdnih sortimentov
(klanje živali, predelane in konzervirane vrtnine, kuhanje in drugo pripravljanje
sadnih izdelkov, izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva, žgane pijače itd.),
- prodaja pridelkov in izdelkov okoliških kmetij na kmetiji,
- turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost),
- dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (npr. oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki krušni peči,
etnološke zbirke in etnološka dejavnost, lončarstvo, ročno pletenje itd.),
- pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov (lesna biomasa, vodni,
vetrni, sončni vir itd.),
- storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter
oddaja teh v najem (delo s traktorjem in drugo strojno opremo na kmetijah,
vzdrževanje cest in pluženje snega, žaganje lesa, predelava lesa, predelava mleka,
najem kmetijske opreme, najem živali itd.),
- izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno
dejavnostjo na kmetiji (svetovanje o kmetovanju, usposabljanje na kmetiji,
organizacija delavnic, tečajev, organiziranje tečajev za izdelovanje izdelkov
domače obrti in izdelkov, ki izhajajo iz tradicionalnih znanj itd.),
- zbiranje in kompostiranje organskih snovi,
- ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib,
- aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih
okrasnih rastlin (Uredba o vrsti, obsegu in pogojih…, 2005).
Za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga na
zahtevo vlagatelja izda upravna enota, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji.

4.1 TURISTIČNA DEJAVOST KOT DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI
Turistična dejavnost na kmetiji je v Sloveniji opredeljena kot dopolnilna dejavnost na
kmetiji. Gre za eno zahtevnejših dopolnilnih dejavnosti, ki jo opredeljujeta Zakon o
kmetijstvu in Zakon o gostinstvu. Podzakonski predpisi 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 ter veterinarsko sanitarne pogoje za proizvodnjo živil
živalskega izvora.
Turistična kmetija mora biti urejena, zagotavljati mora dovolj surovin za ponudbo domače
hrane in pijače ter imeti dovolj delovne sile. Za turizem se mora odločiti cela družina, ki
živi na kmetiji. Pred odločitvijo se mora zbrati čim več informacij, se seznaniti s
predpisanimi pogoji, obiskati katero že uveljavljenih turističnih kmetij in poiskati pomoč
strokovnjakov (Združenje turističnih kmetij Slovenije, 2010).
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4.1.1 Oblike turistične dejavnosti na kmetiji
Oblike turistične dejavnosti na kmetiji se delijo na gostinske in negostinske. Po pravilniku
o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske
dejavnosti spadajo med turistične kmetije:
• kmetija z nastanitvijo,
• izletniška kmetija (kmetija odprtih vrat),
• vinotoč in osmica,
• planšarija.
Kmetija z nastanitvijo ima:
• sobe (lahko tudi skupna ležišča), stanovanje (apartma) oziroma prostor za kampiranje,
• kuhinjo za pripravo jedi,
• prostor za strežbo jedi in pijač (kmečko izbo),
• stranišče za goste.
Kmetija svoje storitve ponuja v obliki nastanitev z zajtrkom, celodnevne oskrbe na osnovi
pol ali polnega penziona ali oskrbe z lastnimi pridelki (pri nastanitvi v apartmaju ali
kampu).
Izletniška kmetija (kmetija odprtih vrat) ima:
• kuhinjo za pripravo jedi,
• prostor za strežbo jedi in pijače (kmečko izbo),
• stranišče za goste.
Izletniška kmetija ponuja hrano in pijačo, ne pa tudi prenočišč. Tako nudi gostom le jedi iz
domačega okolja, doma pridelane in predelane pijače, napitke, ustekleničeno in mineralno
vodo.
Vinotoč, osmica in planšarija so oblike strežbe in prodaje lastnega vina in drugih doma
pridelanih alkoholnih in brezalkoholnih pijač, mleka in mlečnih izdelkov. Gostinske
storitve se nudijo na kmetiji oziroma v vinski kleti. V vinotoču prodajajo in strežejo čez
vse leto, dokler imajo pijačo. V osmici lahko prodajajo in strežejo jedi in pijače največ
dvakrat na leto do deset dni. Na planšariji ponujajo jedi in pijače le v času pašne sezone, ki
jo potrdi pašna skupnost za tekoče leto. Teh oblik turističnih kmetij na obravnavanem
območju ni.
Oblike negostinske dejavnosti na kmetiji, ki niso povezane s ponudbo hrane in pijače, pa
obsegajo:
• ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije,
• prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti,
• prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
• turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili,
• ježa živali,
• žičnice, vlečnice, sedežnice,
• oddajanje športnih rekvizitov,
• oddajanje površin za piknike.

36

4.1.2 Pogoji za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji
V nadaljevanju so na kratko predstavljene bistvene vsebine predpisov, ki jih morajo pri
uvajanju in izvajanju turistične dejavnosti na kmetijah upoštevati nosilci te dejavnosti.

4.1.2.1 Finančni in fizični obseg dejavnosti
Turistična dejavnost na kmetiji je omejena z dohodkom, pa tudi s fizičnim obsegom.
Zakon o kmetijstvu določa, da se lahko dopolnilna dejavnost izvaja v takem obsegu, da
letni dohodek iz dopolnilne dejavnosti na člana kmetije ne preseže 1,5 povprečne letne
plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu, v območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost pa ne sme presegati tri povprečne letne plače na
zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
Kot že omenjeno, je na turističnih kmetijah določen dovoljeni fizični obseg. Na kmetijah z
nastanitvijo, izletniških kmetijah in vinotočih lahko turistična dejavnost obsega največ 60
sedežev, ter največ 10 sob in dodatnih skupnih ležišč na kmetijah z nastanitvijo, pri čemer
število vseh ležišč ne sme biti večje od 30.
Kmetija, ki opravlja dopolnilno dejavnost, mora imeti v lasti najmanj en hektar ali v
zakupu najmanj pet hektarjev primerljivih površin. Za 1 hektar primerljivih površin se
štejejo: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha
plantažnih sadovnjakov ali vinogradov oz. hmeljišč, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi
prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih
travnikov oz. drugih površin (Uredba o vrsti, obsegu in pogojih…, 2005).

4.1.2.2 Ustrezna izobrazba in usposobljenost
Nosilec gostinske turistične dejavnosti mora biti primerno usposobljen. Kot primerna
usposobljenost se šteje izobrazba najmanj 3. stopnje gostinske, turistične ali kmetijskogospodinjske smeri ali ustrezen certifikat, za katerega velja potrdilo o uspešno opravljenem
70-urnem tečaju za nosilce turistične dejavnosti na kmetiji po programu Kmetijsko
svetovalne službe Slovenije. Kot primerna usposobljenost veljajo tudi najmanj petletne
delovne izkušnje, kar mora nosilec dokazati s potrdilom, izjavami ali drugim ustreznim
dokazilom.
Usposobljenost za opravljanje dopolnilne dejavnosti pri vseh dejavnostih je vezana tudi na
ustrezno usposobljenost za opravljanje kmetijske dejavnosti, zato mora kmet ob priglasitvi
turistične dejavnosti dokazati tudi to. Kot ustrezna usposobljenost iz kmetijske dejavnosti
se šteje najmanj poklicna izobrazba kmetijske smeri, opravljen preizkus znanja iz
kmetijske dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol ali najmanj petletne
delovne izkušnje na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti (Pravilnik o
usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, 2004).
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4.1.2.3 Ustrezna ponudba hrane na turistični kmetiji
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. Samooskrba z
vrtninami, sadjem, žiti in surovinami živalskega izvora zagotavlja kakovostne surovine za
ponudbo hrane. Za dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji – gostinska dejavnost se mora
zagotoviti takšen obseg kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30 % vrednosti lastnih
surovin, pri čemer se jih do največ 30 % vrednosti surovin lahko odkupi v trgovini, ostalo
pa od drugih kmetij (Uredba o vrsti, obsegu in pogojih…, 2005).

4.1.2.4 Ustrezna ureditev prostorov
Prostori morajo biti primerno urejeni, da se zadosti zakonskim predpisom ter predvsem
zato, da se gostje na turistični kmetiji prijetno počutijo in lahko družinski člani laže
opravljajo svoje delo. Tako morajo biti prostori na turistični kmetiji urejeni v skladu s
Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za
opravljanje gostinske dejavnosti. Pogoji se nanašajo na poslovne prostore, opremo in
naprave in opremljenost posameznih prostorov (sob, apartmajev, kuhinje, kampa itd.). Pri
urejanju sob in apartmajev pravilnik določa minimalno velikost sob in minimalno
opremljenost.
Zunanja ureditev, prostori in oprema na turistični kmetiji morajo biti prilagojeni krajevnim
arhitekturnim značilnostim in avtentični okolju. Prostori, v katerih strežejo jedi in pijače,
morajo zagotavljati domačnost (kmečka kuhinja, kmečke izbe itd.) in v njih ne sme biti
značilne točilniške opreme, kot so npr. točilni pulti. Prostor za pripravo hrane (kmečka
kuhinja) mora biti ločen od prostora, v katerem strežejo jedi in pijače.
Gostje so lahko na turistični kmetiji nastanjeni v sobah (tudi skupna ležišča), stanovanjih
(apartmajih) ali na prostoru za kampiranje. Če so gostje nastanjeni v stanovanju (apartma)
ali na prostoru za kampiranje, kjer si lahko kuhajo sami, kuhinja za pripravo jedi oz.
prostor za strežbo jedi in pijač nista obvezna. Prostor za kampiranje omogoča postavitev
avtodomov, šotorov, počitniških prikolic, hišic in osebnih avtomobilov. Lahko pa so šotori,
počitniške prikolice in hišice že postavljeni in gost v njih zgolj prenoči. Skupna ležišča so
primerna za sprejem skupin otrok, tabornikov, planincev itd.
Na kmetiji z nastanitvijo mora biti v prostoru, v katerem strežejo jedi in pijače, najmanj
toliko stolov, kolikor je ležišč.
V nadaljevanju so na kratko predstavljene nastanitvene možnosti na turističnih kmetijah z
nastanitvijo, njihovo natančnejšo opremo in ureditev pa določa Pravilnik o minimalnih
tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.
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4.1.2.4.1 Sobe na turistični kmetiji
Sobe za goste morajo biti že na pogled prijetne in čiste. Poleg tega morajo biti dovolj
velike, opremljene skladno, udobno, lahko preprosto, vendar kakovostno in če je mogoče
iz naravnih materialov. Soba za nastanitev ima bivalni prostor in kopalnico, lahko pa ima
več sob skupno kopalnico.

4.1.2.4.2 Apartma na turistični kmetiji
Apartma je enosobni ali večsobni nastanitveni prostor, kjer si gostje sami pripravljajo jedi.
Ta nastanitveni prostor ima: skupni vhod, dnevni bivalni prostor, eno ali več spalnic,
prostor za pripravo jedi, kopalnico in stranišče, navodilo v primeru požarne nevarnosti,
splošne informacije, cenik storitev, posodo za odpadke. Če je apartma enosobni, ima spalni
prostor urejen v dnevnem bivalnem prostoru.

4.1.2.4.3 Kamp na turistični kmetiji
Na kmetiji je mogoče urediti prostor za kampiranje, ki 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. Sanitarni prostori (umivalnica,
stranišče), ki so urejeni v sklopu hiše, ne smejo biti oddaljeni od prostora za kampiranje
več kot 200 metrov.

4.1.2.4.4 Skupna ležišča na turistični kmetiji
Kmetija z nastanitvijo lahko poleg sob, apartmajev ali prostora za kampiranje za nastanitev
ponuja tudi skupna ležišča. Možnosti za ureditev skupnih ležišč obstajajo na neizrabljenih
podstrešjih in v drugih prostorih turističnih kmetij, primernih za sprejem skupin otrok,
tabornikov, planincev itd. Velikost skupnih ležišč v nizu mora biti najmanj 70 X 190 cm za
eno osebo, prostor mora imeti police in obešalnike za odlaganje obleke in opreme,
stranišče za goste in ločeno urejeno umivalnico za moške in ženske.

4.1.2.5 Zagotavljanje varne hrane
V gostinski dejavnosti gre za delo z živili, zato mora nosilec dejavnosti zagotavljati, da
živila, namenjena potrošniku, ustrezajo higienskim zahtevam. To doseže tako, da zagotovi,
da vse faze proizvodnje in prometa z živili potekajo v skladu s higienskimi načeli in v
prostorih, ki ustrezajo higienskim in zdravstvenotehničnim zahtevam. Pri tem imajo kmetje
možnost slediti Smernicam dobre higienske prakse za gostinstvo ali pa vzpostaviti lasten
HACCP- sistem. Vsekakor je enostavnejše upoštevanje smernic. Upoštevati morajo tudi
Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili
prihajajo v stik z živili, ki določa zdravstvene zahteve in dolžnosti oseb, ki delajo z živili,
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pa tudi način, obseg pregledov teh oseb in predpisane evidence pri vodenju dokumentacije
v okviru notranjega nadzora.

4.1.2.6 Obratovalni čas na turistični kmetiji
Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost, določa, da je redni obratovalni čas turistične kmetije z
nastanitvijo od 0. do 24. ure, izletniške kmetije med 6. in 1. uro naslednjega dne.
Konkretno obdobje obratovanja v koledarskem letu, tedensko število obratovalnih dni in
dnevno število ur obratovanja na kmetiji določi kmet sam, upoštevajoč razmere in
možnosti, povezane z opravljanjem osnovne (kmetijske) dejavnosti. Obratovalni čas mora
biti objavljen na vidnem mestu ob vhodu na kmetijo.

Slika 5: Obratovalni čas turističnih kmetij je objavljen na vidnem mestu ob vhodu na
kmetijo.

Vir: Dretnik M., 2010
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4.2 KAKOVOST PONUDBE IN STORITEV TURISTIČNIH KMETIJ
V Sloveniji se od leta 1999 kakovost storitev na turističnih kmetijah z nastanitvijo ocenjuje
z jabolki, in sicer z enim, dvema, tremi ali štirimi – glede na obseg in kakovostno raven
opremljenosti in storitev posamezne turistične kmetije. Več jabolk pomeni višjo kakovost
in večji obseg storitev. S to kategorijo je izražena urejenost kmetije kot celote, k čemur
prištevamo urejenost okolja in zunanji videz kmetije, urejenost vseh zunanjih površin, ki so
namenjene gostom, ter urejenost kmečke hiše oziroma prostorov, v katerih prebivajo gostje
med počitnicami. Pri ocenjevanju kakovosti opreme je največji poudarek na urejenosti
nastanitvenih in bivalnih prostorov, prostorov za pripravo hrane ter na sanitarnih in
higienskih razmerah. Pri ocenjevanju storitev, namenjenih gostom, izstopajo kakovost in
značilnost jedi in pijač ter možnosti za preživljanje prostega časa. Sem sodijo tudi raznoliki
ljudski običaji in folklorne posebnosti ter izdelki domače obrti.

Slika 6: Jabolka označujejo kakovost ponudbe in storitev na kmetijah z nastanitvijo.

Vir: Dretnik M., 2010
Kakovost storitev na turističnih kmetijah se obnovi oziroma pregleda na vsakih pet let.
Pregled opravijo pooblaščeni ocenjevalci z licenco Ministrstva za gospodarstvo Republike
Slovenije. V zadnjih letih je bil narejen zelo velik kakovostni napredek, kar se kaže v
večjem številu turističnih kmetij s tremi in predvsem s štirimi jabolki (kmetij le z enim
jabolkom skorajda ni več), v bolj kakovostni in pestri ponudbi domače hrane in pijač,
nazadnje pa tudi v večjem številu nočitev na turističnih kmetijah ter večjem zadovoljstvu
gostov (Sebenik, 2004).
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Po Pravilniku o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin, ki določa
tudi pogoje za kategorizacijo turističnih kmetij z nastanitvijo, je pridobitev kategorije za
vse turistične kmetije z nastanitvijo obvezna. Pravilnik natančno opisuje pogoje urejenosti
okolja in zunanjega videza kmetije, urejenosti in opremljenosti posameznih prostorov
kmečke hiše (jedilnice, kuhinje, sanitarij, sob in kopalnic za goste), zahteve pri ponudbi
hrane in dodatni ponudbi za goste pri posameznih kategorijah turističnih kmetij.
• Število jabolk, ki kaže na kvaliteto ponudbe in storitev na kmetijah z nastanitvijo

1 jabolko;
preprosto opremljene sobe s skupno kopalnico in straniščem

2 jabolki;
dobra ponudba kmetije, preprosto opremljene sobe
(najmanj polovica jih ima lastno kopalnico in stranišče)

3 jabolka;
zelo dobra ponudba kmetije, dobro opremljene sobe
(večina z lastno kopalnico in straniščem)

4 jabolka
Ponuja zanimivo in aktivno preživljanje počitnic tudi
takrat, ko pridejo otroci na kmetijo brez spremstva
staršev, najpogosteje s svojimi vzgojitelji. Nekatere
kmetije varstvo in pester program aktivnosti v celoti
zagotovijo same. Programi bivanja na kmetiji vključujejo
spoznavanje narave in dela na kmetiji ter animirano igro
pod skrbnim vodstvom vzgojiteljev ali drugih strokovno
usposobljenih oseb (Združenje turističnih kmetij
Slovenije, 2010).

Eno jabolko, dve ali tri lahko turistična kmetija z nastanitvijo pridobi s samoocenitvijo, za
pridobitev najvišje kategorije, štirih jabolk, pa je potrebna ocenitev ocenjevalcev, ki jih določa Ministrstvo za gospodarstvo. Kategorija na osnovi samoocenitve velja do spremembe
kategorije, kategorija na osnovi ocenjevalca pa pet let. Novost je tudi možnost elektronske
kategorizacije nastanitvenih obratov za tiste turistične kmetije, ki se bodo samoocenile, in
je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo (Remec, 2008).
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4.2.1 Specializirana ponudba
V Sloveniji je vse več kmetij, ki se odločajo za razvoj specializirane ponudbe, s katero
želijo izpolniti počitniške želje gostov. Strokovnjaki s posameznih področij so pripravili
obvezne in izbirne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kmetije, če želijo pridobiti znak
specializirane ponudbe. Postopek pridobitve znaka specializirane ponudbe vodi Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije. Specializacija pomeni zagotavljanje dodatne ponudbe in
opremljenosti za posamezne ciljne skupine gostov in je korak k razločevanju ponudbe v
smislu prilagajanja željam ciljnih skupin gostov. Oblike specializirane ponudbe so:
-

ekološka turistična kmetija,
turistična kmetija s ponudbo za zdravo življenje,
družinam z otroki prijazna turistična kmetija,
otrokom brez spremstva staršev prijazna turistična kmetija,
kolesarjem prijazna turistična kmetija,
vinogradniška turistična kmetija,
invalidom prijazna turistična kmetija.

Za razliko od kategorizacije specializacija ni obvezna. Vsaka kmetija si lahko pri
združenju pridobi do tri (od sedmih) certifikate svoje specializiranosti.

• Možnosti in opisi specializirane ponudbe
Ekološka turistična kmetija
Ponuja zdravo bivalno okolje in ekološko hrano, za katero
ima certifikat pooblaščene kontrolne organizacije.

Turistična kmetija s ponudbo za zdravo življenje
Ponuja aktivno preživljanje prostega časa v neokrnjeni
naravi, z zdravim prehranjevanjem ter je namenjena
ljubiteljem zdravega načina življenja.
Družinam z otroki prijazna turistična kmetija
Družinam omogoča počitnice v pristnem kmečkem okolju.
Poudarek je na animaciji otrok in zagotavlja otrokom
prijazno bivalno okolje (oprema sob, igrala, zdrava
prehrana). V vse aktivnosti s posebno pozornostjo vključuje
tudi starše.
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Otrokom brez spremstva staršev prijazna turistična
kmetija
Programi bivanja na takšni kmetiji vključujejo spoznavanje
narave in dela na kmetiji ter animirano igro pod skrbnim
vodstvom vzgojiteljev ali drugih strokovno usposobljenih
oseb. Nekatere kmetije same v celoti poskrbijo za varstvo
in pester program aktivnosti.

Kolesarjem prijazna turistična kmetija
Ponuja številne možnosti kolesarjenja v okolici,
informacije o kolesarskih poteh in njihovih značilnostih
ter informacije o zanimivostih, ki so dosegljive s kolesom.
Na kmetiji lahko kolesa shranite ali pa si jih lahko tudi
sposodite.

Vinogradniška turistična kmetija
Prijazne vinogradniške turistične kmetije, ki ležijo
večinoma ob vinskih turističnih cestah, svoje goste
razvajajo z odličnimi vini in okusnimi kulinaričnimi
dobrotami. Gostje lahko spoznajo dela v vinogradu in v
kleti.
Invalidom prijazna turistična kmetija
Gostom omogoča, da se lahko z invalidskim vozičkom
samostojno gibljejo okoli kmetije in v prostorih, ki so
jim namenjeni. Tudi oprema je v največji meri
prilagojena njihovim potrebam (Združenje turističnih
kmetij Slovenije, 2010).
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5. TURISTIČNE KMETIJE NA OBMOČJU OBČIN RAVNE NA KOROŠKEM IN
PREVALJE

5.1 RAZVOJ TURIZMA NA KMETIJAH NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU
Območje Mežiške doline je zaradi razgibane pokrajine, podnebnih razmer, naravnih in
kulturno-zgodovinskih spomenikov ter gostoljubnosti domačinov privlačno tudi za
obiskovalce turističnih kmetij. Lega kmetij daje precej možnosti za turizem na kmetiji kot
dodaten vir zaslužka.
Začetki te oblike turistične dejavnosti segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Že
takrat je bila najvišja razvojna stopnja turizma na kmetiji na območju Šentanela. Med
pionirje te dopolnilne dejavnosti spadajo naslednje kmetije: Ploder (pričetek leta 1969),
Pečnik in Kolman (1975), Lužnik (1976) in Koroš (1979). Pri Plodru in Pečniku so se
takrat že ukvarjali s stacionarnim turizmom na kmetiji. Pri Korošu in Lužniku so se najprej
ukvarjali z izletniškim turizmom, nato pa so prešli na stacionarnega. Tem turističnim
kmetijam so nato sledile še druge: Gulak, Klemen, Pristav in Šaver. Na območju Občine
Ravne na Koroškem pa se je turistična dejavnost začela najprej izvajati na kmetiji Ošven
leta 1973, sčasoma so ji sledile še druge.
V začetku je pri razvoju turizma na kmetiji sodelovala Temeljna organizacija kooperantov
(TOK) gozdarstva Ravne na Koroškem. Poleg osnovne dejavnosti (gojenje in varstvo
gozdov ter pridobivanje gozdnih proizvodov), so se ukvarjali še z dopolnilnimi
dejavnostmi, kot so dajanje lesa in drugih gozdnih proizvodov v promet, blagovni promet z
žaganim lesom, maloprodaja gozdnih sortimentov, izvrševanje storitev gozdarske službe za
lastne in tuje potrebe, hranilno-kreditna služba, kmetijska pospeševalna dejavnost in
pospeševanje turizma na kmetijah. Naloge službe, ki se je s tem ukvarjala, so bile:
svetovanje pri ureditvi načrtov, pospeševanje turizma na kmetiji, pomoč kmetom pri
opremi hiše, redno oskrbovanje kmetov z veljavnimi ceniki in propagandnim materialom
ter redno letno vlaganje zahtevkov za pridobivanje namenskih finančnih sredstev (Zavod
za gozdove Slovenije, 2010).
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5.2 PREDSTAVITEV TURISTIČNIH KMETIJ
Preglednica 11: Število turističnih kmetij v Občini Ravne na Koroškem in Občini
Prevalje.
GOSTINSKA DEJAVNOST
OBMOČJE

ŠTEVILO
IZLETNIŠKIH
KMETIJ
2

ŠTEVILO
KMETIJ Z
NASTANITVIJO
2

OBČINA RAVNE
NA KOROŠKEM
OBČINA
6
5
PREVALJE
Avtorica: Dretnik M., 2010
Vir: Dretnik M., podatki pridobljeni z anketo 2009; 2010

NEGOSTINSKA
DEJAVNOST
ODDAJANJE
POVRŠIN ZA
PIKNIKE
2
1

Na Koroškem in seveda na območju obeh občin se pojavljata dve obliki gostinske
dejavnosti na kmetiji, in sicer kmetija z nastanitvijo in izletniška kmetija.
Med negostinskimi dejavnostmi na kmetiji so zastopane različne oblike. Na območju občin
Ravne na Koroškem in Prevalje je skupno osemnajst turističnih kmetij: osem izletniških,
sedem z nastanitvijo in tri, ki oddajajo površine za piknike. Od tega se šest turističnih
kmetij nahaja v Občini Ravne na Koroškem: dve spadata med izletniške kmetije (Ajnžik in
Spodnji Lečnik), dve med kmetije z nastanitvijo (Lipovnik in Ošven). Turistični kmetiji
Studenčnik in Cestnik se ukvarjata z negostinsko dejavnostjo in oddajata površine za
piknike.
Na območju Občine Prevalje je število turističnih kmetij nekoliko višje kot v Občini Ravne
na Koroškem. Od skupno dvanajstih jih spada med izletniške šest (Ladra, Bauh, Smrečnik,
Oplaz, Pekav in Kolman), med kmetije z nastanitvijo pa pet (Mikl, Povh, Lužnik, Ploder in
Marin). Turistična kmetija Pečnik oddaja površino za piknike.
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Karta 2: Lega turističnih kmetij.

Lega stacionarnih kmetij:
1 - Ekološka turistična kmetija Mikl
2 - Stacionarna kmetija Lužnik
3 - Stacionarna kmetija Povh
4 - Stacionarna kmetija Ploder
5 - Stacionarna kmetija Marin - Miler
6 - Stacionarna kmetija Lipovnik
7 - Stacionarna kmetija Ošven

Lega kmetij, ki oddajajo površine za
piknike:
16 - Turistična kmetija Pečnik
17 - Turistična kmetija Studenčnik
18 - Turistična kmetija Cestnik

Lega izletniških kmetij:
8 - Izletniška kmetija Smrečnik
9 - Izletniška kmetija Oplaz
10 - Izletniška kmetija Pekav
11 - Izletniška kmetija Kolman
12 - Izletniška kmetija Bauh
13 - Izletniška kmetija Ajnžik
14 - Izletniška kmetija Spodnji Lečnik
15 - Izletniška kmetija Ladra
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V nadaljevanju so predstavljene turistične kmetije, ki so bile 1. 12. 2009 registrirane na
območju občin Ravne na Koroškem in Prevalje. Podani so podatki, v katero kategorijo se
kmetija uvršča, kapacitete kmetije, odpiralni čas, lastnik in nosilec dejavnosti, število
članov gospodinjstva, leto registracije, nadmorska višina, velikost in možne aktivnosti na
kmetiji. Pod posebnostmi so navedene značilnosti, ki izstopajo ali pa se po njih kmetija
loči od drugih. Znak jabolk pa ponazarja kvaliteto storitev na kmetijah z nastanitvijo.
Najprej so predstavljene kmetije na območju Občine Prevalje in nato Občine Ravne na
Koroškem, ki si sledijo po zgoraj označenem zaporedju. Podatke sem pridobila z lastnim
terenskim delom.

5.2.1 Turistične kmetije na območju Občine Prevalje
1 - EKOLOŠKA TURISTIČNA KMETIJA MIKL
- Naslov: Jamnica 11, 2391 Prevalje
- Nadmorska višina: 800 m
- Velikost kmetije: 37 ha (gozda 22 ha)
- Kategorija: kmetija z nastanitvijo, kakovost: tri jabolka
- Kapaciteta: število sob: apartma: 1/4, 1/5 (+ dodatna ležišča), hiška Jurija in Lene: 1/4,
število sedežev: 30
- Odpiralni čas: odprto prek celega leta po dogovoru
- Leto registracije: 1999
- Lastnik kmetije: Stanko Kert
- Nosilec turistične dejavnosti: Stanko Kert
- Število članov gospodinjstva: 5
- Aktivnosti na kmetiji: možnost ribolova, drsanja, sprehodov, igranja nogometa,
odbojke, košarke ter igranja na otroških igralih
- Posebnosti: 2 vrsti specializirane ponudbe: ekološka turistična kmetija in družinam z
otroki prijazna turistična kmetija, izdelki iz pire, lastna spletna stran
Slika 7: Ekološka turistična kmetija Mikl.

Vir: Ekološka turistična kmetija Mikl, 2010
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2 - TURISTIČNA KMETIJA LUŽNIK
- Naslov: Šentanel 10, 2391 Prevalje
- Nadmorska višina: 600 m
- Velikost kmetije: 47 ha (gozda 30 ha)
- Kategorija: kmetija z nastanitvijo, kakovost: dve jabolki
- Kapaciteta: število sob: 2/1, 1/2, 4/3, število sedežev: 60
- Odpiralni čas: odprto prek celega leta po dogovoru
- Leto registracije: 1976
- Lastnik kmetije: Vinko Kajžer
- Nosilca turistične dejavnosti: Vinko Kajžer
- Število članov gospodinjstva: 6
- Aktivnosti na kmetiji: možnost sprehodov
- Posebnosti: dejavnost se izvaja v zelo omejeni obliki

Slika 8: Turistična kmetija Lužnik.

Vir: Dretnik M., 2010
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3 - TURISTIČNA KMETIJA POVH
- Naslov: Dolga Brda 19, 2391 Prevalje
- Nadmorska višina: 550 m
- Velikost kmetije: 7 ha (gozda 4 ha)
- Kategorija: kmetija z nastanitvijo, kakovost: tri jabolka
- Kapaciteta: število sob: apartma »Mumina bajta«: 1/1 (+ dodatno ležišče); 1/2 (+
dodatno ležišče), skupno ležišče za 8 oseb, število sedežev: 50
- Odpiralni čas: odprto prek celega leta; sobota, nedelja - odprto od 10. do 18. ure, ostale
dni po dogovoru
- Leto registracije: 2005
- Lastnik kmetije: Franc in Marija Naveršnik
- Nosilec turistične dejavnosti: Marija Naveršnik
- Število članov gospodinjstva: 3
- Aktivnosti na kmetiji: možnost sprehodov in kolesarjenja
- Posebnosti: lastna spletna stran

Slika 9: Turistična kmetija Povh.

Vir: Povhov mlin, 2010
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4 - TURISTIČNA KMETIJA PLODER
- Naslov: Šentanel 3, 2391 Prevalje
- Nadmorska višina: 583 m
- Velikost kmetije: 27 ha (gozda 13 ha)
- Kategorija: kmetija z nastanitvijo, kakovost: tri jabolka
- Kapaciteta: število sob: 10/2 (+ dodatna ležišča), število sedežev: 60
- Odpiralni čas: odprto prek celega leta, ponedeljek - zaprto; torek, sreda in četrtek odprto po dogovoru; petek, sobota in nedelja - odprto od 10. do 20. ure (po dogovoru
možnost podaljšanja delovnega časa)
- Leto registracije: 1969
- Lastnik kmetije: Rajko Kumprej
- Nosilec turistične dejavnosti: Marija Kumprej
- Število članov gospodinjstva: 6
- Aktivnosti na kmetiji: možnost sprehodov, igranja košarke, nogometa, namiznega tenisa
ter igranja na otroških igralih
- Posebnosti: lastna spletna stran

Slika 10: Turistična kmetija Ploder.

Vir: Turistična kmetija Ploder, 2010
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5 - TURISTIČNA KMETIJA MARIN - MILER
- Naslov: Šentanel 8 a, 2391 Prevalje
- Nadmorska višina: 700 m
- Velikost kmetije: 18 ha (gozda 8 ha)
- Kategorija: kmetija z nastanitvijo, kakovost: tri jabolka
- Kapaciteta: število sob: 1/1, 3/2, 3/3, 1/4, število sedežev: 60
- Odpiralni čas: odprto prek celega leta, ponedeljek - zaprto; torek, sreda, četrtek in petek,
odprto od 18. do 22. ure; sobota in nedelja - odprto od 10. do 22. ure (po dogovoru
možnost odprtja izven delovnega časa)
- Leto registracije: 1994
- Lastnik kmetije: Janko in Jožef Miler
- Nosilec turistične dejavnosti: Jožef Miler
- Število članov gospodinjstva: 8
- Aktivnosti na kmetiji: možnost sprehodov, balinanja, kegljanja, igranja odbojke in
malega nogometa
- Posebnosti: lastna spletna stran, kombiniranje dejavnosti z gostinstvom

Slika 11: Turistična kmetija Marin – Miler.

Vir: Dretnik M., 2010
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8 - TURISTIČNA KMETIJA SMREČNIK
- Naslov: Strojna 29, 2391 Prevalje
- Nadmorska višina: 935 m
- Velikost kmetije: 47 ha (gozda 35 ha)
- Kategorija: izletniška kmetija
- Kapaciteta: število sedežev: 60
- Odpiralni čas: odprto prek celega leta od ponedeljka do nedelje od 10. do 22. ure
- Leto registracije: 1993
- Lastnik kmetije: Marija Smrečnik
- Nosilec turistične dejavnosti: Marija Smrečnik
- Število članov gospodinjstva: 5
- Aktivnosti na kmetiji: možnosti sprehodov, kolesarjenja in igranja žoge
- Posebnosti: /

Slika 12: Turistična kmetija Smrečnik.

Vir: Turistična kmetija Smrečnik, 2010
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9 - TURISTIČNA KMETIJA OPLAZ
- Naslov: Strojna 21, 2391 Prevalje
- Nadmorska višina: 940 m
- Velikost kmetije: 24 ha (gozda 14 ha)
- Kategorija: izletniška kmetija
- Kapaciteta: število sedežev: 60
- Odpiralni čas: odprto prek celega leta, ponedeljek, torek, sredo in četrtek po dogovoru;
petek, sobota in nedelja od 14. do 22. ure
- Leto registracije: 2009
- Lastnik kmetije: Drago Štavdekar
- Nosilec turistične dejavnosti: Drago Štavdekar
- Število članov gospodinjstva: 6
- Aktivnosti na kmetiji: možnost sprehodov
- Posebnosti: kmetija se ukvarja z ekološkim kmetovanjem

Slika 13: Turistična kmetija Oplaz.

Vir: Dretnik M., 2010
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10 - TURISTIČNA KMETIJA PEKAV
- Naslov: Šentanel 11, 2391 Prevalje
- Nadmorska višina: 710 m
- Velikost kmetije: 12 ha (gozda 6 ha)
- Kategorija: izletniška kmetija
- Kapaciteta: število sedežev: 50
- Odpiralni čas: odprto prek celega leta, ponedeljek - zaprto; torek, sreda, četrtek, petek,
sobota in nedelja - odprto po dogovoru
- Leto registracije: 2002
- Lastnik kmetije: Rafael Marin
- Nosilec turistične dejavnosti: Rafael Marin
- Število članov gospodinjstva: 6
- Aktivnosti na kmetiji: možnost sprehodov in igranja na otroških igralih
- Posebnosti: /

Slika 14: Turistična kmetija Pekav.

Vir: Turistična kmetija Pekav, 2010
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11 - TURISTIČNA KMETIJA KOLMAN
- Naslov: Šentanel 4, 2391 Prevalje
- Nadmorska višina: 650 m
- Velikost kmetije: 20 ha (gozda 8 ha)
- Kategorija: izletniška kmetija
- Kapaciteta: število sedežev: 60
- Odpiralni čas: /
- Leto registracije: 1975
- Lastnik kmetije: Štefanija in Janko Šipek
- Nosilec turistične dejavnosti: Štefanija Šipek
- Število članov gospodinjstva: 1
- Aktivnosti na kmetiji: možnost sprehodov in igranja košarke
- Posebnosti: kljub registraciji se turistična dejavnost trenutno ne izvaja, razlog za to je
visoka starost nosilca te dejavnosti (81 let) in nezainteresiranost ostalih družinskih članov
za prevzem dejavnosti

Slika 15: Turistična kmetija Kolman.

Vir: Dretnik M., 2010
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12 - TURISTIČNA KMETIJA BAUH
- Naslov: Suhi vrh 7, 2391 Prevalje
- Nadmorska višina: 750 m
- Velikost kmetije: 18 ha (gozda 13 ha)
- Kategorija: izletniška kmetija
- Kapaciteta: število sedežev: 50
- Odpiralni čas: odprto prek celega leta po dogovoru
- Leto registracije: 2007
- Lastnik kmetije: Miha Plemen
- Nosilec turistične dejavnosti: Marija Plemen
- Število članov gospodinjstva: 2
- Aktivnosti na kmetiji: možnost sprehodov in nabiranja gozdnih sadežev
- Posebnosti: lastna spletna stran

Slika 16: Turistična kmetija Bauh.

Vir: Izletniška kmetija Bauh, 2010
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15 - TURISTIČNA KMETIJA LADRA
- Naslov: Leše 83, 2391 Prevalje
- Nadmorska višina: 650 m
- Velikost kmetije: 37 ha (gozda 20 ha)
- Kategorija: izletniška kmetija
- Kapaciteta: število sedežev: 60
- Odpiralni čas: odprto prek celega leta po dogovoru
- Leto registracije: 2007
- Lastnik kmetije: Dušan Kralj
- Nosilec turistične dejavnosti: Simona Kralj
- Število članov gospodinjstva: 8
- Aktivnosti na kmetiji: možnost sprehodov
- Posebnosti: /

Slika 17: Turistična kmetija Ladra.

Vir: Dretnik M., 2010
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16 - TURISTIČNA KMETIJA PEČNIK
- Naslov: Šentanel 29, 2391 Prevalje
- Nadmorska višina: 600 m
- Velikost kmetije: 47 ha (gozda 34 ha)
- Kategorija: negostinska dejavnost, oddajanje površine za piknike
- Kapaciteta: število sedežev: /
- Odpiralni čas: /
- Leto registracije: 1975
- Lastnik kmetije: Darko Čas
- Nosilec turistične dejavnosti: Darko Čas
- Število članov gospodinjstva: 2
- Aktivnosti na kmetiji: možnost kegljanja, igranja košarke, nogometa, odbojke in
odbojke na mivki
- Posebnosti: kljub registraciji se turistična dejavnost trenutno ne izvaja

Slika 18: Prostor za piknik, ki ga oddaja turistična kmetija Pečnik.

Vir: Turistična kmetija Pečnik, 2010
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5.2.2 Turistične kmetije na območju Občine Ravne na Koroškem

6 - TURISTIČNA KMETIJA LIPOVNIK
- Naslov: Tolsti vrh 14, 2390 Ravne na Koroškem
- Nadmorska višina: 733 m
- Velikost kmetije: 30 ha (gozda 20 ha)
- Kategorija: kmetija z nastanitvijo, kakovost: dve jabolki
- Kapaciteta: število sob: 2/3, število sedežev: 60
- Odpiralni čas: odprto prek celega leta po dogovoru
- Leto registracije: 1994
- Lastnik kmetije: Alojzij Lipovnik
- Nosilec turistične dejavnosti: Marjetka Lipovnik
- Število članov gospodinjstva: 5
- Aktivnosti na kmetiji: možnost sprehodov, ribolova in igranje odbojke
- Posebnosti: /

Slika 19: Turistična kmetija Lipovnik.

Vir: Dretnik M., 2010
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7 - TURISTIČNA KMETIJA OŠVEN
- Naslov: Uršlja Gora 7 a, 2394 Kotlje
- Nadmorska višina: 935 m
- Velikost kmetije: 70 ha (gozda 50 ha)
- Kategorija: kmetija z nastanitvijo, kakovost: tri jabolka
- Kapaciteta: število sob: 7/2, 2/3, 1/4, število sedežev: 60
- Odpiralni čas: odprto prek celega leta, sobota in nedelja - odprto od 9. do 22. ure, ostale
dni v tednu po dogovoru
- Leto registracije: 1973
- Lastnik kmetije: Janez Gostenčnik
- Nosilec turistične dejavnosti: Janez Gostenčnik
- Število članov gospodinjstva: 6
- Aktivnosti na kmetiji: možnost sankanja, smučanja, kegljanja, igranja namiznega tenisa
in skakanja na trampolinu
- Posebnosti: /

Slika 20: Turistična kmetija Ošven.

Vir: Dretnik M., 2010
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13 - TURISTIČNA KMETIJA AJNŽIK
- Naslov: Tolsti vrh 49, 2390 Ravne na Koroškem
- Nadmorska višina: 500 m
- Velikost kmetije: 28 ha (gozda 13 ha)
- Kategorija: izletniška kmetija
- Kapaciteta: število sedežev: 40
- Odpiralni čas: odprto prek celega leta po dogovoru
- Leto registracije: 1996
- Lastnik kmetije: Mihaela Sedar
- Nosilec turistične dejavnosti: Mihaela Sedar
- Število članov gospodinjstva: 5
- Aktivnosti na kmetiji: možnost sprehodov in igranja žoge
- Posebnosti: /

Slika 21: Turistična kmetija Ajnžik.

Vir: Izletniška kmetija Ajnžik, 2010
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14 - TURISTIČNA KMETIJA SPODNJI LEČNIK
- Naslov: Tolsti vrh 23, 2390 Ravne na Koroškem
- Nadmorska višina: 520 m
- Velikost kmetije: 42 ha (gozda 15 ha)
- Kategorija: izletniška kmetija
- Kapaciteta: število sedežev: 60
- Odpiralni čas: odprto prek celega leta po dogovoru, nedelja - odprto od 12. do 22. ure
- Leto registracije: 2001
- Lastnik kmetije: Ivanka Rezar Rat
- Nosilec turistične dejavnosti: Ivanka Rezar Rat
- Število članov gospodinjstva: 4
- Aktivnosti na kmetiji: možnost sprehodov, kegljanja in igranja na otroških igralih
- Posebnosti: /

Slika 22: Turistična kmetija Spodnji Lečnik.

Vir: Dretnik M., 2010
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17 - TURISTIČNA KMETIJA STUDENČNIK
- Naslov: Tolsti vrh 20, 2390 Ravne na Koroškem
- Nadmorska višina: 420 m
- Velikost kmetije: 13 ha (gozda 7 ha)
- Kategorija: negostinska dejavnost, oddajanje površine za piknike
- Kapaciteta: število sedežev: /
- Odpiralni čas: od meseca maja do novembra po dogovoru
- Leto registracije: 2006
- Lastnik kmetije: Edvard Poberžnik
- Nosilec turistične dejavnosti: Edvard Poberžnik
- Število članov gospodinjstva: 7
- Aktivnosti na kmetiji: možnost sprehodov in igranja odbojke
- Posebnosti: /

Slika 23: Prostor za piknik, ki ga oddaja turistična kmetija Studenčnik.

Vir: Dretnik M., 2009
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18 - TURISTIČNA KMETIJA CESTNIK
- Naslov: Tolsti vrh 4, 2390 Ravne na Koroškem
- Nadmorska višina: 370 m
- Velikost kmetije: 12 ha (gozda 9 ha)
- Kategorija: negostinska dejavnost, oddajanje površine za piknike
- Kapaciteta: število sedežev: /
- Odpiralni čas: od meseca maja do oktobra po dogovoru
- Leto registracije: 2005
- Lastnik kmetije: Jaka in Jožefa Jelen
- Nosilec turistične dejavnosti: Iztok Jelen
- Število članov gospodinjstva: 4
- Aktivnosti na kmetiji: možnost igranja nogometa, odbojke in igranja na otroških igralih
- Posebnosti: /

Slika 24: Prostor za piknik, ki ga oddaja turistična kmetija Cestnik.

Vir: Dretnik M., 2010
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5.3 ANALIZA TURIZMA NA TURISTIČNIH KMETIJAH NA PODLAGI
IZVEDENE ANKETE
Z anketo sem želela pri nosilcih turističnih kmetij pridobiti čim več podatkov o njih samih
in o njihovi turistični ponudbi. Zanimalo me je, kakšni so pozitivni in negativni učinki
turizma na kmetiji ter kakšen pomen ima izvajanje te dejavnosti nasploh. Poleg tega sem
od anketiranih želela izvedeti, kakšni so njihovi načrti in razvojne možnosti. Anketo, ki je
obsegala 31 vprašanj, sem izvedla v decembru leta 2009 in v začetku meseca januarja 2010
na vseh osemnajstih kmetijah. V analizo sta vključeni tudi dve kmetiji, ki se z izvajanjem
dejavnosti trenutno ne ukvarjata. Rezultati in komentarji posameznih področij anketnega
vprašalnika so predstavljeni v nadaljevanju.

5.3.1 Lastnik kmetije in nosilec turistične dejavnosti
Ugotovila sem, da je kar 72,2 % lastnikov kmetij tudi nosilcev turistične dejavnosti. 27,8
% je takšnih, ki so samo nosilci dejavnosti in niso lastniki kmetij. To pa so v vseh primerih
družinski člani: žena ali mati ali sin v odnosu do lastnika kmetije. V večini primerov se
lastniki kar sami odločijo, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost oz. postali njeni
nosilci. Toda odločitev za tako dejavnost mora biti v družini skupna, saj bo sprememba
vplivala na življenje vseh na kmetiji.

Graf 5: Lastnik kmetije in nosilec turistične dejavnosti.

Avtorica: Dretnik M., 2010
Vir: Dretnik M., podatki pridobljeni z anketo 2009; 2010

66

5.3.2 Stopnja izobrazbe anketiranih nosilcev turistične dejavnosti
Najvišja stopnja izobrazbe, ki jo imajo nosilci dejavnosti, je srednja šola. Največ, 44,4 %,
jih je končalo poklicno šolo. Takih, ki so končali srednjo šolo, je 38,9 %. Osnovnošolsko
izobrazbo ima 16,7 % anketiranih. Ti so za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji
morali opraviti 70-urni tečaj po programu Kmetijskosvetovalne službe Slovenije.
Znanje nosilcev turistične dejavnosti na kmetijah je ključnega pomena za opravljanje
dejavnosti in tudi za razvoj človeškega potenciala. Za uspešno dopolnilno dejavnost je
potrebnega veliko strokovnega znanja, saj morajo biti izdelki in storitve zaradi
konkurenčnosti kakovostni. Zato je pomembno, da nosilci svoje znanje nadgrajujejo in se
dodatno izpopolnjujejo na različnih izobraževanjih.

Graf 6: Stopnja izobrazbe anketiranih nosilcev turistične dejavnosti.

Avtorica: Dretnik M., 2010
Vir: Dretnik M., podatki pridobljeni z anketo 2009; 2010
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5.3.3 Starostna struktura anketiranih nosilcev turistične dejavnosti
Kar polovica nosilcev turistične dejavnosti spada v starostni razred od 40 do 49 let. Sledi
starostni razred od 30 do 39 let, kamor se uvršča 27,8 % anketiranih. 22,2 % nosilcev
turistične dejavnosti sodi v starostni razred nad 50 let. Nihče od nosilcev ni star manj kot
30 let. Starostna struktura je zelo ugodna, saj se kar polovica nosilcev nahaja v starostnem
obdobju, ko so še na višku ustvarjalnih moči, imajo pa tudi že določene izkušnje in znanje,
kar je za tako dejavnost pomembno.

Graf 7: Starostna struktura anketiranih nosilcev turistične dejavnosti.

Avtorica: Dretnik M., 2010
Vir: Dretnik M., podatki pridobljeni z anketo 2009; 2010

5.3.4 Spol anketiranih nosilcev turistične dejavnosti
Med nosilci turistične dejavnosti na območju občin Ravne na Koroškem in Prevalje je 50
% žensk in 50 % moških.
Iz tega je razvidno, da spol ne vpliva na odločitev za dopolnilno dejavnost, saj se v enaki
meri za to odločajo ženske in moški.
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Graf 8: Spol anketiranih nosilcev turistične dejavnosti.

Avtorica: Dretnik M., 2010
Vir: Dretnik M., podatki pridobljeni z anketo 2009; 2010
5.3.5 Osebe, ki so nosilce turistične dejavnosti navdušile za to dejavnost
Za to dejavnost so se kmetje po večini odločali sami, saj jih je kar 72,2 % odgovorilo, da
jih za turizem na kmetiji ni navdušil nihče. 16,7 % anketiranih so za to dejavnost navdušili
svetovalci za razvoj turističnih kmetij. 11,1 % vprašanih se je s to dejavnostjo začelo
ukvarjati zaradi sorodnikov, ki se s turizmom na kmetiji ukvarjajo že dlje časa in je ta
dejavnost pri njih že tradicionalna. Prijatelji, ki se s tem že ukvarjajo, ali pa sosedje niso
navdušili nobenega nosilca te dejavnosti.

Graf 9: Osebe, ki so nosilce turistične dejavnosti navdušile za to dejavnost.

Avtorica: Dretnik M., 2010
Vir: Dretnik M., podatki pridobljeni z anketo 2009; 2010
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5.3.6 Razlogi za odločitev za izvajanje turistične dejavnosti na kmetiji
Največ, 100 % nosilcev turistične dejavnosti se je za turizem na kmetiji odločilo zaradi
možnosti dodatnega dohodka. 38,9 % anketiranih se je odločilo za vpeljavo te dejavnosti
zaradi koriščenja naravnih danosti. Sledi odstotek tistih, ki so se za to dejavnost odločili
zaradi pomoči družinskih članov pri delu. Takšnih je 16,7 % anketiranih. Najmanj, 5,6 %
jih je kot razlog za izvajanje te dejavnosti navedlo izgubo službe. Večini pomeni izvajanje
te dejavnosti dodatni dohodek, saj so kmetije v povprečju majhne, prav tako pa tudi
dohodek iz te dejavnosti. Poleg majhnosti je problem na tem območju tudi obdelovanje
zemlje zaradi neugodnih naravnogeografskih razmer. Zanimanje za razvoj dopolnilnih
dejavnosti se veča tudi zaradi vse slabšega položaja kmetijstva in tudi zaradi vedno
manjših možnosti za zaposlovanje nasploh. Kmetje se zato ozirajo za dodatnimi
možnostmi zaslužka, da bi sebi in svojim potomcem zagotovili varno prihodnost. Razlog
izkoriščanje naravnih danosti so navedli kmetje, katerih kmetije se nahajajo na območjih,
ki so dobra izhodišča za smučanje (Ošven), pohode in druge možnosti rekreacije. Poleg
tega pa si lahko gostje ogledajo tudi različne kulturne in zgodovinske spomenike, ki se
nahajajo v bližini kmetij. Nosilci dejavnosti, ki izhajajo iz številčne družine, so se za to
dejavnost odločili zaradi domače delovne sile.
Graf 10: Razlogi za odločitev za izvajanje turistične dejavnosti na kmetiji.

Avtorica: Dretnik M., 2010
Vir: Dretnik M., podatki pridobljeni z anketo 2009; 2010
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5.3.7 Težave pri uvajanju dejavnosti
Skoraj tretjina, 44,4 %, je izjavila, da pri uvajanju dejavnosti ni imela nobenih težav. 38,9
% jih je navedlo, da so se na začetku pri vpeljavi dejavnosti soočili s finančnimi težavami.
16,7 % jih je priznalo, da so imeli premalo informacij o tej dejavnosti. 11,1 % nosilcev je
imelo zaradi neustrezne izobrazbe in 11,1 % zaradi premalo izkušenj težave pri začetkih
izvajanja te dejavnosti. 5,6 % anketiranih se je soočilo s težavami pri registraciji. 11,1 %
nosilcev je kot težave pri uvajanju navedlo še druge razloge, pri čemer so izpostavili
problem izpolnjevanja prevelikega števila dokumentacije in pridobitev strank na začetku
vpeljave dejavnosti.

Graf 11: Težave pri uvajanju dejavnosti.

Avtorica: Dretnik M., 2010
Vir: Dretnik M., podatki pridobljeni z anketo 2009; 2010

5.3.8 Pomoč pri začetkih turistične dejavnosti
Kar 78,9 % nosilcev je odgovorilo, da jim je na začetku najbolj pomagala
Kmetijskosvetovalna služba. 21,1 % anketiranih se je opredelilo za drugo in pravi, da jim
na začetku nihče ni nudil konkretne pomoči, drugim pa so pomagali starši. Nobeden od
anketiranih ni navedel, da bi mu pomagala lokalna skupnost.
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Graf 12: Pomoč pri začetkih turistične dejavnosti.

Avtorica: Dretnik M., 2010
Vir: Dretnik M., podatki pridobljeni z anketo 2009; 2010

5.3.9 Finančna pomoč za izvajanje dejavnosti
Polovica anketiranih ni bila deležna nobene finančne pomoči oz. se ni odločila zanjo.
Polovica je dobila finančno pomoč iz različnih državnih in evropskih skladov.
Država namenja finančna sredstva za razvoj dopolnilnih dejavnosti, saj želi, da bi imeli
kmetje čim več možnosti za razvoj. Nekatera sredstva v okviru različnih projektov v celoti
zagotavlja država, druga pa so zagotovljena iz evropskih skladov. Pri nekaterih projektih
zagotovi določen odstotek sredstev država in določenega evropski skladi. Nosilci
dopolnilnih dejavnosti so navedli, da država oz. Evropska unija namenjata dovolj sredstev.
Problem je, ker morajo nosilci najprej vložiti lastna sredstva, kar predstavlja za marsikoga
problem. Ta sredstva so jim nato seveda povrnjena.
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Graf 13: Finančna pomoč za izvajanje dejavnosti.

Avtorica: Dretnik M., 2010
Vir: Dretnik M., podatki pridobljeni z anketo 2009; 2010

5.3.10 Izkušnje s področja turizma pred uvedbo dejavnosti
S področja turizma je pred uvedbo dejavnosti imelo izkušnje že 55,6 % nosilcev turistične
dejavnosti. Največ jih je delalo v gostilni, hotelu, restavraciji, menzi, pa tudi v slaščičarni.
44,4 % pred uvedbo dejavnosti ni imelo nobenih izkušenj s tega področja. Iz navedenega
je razvidno, da je zelo velik delež nosilcev že delalo na področju gostinstva in turizma ter
ima določene izkušnje s tega področja, kar je vsekakor pozitivno. Izkušnje jim pomagajo
pri delu, npr. ni se jim potrebno vsega naučiti na novo, kar je očitno tudi pripomoglo k
odločitvi za takšno dejavnost.
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Graf 14: Izkušnje s področja turizma pred uvedbo dejavnosti.

Avtorica: Dretnik M., 2010
Vir: Dretnik M., podatki pridobljeni z anketo 2009; 2010

5.3.11 Pogostost obiska po letnih časih
Najbolj so turistične kmetije obiskane poleti, saj jih kar 38,5 % navaja, da je v tem času
največ gostov. Kot drugi letni čas je najbolj obiskana jesen, saj 26,9 % nosilcev dejavnosti
takrat beleži največji obisk. 23,1 % anketiranih pravi, da jih gostje najpogosteje obiščejo
spomladi. Najnižji obisk turističnih kmetij je pozimi, saj jih le 11,5 % navaja, da imajo
takrat največji obisk. Na osnovi teh podatkov ugotavljam, da je največji obisk ravno v
obdobju, ko je na kmetijah tudi največ dela, vendar pa to nosilcem turistične dejavnosti ne
povzroča večjega problema, saj z domačo in včasih tudi tujo delovno silo opravijo vse
potrebno.
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Graf 15: Pogostost obiska po letnih časih.

Avtorica: Dretnik M., 2010
Vir: Dretnik M., podatki pridobljeni z anketo 2009; 2010
5.3.12 Struktura gostov
• domači ali tuji gostje
Med gosti, ki obiščejo turistično kmetijo, je več domačinov kot gostov iz tujine. Tako kar
94,4 % nosilcev navaja, da jih pogosteje obiščejo domači gostje, ki prihajajo iz bližnje in
daljne okolice oz. iz Slovenije. 5,6 % anketiranih pravi, da jih pogosteje obiščejo gostje iz
tujine. Eden izmed razlogov za nižji obisk tujcev je tudi ta, da turistične kmetije ne skrbijo
za zadostno promocijo v tujini.
Graf 16: Domači in tuji gostje.

Avtorica: Dretnik M., 2010
Vir: Dretnik M., podatki pridobljeni z anketo 2009; 2010
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• gostje iz tujine
55,6 % anketiranih obiskujejo tudi gostje iz tujine. Med njimi so najpogosteje zastopani
Nemci (33,3 %), Avstrijci (25 %) in Italijani (16,6 %), v manjši meri pa še Hrvati,
Nizozemci, Rusi in Angleži.
Graf 17: Gostje iz tujine.

Avtorica: Dretnik M., 2010
Vir: Dretnik M., podatki pridobljeni z anketo 2009; 2010
• vrste gostov
Turistične kmetije najpogosteje obiščejo skupine (50 %) in družine (40,9 %). Skupine
predstavljajo avtobusni izletniki in manjše družbe, ki izberejo kmetijo za praznovanje
rojstnega dneva, obletnice, poroke itd. Nekoliko manj pogost je obisk individualnih gostov.
Teh je le 9,1 %.
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Graf 18: Vrste gostov.

Avtorica: Dretnik M., 2010
Vir: Dretnik M., podatki pridobljeni z anketo 2009; 2010

• izletniški ali stacionarni gostje na kmetijah z nastanitvijo
Na kmetijah z nastanitvijo še vedno prevladujejo enodnevni obiskovalci, takih je kar 71,4
% kmetij. 28,6 % vprašanih pravi, da so obiski stacionarnih gostov pogostejši.

Graf 19: Izletniški in stacionarni gostje na kmetijah z nastanitvijo.

Avtorica: Dretnik M., 2010
Vir: Dretnik M., podatki pridobljeni z anketo 2009; 2010
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5.3.13 Sprejemanje organiziranih skupin
Vse turistične kmetije sprejemajo organizirane skupine, in sicer ob naslednjih priložnostih:
100 % oz. vse kmetije sprejemajo goste ob rojstnih dnevih, 88,9 % ob izletih, 77,8 % ob
obhajilu in prav tako 77,8 % ob birmi, 72,2 % ob krstu, 50 % ob sedmini in 44,4 % ob
poroki. V 27,7 % pa kmetje skupine sprejemajo še ob drugih priložnostih, kot so razni
zaključki in fantovščina.
Graf 20: Sprejemanje organiziranih skupin.

Avtorica: Dretnik M., 2010
Vir: Dretnik M., podatki pridobljeni z anketo 2009; 2010

5.3.14 Najbolj obiskan dan v tednu
Pri 63 % anketiranih je najbolj obiskan dan v tednu sobota. V nedeljo ima največ gostov
22,2 % vprašanih ter v petek 14,8 % vprašanih. Najbolj obiskani so torej vikendi. Vendar
nosilci turističnih dejavnosti sprejemajo goste tudi med tednom, a v manjši meri in ob
predhodni najavi.
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Graf 21: Najbolj obiskan dan v tednu.

Avtorica: Dretnik M., 2010
Vir: Dretnik M., podatki pridobljeni z anketo 2009; 2010

5.3.15 Vračanje gostov
Vsi nosilci turistične dejavnosti pravijo, da se gostje radi vračajo, kar pomeni, da so z
njihovimi storitvami zadovoljni, tako s prehrano, lokacijo, opremljenostjo in urejenostjo ter
tudi z ostalo dodatno ponudbo.

5.3.16 Delovna sila na turističnih kmetijah
Na 72,2 % kmetijah pomagajo pri izvajanju turistične dejavnosti samo družinski člani.
Na 27,8 % kmetijah pa imajo občasno najeto pomoč od zunaj. Kar dobre tri četrtine
turističnih kmetij sloni na domači delovni sili, zato je zelo pomembno, da odločitev za to
dejavnost sprejmejo vsi družinski člani. Gostje vplivajo na življenje prav vseh, ki si morajo
porazdeliti vsakdanja opravila. Seveda je najbolj smiselno, da je v delo vključena družina,
saj tako ves dohodek ostane doma. Kot pomoč od zunaj so navedli sorodnike, prijatelje ali
pa študentje oz. dijaki prek študentskega servisa.
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Graf 22: Delovna sila na turističnih kmetijah.

Avtorica: Dretnik M., 2010
Vir: Dretnik M., podatki pridobljeni z anketo 2009; 2010

5.3.17 Možnost rekreacije na širšem območju
Šport in rekreacija danes postajata vsakdanja nuja mestnega človeka, česar se nosilci
turistične dejavnosti zavedajo in nudijo res pestro izbiro rekreativnih dejavnostih. Le malo
je takih turistov, ki bi želeli ves čas samo lenariti. Poleg rekreacije, za katero imajo
možnosti na samem zemljišču turistične kmetije, se lahko turisti ukvarjajo tudi z
rekreacijo, ki je možna na širšem območju. Tako lahko jahajo konje, smučajo (Peca,
Poseka, Rimski vrelec), se sprehajajo po bližnji in širši okolici, kolesarijo, lovijo ribe
(Drava), nabirajo gozdne sadeže, se kopajo (zimski in letni bazen Ravne), planinarijo
(Uršlja gora, Peca, Raduha, Olševa), igrajo odbojko, tenis itd. Poleg tega si lahko ogledajo
različne naravne in kulturne znamenitosti.
5.3.18 Ponudba domače hrane
Na turističnih kmetijah je ponudba hrane zelo pomembna. Prav zaradi dobre, doma
pridelane hrane se veliko ljudi odloči za obisk. Tako gostje kot nosilci turistične dejavnosti
se vedno bolj zavedajo vrednosti in pomena doma pridelane ali predelane hrane. Nosilci
tudi navajajo, da jo v veliki meri ponujajo ter ocenjujejo, da je kupljene hrane od 10 do 20
%. Poleg tega lahko domačo hrano oz. izdelke tudi prodajo, kar jim omogoča dodaten
zaslužek. Ker pa ni vse domače tudi dobro, nekateri nosilci dejavnosti preverjajo kakovost
svojih izdelkov (na primer mesnih, mlečnih izdelkov ter kruha) na ocenjevanju Dobrote
slovenskih kmetij, ki je vsako leto organizirano na Ptuju.
Trije ponudniki turistične dejavnosti, ki oddajajo zgolj prostore za piknik, ne ponujajo
hrane.
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5.3.19 Kulinarične specialitete
Kulinarična ponudba je eden izmed najpomembnejših elementov vsake turistične kmetije
in je pogosto tudi glavni razlog za obisk. Nosilci turistične dejavnosti so poudarili, da
mnogo ljudi prihaja in se tudi vrača na njihove kmetije prav zaradi doma pridelane in
pripravljene hrane. Poudarjajo, da je pri pripravi jedilnika potrebno upoštevati krajevne in
širše pokrajinske kulinarične posebnosti. Ponudba jedi se čez leto spreminja. Tako je poleti
in tudi jeseni na voljo več sveže zelenjave, gozdnih sadežev, zelišč itd. Pozimi so gostu na
voljo izdelki kolin (bula, pečenice, ocvirki itd.). Poleg tega je pomembno, da prilagodijo
pripravo hrane današnjim zahtevam, saj ljudje danes želijo manj mastno hrano in obroke,
ki vključujejo veliko zelenjave.
Med kulinarične specialitete so nosilci turistične dejavnosti prištevali bolj kot ne isto vrsto
hrane, ki je značilna za območje Koroške. Te specialitete pa so: rženi kruh, skuta s čebulo
in bučnim oljem, različne vrste štrukljev (sirovi, skutni, ajdovi itd.), mežerli (sestavljen je
iz zmletih pljuč in srca, telečjih ali svinjskih, narezanega in v mleko namočenega kruha,
čebule, jajc, kisle smetane in začimb), jetrni cmoki, različne juhe (kisla, krompirjeva itd.),
ajdovi žganci, kipnjenki (vzhajani cmoki), suhomesnati izdelki (suhe salame, vratovina,
slanina oz. »špeh« itd.), ki se najpogosteje uporabljajo pri narezkih. Značilno je tudi
koroško kosilo, ki je sestavljeno iz goveje juhe, kuhane govedine, pečenke, praženega
krompirja, kruhovega hrena ter solate. Med sladicami prevladuje jabolčni zavitek, potica in
še ena posebnost - kločevi nudlni; to so s suhimi hruškami polnjeni štruklji. Od pijač je
najbolj značilen jabolčni mošt. Turistične kmetije ponujajo tudi več vrst žganja, in sicer
sadno, brinjevo, bezgovo, borovničevo itd. Med brezalkoholnimi pijačami pa prevladujejo
doma pridelani sokovi.

Slika 25: Mežerli.

Slika 26: Kločevi nudlni.

Vir: Mežerli, 2010

Vir: Kločevi nudlni, 2010
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5.3.20 Organizacija prireditev, tečajev, izobraževanj
Večina nosilcev, 61,1 %, ne organizira nobenih prireditev. 38,9 % je takih, ki organizirajo
različne prireditve, tečaje, delavnice itd. Tako so organizirani novoletni, pustni plesi,
delavnice za otroke, različni izobraževalni tečaji, pogosto v okviru Društva kmečkih žen in
Društva koroških čebelarjev, ter ob posebnih dogodkih tudi proslave in likovne kolonije.
Če turistična kmetija ne organizira kakšne prireditve, pa pri njeni organizaciji vsaj delno
sodeluje. Take so na primer sankaške tekme, igre ob šentanelskem krajevnem prazniku itd.

Graf 23: Organizacija prireditev, tečajev, izobraževanj.

Avtorica: Dretnik M., 2010
Vir: Dretnik M., podatki pridobljeni z anketo 2009; 2010

5.3.21 Dodatna izobraževanja in usposabljanja
Tudi turizem na kmetiji, tako kot druge oblike turizma, zahteva ustvarjalnost, ta pa veliko
znanja, iznajdljivosti, sposobnosti prisluhniti gostu in njegovim potrebam. Zato so
pomembna izobraževanja in usposabljanja, ki pripomorejo k uspešnejšemu delovanju in
razvoju turistične dejavnosti na kmetiji, spodbujanju inovativnosti in ustvarjalnosti, višji
ravni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti, večji gostoljubnosti in višji kakovosti
turističnih storitev.
Vsi anketirani nosilci turistične dejavnosti se bolj ali manj redno udeležujejo različnih
izobraževanj in usposabljanj. Ta potekajo v glavnem v zimskem času in jih v večini
organizirata Kmetijskosvetovalna služba in Združenje turističnih kmetij Slovenije, ki
sodelujeta tudi z različnimi izobraževalnimi ustanovami in strokovnjaki za turizem.
Usposabljanja potekajo prek celega leta, programe pa spreminjajo sproti in prilagajajo
zahtevam po boljši in bolj zanimivi ponudbi. Nosilci turistične dejavnosti postanejo bolj
usposobljeni za opravljanje dejavnosti, bolj inovativni in ustvarjalni ter so sposobni
dvigniti raven kakovosti turističnih storitev. Tako so anketirani navedli vsebine nekaterih
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tečajev, ki so se jih udeležili: komunikacija z gosti, strežba in pripravljanje pogrinjkov,
posebnosti trženja v kmetijstvu, oblikovanje embalaže in aranžiranje izdelkov, kuharski
tečaji, oblikovanje davčne napovedi itd. Povečan obisk tujih gostov zahteva učenje in
znanje tujih jezikov, za kar je prav tako poskrbela Kmetijskosvetovalna služba. Ker ima
večina turističnih kmetij svoje dejavnosti predstavljene na spletnih straneh in komunicira z
gosti prek elektronske pošte, je potrebno poznavanje dela z računalniki. V ta namen so tudi
bili organizirani tečaji. Gospodinje se vedno bolj izobražujejo na področju zdrave
prehrane, kar jim koristi pri vsakodnevnem sestavljanju obrokov. Večina se jih udeležuje
tudi tečajev, ki so organizirani v okviru Društva kmečkih žen. Dobljena znanja prenesejo v
turistično dejavnost.

5.3.22 Promocija dejavnosti
Za promocijo turistične dejavnosti na kmetiji morajo kmetje v glavnem skrbeti sami.
Nekateri predstavljajo svojo ponudbo prek lastnih spletnih strani. Takih kmetij je na
obravnavanem območju pet, prav gotovo pa bi jih lahko bilo več. Lahko pa so storitve
kmetij predstavljene v okviru različnih institucij in organizacij, kot sta na primer turistični
informacijski center ali Združenje turističnih kmetij Slovenije. To skrbi za skupen nastop
turističnih kmetij na trgu in razvoj ponudbe ter zastopa interese nosilcev turistične
dejavnosti. Turistične kmetije so predstavljene tudi v katalogu Slovensko podeželje, ki je
izdan v slovenskem, nemškem, angleškem in italijanskem jeziku. Z obravnavanega
območja je samo pet kmetij predstavljenih na spletnih straneh Združenja turističnih kmetij
Slovenije in v katalogu Prijazno podeželje. Nekateri nosilci turistične dejavnosti se
nameravajo še v bližnji prihodnosti včlaniti v Združenje. Vsekakor bi lahko več kmetij
promoviralo svoje dejavnosti v njegovem okviru, saj to združenje skrbi za promocijo
turističnih kmetij v Sloveniji in v tujini. Svojo ponudbo predstavljajo kmetije tudi v
zloženkah, katalogih, na vizitkah in plakatih ter tudi prek radijskih oglasov. Nekatere delijo
promocijski material v obliki obeskov za ključe, vžigalnikov in koledarjev. Turističnim
kmetijam na območju Šentanela delno pomaga pri promociji Turistično društvo Šentanel.
Veliko anketiranih je navedlo, da promocija njihove dejavnosti poteka ustno s širjenjem
pohval in priporočil obiskovalcev prijateljem, sorodnikom, znancem itd. Navajajo, da je to
najučinkovitejši in hkrati najcenejši način promocije. Nekateri oglašujejo svojo dejavnost
na več načinov - prek spletnih strani, katalogov, zloženk, razglednic itd. Drugi slabše
skrbijo za promocijo svoje dejavnosti. Tako za nekatere komaj najdemo podatke o tem, kje
se kmetija nahaja, še manjkrat sta predstavljena čas obratovanja in ponudba. Nekateri
vprašani so odgovorili, da se s promocijo posebej ne ukvarjajo, saj imajo dovolj gostov.
Razloga za to pa sta tradicija in neposredna lega ob cesti, kar goste samo privablja.
Vsaka kmetija, ki se ukvarja s turistično dejavnostjo, bi morala imeti vsaj svoj osnovni
promocijski material. Ta mora biti kakovosten, vsi podatki, tudi slikovni, pa odraz
dejanskega stanja in ponudbe. Poleg lastnega promocijskega materiala je za vsako kmetijo
pomembno, da se predstavi skupaj z drugimi turističnimi kmetijami oz. s preostalo
turistično ponudbo območja, s katerega izhaja, in tudi v okviru celotne turistične ponudbe
Slovenije. Promocija vpliva na večjo prepoznavnost ponudbe turističnih kmetij ter boljše
zavedanje in osveščanje porabnikov (Krašovec, 1997).
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5.3.23 Sodelovanje s turističnimi organizacijami
S turističnimi organizacijami večina nosilcev turistične dejavnosti na kmetiji ne sodeluje
ali pa sodeluje z njimi v manjši meri. Sploh sodelovanje z večjimi turističnimi
organizacijami je slabo, saj je le eden od nosilcev navedel, da občasno sodeluje s turistično
agencijo Relax. Kot glavni razlog za nesodelovanje s turističnimi agencijami so navedli
visoke provizije, ki jih te zahtevajo. Drugi razlogi pa so še razlike med ceno, ki jo
posredujejo agenciji in ceno, ki jo nato agencija posreduje gostom, pogosto čakanje na
izplačilo računov, odpoved rezervacij v zadnjem trenutku itd. Večinoma sodelujejo s
turističnimi informacijskimi centri Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica
in Črna na Koroškem ter z raznimi lokalnimi društvi, kot so Kulturno društvo Šentanel,
Prevalje in Leše. Vse kmetije na območju Šentanela sodelujejo s Turističnim društvom
Šentanel, ki skrbi za njihovo promocijo in v ta namen izdaja tudi razne zloženke. Nekateri
nosilci sodelujejo tudi z Zvezo turističnih kmetij Slovenije.
Nosilci turistične dejavnosti vidijo kar nekaj pomanjkljivosti pri sodelovanju s turističnimi
agencijami, vendar lahko ima tako sodelovanje tudi prednosti, npr.: prek agencije lahko
kmetija pridobi goste, ki bi sicer težko izvedeli zanjo; gostje se lahko v naslednjih letih
vračajo in pripeljejo nove goste; na agenciji plačajo gostje bivanje vnaprej, zato je manj
možnosti, da odpovedo dopust zaradi poslabšanja vremena ali drugih vzrokov, itd.

5.3.24 Ekonomski učinki turistične dejavnosti na kmetiji glede na celotni dohodek
kmetije (ocena)
Večina anketiranih nosilcev turistične dejavnosti na kmetijah je ocenila, da jim ta
dejavnost prinaša okrog 50 % skupnega prihodka. Prihodki od kmetijstva so skromni, saj
so to manjše kmetije, ni veliko obdelovalnih površin, v glavnem so pobočja strma.

5.3.25 Nudenje strokovne pomoči med ukvarjanjem z dejavnostjo
Največjo vlogo pri nudenju strokovne pomoči, tako pri začetkih uvajanja dejavnosti kot
tudi kasneje pri izvajanju, ima Kmetijskosvetovalna služba. Ta na splošno deluje v osmih
oddelkih za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskih zavodih Slovenije (KGZS),
katerih ustanoviteljica je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Na koroškem območju
ta služba deluje v okviru Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje. Med drugim so njene
naloge tudi svetovanje, pomoč nosilcem turistične dejavnosti pri razvoju te dejavnosti na
področju zakonodaje, pomoč pri pripravi poslovnih načrtov, pri dvigu kakovosti storitev in
ponudbe; skrbijo tudi za izobraževanje kmetov. Različne nasvete lahko dobijo tudi na
Združenju turističnih kmetij Slovenije, jih poiščejo v strokovni literaturi in revijah ali pa se
znajdejo sami.
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5.3.26 Nasledstvo na turistični kmetiji
Več kot polovica, 55,5 % nosilcev, ima naslednike, ki želijo nadaljevati s to dejavnost na
kmetiji. 16,7 % teh naslednikov nima. 27,8 % vprašanih ni znalo odgovoriti na to
vprašanje, saj so v večini primerov otroci še premajhni ali pa trenutno ne vedo, če se bodo
ukvarjali s to dejavnostjo ali s čim drugim. Ali imajo kmetje naslednike, ki želijo
nadaljevati s turizmom na kmetiji, je zelo pomembno, saj tisti, ki jih imajo, več vlagajo v
samo dejavnost, jo širijo in kmetije posodabljajo. Zastavijo si lahko bolj dolgoročne cilje,
saj vedo, da se bo dejavnost razvijala tudi v prihodnje. Nasledstvo je za obstoj same
kmetije in tudi razvoj turistične dejavnosti velikega pomena, vendar pa se bodo za to
dejavnost nasledniki odločili le tam, kjer je uspešna in ekonomsko učinkovita.

Graf 24: Nasledstvo na turistični kmetiji.

Avtorica: Dretnik M., 2010
Vir: Dretnik M., podatki pridobljeni z anketo 2009; 2010

5.3.27 Težave pri izvajanju turistične dejavnosti na kmetiji
Večina nosilcev turistične dejavnosti na kmetiji meni, da se zakonski predpisi menjavajo
prepogosto. Poleg tega je večina navedla mnenje, da je preveč birokracije (preveč
izpolnjevanja raznih obrazcev in pošiljanja ustreznim organom). Težave povzroča tudi
slaba infrastruktura, predvsem ceste, saj so ponekod v zelo slabem stanju. Poleg tega
prevoz z avtobusom ni možen do vseh turističnih kmetij, s čimer te izgubijo večje skupine
gostov. Večina gostov obišče kmetije z osebnimi avtomobili, zato mora biti pot urejena, da
lahko gostje varno prispejo. Ponekod so tudi slabe internetne povezave, kar otežuje
komunikacijo z gosti in zmanjšuje možnosti promocije. Nekateri izmed nosilcev pa pri
svojem delu nimajo posebnih težav.
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5.3.28 Turizem kot edina dopolnilna dejavnost kmetijstva
Edino dopolnilno dejavnost na kmetiji pomeni turizem 66,7 % vprašanim. 33,3 %
anketiranih se poleg tega ukvarja še z drugo dejavnostjo, ki je lahko prav tako dopolnilna
ali pa ne. Druge dejavnosti so še: pluženje snega, prevozi otrok v šolo, razrez lesa,
gostinstvo in gradbena mehanizacija.

Graf 25: Turizem kot edina dopolnilna dejavnost kmetijstva.

Avtorica: Dretnik M., 2010
Vir: Dretnik M., podatki pridobljeni z anketo 2009; 2010

5.3.29 Pozitivni in negativni učinki turistične dejavnosti na kmetiji
Turizem na kmetiji velja za perspektivno turistično področje, saj vedno več ljudi
povprašuje po sprostitvi v naravi, čistem okolju, športnih aktivnostih ter po doma pridelani
hrani in pijači, ki sta značilni za lokalno območje. Vendar pa lahko ima izvajanje turistične
dejavnosti različne pozitivne in negativne učinke, ki jih uvrščamo v tri skupine, in sicer
gospodarske, socialne in okoljske. Med pozitivne gospodarske učinke sodijo izboljšanje
življenjskega standarda in socialne varnosti družine, ustvarjanje novih naložb in
zagotavljanje dohodka. Izboljšanje demografske in agrarne strukture, ohranjanje lokalne
tradicije, krepitev lokalne identitete in vključitev vseh družinskih članov pa štejemo k
pozitivnim socialnim učinkom. Prilagajanje okusu in zahtevam kupcev, nesoglasja v
lokalnem okolju, oteženo usklajevanje različnih interesov ter preobremenjenost družinskih
članov pa so lahko negativni socialni učinki. Poleg gospodarskih in socialnih se pojavljajo
tudi okoljski učinki. Med pozitivne spadajo sonaravna raba lokalnih virov, izboljšanje
lokalne infrastrukture, okolju prijazne tehnologije, ponovna uporaba okolju prijaznih
metod (Potočnik, 2002).
Anketirani nosilci turistične dejavnosti so bolj ali manj navedli večino naštetih pozitivnih
in negativnih učinkov. Med pozitivnimi učinki so še posebej izpostavili delo doma,
dodaten zaslužek, neposredno prodajo kmetijskih pridelkov, izboljšanje življenjskega
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standarda, ostajanje ljudi na kmetiji in s tem ohranjanje poseljenosti podeželja. Kot
pozitivna socialna učinka so navedli še spoznavanje in druženje z novimi ljudmi, kar
vpliva na osebnostni razvoj posameznika. Skrb za urejeno okolje in izboljšanje
infrastrukture so uvrstili med pozitivne okoljske učinke. Pri negativnih učinkih so
izpostavili premalo prostega časa za preživljanje z družino in ukvarjanjem z drugimi
dejavnostmi. Prav tako so kot negativni učinek izpostavili tudi občasno preobremenjenost,
saj je včasih težko usklajevati kmečka opravila in strežbo gostov. Obiski teh pa do neke
mere povzročajo tudi onesnaževanje okolja, kar bi v primeru množičnosti pomenilo tudi
več negativnih vplivov na okolje.

5.3.30 Pomen izvajanja turistične dejavnosti za nosilce in za pokrajino
Turistična dejavnost na kmetiji daje možnost zaposlitve in dodatnega zaslužka. S tem ko
imajo ljudje delo, ostanejo na kmetiji, kar pomeni, da se kmetija ohrani in s tem tudi
poseljenost podeželja. S turizmom podeželje postaja razvitejše. Prihod turistov na
podeželje oživlja že skoraj pozabljene običaje in domačo obrt, saj marsikateri gost odnese s
seboj kakšen izdelek za spomin ali pridelek za ozimnico. S ponudbo na krožniku prodajo
tudi pridelke, ki jih zaradi oddaljenosti ali neorganiziranega trga ne bi mogli. Turisti si prav
tako ogledajo različne naravne in kulturno-zgodovinske spomenike, nekateri izmed njih so
bili prav v ta namen obnovljeni. Kraji zaradi turizma postanejo bolj prepoznavni, prihod
turistov pa vpliva na razvoj infrastrukture in samega kraja. S tem ko kmetje ostanejo na
kmetiji, se z obdelovanjem zemljišč prispeva k ohranjanju kulturne pokrajine, kmetje pa
skrbijo za kulturno identiteto z zvestobo običajem in navadam ter vzdrževanjem kulturnih
spomenikov, predvsem arhitekturne dediščine na podeželju.

5.3.31 Predlogi in možnosti za prihodnji razvoj
Podeželje je bogato s potencialno turistično ponudbo, vendar pa bo potrebno na tem
področju delati bolj sistematično. Nosilci turistične dejavnosti imajo različne predloge
glede nadaljnjega razvoja. Nekateri izmed njih želijo izboljšati oz. povečati obseg
dejavnosti in s tem pridobiti večje število gostov. Drugi želijo zgolj ohraniti obseg in
kvaliteto že obstoječih dejavnosti in storitev. Nekateri nosilci turističnih dejavnosti na
izletniških kmetijah želijo v prihodnje urediti sobe ali apartmaje in se nato registrirati kot
kmetija z nastanitvijo. Večina anketiranih pa želi, da bi bilo med samimi turističnimi
kmetijami več sodelovanja in povezovanja ter vlaganja v skupno promocijo. Poleg tega so
izrazili tudi željo po sodelovanju z lokalnimi institucijami in organizacijami.
Na turistične kmetije prihajajo ljudje z različnimi željami, potrebami, življenjskim slogom
in navadami. Kmetija s svojo ponudbo težko zadovolji želje oz. potrebe različnih skupin
gostov, zato je smiselno, da svojo ponudbo prilagodi tisti skupini, ki je najpogostejša, jo
najbolj pozna, ji je najbližja, ter po njeni meri oblikuje ponudbo. Specializirana ponudba je
na slovenskih turističnih kmetijah le delno razvita, na območju občin Ravne na Koroškem
in Prevalje pa zelo slabo, saj ima le ena kmetija specializirano ponudbo. To je ekološka
turistična kmetija Mikl, ki spada v kategorijo družinam z otroki prijazno turistično kmetijo
in ekološko turistično kmetijo. Veliko kmetij ima možnosti za specializacijo, tako obstaja
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veliko neizkoriščenih možnosti, ki se skrivajo prav v specializaciji ponudbe turističnih
kmetij.
Ena izmed možnosti je tudi, da se več kmetij usmeri v ekološko kmetijstvo. Med
turističnimi kmetijami sta zdaj samo dve ekološki kmetiji, in sicer turistični kmetiji Mikl in
Oplaz. Ekološko kmetijstvo kot posebnost in prednost kmetije lahko pomeni osnovo
ponudbe, s katero kmetije dosežejo večjo prepoznavnost in se približajo gostom, ki želijo
oddih v kakovostnem naravnem okolju. Znano je, da so gostje takšnih kmetij ekološko
osveščeni, cenijo naravo, okolje, zdrava živila, rastline in živali, ki živijo v primernih
pogojih (Kulovec, Krašovec, 2004).
Zaradi navedenega je na teh kmetijah pomembna specializacija ponudbe, nenehno
izobraževanje ter tudi iskanje priložnosti na turističnem trgu. Posebno pozornost bo
potrebno nameniti skupni promociji, pri kateri bi lahko bila nosilec lokalna turistična
društva, saj je razvoj turizma priložnost za celotno lokalno skupnost. Turistična društva ali
pa lokalne skupnosti lahko z organizacijo akcij (npr. najlepše urejeni balkoni, okolice hiš
itd.) prispevajo tudi k večji urejenosti okolja. Prav tako bi lokalne skupnosti morale v
svojih razvojnih planih predvideti možnosti razvoja turizma ter na turistično predvidenih
območjih urediti ustrezno infrastrukturo.
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5.4 TURISTIČNE ZNAMENITOSTI V NEPOSREDNI BLIŽNI TURISTIČNIH
KMETIJ

V Mežiški dolini si lahko obiskovalci ogledajo različne kulturne, zgodovinske, naravne in
druge znamenitosti. Posebno bogastvo za domače in tuje turiste predstavljajo že same
naravne lepote ter razgibana pokrajina z bogatim zelenjem. Poseben pečat pa dajejo stare
mogočne lipe, med katerimi so mnoge zaščitene. Za to območje so značilne stare kmečke,
lesene kašče, ki jih je v zaselkih, razporejenih po okoliških hribih, veliko. Nekatere so zelo
dobro ohranjene in predstavljajo pomembne arhitekturne spomenike. Tako kot za celotno
Slovenijo je tudi za to območje značilno, da so skoraj na vseh hribih cerkve, kapelice in
druga krščanska znamenja. Iz te množice nekatera izstopajo zaradi same velikosti, nekatera
zaradi umetniške vrednosti, spet druga zaradi častitljive starosti ali lege. V spodnji Mežiški
dolini, še posebej na območju Prevalj, pa so posebno skrb namenili ohranjanju dragocene
koroške etnološke dediščine.
Vedno več ljudi želi spoznati različna območja, njihove ljudi in navade ter poleg tega tudi
kulturne in druge zgodovinske znamenitosti, saj jih sama gostinska ponudba ne zadovoljuje
več. Zaradi tega sem v diplomski nalogi dala poudarek tudi naravnim, kulturnim in
zgodovinskim znamenitostim. V nadaljevanju jih bom podrobneje predstavila po naseljih,
v katerih so turistične kmetije.
5.4.1 Turistične znamenitosti Šentanela in Jamnice
Slika 27: Vas Šentanel.

Vir: Šentanel, 2010
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5.4.1.1 Kašče
Na območju Šentanela in Jamnice se nahaja veliko kašč. Velikost in pomembnost kašč se
je odražala tudi v velikosti ključev za zaklepanje kašče. V zgornjem zračnem delu so sušili
prekajeno meso, tu so spravili tudi pletenke žganja. Pritlični prostor so namenili hrambi
žita, ki so ga nasuli v velike skrinje - košte. V spodnjem, kletnem delu so shranjevali mošt
– sadjevec.
Med dobro ohranjene spadajo Lužnikova, Kramolčeva, Zvonikova in Koroševa kašča, ki
je tudi ena izmed najlepših. Ta kašča je dvocelična lesena nadstropna stavba z zidano
kletjo. Izdelana je zelo natančno in domiselno, kar je vidno iz glavnih, lesenih leg, ki so
ročno izklesane, na njih so majhni kvadratki, pobarvani z opečnato rdečo barvo.
Prenovljena Koroševa kašča še vedno služi svojemu namenu (Koroševa kašča, 2010).
Zvonikova kašča je nastala v 18. stoletju in je grajena iz kamna, laporja ter lesa. Krasijo jo
izjemno kvalitetni tesarski detajli. Svoje funkcije skoraj ni spreminjala, vedno je služila za
shranjevanje žita in pridelkov, pravzaprav je bila in delno je tudi še v današnjih časih
zakladnica kmečkega doma. Zvonikova kašča še služi shranjevanju raznih vrst žit, mesa in
mesnih izdelkov ter sadjevca (Zvonikova kašča, 2010). Kramolčeva kašča je edina, še
obstoječa kašča v središču Šentanela z zanimivo gradnjo iz leta 1857. Ohranjenih je več
starinskih predmetov, tudi stiskalnica še deluje (Kramolčeva kašča, 2010).
Slika 28: Lužnikova kašča.

Vir: Dretnik M., 2010
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5.4.1.2 Muzej kmečkega orodja
Na kmetiji Dvornik v Šentanelu je od konca 90. let prejšnjega stoletja odprt kmečki muzej,
ki hrani dragoceno koroško etnološko dediščino. V muzeju so razstavljeni stroji, naprave in
orodja, ki so lajšali delo na tamkajšnjih kmetijah. Največ predmetov je vsebinsko vezanih
na predstavitev delovnega procesa na kmetiji od setve do žetve. V hiši so na ogled različni
predmeti vsakdanje rabe, od notranje opreme do knjig. Poleg tega si je možno ogledati tudi
prikaz pletenja košar (Zbirka orodij – Dvornik, 2010).

5.4.1.3 Štoparjev most
Štoparjev most je visok kamnit železniški most in eden najlepših na Slovenskem. Nahaja
se nad cesto, ki vodi s Prevalj v Šentanel. Ime je dobil po arhitektu, ki ga je načrtoval.
Postavili so ga leta 1863, čezenj vodi železniška proga, ki povezuje Prevalje s Pliberkom
na avstrijski strani meje. Zgrajen je izključno iz kamna, ima pet lokov, dolg je 200 m in na
najvišjem delu visok 21 m. S svojim mogočnim videzom nudi prelep pogled na ozko
dolino, po kateri vodi cesta do Šentanela (Kulturna dediščina občine Prevalje: umetnostni
in arhitekturni spomeniki, 2010).

Slika 29: Štoparjev most.

Vir: Štoparjev most, 2010
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5.4.1.4 Cerkev svetega Danijela
Na robu naselja Šentanel stoji župnijska cerkev sv. Danijela, po kateri je kraj dobil ime.
Cerkev je grajena v neoromanskem stilu. Temeljni kamen so položili maja 1865 in jo
dogradili v petih mesecih. Predvidoma je na tem mestu že prej stala cerkvena stavba, za
katero niso ohranjeni arhivski zapisi o njenem nastanku. V virih se cerkev prvič omenja
med leti 105-1065. Kot župnijska cerkev se prvič omenja leta 1755, takrat je omenjena tudi
njena podružnica, cerkev sv. Urha na Strojni. Enoladijska cerkev se na zahodu zaključuje v
polkrožni apsidi, pred katero je prizidan neogotski zvonik s strmo streho. Južno in severno
steno cerkve prebijajo polkrožna neoromanska okna, po dvoje ladij, po ena na pevskem
koru in v polkrožnem oltarnem prostoru. Notranjost cerkve je bila obnovljena leta 1989. V
njej je ohranjena oprema iz časa nastanka cerkve, torej iz druge polovice 19. ali začetka 20.
stoletja. Glavni neoromanski oltar, posvečen sv. Danijelu, je datiran z letnico 1904 in je
delo kiparja Progarja iz Celovca. Stranski oltar Presvetega srca Jezusovega je delo
ljudskega kiparja Goleša iz Pliberka iz leta 1911. Umetnostno najpomembnejši del
cerkvene opreme je baročni stranski Marijin oltar, delo neznanega mojstra, z nastankom v
18. stoletju. Celotna notranjost cerkve je pokrita s slikovitimi freskami iz konca 19.
stoletja, delo slikarskega mojstra Battistutija iz Velikovca. Cerkev pa odlikuje tudi izredno
visok zvonik, prekrit z macesnovimi skodlami (Cerkev sv. Danijela, 2010).

5.4.1.5 Druge znamenitosti Šentanela
Sredi vasi Šentanel stoji Brusnikova lesena kajža iz leta 1652, ena najstarejših ohranjenih
na Koroškem, pokrita s šitlni, z značilnim koroškim gankom ter majhnimi okni (Šentanel,
2010). Nad vasjo se nahaja kapela svete Uršule, ki je kakovosten primer ljudskega
stavbarstva in skupaj z lipami, ki jo obkrožajo, nudi lep ambientalen, slovenski spomenik
(Kulturna dediščina občine Prevalje: umetnostni in arhitekturni spomeniki, 2010). S
Šentanela je bil doma tudi Luka Kramolc, vižar in zbiratelj slovenskih ljudskih pesmi.
Rojen je bil na Lužnikovi domačiji, kjer si je danes mogoče ogledati njegovo spominsko
ploščo. V Kramolčevi sobi v Šentanelu v poslopju nekdanje šole, sedaj mežnarije, je od
leta 2002 muzejska zbirka šentanelskega rojaka, prirejevalca koroških ljudskih pesmi Luke
Kramolca. Soba služi različnim aktivnostim v kraju in tudi dejavnostim kulturnih društev
(Kramolčeva soba, 2010). Na šentanelskem župnišču je vzidana spominska plošča, ki
priča, da je tu spisal Ksaver Meško knjige Ob tihih večerih, Mir božji in Na poljani. V
bližini kmetije Gornik stoji kužno znamenje Gornikov križ iz 16. stoletja (Kulturna
dediščina občine Prevalje: umetnostni in arhitekturni spomeniki, 2010). Za turiste so
posebej privlačne že tradicionalne kmečke poletne prireditve, ki potekajo vsako leto sredi
meseca junija. Na teh igrah Šentanelci radi pokažejo čim več izvirnega in tako zaplešejo
marsikateri koroški ples, zapojejo narodno pesem in prikažejo star običaj.

92

Slika 30: Spominska plošča Luke Kramolca na Lužnikovi domačiji.

Vir: Dretnik M., 2010

5.4.1.6 Povhov mlin
Povhov mlin, star več kot 150 let, je eden redkih ohranjenih tovrstnih etnoloških in
tehničnih spomenikov. Mlinska kolesa poganja voda iz potoka Šentanelska reka in je edini
delujoči mlin na tem potoku. Mlin je zidana stavba s šitlnasto streho in tremi prostori v
pritličju, kjer so mlini, mlinarjeva soba in delavnica. V največjem prostoru, mlinu, so
nameščeni trije mlinski kamni, ki jih poganja vodno kolo. Povhov mlin, ki je prvič
omenjen leta 1845, je redno deloval vse do leta 1950. V njem pa so mleli za potrebe
Povhove družine in okoliških kmetij. Že v sedemdesetih letih 20. stoletja je bil mlin
ovrednoten kot izjemen kulturni spomenik. Okoli leta 1980 so se začela obnovitvena dela,
ki so potekala s strokovno pomočjo pristojnih javnih zavodov in lastnikov. Najprej so
obnovili streho, ostrešje in zidove.
Danes je mlin namenjen izključno turizmu. Obiskovalcem želijo prikazati celotni proces od
žita do kruha. Zato je mlin obnovljen tako, da je mogoče predstaviti njegovo delovanje,
prikazati mletje žita in phanje v stopah. Pod njegovo streho je večnamenski prostor,
primeren za različne delavnice in predavanja (Povhov mlin, 2010).
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Slika 31: Zunanjost Povhovega mlina.

Vir: Povhov mlin, 2010
Slika 32: Notranjost Povhovega mlina.

Vir: Notranjost Povhovega mlina, 2010
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5.4.1.7 Mlinarska pot
Mlinarska pot vodi po dolini Šentanelske reke po sledeh nekdanjih mlinov. Pot se prične
pri Štoparjevem mostu in se po daljši poti, ki traja okoli pet ur ali po krajši poti, ki traja
okoli tri ure, konča pri Povhovem mlinu. Dolžina poti je 20 km.
Mlini so mleli od 18. in vse do druge polovice 20. stoletja. Na Šentanelski reki so delovali
Šefarjev, Novakov, Plodrov in Povhov mlin, ki je še edini ohranjen in obnovljen. Ob
sotočju Belškega in Jamniškega potoka sta delovala Kajžarjev in Zvonikov mlin. Jamniški
potok je poganjal še Gabernikov, Korošev, Miklov in Peršatov mlin, Belški pa mline
bližnjih avstrijskih kmetij čez mejo.
Na tej poti se lahko popotniki najprej ustavijo pri znamenju iz mlinskih kamnov v spomin
padlim partizanom v Lužnikovi reki. Nadalje je možen ogled obeležja, kjer je stal
Kajžarjev mlin, in Zvonikovega mlina, kjer stoji nadomestna hiša. Na razpotju Belšak –
Jamnica se pot vzpenja proti Jamnici in vodi do Koroševe elektrarne. V preteklosti je tam
stal Korošev mlin. Ob potoku vodi ozka steza, kjer so ob vznožju vidne sledi Peršatovega
in Miklnovega mlina. Na križpotju se popotnik lahko odloči za več smeri: proti Strojni,
Šentanelu ali na levo po obronkih Jamnice, Belšaka in nazaj v dolino proti Polhovemu
mlinu.
Smerokaz Mlinarska pot usmerja popotnike do obnovljene kapelice in mimo ekološke
turistične kmetije Mikl, kjer se lahko poskusi ekološko pridelana hrana in pijača. Tu se
nahaja tudi info točka. Pot se nadaljuje mimo kmetije Peršat in Gradišnik, kjer je možen
ogled kapelice in kašče. Nato se pot spusti v dolino Belškega potoka ob avstrijski meji,
kjer so nekoč bili Gradišnikov mlin ter Pogačev in Vinkov mlin na avstrijski strani. V
dolini Belškega potoka se ob smerokazu pot ponovno povzpne v hrib in po slabi uri hoje se
prispe do bio kmetije Jamnik, kjer se ukvarjajo z rejo ovc in koz, nato obide kmetije Ling
in Sonjakovo karavlo tik ob avstrijski meji. Z obronkov Belšaka so vidni Podjuna, Obir in
Peca. Na križišču pri Povhovem križu se popotnik usmeri proti Povhovemu mlinu, kjer se
Mlinarska pot zaključi z ogledom obnovljenega mlina (Naveršnik, Plevnik, 2009).
5.4.1.8 Rekreacijska pot
Rekreacijska pot, ki je dolga trinajst km, se prične pri turistični kmetiji Mikl na Jamnici in
se po približno treh urah hoje konča pri Povhovem mlinu. Po prehojenem delu Mlinarske
poti se lahko popotnik pri kmetiji Mikl odloči za Rekreacijsko pot in nadaljuje po njej. Ta
pot vodi mimo kmetij Pečar, Pernat in Kozul. Po enourni hoji prispe do kmetije Dvornik,
kjer je možen ogled Muzeja kmečkega orodja. Od tod dalje se pot nadaljuje do križpotja in
kužnega znamenja pri Dvorniku (iz 16. stoletja). Ob Gornikovi kmetiji stoji kapelica sv.
Uršule. Rekreacijski center nad Šentanelom omogoča aktiven počitek. Od tu se vidijo
Podjuna, Obir, Peca, Raduha in Uršlja gora. Pot vodi ob robu Gornikove globače do
središča turistične vasi Šentanel. Tu je možen ogled Brusnikove bajte, ene najstarejših
kmečkih hiš na Koroškem. V vasi se nahaja tudi cerkev sv. Danijela, ob kateri je urejeno
pokopališče na katerem, je pokopan Luka Kramolc. Na pročelju župnišča je spominska
plošča Ksaverja Meška, v nekdanji šoli ob župnišču pa Kramolčeva soba. Zanimiva za
ogled je tudi Kramolčeva kašča in spomenik NOB, delo akademskega kiparja Andreja
Grošlja. V središču Šentanela se nahaja turistična kmetija Pekav, turistična kmetija in
gostilna Miler – Marin ter gostišče Rifl. Pot poteka mimo Kolmanove domačije, kjer je
odraščal Mitja Šipek, vsestranski kulturni delavec ter mimo ene izmed prvih turističnih
kmetij, kmetije Ploder. Popotnik lahko obišče turistično kmetijo Lužnik, rojstno hišo Luke
Kramolca, in si ogleda spominsko ploščo ter stare fotografije njegove rodbine. Od tu vodi
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pot do Povhovega mlina, kjer se Rekreacijska pot konča oz. se sklene z Mlinarsko
(Naveršnik, Plevnik, 2009).

Preglednica 12: Mlinarska in Rekreacijska pot.

Vir: Naveršnik, Plevnik, 2009
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5.4.2 Turistične znamenitosti Leš

5.4.2.1 Leški dvojčiči
Na hribu nad Lešami stojita nekaj metrov narazen, dve gotski cerkvi imenovani Leški
dvojčici, posvečeni sv. Ani in sv. Volbenku. Cerkvi sta nastali v 15. stoletju. Za sv. Ano je
značilen slok in vitek prezbiterij, vitki oporniki iz žaganega lehnjaka in ozka dvodelna
okna z bogatimi okraski v šilastih vrhovih. Ponaša se tudi z izrazitim zlatim oltarjem iz
sedemnajstega stoletja. Na severni strani je šilast zvonik. Sv. Volbenk je zgrajen iz
neometanega kamna, na zunaj pa je s svojo gotsko arhitekturo še lepši od sv. Ane. Cerkev
se po vsej dolžini zajeda v breg, kar je narekovalo izjemno zasnovo s kripto pod
prezbiterijem. Zanimivo je tudi to, da ima cerkev le kripto, nima pa zvonika (Zadnikar
1973).
Slika 33: Cerkev sv. Ane in sv. Volbenka.

Vir: Leški dvojčici, 2010

5.4.2.2 Vodnjak Leše
Edini ohranjeni javni vodnjak na Lešah je na »Novih bajtah«. Zgradili so ga leta 1952, da
krajanom ni bilo treba tako daleč po vodo, ker javnega vodovoda še ni bilo. Na Lešah je
bilo v času rudarjenja še okrog osem javnih vodnjakov (Vodnjak Leše, 2010).
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5.4.2.3 Praperjeva kašča
Kašča stoji le malo stran od hiše Pačnik, p. d. Praper in sodi med najstarejše še obstoječe
kašče na Lešah. Kašča je kombinirana, spodnji del je grajen iz kamna, oba zgornja pa sta
lesena. Tla v kletnem delu so iz zbite zemlje, kašča nima oken in ne lin, pokrita je s šitlni.
V kleti so hranili mošt in prešali, vrhnji del pa so uporabljali za shranjevanje suhomesnatih
izdelkov in prekajenega mesa (Praperjeva kašča, 2010).

5.4.2.4 Volinjak
Volinjak predstavlja kraški svet med gorami. Vpliv vode na apnenec je ustvaril posebne
površinske oblike, značilne za kraški svet, med najbolj zanimive pa zagotovo spada
kamniti most, pod katerim se vije drevo in preko katerega lahko preko zavarovane poti
gremo do enega najlepših razgledov z Leš. Vidi se vsa Peca, Pliberška ravnina, ki se
razprostira v neskončnost. Na Volinjaku naj bi po legendi prebivale žal žene, vile, ki so
bližnjemu kmetu Hermonku prinašale srečo v kmetijstvu, a so zaradi ženske prepirljivosti
žal žene odšle iz Mežiške doline, z njimi pa naj bi odšla tudi sreča. Volinjak je povezan
tudi z znanim Štoparjevim mostom na Poljani, saj so na Volinjaku za njegovo grajenje
lomili in klesali kamen. Pot do Volinjaka je možna z več strani, od kmetij Stovčnik,
Hermonk ali od Leških cerkva (Volinjak, 2010).

5.4.2.5 Druge znamenitosti Leš
Dunajski mestni uradnik Blaž Mayer je leta 1818 odkril ležišča rjavega premoga, ki so ga
leta 1820 začeli načrtno izkoriščati. Leše so se iz tihega zaselka razvile v močno delavsko
središče. V obdobju delovanja leškega premogovnika so zgradili številne nove stavbe, hiše
za delavce in uradnike, prvo bolnišnico v dolini, restavracijo, šolo idr. Rudnik je uradno
prenehal delovati leta 1935, a so rudarji kopali premog še vse do leta 1939. Leše danes le
še delno spominjajo na rudarsko preteklost. Ob poti do nekoč rudarskega kraja je mogoče
videti obnovljen vhod v rov Franciscus, v središču vasi stojijo pozivalnica, bolnišnica,
Čopova vila, Anin dom in spomenik rudarju, delo domačina, akademskega kiparja
Andreja Grošlja. V kraju deluje Kulturno društvo Leše, ki z zbiralcema starin na vasi
ohranja preteklost poznejšim rodovom in prijazno pokaže številne predmete in dokumente
leške zgodovine (Leše, 2010).
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5.4.3 Turistične znamenitosti Strojne
5.4.3.1 Cerkev sv. Urha na Strojni
Podružna cerkev sv. Urha je podružnica župnijske cerkve sv. Danijela v Šentanelu in je
glede na cerkveno zasnovo verjetno nastala že v srednjem veku. Iz župnijske kronike je
razvidno, da so staro cerkev prezidali in povečali leta 1848. Novo enoladijsko cerkev z
zvonikom na severu, obdano s pokopališčem in obzidjem, je posvetil škof Anton Martin
Slomšek, o čemer priča tudi napis na oboku ladje (Podružnica cerkev sv. Urha na Strojni,
2010).

5.4.3.2 Janeževa domačija
V zaselku samotnih kmetij Strojne, nad strnjenim jedrom s cerkvijo sv. Urha leži Janeževa
domačija. Mogočna stanovanjska hiša je lep primer ljudskega stavbarstva, ki v osnovi
izvira iz 17. stoletja. Črni kuhinji z dvema bivalnima prostoroma so v 18. stoletju
priključili še tretjega, nekdanjo kaščo, ki je stala tik ob hiši. Obe poslopji so povezali z
lopo in poenotili, tako da so ju objeli s širokim gankom in prekrili z enotno streho. Razen
obokane črne kuhinje in kletnega dela je hiša v celoti lesena. Od gospodarskih poslopij sta
najzanimivejša kašča in na T oblikovano gospodarsko poslopje z značilnim dovoznim
mostom. Skrbno in lepo oblikovana poslopja pričajo o domiselnosti, znanju in
oblikovalskem čutu graditeljev (Janeževa domačija, 2010).
Domačija je spomeniško zaščitena in velja za enega najbolj pomembnih spomenikov
ljudskega stavbarstva na Slovenskem.
Slika 34: Janeževa domačija.

Vir: Janeževa domačija, 2010
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5.4.3.3 Blaž Mavrel
Blaž Mavrel je bil rojen 2.2.1896 na Gradišču pri Libeličah, umrl pa je 18.6.1977 na
Strojni. Izhajal je iz številne kmečke družine, v kateri je bilo trinajst otrok. Bil je ljudski
pesnik in pevec ter zapisovalec ljudskih pesmi, v katerih je nadaljeval izročilo koroškega
bukovništva. Tako je popravljal in prepisoval svoje pesmi ter besedila drugih avtorjev, npr.
Aškerca in Prešerna. Po vrnitvi s Soške fronte, kjer je bil dvakrat ranjen, je vzel v najem
bajto sredi gozdov nad Strojno. Večkrat je obiskal knjižnico na Ravnah in v Ljubljani.
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika hrani veliko njegovih rokopisov in drugih
dokumentov o njegovem življenju in delu. Danes je v njegovi rojstni hiši urejen muzej,
posvečen njegovemu življenju in delu (Blaž Mavrel, 2010).

5.4.4 Turistične znamenitosti Tolstega vrha
5.4.4.1 Malgajev spomenik na Dobrijah
Ob regionalni cesti Ravne - Dravograd stoji v bližini domačije Blatnik na Dobrijah
spomenik, ki je posvečen komandantu koroških borcev - prostovoljcev za severno mejo
Franju Malgaju in tovarišem. Ob začetku 2. svetovne vojne leta 1941 so nacisti spomenik
razbili in uničili, vendar je bil po vojni na istem mestu postavljen novi. Spomenik je stal
nad železniško postajo na Ravnah, a so ga leta 1968 prestavili na sedanje mesto na
Dobrijah. Na približno tri metre visokem spomeniku iz belega granita, ki ima na vrhu
knežji kamen s petokrako zvezdo, so tri bronaste plošče s posvetili (Malgajev spomenik na
Dobrijah, 2010).

5.4.4.2 Rutnikova kapela na Tolstem vrhu
Kapela stoji ob kmetiji Rutnik na Tolstem vrhu pri Ravnah na Koroškem. Leta 1921 jo je
postavil koroški ljudski rezbar Gregor Lipovnik in jo leta 1939 povečal. Kapela je z
manjšimi prezidavami v devetdesetih letih 20. stoletja ohranjena še danes (Rutnikova
kapela na Tolstem vrhu, 2010).
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Slika 35: Rutnikova kapela.

Vir: Dretnik M., 2010

5.4.5 Turistične znamenitosti Kotelj
V nadaljevanju bom predstavila Uršljo goro in turistične zanimivosti Kotelj, saj so
turistom, ki obiskujejo kmetijo Ošven, najbližje.
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5.4.5.1 Prežihova bajta
Severozahodno nad Kotljami se nahaja Preški vrh. Prežihovi starši so bili tu najemniki
kmetije. Po desetih letih je Prežihov oče prihranil toliko, da je kupil Prežihovo bajto, ki je
sedaj preurejena v spominski muzej Prežihovega Voranca. Bajta je značilna koroška
stavba, ki z urejeno notranjostjo spominja na značilno okolje Prežihove mladosti; o
njegovem delu pričajo življenjepisne in leposlovne drobtinice v muzeju. Tik nad Prežihovo
bajto je nad nekdanjim ajdovim strniščem mogočen bronast Prežihov spomenik, ki ga je
izdelal akademski kipar Stojan Batič (Prežihova bajta, 2010).

Slika 36: Prežihov spomenik.

Slika 37: Prežihova bajta.

Vir: Prežihova bajta, 2010

Vir: Prežihov spomenik, 2010
5.4.5.2 Izvir na Rimskem vrelcu
Ob vznožju Uršlje gore, v dolini Kotelj, izvira na nadmorski višini 510 metrov Rimski
vrelec, naravna mineralna voda, ki je izjemno bogata z železom. Že v dobi Rimljanov je
bila tu postojanka ob rimski cesti Celeia – Virunum. Konec 19. stoletja so kraj začeli
izkoriščati v turistične namene. Sčasoma je nastalo daleč znano letovišče. Med drugo
svetovno vojno je bil v stavbi gestapovski štab, po vojni gostilna, internat metalurške šole,
počitniški dom ter hotel različnih kategorij. Izvirajoča voda je v zadnjih stotih letih
ohranila iste kemijske sestavine. Nekdaj je bila bolj cenjena kot katerakoli druga mineralna
voda, najbolj pita v vseh večjih mestih Avsto-Ogrske in so jo izvažali celo v Ameriko
(Rimski vrelec, 2010).

102

4.4.5.3 Ivarčko jezero
Ivarčko jezero se nahaja v gozdni pokrajini Podgore nad Preškim vrhom. Iz nekdanjega
naravnega jezera se je spremenilo v rekreacijski center z urejenimi športnimi igrišči,
prostori za oddih in sončenje, z manjšim bifejem in vsemi drugimi rekreacijskimi
površinami. Tako imajo urejena igrišča za odbojko, košarko, namizni tenis, minigolf in
rusko kegljišče. Jezero leži na nadmorski višini 633 metrov in v globino meri pet metrov.
V njem se je v preteklih letih nabralo veliko mulja, zato se njegovo dno ne vidi.
Obiskovalci se lahko kopajo na lastno odgovornost in se sončijo na urejenih pomolih.
Postavljene so tudi klopi, kjer se lahko obiskovalci odpočijejo in občudujejo lepo okolico.
V naravi je urejen tudi prostor za piknik. Blizu Ivarčkega jezera je lokal, ki je urejen v stilu
stare irske pivnice Paver Pub (Ivarčko jezero, 2010).

4.4.5.4 Smučišče Ivarčko - Ošven
Smučišče leži pod vrhom na severni strani Uršlje gore in ima dve progi: zgoraj na Ošvenu,
ki je opremljena z vlečnico, dolgo 529 metrov in progo do Ivarčkega jezera, ki je
opremljena s štirisedežnico, dolgo 1232 metrov. Proga ob sedežnici je razsvetljena in
omogoča tudi nočno smuko. Prav tako imajo tudi tekaško progo v dolžini 3 kilometre, ki v
primeru pomanjkanja snega ni urejena. Z vrha tega smučišča se razprostira pogled na
Mežiško, Mislinjsko dolino, Avstrijo s Pliberško, Celovško dolino, Koralpe itd. (Zimsko
športno središče, 2010).

4.4.5.5 Uršlja gora
Uršlja gora je visoka 1699 metrov in sodi med laže dostopne planinske cilje. Ob prihodu na
goro se ponuja lep razgled na Mežiško, Mislinjsko, Šaleško in Dravsko dolino. Na vrhu
stoji cerkev sv. Uršule, ki je najvišje stoječa cerkev na slovenskem. Cerkev ima romarski
značaj in je podružnica sv. Radegunde v Starem trgu pri Slovenj Gradcu. Začetki njene
gradnje segajo v leto 1570, saj je nastala v protireformacijski vnemi ljubljanskega škofa
Tomaža Hrena, ki je cerkev leta 1602 ob zaključku gradnje, tudi posvetil. Stavba
predstavlja poznogotsko triladijsko sakralno arhitekturo, ki pa v svoji nakazano dvoranski
zasnovi že uveljavlja renesančne gradbene principe. Romanja na goro so ob mašah dobro
obiskana (Podružnica cerkev sv. Uršule, 2010).
Poleg cerkve je planinski dom in v sklopu njegove dejavnosti organizirajo planinci različna
kulturna srečanja. Najlažja planinska pot vodi od Naravskih ledin, od koder je do vrha
okoli dve uri hoje in 620 višinskih metrov zmernega vzpenjanja po severni strani gore
(Uršlja gora, 2010).

103

Slika 38: Planinski dom in cerkev svete Uršule.

Vir: Uršlja gora, 2010
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5.5 SWOT-ANALIZA TURIZMA NA KMETIJAH NA OBMOČJU OBČIN RAVNE
NA KOROŠKEM IN PREVALJE
S SWOT analizo želim v nadaljevanju predstaviti opažene prednosti in slabosti turizma na
kmetiji ter izpostaviti priložnosti in morebitne nevarnosti pri nadaljnjem razvoju turističnih
kmetij.
5.5.1 Prednosti turizma na kmetiji:
• možnost številnih športnih aktivnosti (kolesarjenje, pohodništvo, smučanje, jahanje itd.),
• počitnice daleč stran od množic turistov,
• individualna ponudba (ne množični turizem),
• občutek domačnosti,
• spoznavanja tradicije: vsakdanje življenje, navade, običaje, domačo obrt itd.,
• spoznavanje kmečkih opravil,
• bogata ponudba koroških kulinaričnih specialitet,
• ponudba doma pridelane hrane in pijače,
• ponudba ekološko pridelane hrane in pijače na ekoloških kmetijah,
• možna direktna prodaja domačih izdelkov,
• občudovanje naravnih znamenitosti in preprosto uživanje v naravi,
• čisto okolje in svež zrak,
• spoznavanje etnoloških in kulturnih spomenikov,
• prenašanje znanj in veščin na novo generacijo,
• nove investicije, izboljšanje kakovosti življenja,
• ugodne cene,
• ohranjanje in pridobivanje delovnih mest na nivoju kmetije,
• izboljšanje ekonomskega položaja kmetije in s tem dvig življenjske ravni.

5.5.2 Slabosti turizma na kmetiji:
• velika vlaganja v zapostavljeno območje zaradi obsežnosti,
• slaba promocija turizma za turistične kmetije,
• neurejena cestna infrastruktura,
• slabe internetne povezave (Strojna, Suhi vrh),
• nizka izobrazbena struktura prebivalstva,
• staranje prebivalstva na podeželju,
• prepočasno vračanje vloženih sredstev,
• večja obremenitev okolja,
• neustrezno izobražena delovna sila,
• strogi predpisi za opravljanje turistične dejavnosti,
• slaba samoiniciativa za povezovanje in skupno nastopanje na trgu,
• velika finančna vlaganja, premalo razpoložljivih sredstev.
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5.5.3 Priložnosti turizma na kmetiji:
• združevanje posamezne ponudbe v skupen turistični proizvod na lokalnem nivoju,
• izboljšanje promocije tako v Sloveniji kot tujini,
• izboljšanje ponudbe in kakovosti,
• povezovanje turističnih kmetij med seboj in z drugimi oblikami turizma,
• izboljšanje infrastrukture (urediti ceste, sprehajalne, kolesarske in druge poti itd.),
• usmeritev v ekološki turizem,
• specializacija ponudbe,
• obujanje tradicije, šeg, običajev, kulinarike itd.,
• iskanje različnih možnosti financiranja razvoja turizma,
• razvijanje odgovornega odnosa do okolja,
• razvijanje pomena zdrave prehrane,
• uvajanje okolju prijaznih tehnologij.

5.5.4 Nevarnosti turizma na kmetiji:
• odhajanje mladih s kmetij in podeželja,
• škodljiv vpliv prevelikega turističnega obiska na podeželsko okolje in naravo,
• izginjanje identitete koroškega podeželja,
• preobremenjenost družinskih članov,
• nepremišljene naložbe,
• nevarnost opustitve primarne kmetijske dejavnosti.
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6. SKLEP
V Sloveniji je turistična dejavnost na kmetiji opredeljena kot dopolnilna dejavnost in je
ena zahtevnejših dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki jo opredeljujeta Zakon o kmetijstvu
in Zakon o gostinstvu. 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 pa določajo
podzakonski predpisi.
Mežiška dolina je s svojimi naravnogeografskimi raznolikostmi, ki temeljijo v pestri
sestavi kamninske zgradbe, v reliefni izoblikovanosti, višinski razčlenjenosti, podnebnih in
rastnih pogojih, prispevala k nastanku svojevrstne kulturne pokrajine.
Lega kmetij na območju ravenske in prevaljske občine daje precej možnosti za uveljavitev
turizma na kmetiji kot dodatnega vira zaslužka. Nekatere kmetije so izkoristile te danosti,
tako da začetki te oblike turistične dejavnosti segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja.
Prve turistične kmetije na območju Občine Prevalje so nastale na območju Šentanela
(Ploder, Pečnik, Lužnik). Na območju ravenske občine se kot prva turistična kmetija
omenja Ošven. V času izvajanja ankete je bilo na območju obeh občin skupno osemnajst
turističnih kmetij, od tega je osem izletniških in sedem nastanitvenih. Tri turistične kmetije
se ukvarjajo z negostinsko dejavnostjo in oddajajo zgolj površine za piknike. Na območju
Občine Ravne na Koroškem spadata med izletniške kmetije Ajnžik in Spodnji Lečnik ter
med kmetije z nastanitvijo turistični kmetiji Lipovnik in Ošven. Turistični kmetiji
Studenčnik in Cestnik se ukvarjata z negostinsko dejavnostjo in oddajata površine za
piknike. Na območju prevaljske občine je število turističnih kmetij višje kot v ravenski. Od
skupno dvanajstih kmetij jih spada med izletniške šest (Ladra, Bauh, Smrečnik, Oplaz,
Pekav in Kolman) ter med kmetije z nastanitvijo pet (Mikl, Povh, Lužnik, Ploder in
Marin). Turistična kmetija Pečnik oddaja površine za piknike.
Za to vrsto turizma je vedno več zanimanja, saj ljudje, ki so izpostavljeni vsakodnevnemu
mestnemu hrupu in stresnemu življenju, iščejo turistične destinacije, ki nudijo mir, čisto
okolje, svež zrak, doma pridelano hrano in občutek domačnosti. Tako postajajo dobrine, ki
jih ponuja podeželje, vedno bolj cenjene in iskane.
V okviru diplomskega dela je bila na turističnih kmetijah občin Ravne na Koroškem in
Prevalje izvedena anketa, katere namen je bil pridobiti čim več podatkov o nosilcih ter
njihovi turistični ponudbi. Eden glavnih ciljev je bil tudi ugotoviti pozitivne in negativne
učinke, pomen izvajanja dejavnosti za nosilce in pokrajino ter se seznaniti s predlogi in
možnostmi za prihodnji razvoj.
Na osnovi analize ankete je bilo ugotovljeno, da so lastniki kmetij v večini primerov tudi
nosilci turistične dejavnosti na kmetiji, od katerih jih največ spada v starostni razred od 40
do 49 let. Večina se jih je za to dejavnost odločila sama, predvsem zaradi možnosti
dodatnega dohodka. Skoraj tretjina jih pri uvajanju dejavnosti ni imelo večjih težav. Kot
najpogostejšo pa so navedli pomanjkanje finančnih sredstev ter premalo informacij o tej
dejavnosti. Tako na začetku kot tudi kasneje jim je pri izvajanju turizma na kmetiji največ
pomagala Kmetijskosvetovalna služba. Med gosti, ki obiščejo turistične kmetije,
prevladujejo domačini, nekaj jih je tudi iz tujine, med njimi prevladujejo Nemci, Avstrijci
in Italijani. Najpogostejši obiskovalci so skupine in družine, manj pa posamezniki. Na
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kmetijah pomaga predvsem domača delovna sila, le v redkih primerih dobijo pomoč od
drugod. Pomemben je tudi podatek, da ima več kot polovica turističnih kmetij naslednika,
kar pomeni, da se bo ta dejavnost razvijala in opravljala tudi v prihodnje. Turistične
kmetije nudijo različne možnosti rekreacije na svojem zemljišču kot tudi v širši okolici, v
bližini pa si je možno ogledati vrsto kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti.
Kulinarična ponudba, ki je eden najpomembnejših elementov vsake turistične kmetije, je iz
doma pridelane in pripravljene hrane ter vsebuje koroške kulinarične posebnosti. Za
promocijo dejavnosti kmetije v glavnem skrbijo same in različno intenzivno. Nekatere
sodelujejo s turističnimi organizacijami, predvsem turističnimi društvi in Združenjem
turističnih kmetij Slovenije, ter imajo svoje spletne strani, druge pa promociji ne namenjajo
preveč pozornosti.
Ponudba turističnih kmetij na obravnavanem območju vključuje, poleg čistega, urejenega
in mirnega okolja ter tradicionalne prijaznosti, predvsem koroške kulinarične specialitete
ter mnogo različnih aktivnosti. Glede na vedno večjo zahtevnost gostov nudijo dodatne
možnosti rekreacije na svoji kmetiji ali v bližnji okolici, seznanjajo goste s tradicionalnimi
kmečkimi opravili in navadami ter možnostjo ogleda kulturnih, zgodovinskih, etnoloških
in naravnih znamenitosti.
Izvajanje turistične dejavnosti ima lahko pozitivne in negativne učinke, tako z
ekonomskega, socialnega in okoljskega vidika. Nosilci turistične dejavnosti so med
pozitivne učinke prišteli dodaten zaslužek in s tem višji življenjski standard, izboljšanje
demografske in agrarne strukture, ohranjanje lokalne tradicije in krepitev lokalne
identitete, izboljšanje lokalne infrastrukture ter skrb za urejeno okolje. Med negativne
učinke pa uvrščajo preobremenjenost družinskih članov, nesoglasja v lokalnem okolju,
oteženo usklajevanje različnih interesov, nevarnost opuščanja primarne kmetijske
proizvodnje in do neke mere tudi onesnaževanje okolja.
Največjo prednost v izvajanju turistične dejavnosti pomenita nosilcem predvsem možnost
zaposlitve in dodatnega zaslužka. Zaradi dela ljudje ostanejo na kmetiji, kar pomeni, da se
kmetija ohrani, s tem pa tudi poseljenost podeželja. S turizmom podeželje postaja
razvitejše, saj prihod turistov oživlja že skoraj pozabljene običaje in domačo obrt (pletenje
košar pri kmetu Dvorniku, kjer so uredili tudi kmečki muzej). Turisti si lahko ogledajo
različne naravne in kulturno-zgodovinske spomenike, nekateri izmed njih so bili prav v ta
namen obnovljeni (Povhov mlin, spominska soba Luke Kramolca). Kraji postanejo zaradi
turizma prepoznavni, prihod turistov pa vpliva na razvoj infrastrukture in samega kraja.
Nosilci turistične dejavnosti imajo različne predloge glede nadaljnjega razvoja. Nekateri
izmed njih želijo izboljšati oz. povečati obseg dejavnosti in s tem pridobiti večje število
gostov, drugi želijo zgolj ohraniti obseg in kvaliteto že obstoječih dejavnosti in storitev.
Na turistične kmetije prihajajo ljudje z različnimi željami in življenjskim slogom in kmetija
s svojo ponudbo težko zadovolji vse potrebe različnih skupin gostov. Zato je pomembno,
da ponudbo prilagodi tisti skupini, ki jo največkrat obišče. Specializirana ponudba je na
območju ravenske in prevaljske občine zelo slabo razvita, saj jo ima le ena kmetija
(ekološka turistična kmetija Mikl). Naravne in druge danosti omogočajo, da se lahko tudi
ostale kmetije odločijo za specializacijo ponudbe, s tem pa za večjo prepoznavnost, boljšo
opremljenost in prilagojenost potrebam in pričakovanju gostov, višjo kakovost in lažje
ciljno informiranje gostov.
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Z ekološkim kmetovanjem se na obravnavanem območju trenutno ukvarjata samo dve
kmetiji, zato je ena izmed možnih smeri razvoja na tem področju tudi povečanje števila
ekoloških kmetij. Le ena izmed ekoloških kmetij pa ima specializirano ponudbo ekološke
turistične kmetije, kar pomeni, da si je pri Združenju turističnih kmetij Slovenije pridobila
ustrezen certifikat (ekološka turistična kmetija Mikl). Območje spodnje Mežiške doline
spada med območja, kjer prevladuje ekstenzivni način pridelovanja hrane, zato je območje
okoljsko še neobremenjeno in primerno za zahtevne načine pridelovanja hrane, kot je
ekološko kmetijstvo. Proizvedene in predelane ekološke proizvode lahko ponujajo v okviru
turistične dejavnosti, s čimer lahko kmetije dosežejo večjo prepoznavnost in se približajo
gostom, ki želijo oddih v kakovostnem okolju.
V prihodnje bi bilo potrebno izboljšati sodelovanje med turističnimi kmetijami, saj
obstajajo številne neizkoriščene možnosti povezovanja, skupnega nastopanja in trženja
uslug na lokalni in regionalni ravni. Poleg tega bi bilo potrebno dati več poudarka
sodelovanju z ostalimi turističnimi organizacijami ter izboljšati sodelovanje z lokalno
skupnostjo, saj razvoj turizma prinaša pozitivne učinke za celotno skupnost, česar bi se
občine morale zavedati.
Na obravnavanem območju imajo oz. bodo imele kmetije možnost uspešnega razvoja, če
bodo izpolnjevale predpisane pogoje ter upoštevale potrebe in pričakovanja gostov. Uspeh
turistične dejavnosti bo še toliko večji, če se bo za to odločila vsa družina, kar se bo kazalo
v pozitivnem vzdušju na kmetiji, njeni domačnosti, pravočasnem in kakovostno
opravljenem delu ter zadovoljstvu gostov in gostiteljev. Pozabiti pa se ne sme na okolje, ki
ga je treba, takšnega kot je, s premišljenimi posegi ohranjati, saj je prav to čisto in mirno
okolje motiv in dejavnik, ki omogoča turizem na kmetiji.
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7. SUMMARY
In Slovenia the tourism activity is regarded as a supplementary activity and is as such one
of the more demanding supplementary activities on a farm, determined by the Agriculture
Act and the Hospitality Industry Act. The minimum technical conditions and minimum
range of services of undertaking tourism activity on a farm, conditions regarding the
categorization of tourist farms with accommodation, sanitary health conditions for the
rooms, equipment, machinery and persons, and veterinary sanitary conditions for the
manufacture of foodstuffs of animal origin are determined by statutory regulations.
The position of the farms in the area of Prevalje and Ravne provides ample possibilities for
conducting tourism on a farm as an additional source of income. The first tourist farms in
the municipality of Prevalje were established in the region of Sentanel (the farms Ploder,
Pecnik, Luznik). In the municipality of Ravne the first mentioned tourist farm was Osven.
In the time of carrying out my survey there were eighteen tourist farms in the area of both
municipalities. Eight of them are excursion farms and seven of them are farms with
accommodation. Three tourist farms are not involved in the hospitality industry and only
lease out grounds for picnics. In the municipality of Ravne the farms Ajnzik and Spodnji
Lecnik are excursion farms, the farms Lipovnik and Osven are both farms with
accommodation. The tourist farms Studencnik and Cestnik are not involved in the
hospitality industry and lease out grounds for picnics. In the municipality of Prevalje out of
twelve farms there are six of which are excursion farms (the farms Ladra, Bauh, Smrecnik,
Oplaz, Pekav and Kolman), and five of them are farms with accommodation (the farms
Mikl, Povh, Luznik, Ploder and Marin). The tourist farm Pecnik leases out grounds for
picnics.
In the framework of this degree paper a survey was carried out with the purpose of gaining
as much information as possible about the holders and their tourist offer. One of the main
goals was to establish the positive and negative effects, the significance of conducting this
activity for the holders and the landscape itself, and familiarize oneself with the
suggestions and possibilities of further development.
On the basis of the conducted survey it was established, that the owners of the farms are in
most cases also the holders of the tourist activity on the farm, and most of them fall into
the age range from 40 to 49 years. The majority of the holders decided for this kind of
activity by themselves, mostly because of the possibility of extra income. Almost a third of
them say that they did not have particular difficulties in introducing the tourist activity.
They named, though, the lack of financial resources and of information about this kind of
activity as the most frequent problems. As well as in the beginning and afterwards the
Farm Advisory Services provided most help for the farmers with introducing tourism on
their farms. Most of the guests that visit the tourist farms are local people, there are,
however, also some guests from abroad, most of which are from Germany, Austria and
Italy. Families and groups of people are the most frequent visitors of the tourist farms, and
there are not many individuals. On the farms the domestic workforce is mainly involved in
working on the farm; only in rare cases help comes from elsewhere. It is also relevant
information that almost half of the tourist farms have a successor, meaning that this kind of
activity will develop and exist also in the future. The tourist farms offer various
recreational opportunities on their grounds as well as in the neighbouring surroundings,
and there is also the possibility of many cultural, historical and natural sightseeing nearby.
The culinary offer, which is one of the most important parts of every tourist farm, naturally
includes homemade and home-prepared food containing culinary specialities of the
Koroska region. The tourist farms mainly take care of the promotion of their activity by
themselves and some more active than the others. Some cooperate with tourist
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organisations, mostly with tourist associations and the Association of Tourist Farms of
Slovenia, and have their own websites; others do not devote so much attention to
promoting their farms.
Besides a clean, well-kept and peaceful environment as well as the traditional kindness, the
offer of the tourist farms in the analysed area also includes many culinary specialities from
the Koroska region and many different recreational activities. Considering the increasing
demand of guests, the farms provide additional recreational opportunities on their grounds
or in the surrounding area; they inform guests about the traditional farming methods and
customs and about the cultural, historical, ethnological and natural sightseeing
opportunities.
There are positive and negative effects of conducting the tourist activity on farms from the
economic, social and environmental point of view. The holders of the tourist activity listed
extra income and with it a higher standard of living, improvement of the demographic and
agrarian structure, preservation of the local traditions and enhancement of the local
identity, improvement of the local infrastructure and the concern for a well-kept
environment as the positive effects of this activity. According to the holders the negative
effects included overburdening of the family members, disagreements in the local
environment, aggravated coordination of different interests, the danger of phasing out the
primary agricultural production and to a certain degree also the pollution of the
environment.
For the holders the main advantage in pursuing the tourist activity lies in the employment
possibilities and making extra money. People are staying on the farms because of work
which means the farms can continue to exist, and with that the population in the
countryside is being preserved. With the help of tourism the countryside is developing
because the arrival of tourists revives the almost forgotten customs and handicrafts (sewing
baskets at the farm Dvornik, where they also arranged an agricultural museum). Tourists
can also visit various natural and cultural-historical monuments, some of which were
actually restored for this purpose (the Povh Mill, memorial room of Luka Kramolc).
Because of tourism towns become more recognizable and the coming of the tourists affects
the development of infrastructure and of the place itself.
The holders of the tourist activity have different suggestions about further development.
Some of them want to improve and/or enhance the range of the activity and this way
increase the number of guests; others want to keep the range and quality of the existing
activities and services.
Specialised offer is not a well-developed feature in the area of Ravne and Prevalje - only
one farm provides a specialised offer (the ecological tourist farm Mikl). Natural and other
resources could enable a specialised offer also for the other tourist farms. Only two farms
in the analysed area are currently involved in ecological farming, which is why one of the
possible directions of development in this field is enlarging the number of ecological
farms. Only one of these two ecological farms is including this activity as an ecological
tourist farm in their specialised offer, meaning the farm gained a proper certificate from the
Association of Tourist Farms of Slovenia (the ecological tourist farm Mikl).
In the future it would be necessary to improve the cooperation and correlation between the
tourist farms, as there are numerous unused possibilities of correlation, joint acting and
marketing the services locally as well as regionally. In addition, it would be necessary to
place more emphasis on the cooperation with other tourist organisations and to improve the
cooperation with the local community. The farms in the analysed area have or will have a
chance for a successful development if they fulfil the set conditions and consider the needs
and expectations of the guests. The success of the tourist activity will increase if the whole
family gets involved in it, which will also reflect in the positive ambience on the farm, its
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homely and comfortable atmosphere, in the punctually and qualitative carried-out work,
and in the happiness of the guests and of the hosts. However, the environment cannot be
forgotten and it has to be preserved the way it is through well-planned changes to it,
because it is this clean and peaceful environment that is the reason as well as the factor that
enables tourism on a farm.
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ANKETA: TURISTIČNE KMETIJE NA OBMOČJU OBČIN RAVNE NA
KOROŠKEM IN PREVALJE

Ime kmetije: ______________________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________________
Lega kmetije (nadmorska višina):_____________________________________________
Velikost kmetije v ha: • z gozdom________________

• brez gozda_________________

Oblika turistične dejavnosti na kmetiji:__________________________________________
Kakovost ponudbe in storitev na kmetijah z nastanitvijo: ___________________________
Kapaciteta: • število sedežev_____________ • število sob in postelj_________________
Odpiralni čas: _____________________________________________________________
Leto registracije: ___________________________________________________________
Lastnik kmetije:___________________________________________________________
Nosilec turistične dejavnosti:_________________________________________________
Število članov gospodinjstva:_________________________________________________
1. Katera je vaša končana šola?
a.) osnovna šola

d.) višja šola

b.) poklicna šola

e.) visoka šola

c.) srednja šola

f.) drugo_______________________

2. Koliko ste stari?
- do 29 let
- od 30 do 39 let
- od 40 do 49 let
- nad 50 let
3. Kdo vas je navdušil za to dejavnost ?
a.) sorodniki
b.) sosedje
c.) prijatelji, ki se s tem že ukvarjajo
d.) svetovalci za razvoj turističnih kmetij
e.) nihče
f.) drugo_______________________________________________________________
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4. Za to dejavnost ste se odločil zaradi:
a.) možnosti dodatnega dohodka
b.) izgube službe
c.) koriščenja naravnih danosti
d.) pomoči družinskih članov pri delu
e.) drugo______________________________________________________________
5. Kakšne težave ste imeli pri uvajanju dejavnosti ?
a.) finančne
b.) neustrezna izobrazba
c.) premalo izkušenj
d.) premalo informacij o tej dejavnosti
e.) težave pri registraciji
f.) nobenih
g.) drugo___________________________________________________________
6. Kdo vam je nudil konkretno pomoč pri začetkih turistične dejavnosti?
a.) Kmetijskosvetovalna služba
b.) lokalna skupnost
c.) drugo ___________________________________________________________
7. Ali ste bili deležni kakšne finančne pomoči?
• DA
• NE
Če je odgovor da, od koga ? _________________________________________________
8. Ali ste imeli pred tem že kakšne izkušnje z delom s področja turizma ?
• DA
• NE
Če je odgovor da, kje?_______________________________________________________
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9. Ali pri delu na turistični kmetiji pomagajo samo družinski člani ali je potrebna najeta
pomoč od zunaj?
a.) samo družinski člani
b.) najeta pomoč od zunaj
10. V katerih letnih časih beležite največji obisk?
a.) spomladi
b.) poleti
c.) jeseni
d.) pozimi

11. Struktura gostov
a.) Kateri gostje prevladujejo?
domačini
ali
gostje iz tujine

b.) Ali vas obiskujejo tudi gostje iz tujine?
• DA
• NE
Če je odgovor da, katerih narodnosti ? __________________________________________
c.) Katerih gostov je največ?
individualnih
družin
skupin

d.) Kateri gostje prevladujejo na kmetijah z nastanitvijo?
enodnevni, izletniški gostje
večdnevni, stacionarni gostje
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12. Ali sprejemate tudi organizirane skupine?
• DA
• NE
Če je odgovor da, ob katerih priložnostih?
a.) poroka
b.) obhajilo
c.) krst
d.) rojstni dnevi
e.) birma
f.) sedmina
g.) izleti
h.) drugo______________________________________________________________
13. Kateri dan v tednu je največ gostov ?
_________________________________________________________________________
14. Ali se gostje vračajo ?
_________________________________________________________________________
15. Kakšno možnost rekreacije nudite turistom na svojem zemljišču?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
16. Kakšno možnost rekreacije nudite turistom na širšem območju?
a.) lov (kaj?) ___________________________________________________________
b.) jahanje (št. konj?) ____________________________________________________
c.) pomoč na kmetiji (kakšna?) ____________________________________________
d.) smučanje ( kje?) ____________________________________________________
e.) sprehodi (urejene poti) ________________________________________________
f.) kolesarjenje _________________________________________________________
g.) ribolov ( kaj?) _______________________________________________________
h.) nabiranje gozdnih sadežev (katerih?) _____________________________________
i.) kopanje (kje?) _______________________________________________________
j.) planinarjenje (kam?) __________________________________________________
k.) drugo ______________________________________________________________
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17. Katere znamenitosti so v vaši bližini?
a.) naravne ____________________________________________________________
b.) kulturne ____________________________________________________________
18. Ponujate izključno domačo hrano in pijačo?
• DA
• NE
Če je odgovor ne, koliko odstotkov je približno druge hrane in pijače? ________________
19. Katere so vaše kulinarične specialitete ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
20. Ali organizirate kakšne prireditve, tečaje, izobraževanje itd.?
• DA
• NE
Če je odgovor da, katere?____________________________________________________
21. Ali se udeležujete različnih izobraževanj oz. usposabljanj, ki so potrebna za izvajanje
turistične dejavnosti ter kakšnih?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
22. Kako skrbite za promocijo svoje dejavnosti ? Ali vam pri tem kaj pomaga občina oz.
kakšna druga institucija?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
23. Ali sodelujete s turističnimi organizacijami in katerimi ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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24. Kdo vam nudi strokovno pomoč? Na koga se lahko obrnete za ustrezne nasvete?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
25. Kakšni so ekonomski učinki turistične dejavnosti na vaši kmetiji glede na celotni
dohodek kmetije?
_________________________________________________________________________
26. Ali imate naslednike, ki bodo oz. želijo nadaljevati turistično dejavnost na kmetiji?
_________________________________________________________________________

27. Ali je to edina dejavnost, s katero se poleg kmetijstva ukvarjate?
• DA
• NE
Če je odgovor ne, s čim se še ukvarjate?_________________________________________
28. Na katere težave, ki se pojavljajo pri izvajanju turistične dejavnosti na kmetiji, bi radi
opozorili ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
29. Kateri so po vašem mnenju pozitivni in kateri negativni učinki turizma na kmetiji?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
30. Kakšen pomen ima za vas izvajanje te dejavnosti in za samo pokrajino?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
31. Kakšni so vaši predlogi za prihodnji razvoj?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Maja Dretnik
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
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