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Obstoječ dokument smo upoštevali, dodali številne druge analize ter izdelali lasten predlog prostorskega
razvoja turizma na destinaciji. V delu smo proučili normativna izhodišča, ki so obsegala pregled
prostorske zakonodaje, strateških dokumentov (iz področja turizma in prostora na različnih ravneh) ter
prostorskih načrtov. Izvedli smo prostorsko analizo regije, ki je obsegala analizo lokacije, naravnih
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produkte, organiziranost turizma v regiji, izzive in probleme, usmeritve za razvoj, turistične poti, športno
in kongresno infrastrukturo ter prireditve. Na podlagi analiz smo izvedli SWOT analizo ter opredelili
štiri strateške cilje. Kot podlago za razvoj smo določili sintezni koncept, ki obsega tri možne scenarije
razvoja. Končni rezultat dela je karta zasnove prostorskega razvoja v Beli krajini in 19 ukrepov. V
izdelavo naloge smo vključili šest različnih turističnih ponudnikov in tri institucije, ki delujejo na
področju turizma Bele krajine. Rezultat magistrskega dela je predlog izdelave dela regionalnega
prostorskega načrta na področju turizma, ki ga bodo v prihodnosti glede na veljavno zakonodajo morale
izdelati regije.

IV
Beličič, K. 2020. Predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja turizma na primeru Bele krajine.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.
BIBLIOGRAPHIC-DOCUMENTALISTIC INFORMATION AND ABSTRACT

UDC:
Author:
Supervisor:
Cosupervisor:
Title:

711.122:338.48-44(1-88)(497.4)(043.3)
Klemen BELIČIČ, B.Sc. Geography
Assist. Prof. Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK, Ph.D., B.Sc. Arhitecture
Assist. Prof. Gregor ČOK, Ph.D., B.Sc. Arhitecture
Proposal for a regional spatial development concept for tourism in the
case of Bela krajina

Document type:

Master Thesis

Scope and tools:

148 p., 11 tab., 31 fig., 9 ch., 11 ann.

Keywords:

regional spatial
spatial planning

planning,

Bela

krajina,

planning

of

tourism,

Abstract:
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1

UVOD

Magistrsko delo se ukvarja s področjem prostorskega načrtovanja turizma na regionalni ravni.
Regionalna raven načrtovanja je vmesna raven med lokalno in državno, kar omogoča, da lahko na
celovit način povezujemo strateške in druge državne usmeritve z lokalnimi potrebami manjših območij.
Poleg tega se prostorski in sektorski razvoj na različnih področjih (npr. turizem, gospodarstvo, vode,
poplave, okolje, krajina …) ne konča na mejah občin., ampak presega njeno administrativno območje.
Velja pa tudi izpostaviti, da je za številne prostorske probleme obravnava na ravni države preveč splošna
in premalo konkretna.
Turizem predstavlja pomembno gospodarsko dejavnost in je pomemben dejavnik regionalnega razvoja.
V zadnjih letih je opazen porast turistične dejavnosti, obiskov in prihodov turistov na območje Slovenije,
tudi na obravnavnem območju Bele krajine. Želene cilje trajnostnega prostorskega razvoja turizma lahko
dosežemo le z usklajenim načrtovanjem dejavnosti v prostoru.
V magistrskem delu smo, kot obravnavano območje izbrali območje treh občin, ki sestavljajo regijo
Bela krajina, to so občine Črnomelj, Metlika in Semič. Za regijo je bila v letu 2017 sprejeta Strategija
razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018–2022, ki podaja smernice za nadaljnji skupni razvoj
turizma treh občin. Pomemben poudarek strategije je dejstvo, da se turizem ne konča na mejah občin in,
da je pomembno strateško načrtovanje celotne turistične destinacije. V strategiji je razvidno
pomanjkanje upoštevanja prostorske komponente, zato smo se v aplikativnem delu magistrskega dela
osredotočili na prostorski razvoj turizma na območju Bele krajine.
Magistrsko delo obravnava tudi razvoj regionalnega prostorskega načrtovanja, ki se v zadnjih dveh
desetletjih kljub zakonodajnemu okviru na ravni regij v Sloveniji ni izvajalo. Že pretekla zakona Zakon
o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-1, 2003) in Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju
ZPNačrt, 2007) sta predvidela možnost izdelave regionalnih prostorskih načrtov. ZUreP-1 je
predvideval strateški regionalni prostorski načrt, medtem ko je ZPNačrt predvideval izdelavo
izvedbenega regionalnega prostorskega načrta kot izvedbenega akta. Veljavni Zakon o urejanju prostora
(v nadaljevanju ZUreP-2, 2017) ponovno uvaja izdelavo strateških regionalnih prostorskih planov
(RPP), v katerem bodo občine med seboj uskladile razvojne interese na ravni razvojnih oz. statističnih
regij. RPP bo na podlagi ustreznih strokovnih podlag podal usmeritve za razvoj poselitve, gospodarske
javne infrastrukture, krajine in drugih komponent prostorskega razvoja. Magistrsko delo predstavlja
predlog izdelave dela RPP za področje turizma.
1.1 Namen in cilji
Namen magistrskega dela je proučiti načrtovanje turizma na regionalni ravni ter izdelati regionalno
zasnovo razvoja turizma na konkretnem primeru Bele krajine. Dodatno bodo predlagane usmeritve in
ukrepi za prostorski razvoj turizma v Beli krajini.
Cilji magistrskega dela so:
 opredeliti pojme regija in regionalno (prostorsko) planiranje ter pojme s področja turizma ter
razvoja turistične dejavnosti,
 prestaviti primere dobre prakse s področja regionalnega planiranja,
 proučiti in analizirati stanje in trende na področju turizma v Beli krajini,
 oblikovati koncept razvoja turizma v regiji,
 izdelati predlog regionalne zasnove razvoja turizma v Beli krajini.
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1.2 Metoda dela
V magistrskem delu smo uporabili več različnih metod dela, ki so nas vodile k doseganju zastavljenih
ciljev in namena:












Zbirali smo literaturo in vire, ki so povezani z obravnavanim področjem ter izvedli njihov
analitičen pregled. S to tehniko smo pregledali in pridobili vpogled v predmet raziskovanja.
Pregledali in proučili smo zakone in uredbe (primarne vire), ki urejajo področje prostorskega
načrtovanja in spodbujanja skladnega regionalnega razvoja.
Analizirali smo sekundarne vire, kar vključuje analizo strokovnih del, knjig, zbornikov,
zaključnih študijskih del in znanstvenih člankov.
Izvedli smo metodo študije primera, s katero smo analizirali ter predstavili dva tuja primera
regionalnih načrtov in predstavili sistem prostorskega načrtovanja v Nemčiji in na Irskem.
Izvedli smo prostorsko in statistično analizo obstoječega stanja turizma na obravnavanem
območju Bele krajine. Statistični in drugi podatki so predstavljeni v obliki preglednic, slik in
zemljevidov ter opisani v tekstualnem delu naloge.
Izvedli smo polstrukturiran intervju z osmimi turističnimi ponudniki in predstavniki dveh
institucij, ki med drugim delujejo na področju turizma (preglednica 1). Polstrukturiran intervju
predstavlja prožno tehniko kvalitativnega zbiranja podatkov (Adams, 2015) in hkrati vmesno
obliko med standardiziranim vprašalnikom z vprašanji, ki se jih raziskovalec strogo drži in se
pogosto uporablja pri anketah z več vprašanci, in fluidno raziskavo fokusnih skupin ali
nestruktuiranim intervjujem, pri katerem se raziskovalec ne drži vnaprej pripravljenih vprašanj
ter prosto vodi razpravo o določeni temi (Patton, 1987). Intervju smo opravili z devetimi
sogovorniki, pri čemer smo izbrali različne sogovornike, ki delujejo na področju turizma v Beli
krajini. Tri izmed sogovornikov so predstavniki turističnih institucij, ostalih šest pa jih je bilo
turističnih ponudnikov.
Na podlagi ugotovitev problemov in izzivov razvoja turizma v Beli krajini smo izdelali koncept
prostorskega razvoja turizma v Beli krajini, na podlagi katerega smo nato izdelali še zasnovo
regionalnega prostorskega razvoja za področje turizma s pomočjo geoinformacijskih orodij in
grafičnih računalniških programov.
Na podlagi proučene študije primerov, izdelanih intervjujev in analiz smo oblikovali predlog
smernic in ukrepov za nadaljnji prostorski razvoj turizma v Beli krajini.

Preglednica 1: Intervjuvanci in njihova dejavnost
Sogovornik
Tina Müller Starešinič
Daniela Cerjanec
Martin Lindič
Matjaž Pešelj
Tina Malerič
Tončka Jankovič

Ponudnik/inštitucija
Gostilna Müller
Turistična kmetija
Cerjanec
Kanu kamp Radenci ob
Kolpi
Hotel Bela krajina in
Kamp Podzemelj
Turizem Malerič
Kamp Jankovič – Stari
Pod

Dejavnost
Gostinstvo in ponudba sob za goste
Kmetija z nastanitvijo
Kamp in glamping ter ponudba raftinga in
čolnarjenja
Hotel, kamp in glamping
Apartmajske sobe in glamping
Šotorišče, glamping in gostinstvo
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Boris Grabrijan
Barbara Papež Lavrič

Krajinski park Kolpa
RIC Bela krajina

Tanja Prešeren
Banovec

TIC Semič

1.3

Upravljanje s krajinskim parkom
Javni zavod, ki deluje na področju podjetništva
in turizma
Turistično informacijski center

Struktura naloge

V prvem delu naloge smo opredelili in opisali teoretična izhodišča naloge. V tem delu je opredeljen
pojem regije, pomen regionalnega planiranja, turizma in načrtovanja turizma. Predstavljen je
zakonodajni okvir regionalnega prostorskega načrtovanja v Sloveniji skupaj z osvetljenimi problemi na
področju regionalnega planiranja v Sloveniji. Podrobneje je opredeljeno tudi razvojno planiranje v
Sloveniji. Pregledali smo tudi literaturo o osnovah turizma in turističnega načrtovanja. Predstavljene so
osnove in osnovni pojmi s področja turizma in načrtovanja turizma, kot gospodarske dejavnosti.
Poglavje teoretičnih izhodišč smo zaključili s podpoglavjem o povezavi med prostorskim načrtovanjem
in načrtovanjem turizma.
V nadaljevanju magistrskega dela so predstavljeni primeri tujih sistemov prostorskega načrtovanja in
prostorskih dokumentov na regionalni ravni. Analizirali smo primere regionalnega prostorskega
načrtovanja hannovrske regije in regije Great Dublin Area (v nadaljevanju GDA). Tuji primeri
ponazarjajo sistem in primere regionalnih prostorskih načrtov, na podlagi katerih smo izdelali predlog
izdelave regionalnih prostorskih načrtov.
Zaradi preobsežnega dela izdelave vseh strokovnih podlag smo se v drugem delu naloge osredotočili na
izdelavo podrobne analize turizma in zasnove razvoja turizma na ravni regije (slika 1). Obravnavano
območje je obsegalo območje regije Bela krajina, ki predstavlja subregijo statistični regiji Jugovzhodna
Slovenija. Pregledali in povzeli smo ključne razvojne dokumente na različnih ravneh iz relevantnih
področjih. V sklopu magistrske naloge smo izvedli polstrukturirane intervjuje s šestimi belokranjskimi
turističnimi ponudniki in tremi institucijami, ki delujejo na področju turizma v Beli krajini. Izvedli smo
prostorske analize regije. Izdelana je kvantitativna in kvalitativna analiza turistične ponudbe in
povpraševanja. Iz analiz smo izluščili ključne poudarke ter z metodo SWOT ocenili ključne prednosti,
slabosti, nevarnosti in priložnosti turizma v Beli krajini. V končnem poglavju so navedeni strateški cilji
prostorskega razvoja turizma v Beli krajini. Podali smo tudi konkretne usmeritve in ukrepe za razvoj
turizma v regiji ter izdelali sintezno karto zasnove prostorskega razvoja turizma Bele krajine.
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Slika 1: Struktura drugega dela naloge
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2

TEORETIČNA IZHODIŠČA

2.1
2.1.1

Regionalno planiranje
Regija

Prostor kot tak se deli na različne manjše dele. Ti deli celote se zaradi specifičnih lastnosti med seboj
bolj ali manj razlikujejo. Kadar govorimo o delitvi prostora, imamo pogosto v mislih delitev na regije.
Te regije so lahko majhne, kot primer regije Bela krajina, ali večje na primer celotna Evropa. Cambridge
slovar opredeljuje regijo, kot določen del sveta ali administrativnega območja ali del nekega večjega
območja. Po drugi definiciji je regija opredeljena, kot del zemeljskega površja, ki se zaradi specifičnih
lastnosti ločuje od drugih regij (Meaning of region, 2019). Na drugi strani regijo opredelimo s skupnimi
strukturnimi elementi, ki jo povezujejo v unikatno celoto. Regijo lahko tako v splošnem opredelimo, kot
omejeno območje, kjer se prepletajo svojevrstni družbenogeografski in naravnogeografski elementi ter
tvorijo zaokroženo funkcionalno enoto (Nared, 2007).
Regija je po eni od definicij intelektualni konstrukt ustvarjen z izbiro in upoštevanjem določenih
relevantnih značilnosti in lastnosti ter neupoštevanjem nepomembnih značilnosti in lastnosti nekega
območja oziroma prostora. To območje se razlikuje od drugih območij in označuje del površine Zemlje
ter je določen s homogenostjo in kohezivnostjo. Regije so lahko določene na podlagi enega ali več
kriterijev, večino kriterijev v družbenih znanostih predstavljajo kriteriji etničnosti, kulture ali jezika.
Poleg tega je možna regionalizacija na podlagi fizičnih lastnosti pokrajine, kot je topografija in
podnebje, na podlagi administrativne razdelitve, zgodovinskih značilnosti ali gospodarskih lastnosti.
Koncept regije se uporablja pri analizi, planiranju in administraciji v različnih državah in na
mednacionalni ravni (Encyclopedia Britannica).
Empirični kriteriji, ki omogočajo, da je družbenoekonomski subjekt prepoznan kot dovolj homogen in
ločen od ostalih regij ter tako opredeljen kot ločena regija, so različno določeni in odvisni od načina
razdelitve prostora na regijo. S pojmom regije so opredeljeni prostori na različnih vmesnih ravneh –
nadnacionalne regije, vmesne ravni med nacionalno in lokalno, celotne podceline in različna čezmejna
območja. Regija vedno predstavlja vmesno enoto pri delitvi določene prostorske enote na več delov,
bodisi države, celine, podceline idr. (Peter Schmitt-Egner, 2002). Hettne (1999) določa pet stopenj
regionalnosti. Na prvi stopnji so regije razmejene glede na geografski značaj, določajo jih torej fizične
ovire. Drugi element regionalnosti označuje regijo, kot družbeni sistem in pomeni vzpostavljeno mreža
odnosov med človeškimi skupinami. Tretjega elementa ne predstavljajo le interakcije med človeškimi
skupinami, pač pa tudi organizirano sodelovanje na kateremkoli kulturnem, gospodarskem, političnem
ali vojaškem področju. Četrta stopnja regionalnosti, vključuje tudi izraz civilna družba, ki se oblikuje,
ko organizacijski okvir spodbuja ne le socialno komunikacijo, ampak tudi zbliževanje vrednot v celotni
regiji. Nazadnje je regionalnost dosežena z zlitjem identitete in institucionalnih sposobnosti.
Regijo lahko razumemo tudi kot vmesno teritorialno raven med državo in nižjimi teritorialnimi enotami,
kot so občine. V tem oziru so regije primerne tudi za izvajanje določenih razvojnih nalog in ukrepov,
med drugim tudi za načrtovanje razvoja turizma. V Sloveniji nimamo administrativno določenih regij z
lastnimi upravnimi organi. Imamo pa statistične regije, ki so bile ustanovljene zaradi potrebe po zbiranju
statističnih podatkov ter razvojne regije, ki prevzemajo določene razvojne funkcije in na ta način
spodbujajo skladen regionalni in gospodarski razvoj (več o tem v poglavju o regionalnemu razvojnemu
načrtovanju) ter turistične makro regije, ki so opredeljene v dokumentu Strategija trajnostne rasti
slovenskega turizma 2017–2021.
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2.1.2

Regionalno planiranje

V številnih državah je sprejeto dejstvo, da je z načrtovanjem gospodarstva in socialnih razmer možno
doseči izboljšano kakovost življenja prebivalcev. Pri tem je poleg spremembe družbenih odnosov
potrebno upoštevati tudi prostor, pri čemer ne gre za abstrakten prostor, ki se uporablja v definicijah na
področju ekonomije, ampak za konkreten fizičen prostor, v katerem se odvijajo različni procesi ter
součinkujejo naravni in družbeni faktorji. Potreba po smotrnem načrtovanju se je razvila v 19. stoletju,
v času arhaične rasti mest pod vplivom industrijske revolucije. Strokovnjaki so kmalu začeli opozarjati,
da je razvoj mesta z okolico potrebno usmerjati, da se izognemo negativnim učinkom, ki jih je prinašal
gospodarski razvoj. Znana atenska listina iz leta 1933 je širše urbanistično planiranje dokončno potrdila
in uveljavila. Poleg problemov z razvojem mest je k nastanku regionalnega prostorskega načrtovanja
botrovalo tudi načrtovanje večjih hidrografskih posegov, boj proti eroziji, načrt naseljevanja in
elektrifikacije idr. (Vrišer, 1978).
Regionalno planiranje raziskuje, načrtuje in usmerja razmestitev človekovih dejavnosti v regionalnem
prostoru. Njegova naloga je, da usklajuje interese različnih deležnikov v prostoru z naravnimi danostmi
ter usmerja premišljeno gospodarjenje s prostorom. Na eni strani varuje naravne prvine prostora, na
drugi pa spodbuja uspešen socialni ter gospodarski razvoj. Regionalno planiranje se lahko izvaja znotraj
administrativno določenega prostora ali pa znotraj drugače regionaliziranega prostora (funkcijske,
urbane ali naravne regije). Regije so lahko zelo različnih velikosti od mikroregij do makroregij. Cilj
regionalnega plana je dolgoročna zasnova trajnostnega razvoja regije v odnosu do države, dežel ali
občin, varstvo dobrin regionalnega pomena, usklajena raba prostora, infrastrukturna ureditev, varstvo
okolja, razreševanje perečih regionalnih problemov v prostoru (demografski problemi, brezposelnost,
…), varovanje regionalne tipike itd. (Pogačnik, 1999). Poleg tega lahko regionalni plan obsega področje
turizma. V tem primeru poda usmeritve, koncept in prostorske cilje, ki usmerjajo nadaljnji razvoj
turizma v prostoru regije. S skrbno načrtovanim razvojem turizma je lažje doseči trajnostni turizem.
2.1.3

Regionalno razvojno načrtovanje v Sloveniji

Razvojno regionalno načrtovanje v Sloveniji je bilo uveljavljeno z letom 1999 s sprejemom prvega
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Zadnja dopolnitev je bila sprejeta leta 2011.
Zakon je bil sprejet z namenom podpore spodbujanja skladnega regionalnega razvoja v Sloveniji in
določa načine sodelovanja in usklajevanja države z občinami pri načrtovanju regionalne politike ter
izvajanju ukrepov regionalnega razvoja.
V zakonu so predvidene razvojne regije, ki predstavljajo temeljno funkcionalno enoto za udejanjanje
regionalne politike in ukrepov regionalnega razvoja. Gre za dvanajst regij, ki so skladne s statističnimi
regijami Slovenije in predstavljajo regije na ravni NUTS 3. Med razvojne regije uvrščamo Obalnokraško, Notranjsko-kraško, Goriško, Gorenjsko, Osrednjeslovensko, Jugovzhodno Slovenijo,
Spodnjeposavsko, Zasavsko, Savinjsko, Koroško, Podravsko in Pomursko razvojno regijo. Več
razvojnih regij se nadaljnje deli na dve večji kohezijski regiji, na regiji Vzhodna in Zahodna Slovenija,
ki se ujemata z enotami NUTS 2.
Na ravni regije sprejemajo odločitve razvojni svet regije in svet regije. Svet regije sestavljajo župani
občin v regiji in predsednik samoupravne enote narodne skupnosti v regiji, v kolikor v regiji živita
italijanska ali madžarska narodna manjšina. Njihova naloga je, da potrdijo regionalni razvojni program
(v nadaljevanju RRP) in dogovor za razvoj regije. Znotraj razvojnih regij deluje tudi organ razvojni
svet regije. Slednjega sestavljajo predstavniki občin, predstavniki obrtnih, gospodarskih zbornic ter
gospodarskih združenj v regiji in predstavniki nevladnih organizacij v regiji. Naloge sveta so, da pripravi
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in vodi pripravo RRP, sodeluje z regijami sosednjih držav na področju regionalnega razvoja, vrednoti
in spremlja implementacijo RRP, sooblikuje teritorialni razvojni dialog in opravlja tudi druge naloge.
Svet regije za izvajanje splošnih razvojnih nalog izbere regionalno razvojno agencijo (v nadaljevanju
besedila RRA) na podlagi javnega razpisa, ki ga vodi občina, iz katere prihaja predsednik sveta regije.
Naloga RRA je, da opravlja zastavljene naloge razvojne regije. Tako pripravlja, usklajuje, spremlja in
vrednoti RRP in druge projekte v regiji, pripravlja dogovore za razvoj regij, izvaja druge regijske
projekte ter je podporni organ svetu regije, razvojnemu svetu regije, regijski razvojni mreži in območnim
razvojnim partnerstvom, pomaga pri izvedbi regijskih finančnih shem ter podpira, svetuje razvojnim
partnerjem pri idejnih projektih, jim pomaga pri prijavi na razpise ter pomaga pri izvajanju projektov.
Kot smo že omenili, je ena ključnih nalog razvojnega sveta regije in RRA priprava RRP. Vsak RRP je
zgrajen iz strateškega in programskega dela. V strateškem so opredeljene glavne strateške usmeritve,
izdela se analiza potencialov regije, opredeljeni so ključni strateški izzivi, prioritete regije in razvojni
cilji. Na drugi strani programski del vsebuje konkretne programe z naborom ukrepov ter finančnim in
časovnim ovrednotenjem projektov. V programskem delu se določi tudi način izvajanja ukrepov ter
sistem spremljanja uspešnosti izvajanja programa.
Na podlagi RRP se kasneje izdela dogovor za razvoj regij, ki ga sklene svet razvojne regije in ministrstvo
ter traja do izteka trajanja izbranih projektov ali s sprejetjem novega dogovora za razvoj regij. Gre za
dvostranski izvedbeni akt, po katerem se uresničuje zastavljen regionalni razvoj iz RRP. V dogovoru za
razvoj regij se navedejo ključni regijski in sektorski projekti, pri katerem imajo prednost tisti projekti,
ki so vezani na razvojno specializacijo regij (Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
2011).
V ZUreP-2 je zapisano razmerje med RRP in regionalnim prostorskim planom (RPP). RPP naj bi bil
podlaga za pripravo RRP in mora biti tako sprejet pred sprejetjem RRP oziroma sočasno s sprejetjem
RRP (Zakon o urejanju prostora, 2017). Od osamosvojitve naprej še ni bilo sprejetega RPP, kot
strateškega dokumenta. Sprejeti pa so že bili RRP, ki v svojem bistvu nimajo upoštevane prostorske
komponente. Tako prihaja do razhajanja med razvojnim in prostorskim načrtovanjem na ravni regije.
Med razloge Nered, Hudoklin, Kavaš in Zvodnik Lamovšek (2019) navajajo odsotnost pokrajin,
razhajanje časovnih obdobij RRP in RPP, nenehno spreminjanje prostorske zakonodaje, okrepljeno
vlogo posameznih sektorjev, dejstvo da ZPNačrt za regionalni prostorski načrt (RPN) ni predvidel
strateške komponente ter slabo osmišljeno prostorsko umestitev zastavljenih projektov v RRP.
2.1.4

Regionalna zasnova prostorskega razvoja Jugovzhodne Slovenije

Regionalna zasnova prostorskega razvoja Jugovzhodne Slovenije (RZPR) je dokument, ki ga je podjetje
Acer Novo mesto d. o. o. pripravljalo v letu 2005, kot partnerski projekt med državo in občinami
Jugovzhodne Slovenije. Do sprejetja dokumenta na ravni regije ni nikoli prišlo. Kljub temu bomo v
magistrskem delu povzeli ključne poudarke iz usmeritev za razvoj turizma v regiji.
Predmet regionalne zasnove prostorskega razvoja so zasnova dolgoročnega prostorskega razvoja
celotne regije Jugovzhodne Slovenije in usmeritve za njeno uresničevanje. Z RZPR se določajo
prostorske ureditve, pomembne za razvoj regije ter podajajo usmeritve za pripravo prostorskih planskih
in izvedbenih aktov države in občin. V pripravi dokumenta je potrebno doseči umestitev državnih
prostorskih interesov v prostorski razvoj regije, umestitev prostorskih ureditev državnega pomena,
umestitev ureditev regionalnega pomena in priprava smernic za prostorske planske dokumente občin.
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Vizija prostorskega razvoja JV Slovenije je ustvariti takšne razmere v prostoru, ki bodo omogočile
uravnoteženo in učinkovito rabo prostora, enakomeren gospodarski, socialni in demografski razvoj ter
kakovostno življenje na celotnem območju regije. Razvoj JV Slovenije bo moral temeljiti na
izkoriščanju razlik kot prednosti, tudi tam kjer se sedaj kažejo kot slabost in vzrok za razvojno
zaostajanje. Pri zagotavljanju prostorskih možnosti za uresničevanje gospodarskih ciljev in ciljev na
področju razvoja človeških virov ter družbene blaginje bodo potrebni ne samo ohranjanje narave, temveč
tudi izboljševanje in uravnoteženo gospodarsko izkoriščanje naravnih virov ter poudarjanje pozitivnih
prvin prepoznavnosti regije, ki se danes kažejo v:






velikem deležu kmetijskih in naravno ohranjenih območij,
tradicionalni kmetijski kulturni krajini,
razmeroma neonesnaženem okolju,
močnih industrijskih središčih,
potencialih za razvoj turizma (tudi kot dopolnilne dejavnosti).

Zato je treba nadgraditi prostorske potenciale regije in njene primerjalne prednosti ter odpraviti in
preprečevati slabosti, ki jih kaže analiza stanja in teženj v regiji.
Med usmeritvami in ukrepi za razporeditev dejavnosti v prostoru je navedeno, da se bo turizem v
različnih oblikah razvijal v celotni regiji in bo predstavljal povezovalno prvino v razvoju in
prepoznavnosti regije. Še zlasti to velja za turizem, ki se navezuje na območja ohranjanja narave in
varstva kulturne dediščine. V celotni regiji bo poudarek na turizmu kot dopolnilni dejavnosti v
kmetijstvu. Še naprej se bodo razvijali in izpopolnjevali svojo ponudbo termalni zdraviliški centri
(Šmarješke in Dolenjske Toplice), v dolini Kolpe se bodo postopno uredila kopališka središča z vso
ustrezno infrastrukturo, na Kočevskem rogu in pri Sodražici se bodo še naprej razvijala zimsko-športna
središča. Razvoj turizma bo temeljil na naravnih danostih (geotermalna energija, ohranjenost narave in
neonesnaženost okolja, kopališča v naravnem okolju ipd.) in ustvarjenih danostih (objekti in območja
kulturne dediščine, tradicionalna kulturna krajina in kmetijstvo ipd.).
Kulturni in doživljajski turizem se bo razvijal v historičnih mestnih jedrih, med katerimi sta uvrščena
tudi Metlika in Črnomelj. Zdraviliški turizem se bo poleg Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah razvijal
tudi v novih območjih – Božakovo in Dragatuš. Smučišča se bodo razvijala na območju Rog –
Črmošnjice in pri Sodražici ter Dolgi vasi pri Kočevju. Vinogradniška območja se bodo razvijala v Beli
krajini, v Suhi krajini, pod Gorjanci, na območju Bučke in na drugih delih regije, predvsem z urejanjem
vinskih cest in panoramskih poti ter izpopolnjevanjem omrežja drugih turističnih poti (kolesarske in
pohodniške) (Regionalna zasnova prostorskega razvoja Jugovzhodne Slovenije, 2005).
2.2

Turizem

Turizem predstavlja eno najhitrejše rastočih gospodarskih dejavnosti na svetu. V zadnjih letih je postal
množičen pojav. Po drugi svetovni vojni je manj kot 25 mio ljudi potovalo izven meja svojih držav, med
tem ko je na začetku 21. stoletja ta številka presegla 900 mio ljudi. Sodobni turizem je postal pojav, v
katerega so vključeni ljudje iz najrazličnejših družbenih skupin (Williams, 2009). Če je v preteklosti
pred drugo svetovno vojno veljal turizem za dejavnost elite, se je to z leti povsem spremenilo. Vplivi
turizma so razvidni na najrazličnejših področjih, kot je gospodarstvo, družba, kultura in okolje. Zaradi
turizma se razvijajo nove gospodarske dejavnosti, kar omogoča razvoj različnih regij in držav ter
povečano število delovnih mest vezanih posredno ali neposredno na turistično dejavnost. Množičnost
turizma vnaša tudi vedno večje spremembe v okolje. Na eni strani omogoči, da se določeni elementi
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okolja varujejo in izboljšujejo svojo kvaliteto. Na drugi strani pa v mnogih primerih turizem vpliva na
poslabšanje kvalitete prostora in razvrednotenje okolja (Jeršič, 1987).
2.2.1 Definicija turizma
Skozi obdobje razvoja turizma in strok, ki se ukvarjajo s pojavom turizma, se je razvilo več različnih
definicij pojma turizem. Stroke, ki se ukvarjajo s proučevanjem turizma so geografija, ekonomija,
trženje, sociologija, antropologija, zgodovina, psihologija, promet, pravo, agronomija, urbanistično
načrtovanje, politične vede, ekologija in izobraževanje (Cooper in sod., 1998). Beseda turizem je izšla
iz latinske besede »tornus«, ki pomeni orodje za delanje krogov. Turizem lahko tako definiramo kot
gibanje ljudi iz njihovih stalnih bivališč na druga območja, s tem, da se vrnejo nazaj na svoje stalno
bivališče (Tourism, 2020).
Eno izmed prvih in osnovnih definicij sta leta 1942 predlagala Hunziker in Krapf. Avtorja turizem
opredeljujeta, kot splet odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja tujcev v nekem
kraju, v kolikor to bivanje ne povzroči stalne naselitve in ni vezano na pridobitno dejavnost. Tako ne
gre le za bivanje in potovanje ljudi v druge kraje, pač pa tudi za splet pojavov in odnosov, ki ob tem
nastanejo. Ta splet odnosov in pojavov zajema potrebe in nagibe ljudi po potovanjih, možnosti za
uresničitev potovanj, sama potovanja, učinke, ki nastanejo zaradi potrošnje turistov in vplivajo na
gospodarski in družbeni razvoj, ter učinke, ki nastanejo zaradi turizma v prostoru. V tej osnovni
definiciji so turisti le tisti obiskovalci drugega kraja, ki potujejo zaradi rekreacijskih in kulturnih nagibov
in ne tisti, ki so obiskovalci zaradi pridobitnih dejavnosti. Takšna definicija je sporna, saj tudi poslovni
gosti uporabljajo turistično infrastrukturo ter prinašajo zaslužek turističnim ponudnikom (Jeršič, 1985).
Večina definicij, ki jih lahko najdemo v slovarjih in enciklopedijah, opisuje turista, kot osebo, ki je
opravila potovanje. Gre za krožno potovanje, kar pomeni, da se je po končanem obisku drugega prostora
vrnil v svoje domače okolje. Vzrok za potovanje je lahko kratkočasenje in užitek, poslovno potovanje,
izobraževanje, verski vzroki in socialni kontakti. Turizem pa ne predstavlja le potovanja nekega turista
ali skupine turistov, pač pa organizacijo aktivnosti, storitev in nastanitve, ki so ponujene turistu.
Svetovna turistična organizacija (WTO) v svoji definiciji opredeljuje turizem, kot aktivnost osebe, ki
potuje in prebiva v kraju izven svojega bivalnega okolja, za manj kot eno leto, zaradi prostočasnih,
poslovnih ali drugih razlogov. Ta definicija obsega potovanja znotraj in zunaj teritorija države iz katere
prihaja turist ter obsega turiste, ki se ustavijo v kraju obiska za dlje časa ali le del dneva (Williams,
2009).
2.2.2

Turizem kot sistem

Avtor Leiper (1990) v je v svoji knjigi Tourism Systems predlagal model razlage turizma kot sistema
(slika 2). Model predpostavlja, da je vsaka pot turista ali skupine turistov odprt sistem, kar pomeni da
vpliva na svojo okolico ter je z njo v interakciji. Turizem ni le industrija, ampak sistem, ki vključuje
elemente, ki so med seboj povezani in delujejo tako, da dosežejo svoj namen. Leiper poudarja, da gre
za model, ki upošteva vse kar spada v okvir turizma. Leiprov sistem turizma obsega tri elemente (slika
2):




Turist – je akter v sistemu turizma. Gre za doživetje, ki ga turist doživi ob tem, ko zapusti svoje
domače okolje. Obstaja več vrst turistov z različnimi vzroki za potovanja, različnimi potrebami
in mnenji. Vzroki za potovanje so lahko poslovne, religiozne, prostočasne, kulturne ali
izobraževalne narave.
Geografski elementi, ki se delijo na:
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Izhodiščna regija turista – predstavlja proizvodnji trg za turizem ter nudi »push«
dejavnike, ki stimulirajo odločitev za potovanje. Iz izhodiščne regije se turist odpravi
na potovanje, poišče informacije o potovanju ter velikokrat rezervira prenočišče in
druge storitve.
o Končna destinacija turista –predstavlja končno točko potovanja turista. Na destinaciji
so razvidni vsi vplivi načrtovanja in razvoja turizma. Destinacija je razlog za potovanje,
zaradi svojih posebnih lastnosti in atributov, ki so lahko zgodovinski, kulturni ali
naravni. Predstavljajo »pull« oziroma vzroke za odločitev za potovanje turista ter
povzročajo nastanek turističnega povpraševanja.
o Tranzitna pot – ne predstavlja le poti do končne destinacije, ampak tudi vmesne
postanke, ki jih turist napravi na svoji poti.
Turistična industrija – obsega vrsto poslov in organizacij, ki so vključeni v oblikovanje
turističnega produkta. Turistični produkt obsega celotno doživetje, ki je povezano s potovanjem
turista in njegovim bivanje izven kraja, v katerem prebiva. Obsega turistične agencije, atrakcije,
nastanitvene zmogljivosti, transport ipd. (Leiper, 1990).
o



Slika 2: Leipirov model (Leiper, 1990)
Jeršič (1985) je v knjigi Turistična geografija opredelil strukturni model, ki sestavlja celovit fenomen
turizma in v katerem so opredeljene osnovne družbeno-ekonomske sestavine turizma. V njem je
predstavljen preplet raznovrstnih dejavnikov in sestavin – družbenih, psiholoških, gospodarskih,
političnih, tehnoloških, prostorskih idr. Pomemben je zaradi poznavanja turizma, kot kompleksnega
sistema in njegovih posameznih sestavin.
Med družbeno-ekonomske sestavine sistema turizma Jeršič navaja:


Turistično ponudbo – kamor uvrščamo vse sestavine turistične opremljenosti in turističnega
potenciala. Omenjene sestavine je mogoče nadaljnje razdeliti na:
o turistični potencial – so sestavine, ki nimajo neposredne veze s turizmom, vendar zaradi
izvorne privlačne moči na turiste postanejo turistični objekti. Delimo jih na družbene in
kulturne (jezik, mentaliteta, gostoljubnost, navade in šege, folklora, tradicija ter
ustanove in prireditve) ter naravne (geološka sestava, topografija, klima, živali in
rastline) prvine ter splošno infrastrukturo (osnovna opremljenost z objekti in napravami,
gre za infrastrukturo, ki ni bila izgrajena za namene turizma se pa v ta namen tudi
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uporablja – prometni objekti in naprave, objekti za oskrbo z vodo in energijo,
telekomunikacijske naprave, naprave za odvajanje odpadne vode, objekti za
izobraževanje, zdravstvo, trgovino).
o Turistična opremljenost – so vsi objekti, ki so bili zgrajeni za potrebe turizma.
Razlikujemo turistično infrastrukturo (dodatna splošna infrastruktura zgrajena zaradi
povečanih potreb turizma, v ožjem smislu vanjo uvrščamo posebne prometne naprave,
kot so gondole in smučarske žičnice, naprave za šport in zabavo ter kongresna središča
in informacijske urade) in turistična superstruktura (objekti za bivanje in prehrano
turistov – hoteli, penzioni, kampi, restavracije, bari idr.).
o Turistične organizacije – sem spadajo upravne službe, turistične organizacije in
združenja.
o Domače prebivalstvo – s svojimi šegami in navadami predstavljajo turistični potencial.
Poleg tega pa vplivajo na razvoj ostale turistične ponudbe, s tem ko se sami udeležijo
različnih dejavnosti in uporabljajo storitve.
Turistično povpraševanje, ki ga nadaljnje razdelimo na:
o potrebe po turističnem potovanju – potreba po obnovitvi življenjskih moči, po katarzi
(po sprostitvi zaradi čustvenih in duševnih napetosti), po sprostitvi, po potrošnji
(materiala ali dobrin in doživetij) in po miru. Poleg tega so skupina potreb po turističnih
potovanjih tudi kulturne potrebe, spoznavanje naravnih ali kulturni pojavov in objektov,
spoznavanja življenjskih navad drugih ljudi.
o Turistični motivi – pojem motiv lahko razumemo kot vzrok za ravnanje. Sem uvrščamo
telesne motive (želja po telesni sprostitvi in počitku ali po dejavnosti in posebni
medicinski obravnavi), duševne motive (želja po zabavi, želja po doživetjih in mir),
kulturni motivi (želja po spoznavanju drugih dežel in naravnih ter družbenih značilnosti,
spoznavanje običajev in navad ter zanimanje za kulturne in umetniške stvaritve),
medosebni stiki (želja po srečanju z znanci, prijatelji in sorodniki ter sklepanje novih
prijateljstev) in statusni ali prestižni motivi (želja po osebnem razvoju in uveljavljanje
– udeležba na simpozijih, zborovanjih, razni hobiji ipd.)
o Eksogeni oziroma določevalni dejavniki – da bi določene potrebe in motive uresničili,
so potrebni dejavniki, ki omogočijo vključevanje v turistična potovanja. To so
razpoložljiva denarna sredstva, prosti čas, socialno stanje (stopnja izobrazbe, velikost
družine,...), naselitvene razmere, mestna klima (stopnja udeležbe na turističnih
potovanjih je večja pri prebivalcih večjih mest), socialna politika, stopnja razvitosti
turističnih navad in tradicij, politične razmere in predpisi glede potovanj.
Posredovalci turizma, ki jih delimo na organizatorje potovanj, posredovalce potovanj in
turistične organizacije (razna združenja).

Inskep (1991) v knjigi Tourism planning opredeli komponente turističnega razvoja, ki so med seboj
povezane in soodvisne. Za namene planiranja je tako v knjigi navedenih šest komponent, ki delujejo v
naravnem in socialno-gospodarskem okolju. Te komponente so:



Turistične atrakcije in aktivnosti – vse naravne, kulturne in posebne dobrine in s tem povezane
aktivnosti, ki privlačijo turista, da obišče destinacijo.
Nastanitev – hoteli in druge oblike nastanitev ter storitev, ki omogočajo turistu, da preživi vsaj
eno noč na destinaciji.
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2.2.3

Drugi turistični objekti in storitve – med slednje spadajo turistične agencije in servisi,
restavracije in drugi ponudniki hrane, trgovine s spominki, rokodelskimi izdelki in drugimi
dobrinami, banke, menjalnice denarja, turistično informacijski centri, osebne storitve (frizerji,
kozmetika, …) zdravstvene storitve, policija in gasilci.
Mobilnost in promet – vključuje vse cestne in druge prometne povezave do destinacije.
Vključuje tudi vse prometne storitve, ki jih omogoča javni in zasebni promet.
Druga infrastruktura – poleg prometne infrastrukture je pomembna tudi druga gospodarska
javna infrastruktura. Sem spada vodovod, električna infrastruktura, kanalizacija in
telekomunikacije.
Institucionalni elementi – so ključni za upravljanje in razvoj turizma. Vključujejo načrtovanje
in izobraževanje, marketinške strategije in promocijo, javne in zasebne organizacije, ki delujejo
na področju turizma, javni in zasebni investicijski programi.
Načrtovanje turizma

Načrtovanje igra pomembno vlogo pri razvoju primernih vzorcev razvoja turizma in preprečuje
konflikte z drugimi dejavnostmi, ki bi jih razvoj lahko povzročil. Pri načrtovanju turizma je
osredotočenost usmerjena v zmanjševanje negativnih učinkov na eni strani in na drugi strani zviševanje
ekonomskih kazalnikov ter gradnjo pozitivnega odnosa skupnosti do razvoja turizma. Kjer ni prisotnega
načrtovanja turizma lahko hitro pride do nezaželenega in nenačrtovanega razvoja, kar se odraža v
nezadovoljstvu skupnosti ter negativnih učinkih na okolje.
Pri načrtovanju gre za usmerjeno delovanje v smeri doseganja zastavljenega cilja ali več ciljev.
Načrtovanje je proces, s katerim predvidevamo prihodnost in želimo narediti spremembo. Išče
optimalne rešitve za nastale probleme ter je usmerjeno tako, da povečuje koristi razvoja (socialne,
gospodarske ali okoljske) (Williams, 2009).
Načrtovanje različnih dejavnosti in tako tudi turizma se lahko udejanja skozi različne vrste načrtovanja.
Avtor Williams (2009) navaja štiri pristope k načrtovanju turizma:








»boosterism« – pri tem pristopu gre za promocijo destinacije na način, da se izboljša javna
percepcija o njej. Je zelo pogost način načrtovanja v turizmu. Gre za izkoriščanje naravnih in
kulturnih dobrin za dosego čim večjih ekonomskih učinkov.
Industrijsko usmerjeno načrtovanje – gre za bolj regulirano obliko »boosterisma« z večjo
osredotočenostjo na doseganje učinkovite in trajnostne rabe virov za dosego večje zaposlenosti
in regionalnega razvoja. Marketing in promocija sta pomemben del planov pri temu načinu
načrtovanja, medtem ko je socialna in okoljska skrb precej nižja.
Fizično oziroma prostorsko načrtovanje – načrtovanje v okviru urbanističnega načrtovanja, kjer
se načrtuje namenska raba in z njo povezana infrastruktura. Z dvigom ozaveščenosti o
trajnostnem razvoju tudi prostorsko načrtovanje v proces načrtovanja vključuje načela trajnosti.
Manj pa je opazno vključevanje socialno-kulturne komponente v načrtovanje turizma.
Načrtovanje usmerjeno v skupnost – pri tem pristopu gre za vključevanje širše javnosti v proces
načrtovanja. Participacija lokalnega prebivalstva omogoča trajnostni razvoj ter preprečuje
socialna navzkrižja, do katerih lahko pride med turisti in lokalnim prebivalstvom (Williams,
2009).

Inskep (1991) v knjigi Tourism Planning predstavi proces celostnega načrtovanja turizma na nacionalni
in regionalni ravni (slika 3). V začetnem delu je sprejeta odločitev s strani nacionalnih ali regionalnih
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organov, da želijo usmerjeno razvijati turizem ali ga nadgraditi. Potrebna je izdelava podrobnega
predvidenega poteka procesa izdelave in strukture plana. Plan se časovno ovrednoti tako, da se postavijo
roki izdelave posameznih korakov plana ter njegove implementacije. Pri tem je časovni plan zaradi
neprevedljivosti poteka procesa fleksibilen. Plani na regionalni in nacionalni ravni se najpogosteje
pripravljajo za obdobje 15 do 20 let. Za obdobje manj kot 15 let se pripravljajo plani predvsem za
območja, v katerih se na turizem razvija na novo in je prihodnji razvoj težje predvidljiv. V prvi fazi se
izbere tudi ekipa, ki bo izdelala plan. Pri tem je potrebno v proces izdelave povabiti strokovnjake iz
različnih področij.
Sledi določitev ciljev plana. Cilji so pripravljeni v začetku plana, vendar se tekom procesa priprave plana
zaradi ugotovitev analiz lahko spremenijo in dopolnijo. Pregled ciljev poteka po izvedeni fazi analiz in
sintez, po katerem se cilji dopolnijo. Cilji se osredotočajo na socialno-gospodarske koristi ter
zmanjševanje negativnih učinkov na okolje in skupnost. Cilji so postavljeni na začetku, saj vplivajo na
vrste analiz in sintez ter izdelavo končnih strategij in smernic. Turistični cilji morajo biti skladni s cilji
drugih vrst strategij na državni ali regionalni ravni.
V fazi raziskave se zbirajo kvalitativni in kvantitativni podatki, ki so relevantni za področje razvoja
turizma v regiji ali v državi. Analize obsegajo različna področja:





proučitev turističnih atrakcij, nastanitev in storitev;
transportne in druge infrastrukture;
vključitev predstavnikov javnega in zasebnega sektorja iz področja turizma ter širše javnosti;
pregled obstoječih dokumentov in podatkov.

V času izdelave plana je potrebno terensko delo ter pridobitev mnenja različnih turističnih deležnikov.
Poleg tega se prouči značilnost turistov, vrst turističnih aktivnosti, stališča turistov in njihovo
zadovoljstvo s ponudbo.
V sklopu faze raziskave se izdela generalen pregled karakteristik obravnavanega območja, kjer se prouči
lokacijo v povezavi in navezavi na sosednje regije ter območja; naravno okolje, ki obsega proučitev
podnebja, topografije, živalstva in rastlinstva, geologije ter območij naravnih virov; zgodovinski razvoj;
socialno-kulturne in gospodarske vzorce, ki obsegajo karakteristike prebivalstva, navade in življenjski
slog prebivalstva in gospodarske vzorce; rabo tal na regionalni ravni ter lastništvo, saj se glede na to
lahko prouči možnost razvoja turističnih območij; kvaliteta narave. Poleg tega je potrebno proučiti tudi
institucionalne elemente, ki obsegajo obstoječe strategije in razvojne plane in turistične organizacijske
strukture (vladne agencije, razvojne agencije, posvetovalna telesa). V analizi se pregleda tudi turistične
atrakcije. Med turistične atrakcije uvrščamo:







naravne atrakcije, ki temeljijo na naravnem okolju območja (podnebje, plaže in obmorska
območja, rastlinstvo, zavarovana območja in parki ter zdraviliški turizem).
Kulturne atrakcije, ki temeljijo na človeškem delovanju (arheološka in zgodovinska dediščina,
kulturna tradicija in življenjski slog, umetnost in rokodelstvo, gospodarske aktivnosti, urbana
območja, muzeji, festivali, gostoljubnost ljudi).
Posebni tipi atrakcij (zabaviščni in tematski parki, nakupovanje, MICE, posebni dogodki – npr.
športni dogodki, kazinoji, rekreacija in šport).
Turistične nastanitve in storitve, kot atrakcije (hoteli, promet, gastronomija).
Ostale atrakcije (religijske, etnične, politična stabilnost in nizki potovalni stroški).
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V fazi raziskave je potrebno proučiti tudi značilnosti trga turizma, nastanitev, storitev in infrastrukture.
V ta sklop spadajo turistični prihodi in njihove karakteristike ter vzorci potovanj turistov. Analizira se
tudi turistične nastanitve in storitve. Sem spadajo različne vrste nastanitvenih objektov, turistične
agencije, gastronomska ponudba, turistične informacije, storitve nakupovanja, menjalnice denarja,
zdravstvene ustanove, poštne storitve, mejni prehodi in druge storitve. Pomembne storitve predstavljajo
tudi prometna in druga infrastruktura – vodovod, električno omrežje, kanalizacija, ravnanje z odpadki
in telekomunikacije.
Po fazi raziskave sledi faza analize in sinteze. Potrebna je kvalitativna in kvantitativna sinteza ter analiza
izdelanih raziskav. Kot je prikazano na sliki 3 so tri najpomembnejši elementi faze analize in sinteze:





Analiza trga, projekcije nastanitvenih kapacitet, potrebe prometa in druge infrastrukture.
Integrirana analiza in sinteza fizičnih (naravnega in grajenega okolja), socialnih in gospodarskih
faktorjev, vključno s turističnimi atrakcijami in aktivnostmi ter obstoječih planov in strategij. Iz
tega so izvedeni ključni problemi in priložnosti iz vidika turizma. Navedeni problemi in
priložnosti predstavljajo osnovo za izdelavo plana o prihodnjem razvoju turizma.
Analiza institucionalnih elementov.

Pomemben del sinteze in analize predstavlja določitev ključnih problemov in priložnosti, ki podajo
usmeritev za določitev prihodnjega razvoja turizma, ki je določen v fazi priprave načrta in strategije ter
predlogov. V fazi sinteze in analize se prouči turistični trg (povpraševanje turistov), določi potrebe po
nastanitvah in infrastrukturi, določi se projekcije turističnih potreb in nosilne zmogljivosti turističnih
območij.
Kot je prikazano na sliki 3 sledi priprava načrta in strategije razvoja turizma. V sklopu tega koraka se
pripravi strategija za vse komponente razvoja ter opredeli fizičen strukturni plan. Predvidi se več
različnih scenarijev ter odloči za plan, ki izpolni največ zastavljenih ciljev ter ima najmanj negativnih
vplivov. Cilji razvoja predstavljajo najpomembnejšo osnovo za določitev strategije. Primer tega je cilj
zmanjšanja pritiska na naravo, ki ga je možno doseči s strategijo nadzorovanega in omejenega razvoja
turizma na območju. Strategija nastane na podlagi raziskav, analiz in sintez turističnih vzorcev,
infrastrukture, turističnih atrakcij in turističnega trga. Vlade držav ali regij morajo prevzeti odgovornost
za prihodnji razvoj, ker se turistični razvoj odraža v celotni državi ali regiji. V pripravo strategije mora
biti vključen tudi privatni sektor, a morajo cilji skupnosti prevladati nad individualnimi interesi.
Strategija mora določati:








Vlogo vlade – bodisi regionalne ali državne. Vloga ja lahko pasivna in posredna, kar pomeni,
da na razvoj turizma lahko vpliva posredno preko drugih strategij. Lahko pa je vloga aktivna in
vlada določi cilje in smernice ter tudi določi posebno proračunsko postavko za razvoj turizma.
Varovanje okolja, kulturne dediščine in trajnostni razvoj – strategija se mora opredeliti do
varovanja okolja in kulturne dediščine.
Razloge za razvoj turizma – te so lahko gospodarski (zmanjšanje brezposelnosti, povečanje
BDP,…), socialni (kulturna izmenjava med ljudmi), za domače turiste (se jim omogoči
rekreacijo, sprostitev) ter turizem za zavarovanje naravne in kulturne dediščine.
Tip turizma, ki ga želijo razvijati – gorniški, smučarski, kopalniški, …
Številčnost turizma – bodisi masovni turizem ali turizem za manjše število obiskovalcev.
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Slika 3: Proces priprave celovitega razvojnega plana turizma na nacionalni in regionalni ravni (Inskep,
1991)
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Hitrost razvoja turizma – primer je počasen razvoj turizma, da temu lahko sledi razvoj
infrastrukture ter prilagajanje ljudi na povečanje turizma v njihovi okolici.
Lokacija razvoja in časovni okvir.

Ena izmed ključnih tehnik izdelave plana je kartiranje, kjer so prikazani različni sloji, ki se med seboj
prekrivajo. Cilji predstavljajo usmeritev za pripravo programa ter posledično nadaljnji razvoj turizma v
regiji ali državi. Poleg tega imajo ugotovitve iz faze analize in sinteze pomemben vpliv na oblikovanje
načrta in strategije. V pripravi končnega plana se izdela več različnih alternativ razvoja. Izbrana
alternativa obsega glavne in druge turistične atrakcije, območja razvoja turizma, prometno dostopnost
do območij in glavne prometne povezave, turistične poti in postopnost razvoja turizma (navadno v 5letnih obdobjih).
Strukturni plan se izdela na podlagi analize in sinteze ter optimalnega programa ter obsega tudi predloge
razvoja. Pomembno je, da so v fazo predlogov vključeni vsi zainteresirani deležniki.
Končni korak v procesu izdelave celovitega plana turizma je implementacija zastavljenega in
monitoring. V tej fazi se pregleda plan in se ga sprejme. Monitoring je potreben za to, da se udejanjajo
zastavljeni cilji, da razvoj sledi zastavljenemu časovnemu planu in da ne prihaja do nepotrebnih
ekonomskih, okoljskih ali socialnih problemov. V kolikor se zaznajo problemi je potrebno razvoj
preusmeriti nazaj na predvideno pot. Zaradi spreminjanja okoliščin je pogosto potrebna dopolnitev
plana, vendar vedno v okviru določenih ciljev razvoja (Inskep, 1991).
2.3

Regionalno prostorsko načrtovanje in turizem

V sinteznem delu magistrskega naloge smo se osredotočili na turizem iz vidika regionalnega
prostorskega načrtovanja, saj turizem predstavlja eno izmed pomembnih dejavnosti, ki se odvija v
prostoru. Tako je za potrebe prostorskega načrtovanja potrebno podrobneje analizirati tudi potrebe
turizma v prostoru. Sodobni trendi v turizmu so močno povezani s socialnimi in gospodarskimi
razmerami tako na globalni kot tudi na lokalni ravni. Rast turizma na globalni ravni ima že danes
razvidne posledice v gospodarstvu in prostoru. Da so te posledice čim bolj pozitivne lahko skrbi tudi
prostorsko načrtovanje. Pri slednjem gre za razvrščanje dejavnosti v prostor ter usklajevanje različnih
interesov deležnikov v prostoru. Samo primerno usklajevanje namenske rabe lahko pripelje do
trajnostnega razvoja ter posledično do trajnostnega turizma. Prostorsko načrtovanje lahko tako
predstavlja instrument za udejanjanje trajnostnega turizma (Risteski, Kocevski, Arnaudov, 2012).
Pri trajnostnem turizmu gre za dolgoročno optimalno izkoriščanje razpoložljivih turističnih resursov,
znotraj sprejemljivih vplivov na naravo, socialne razmere in ekonomsko okolje (Gosar, Jurinčič, 2003).
V kolikor razvoj turizma ne upošteva nosilnih zmogljivosti regije, dolgoročno ogroža prihodnost
turizma v regiji in tudi negativno vpliva na celovit razvoj regije kot take. V tem oziru je potrebno
usmerjati razvoj turizma v mejah nosilne zmogljivosti na več različnih področjih. Jurinčič (2014) je v
svoji raziskavi proučeval nosilno zmogljivost za območje Slovenske Istre. Pri tem je upošteval več
področij turizma, za katere je posamezno na podlagi kriterijev in kazalnikov izračunal nosilno
zmogljivost. Ta področja, za katera so bile izračunane nosilne sposobnosti, so prostorsko-ekološki
indikatorji, kapaciteta plaž, kakovost morske in pitne vode, zbiranje in ravnanje z odpadki, kakovost
zraka, parki in zelenice, infrastrukturni indikatorji, nastanitvene zmogljivosti, količina pitne vode,
odvajanje in čiščenje odpadne vode, cestni promet, parkirna mesta, železniški promet, morski promet,
letalski promet, socio-psihološki indikatorji, zadovoljstvo prebivalcev z učinki turizma ter splošno
zadovoljstvo turistov. Izračunana nosilna zmogljivost ni nekaj fiksnega in se ne more določiti enkrat za
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vselej. Ob spremembi razmer, na podlagi katerih je določena, in v primeru strateškega upravljanja lahko
njeno vrednost povečamo, z negativnim razvojem pa se lahko nosilna zmogljivost tudi zmanjša. »Poleg
analize nosilne zmogljivosti za razvoj turizma v regiji bi morali opraviti tudi analize nosilne zmogljivosti
drugih dejavnosti. Usklajevanje le-teh je ključnega pomena za izdelavo regionalnega načrta po načelih
celostnega in trajnostnega razvoja regije.« (Jurinčič, 2014, str. 151).
Med tem, ko turizem bazira na privatnem sektorju, prostorsko načrtovanje predstavlja mehanizem za
razvoj turizma v smeri okoljskega in javnega interesa.
Vloga prostorskega načrtovanja je pretežno na strani turistične ponudbe. Po Gunnovem modelu je
turizem razdeljen na stran povpraševanja in ponudbe. Na strani povpraševanja so prebivalci ter število
turistov, medtem ko so na strani ponudbe viri turizma, kot so atrakcije, različne turistične storitve in
prevoz (Gunn, 1988).
Prostorsko načrtovanje in turizem sta med seboj prepletena. Turistična dejavnost se lahko prilagaja
tržnim razmeram in odseva tržne silnice v prostoru, ali pa gre za načrtno usklajevanje razvoja turizma.
V Sloveniji se odraža oboje, saj imamo na eni strani strategije in planske dokumente, s katerimi želimo
usmerjati turistično dejavnost in na drugi strani trg, na katerega se odziva turistična ponudba. Trajnostni
turizem naj bi poznal meje rasti, zaradi česar je potrebno skrbno načrtovanje in upravljanje turističnih
območij. Načrtovanje pa se lahko izvaja preko regionalnega prostorskega načrtovanja.
Vloga prostorskega načrtovanja na različnih prostorskih ravneh je različna. Tako so na nacionalni ravni
podane smernice in vizija medtem, ko gre na lokalni ravni za fizično planiranje, kot ga urejajo prostorski
načrti mest in občin. Iz vidika razvoja turizma se s prostorskim načrtovanjem obravnava lokacijo
turističnih objektov, načrtovanje dostopnosti, oblikovanje in standarde oblikovanja, prometne izzive in
probleme, kvaliteto grajenega, turistične atrakcije, lokacijo vodilnih prometnih tokov ter vpliv
turističnega razvoja na lokalne arhitekturne stile. Prostorsko načrtovanje predstavlja vmesno cono med
privatnim in javnim sektorjem. V turizmu se razvoj upira predvsem na naravne, zgodovinske in kulturne
dobrine ter na njihovo kontinuiteto. Institucije prostorskega načrtovanja predstavljajo javni interes,
katerega vloga je v ohranjanju in varovanju kontinuitete omenjenih dobrih, z pravilnimi in
demokratičnimi odločitvami. Ključna vloga prostorskega načrtovanja v povezavi s turizmom je doseči
čim večjo stopnjo razvoja turizma s čim manjšim možnim škodljivim delovanjem turizma (Dede, Ayten,
2012).
Pogačnik (2006) v knjigi Kako izdelamo prostorske načrte celotno tretje poglavje nameni obravnavi in
načinu izdelave regionalnih prostorskih načrtov. Predlaga pripravo strokovnih podlag, ki so podrobnejše
od državnih in bolj posplošene od strokovnih podlag za občine. Podlage naj bi utemeljile prostorske
ureditve na regionalni ravni. Med potrebne podlage za izdelavo regionalnega prostorskega načrta
Pogačnik uvršča tudi turistična območja regionalnega pomena. Avtor navaja, da so perspektivna
območja za potrebe turizma navedena že v nadnacionalnih in državnih načrtih. Pri regionalnih načrtih
pa gre za opredelitev specifičnih vrst turizma na osnovi ustvarjenih in naravnih pogojev regije ter
ugotovitev turistične ponudbe – kapacitet, in povpraševanja.
V sklopu regionalnega prostorskega načrta je potrebno ugotoviti vrsto in številčnost turistične ponudbe
ter ali gre za mednarodno, državno ali regijsko pomembno območje. Iz na eni strani naravnih možnosti
in potencialnega števila gostov na drugi načrtujemo prostorski obseg območja turizma in njegove
opreme (števila prenočitvenih kapacitet, kapacitet kamp, število športnih igrišč itd.) (Pogačnik, 2006).
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Prostor se tudi iz vidika turizma loči na regije, ki pa se razlikujejo od administrativno določenih regij.
Tako lahko slovenski prostor razdelimo na turistične regije, ki so opredeljene v dokumentu Strategije
trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 (2017). V podporo jasnemu in razumljivemu
oglaševanju Slovenije, kot turistične dežele so bile izdelane štiri tržno logične izkustveno-produktne
makro destinacije. Štiri regije si delijo podobne značilne turistične produkte, so geografsko zaokrožene
in so prepoznane na globalnem nivoju. Regije strategija imenuje makro destinacije, to so (slika 4):
-

Mediteranska Slovenija,
Alpska Slovenija,
Termalna Panonska Slovenija ter
Osrednja Slovenija in Ljubljana.

Slika 4: Razdelitev Slovenije na turistične makro destinacije (Strategija trajnostne rasti slovenskega
turizma 2017–2021, 2017)
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3

PRIMERI REGIONALNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

3.1
3.1.1

Primer regije Hannover
Sistem prostorskega načrtovanja v Nemčiji

Poglavje o sistemu planiranja v Nemčiji je povzeto po OECD dokumentu The Governance of Land Use
– Country fact sheet Germany (2017). Nemčija je federativna država z štirimi nivoji uprave. Pod
nacionalnim nivojem sledi 16 dežel, 402 administrativnih okrožij in 11 092 občin. Zaradi zgodovinskih
razlogov so mesta Berlin, Hamburg in Bremen lastne federativne dežele in obsegajo le teritorij, ki
obsega mesto ter kombinirajo funkcije dežel in občinske uprave. Manjše občine se združujejo v
administrativna okrožja, medtem ko večje občine z več kot 100 000 prebivalcev same tvorijo
administrativno okrožje.
V skladu z ustavo se zakonodaja na področju prostorskega načrtovanja dežel in države lahko prekriva.
Tako lahko vlada sprejme določen zakon, ki ga je na nižjem nivoju sprejela že dežela. Posledično ima
prednost zadnji sprejet zakonski akt. Pravni okvir prostorskega načrtovanja v Nemčiji predstavlja
federativni zakon o prostorskem načrtovanju in gradbeni zakon. V praksi se dežele držijo krovnega
zakona federativne vlade ter hkrati sprejemajo lastne zakone. Posledica tega so podobni sistemi
planiranja po deželah, z raznimi manjšimi ali večjimi odstopanji. Dežele v splošnem sprejemajo
prostorsko-razvojne dokumente, v katerih so zapisane smernice za nižje ravni administracije. Pogosto
pa tudi znotraj dežel določene regije izdelajo lastne regionalne plane, ki so zavezujoči za lokalne plane
namenske rabe.
V večini dežel imajo okrožja omejeno moč vezano na prostorsko načrtovanje. Medtem ko imajo občine
velika pooblastila glede odločitev o rabi. Občine so odgovorne za pripravo lokalnih načrtov namenske
rabe ter podrobnih prostorskih planov.
Na ravni države ni nobenega sprejetega vseobsegajočega prostorskega plana, je pa Konferenca ministrov
odgovornih za prostorski razvoj pripravila dokument o prostorski politiki. Dokument navaja štiri
strateške usmeritve: opolnomočiti konkurenčnost, zagotoviti oskrbo z javnimi storitvami, kontrola in
razvoj trajnostne rabe tal, prilagoditev prostorskih struktur efektom klimatskih sprememb ter dvig
uporabe obnovljivih virov energije. Dodatno je bil sprejet poseben plan za potrebe morskega
prostorskega načrtovanja.
Na ravni dežel so sprejeti deželni prostorski načrti, ki se po svoji vsebini in obliki med seboj razlikujejo.
Obsegajo prostorskega cilje in strategije za dežele. Uporabljeni so za koordinacijo prostorskih vidikov
sektorskih planov na ravni dežele ter zagotavljajo pravno obvezujoče smernice za prostorski razvoj na
nižjih ravneh.
Kot smo že omenili številne t.i. razvojne regije izdelujejo lastne regionalne plane. Posamezne regije
obsegajo nekje med 10% in 30% površine dežel. So vmesna raven med deželnimi plani in lokalnimi
plani namenske rabe. Regionalni plani se med seboj razlikujejo, vendar po federativnem zakonu morajo
obsegati usmeritve za razvoj naselij ter krajine. Poleg tega lahko določijo območja za razvoj, določijo
pomembne funkcije naseljem, omogočijo pridobivanje rudnin in drugih materialov ter načrtujejo
nastanek nove infrastrukture. Regionalni plani se pripravljajo v merilu 1:10 000 ali 1:50 000 s strani
deželne vlade ali administracije okrožij ali s strani specifičnih regionalnih združenj.
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Vsak plan na nižji ravni mora upoštevati smernice iz plana na višji ravni. Na ravni občin se pripravljata
dva različna plana. Prvi je t.i. pripravljalni plan namenske rabe, ki obsega celotno območje občine v
merilu med 1:25 000 in 1: 10 000. Določa obvezujoče smernice za pripravo obveznega plana namenske
rabe. Priprava tega podrobnejšega plana ni obvezujoča in se izdeluje le za posamezna manjša območja
znotraj občine. Navadno je izdelan v merilu 1:1 000. Je edini plan, ki daje pravico gradnje investitorjem.
Če ni sprejetega obveznega plana namenske rabe, mora nov razvoj zemljišča potrditi lokalna uprava, v
kolikor novogradnja sovpada z okolico.
Potrebno je poudariti, da se lahko poleg navedenih planov po deželah sprejemajo tudi drugi sektorski
plani, kot je na primer plan za krajino, ki se osredotoča na razvoj v krajini in varovanje naravne
dediščine.
3.1.2

Regionalni prostorski plan regije Hannover

Začetki načrtovanja na območju regije Hannover segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja. Regionalno
načrtovanje se je pričelo z ustanovitvijo Zveze širšega območja Hannover (Greater Hannover
Association), ki je je bila idejno zasnovana leta 1959 in uradno potrjena s strani deželnega parlamenta
Spodnje Saške v letu 1961. Zveza je bila ustanovljena zaradi potrebe po usklajenem načrtovanju regije,
ki je obsegala območje dnevnih migracij v mesto Hannover. Območje dnevnih migracij je presegalo
meje treh različnih dežel in petih administrativnih okrožij. Tako je ustanovljena zveza presegala
administrativno določene meje ter združevala več različnih okrožij in občin, ki so predstavljale
funkcionalno regijo. Skozi desetletja je zveza delovala na področju regionalnega prostorskega planiranja
ter v šestdesetih letih pripravila prvi regionalni plan, ki je obsegal načrtovanje javnega prometa, razvoja
industrijskih in rekreacijskih območij (Priebs, 2014).
Novembra leta 2001 je bila ustanovljena Regija Hannover, ki predstavlja novoustanovljeno
administrativno enoto in obsega mesto Hannover ter dvajset okoliških lokalnih skupnosti.
Administrativna enota je vnesla vmesno enoto med deželami in okrožji ter predstavlja unikaten primer
ustanovitve mestne regije v Nemčiji. Ustanovitev regije je bila potrjena iz strani parlamenta dežele
Spodnja Saška (Regional planning in the Hannover Region, 2007). Ustanovljena je bila na pobudo s
strani mesta Hannover, okrožja Hannover in Zveze širšega območja Hannover. Z ustanovitvijo je
prenehalo delovanje zveze in okrožja Hannover. Glavni razlog za ustanovitev regije je bilo podvajanje
nalog s strani okrožja, zveze in tudi mesta Hannover ter modernizacija administrativnega sistema za
dvig efektivnosti ter konkurenčnosti regije. Prav tako so z ustanovitvijo regije našli skupni pristop za
načrtovanje lociranja regionalnih storitev, kot so nakupovalna središča, logistični centri in rekreacijska
območja (Albrechts, Healley, Kunzmann, 2012). Regija Hannover deluje na področju regionalnega
planiranja, naravovarstva, zaposlovanja in gospodarskega razvoja, lokalnega javnega prometa,
upravljanja z odpadki, zdravstvenih storitev in socialne oskrbe (Regional planning in the Hannover
Region, 2007).
Hannoverska regija obsega glavno mesto dežele Hannover in dvajset okoliških lokalnih skupnosti ter
obsega površino 2.290 km2. V regiji prebiva 1,1 milijona prebivalcev, od tega 518.000 v mestu
Hannover. Gostota prebivalstva znaša 493 prebivalca/km2 (Regional planning in the Hannover region,
2007).
Današnji ključni izzivi regionalnega planiranja v regiji sta oblikovanje prostorskega razvoja v skladu z
opredeljeno vizijo in reševanje konfliktnih namenskih rab zemljišč. Ključnega pomena je usklajevanje
nasprotujoče se rabe. V gosto poseljeni regiji je poudarjen pomen varovanja in ohranjanja naravnih
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prvin, kot so voda, prsti in zrak, kar posredno dobro vpliva tudi na blagostanje skupnosti in ljudi. Glavne
naloge regije Hannover so:
-

izdelava regionalnega plana (RROP),
svetovanje občinam na področju načrtovanja rabe tal,
upravljanje postopkov regionalnega planiranja,
izvedba drugih instrumentov regionalne politike,
monitoring in ovrednotenje bodočega razvoja regije,
mediacija v primeru konfliktov in
sodelovanje s sosednjimi entitetami, ki izvajajo regionalno planiranje.

Zadnji regionalni načrt je bil izdelan leta 2005 in sprejet leto za tem. V regionalnem planu je bilo
poudarjeno, da je narejen za prebivalce regije. Kljub temu, da vsebina plana ni legalno obvezujoča,
predstavlja regionalno razvojno politiko in okvir bodočega prostorskega razvoja. Regionalni plan ureja
področje dolgoročnega razvoja poselitve, infrastrukture, ohranjanje narave načrtovanje prometa in
rekreacijskih dejavnosti. Regionalni plan je izdelan iz strani hannovrske regije in je po javni razgrnitvi
sprejet s strani regijskega zbora (Priebs, 2014).
V dokumentu Regional planning in the Hannover region so demografske spremembe, gospodarski
faktorji in potrebe po stanovanjih, opredeljeni kot ključni dejavniki, ki vplivajo na današnje stanje v
regionalnem prostoru regije Hannover. Podrobnejši izzivi regije so:
-

-

-

demografske spremembe, ki se odražajo v padanju števila mladega prebivalstva in otrok ter
večanju števila starejšega prebivalstva. To vpliva na razvoj naselij ter storitev kot so vrtci ali
šole ter na druge javne storitve.
Več faktorjev, ki vplivajo na prihodnji razvoj regionalnega gospodarstva. Te faktorji so: večji
pomen razvoja dobre gospodarske javne infrastrukture za potrebe gospodarskega razvoja,
prisotnost izobraževalnih in znanstvenih institucij ter zadovoljivo število prostih zemljišč.
Urbanizacija ter rast potreb po zemljiščih. Kljub stagnaciji števila prebivalstva se povečuje rast
potreb po novih zazidljivih zemljiščih ter s tem rasti mesta (angl. Urban sprawl).

Glede na navedene izzive so v regionalnem planu opredeljeni ključni cilji na področju prostorskega
razvoja:
-

Trajnostni prostorski razvoj, kar pomeni, da morajo biti prostorske potrebe gospodarstva
usklajene s socialnimi in okoljskimi potrebami.
Integriran razvoj naselij in prometa. Slednji se udejanja preko skupnega načrtovanja prometa in
potreb po novi poselitvi ter umeščanju storitev. Cilj je ustvariti regijo »majhnih razdalj«.
Varovanje in izboljšanje naravnih vrednot ter odprtih podeželskih krajin. Ključen poudarek
razvoja regije je izboljšanje kvalitete okolja v hannovrski regiji.
Ustanovitev metropolitanske regije Hannover – Braunschweig – Gottingen – Wolfsburg.
Sodelovanje na medregionalni ravni je bilo že vzpostavljeno v preteklosti, v prihodnosti pa ga
je potrebno okrepiti (Albrechts, Healley, Kunzmann, 2012; Regional planning in the Hannover
region, 2007).

Podrobnejša vsebina regionalnega plana v začetku obravnava razvoj naselij. Ta temelji na principu
poimenovanem »regija majhnih razdalj«. V tem oziru se spodbuja razvoj nove poselitve ob postajah
javnega transporta ter se različne storitve umešča v središča naselij. Poleg tega se razvoj novih območij
poselitve skrbno načrtuje tako, da se opredeli prednostna območja razvoja naselja. Preprečuje se

22
Beličič, K. 2020. Predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja turizma na primeru Bele krajine.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.
»razlivanje« poselitve na kmetijska zemljišča v okolici mest. Spodbuja se notranji razvoj naselij ter s
tem trajnosten prostorski razvoj. Za posamezna ruralna in suburbana naselja je v regionalnem planu
določena stopnja, za kolikor se lahko naselja povečajo.

Slika 5: Povzetek regionalnega plana (Regional planning in the Hannover region, 2007)
Na področju načrtovanja storitvenih dejavnosti je v regionalnem planu zapisano, da se prednostno
usmerja razvoj trgovskih dejavnosti v mestna središča. S tem se bo zmanjšal pomen nakupovalnih
središč na obrobju mesta ter povečala živahnost mestnih središč v regiji. Gradnja novih nakupovalnih
središč je v planu omejena na le nekaj lokacij.
Pomembno področje predstavlja ohranjanje narave in odprtega podeželskega prostora. Kljub naporu
preprečevanja posegov na ta območja se poselitev in investicije še vedno širijo na območja naravnih
habitatov ter kmetijskih zemljišč. Že v preteklem regionalnem planu so bila opredeljena prednostna
območja funkcij odprtega prostora, ki preprečujejo njihovo degradacijo. Z ohranjanjem kvalitetnega
okolja se ohranja tudi kvaliteten odprt prostor za rekreacijske namene, ki je opredeljen kot t. i. zeleni
ring okoli mesta. V regionalnem planu so opredeljena tudi mesta varovanja narave ter krajine, tako je
44% površja regije prekrivajo zaščitena krajinska območja in 3,5% območja varovanja narave. Rekam
v regiji je potrebno nameniti več prostora ter zaščititi poplavno ogrožena območja. Regionalni plan
določa prioritetna območja za naravno poplavljanje reke Leine in drugih manjših rek ter ogrožena
območja naselij.
V planu je opredeljen celoten sistem rekreacijskih območij s prioritetami in prostorsko razporeditvijo.
Območja rezervirana za rekreacijo so označena v regionalnem planu ter so nadaljnje razvrščena na tista
z manjšo obleganostjo ter tista z večjo. Prav tako je bila v preteklosti vzpostavljena mreža kolesarskih
poti znotraj regije Hannover. Mreža obsega 1.000 km kolesarskih poti.
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V regiji se nahaja več območij pridobivanja mineralnih surovin. Ob rekah Leine in Wietz se nahajajo
gramoznice, vzhodno od Hannovra pridobivajo lapor in apnenec, na območju mokrišč pridobivajo šoto
ter sol v okolici Steinhunder Meer. V regionalnem planu so določena prednostna območja, ki so
rezervirana za pridobivanje mineralnih surovin dolgoročno in kratkoročno. Prav tako so upoštevane
potrebe iz strani varovanja okolja ter razvoja naselij. Opredeljen in predviden je razvoj območij po
končanem pridobivanju naravnih surovin.
Naloga regionalnega planiranja je primerna umestitev vetrnih elektrarn, z zgoščevanjem na določenih
območjih ter preprečevanje pretirane razpršitve vetrnic po ruralni krajini. Pri določanju prednostnih
območij se upošteva več kriterijev, kot na primer območja varovanja narave in oddaljenost od naselij.
V regionalnem planu je predlaganih 40 območij za umestitev vetrnih elektrarn, s skupno močjo več kot
300 MW.
Trajnostna mobilnost je prioriteta v razvoju hannovrske regije, ki se udejanja preko zmanjševanja
uporabe osebnega avtomobila. Prednostno se vlaga v infrastrukturo za potrebe pešcev, kolesarjev in
javnega potniškega prometa. Potrebno je razvijati integrirano mobilnost ter spodbujati trajnostne oblike
transporta. Na območju regije je že vzpostavljen kvaliteten regionalni železniški promet, ki se ga
dodatno naredi bolj efektivnega. Prav tako plan predvideva izdelavo študije za izboljšanje kolesarske
infrastrukture. V regiji se nahaja tudi letališče Hannover, ki je eno od osmih najbolj pomembnih letališč
v Nemčiji. Spodbuja se nadaljnje razvijanje potniškega in tovornega letalskega prometa.
Za dvig gospodarske dejavnosti, privabljanje novih investicij ter dvig konkurenčnosti gospodarstva se
omogoči zadostna površina zemljišč za komercialne in industrijske namene. Prednostno se nove
investicije usmerja v obstoječa opuščena industrijska območja. Mesto Hannover je znano po sejemskih
dogodkih ter prostorih, ki so namenjeni sejemski dejavnosti. Največja izmed njih sta Messe Industrie in
CEBIT. Sejmi omogočajo močno vpetost v gospodarske tokove celotne Evrope in sveta (Regional
planning in the Hannover region, 2007).
3.2
3.2.1

Primer regije Great Dublin area (GDA)
Sistem prostorskega načrtovanja na Irskem

Celotno besedilo je povzeto po dokumentu The Governance od Land Use – Country fact sheet Ireland
iz leta 2017. Irska ima dva nivoja administrativne delitve, nacionalno vlado in 31 lokalnih skupnosti,
bodisi občin ali okrožij. Med tema dvema ravnema so tri posredno izvoljeni regijski zbori.
Na nacionalni ravni nosita odgovornost za politiko prostorskega načrtovanja Ministrstvo za stanovanja,
planiranje, skupnosti in lokalno upravo in Odbor za planiranje (An Bord Plenala). Ministrstvo je
odgovorno za zakonodajo s področja planiranja, za oblikovanje nacionalnega okvirja načrtovanja in za
izdajo smernic v zvezi z planiranjem na nacionalni ravni, kot so stanovanja, vetrna energija, trgovina,
… Na drugi strani Odbor za planiranje, ustanovljen leta 1977, zagotavlja arbitražni forum, v katerem se
lahko pregleda in revidira vsako odločitev narejeno s strani organa za načrtovanje, na pobudo interesne
skupine ali posameznika. Odgovoren je tudi za določitev vlog za razvoj strateške infrastrukture in za
obravnavo predlogov za razlastitev zemljišč.
Po uveljavitvi reforme lokalne samouprave leta 2014 je bilo razpuščenih 8 regionalnih oblasti.
Zamenjane so bile s tremi regijami (prikazano na sliki 6). Namen teh novoustanovljenih zborov je
koordinacija, promocija in podpora strateškemu načrtovanju, trajnostnemu razvoju ter promocija
efektivnosti lokalnih samouprav ter javnih storitev.
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Slika 6: Delitev Irske na tri regije (Regional Spatial and Economic Strategy)
Fizično planiranje na Irskem se izvaja preko 31 lokalnih skupnosti. Izvoljen sveti (na ravni občin)
pripravljajo razvojne plane (Development Plans), lokalne plane (Local Area Plans) in plane krajine
(Landscape Character Assessments). Poleg tega določajo zavarovana območja in območja ohranjanja
narave ter dajejo neobvezujoče smernice za umeščanje novih investicij. Vsaka nova investicija mora biti
potrjena s strani lokalne skupnosti, razen če gre za projekt nacionalnega pomena. Leta 2014 so bili
ustanovljeni Odbori za razvoj lokalnih skupnosti (LCDC), ki pripravljajo Lokalne ekonomsko-razvojne
plane (Local Economic Development Plan) in sodelujejo z različnimi akterji za izvajanje teh planov ter
poleg tega skrbijo za to, da so lokalni plani skladni s plani ostalih sektorjev.
Na nacionalni ravni je sprejeta Nacionalna prostorska strategija, ki je bila sprejeta za obdobje med
letoma 2002 in 2020. Zagotavlja strateški okvir za regionalne plane in smernice za delovanje regionalnih
prostorsko-načrtovalskih organov. Prav tako vpliva na Nacionalni razvojni program, ki usmerja
investicije v promet, stanovanja, vodno oskrbo in komunikacijsko infrastrukturo. Nacionalna prostorska
strategija bo nadomeščena z razvojnim dokumentom Nacionalni planski okvir (National planning
Framework).
Poleg tega obstajajo Regionalne planske smernice (Regional Planning Guidelines), ki omogočajo prenos
smernic iz nacionalne strategije na regionalno raven in lokalnim oblastem zagotavljajo navodila pri
njihovi odločitvi o načrtovanju. Glede na spremembo lokalne samouprave in zamenjavo regionalnih
oblasti z regionalnimi skupščinami, bo ta dokument nadomeščen z Regijsko prostorsko in ekonomsko
strategijo (Regional Spatial and Economic Strategies). Te strategije bodo pripravljene za tri regije v
sodelovanju z različnimi agencijami za podjetništvo in gospodarski razvoj. Ta dokument bo za regije
določil ključne strateške prednosti, priložnosti in izzive ter programske usmeritve za zadovoljitev potreb
prebivalcev po stanovanjih, zaposlitvah, mobilnosti ter potrebe po splošni blaginji.
Lokalne skupnosti so zadolžene za pripravo planov namenske rabe zemljišč t.i. Razvojni plani (County
ali City Development plans). Ti plani povzemajo strategijo za planiranje in trajnostni razvoj in so
zapisani v tekstualni obliki s prilogami zemljevidov v merilu med 1:50.000 in 1:5.000. Hierarhično
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sledijo Lokalni plani (Local Area Plans) in prikazujejo podrobno raven v merilu med 1:1.000 in 1:500.
Lokalni plani so pripravljeni za mesta z več kot 5.000 prebivalci.
Šestletni Lokalni ekonomski in skupnostni plani (Local Economic and Community Plans) so
pripravljeni s strani zgoraj omenjenih Odborov za razvoj lokalne skupnosti (LCDC). Ti plani spodbujajo
usklajen razvoj s sodelovalnim pristopom k načrtovanju. Lokalni ekonomski in skupnostni plani morajo
biti usklajeni z Razvojnimi plani, Regionalnimi prostorskimi in ekonomskimi strategijami ter z
Regionalnim akcijskim planom za delovna mesta.
3.2.2

Smernice za regionalno načrtovanje Great Dublin Area (GDA)

GDA (Great Dublin area) je najbolj gosto poseljen del Irske z 1,6 milijona prebivalci. GDA obsega
dublinsko regijo, ki obsega 70% prebivalstva in regijo Mid-East z ostalih 30%. V GDA živi 39% vsega
prebivalstva in dela 41% vseh zaposlenih na Irskem.
Smernice za regionalno načrtovanje so dokument pripravljen s strani GDA regije za obdobje med leti
2010 in 2022. Gre za dokument, ki je že drugič pripravljen s strani regije, saj je bil prvi izdelan za
programsko obdobje od leta 2004 do 2016. V prihodnosti bo zaradi spremembe zakonodaje o lokalni
samoupravi, izdelan dokument z naslovom Regionalna prostorska in gospodarska strategija (Regional
Spatial and Economic Strategies), ki bo za obravnavano območje poleg regije GDA obravnaval tudi
sosednji regiji Midland regijo in Eastern regijo (The Governance od Land Use – Country fact sheet
Ireland, 2017). Nov dokument bo identificiral strateške prednosti in izzive ter obravnaval teme, kot so
stanovanja, zaposlitev in promet. Dokument bo vseboval:
-

Prostorsko strategijo, katere cilj bo omogočanje atraktivnih in zdravih prostorov za življenje,
delo, investicije in študij.
Ekonomsko strategijo, ki bo z izkoriščanjem potenciala omogočala močno gospodarstvo ter
ustvarjanje kvalitetnih delovnih mest.
Metropolitanski načrt, katerega cilj bo omogočiti razvojna območja za trajnostno rast in
nadaljnji uspeh in konkurenčnost regije.
Zagotavljanje javne gospodarske infrastrukture in storitev, ki bodo pritegnili nove investicije.
Klimatska strategija, s katero bodo usmerjeni v čisto in zdravo okolje ter promocijo trajnostnega
mobilnosti in strateške zelene infrastrukture (Regional Spatial and Economic Strategy).

Dokument, ki je opisan zgoraj, še ni bil izdelan za novo programsko obdobje, zato bomo v nadaljevanju
predstavili obstoječ dokument z naslovom Smernice za regionalno načrtovanje za GDA regijo. Kot že
rečeno je bil dokument sprejet leta 2010 in njegovo programsko obdobje traja do leta 2022. GDA obsega
območje več občin – Dublin City, Dun Laoghaire- Rathdown, Fingal, South Dublin, Kildare, Meath in
Wicklow. Dokument je bil sprejet na podlagi zakona o planiranju in razvoju iz leta 2000 z namenom,
da zagotavlja strateški okvir za dolgoročen trajnostni razvoj celotne regije za obdobje dvanajstih let.
Regionalne planske smernice (v nadaljevanju RPG) so razvojni dokument, ki je bil pripravljen v letu
2010 za obdobje 12 let do leta 2022 in so zamenjale ter dogradile narejene usmeritve iz preteklega
planskega dokumenta izdelanega leta 2004. RPG je izdelan na podlagi nacionalnega prostorskega plana
sprejetega s strani vlade Irske in predstavlja smernice za uravnotežen in trajnosten razvoj v regiji.
Trajnostna rast je ključna usmeritev RPG v navezavi na gospodarsko rast ter iskanje novih prostorov za
stanovanjsko pozidavo, izboljšanje kvalitete okolja in vode ter usmerjanje v razvoj trajnostnih skupnosti
z integriranimi storitvami. Nov je tudi model zelene infrastrukture, ki predstavlja nov koncept ohranjanja
biotske raznovrstnosti v regiji.
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Dokument planskih smernic obsega 112 strani. V prvem poglavju je opisan proces priprave dokumenta
RGP. Prav tako poglavje obsega pregled uresničevanja preteklega planskega dokumenta iz leta 2004 po
temah prebivalstvo, rast stanovanj, gospodarska dejavnost, javni promet, investicije v ceste, pristanišča
in letališča, vodna oskrba, odvajanje in čiščenje odpadne vode, upravljanje z odpadki, naravna dediščina
in okolje, kulturna dediščina, odprti prostori in rekreacija, socialna vključenost in ruralni razvoj. Podane
so tudi usmeritve oziroma ključni izzivi za plansko obdobje od leta 2010 do 2022. Navedeni so izzivi
ekonomske rasti, povezovanje namenske rabe ter investicij v transport, potreba po investicijah v vodno
oskrbo, energija, širokopasovne povezave, varovanje pred nevarnostjo poplav, blaženje učinkov
klimatskih sprememb in varovanje okolja.
V drugem poglavju je predstavljena vizija regije. Ta predvideva regijo kot ekonomsko dinamično,
aktivno, trajnostno ter odprto, ki je dobro povezana znotraj območja ter na nacionalni in globalni ravni.
V viziji je zapisano, da bodo prebivalci lokalnih skupnosti živeli v atraktivnem okolju, v katerem bo
dostopna javna infrastruktura ter kvalitetni prostori za preživljanje prostega časa. GDA bo promovirala
in varovala zelene koridorje ter ohranjala kvalitetne kmetijske površine ter varovala območja narave.
Vizija se bo udejanjala preko naselbinske in ekonomske strategije, ki vključuje fizično infrastrukturo,
zeleno infrastrukturo, socialno infrastrukturo ter smernice za razvoj ruralnih območij. Upoštevana bo
tudi strateška presoja vplivov na okolje in strateška ocena tveganja poplav.
V nadaljevanju dokumenta je predstavljena regionalna ekonomska strategija. Predstavljeni so
dokumenti na nacionalni ravni, ki vplivajo na strateške okvirje razvoja. Definirani so faktorji
konkurenčnosti – podjetništvo, kompetence in izobraževanje, ekonomska infrastruktura, strateške
kapacitete, inovacije in kvaliteta življenja. Izzivi na področju gospodarstva so rast brezposelnosti in
upad predelovalnih dejavnosti. Področje storitvenega sektorja je eno izmed najbolj razvitih na Irskem
in ga je potrebno tudi v prihodnje ohranjati. GDA prav tako poudarja še nadaljnjo rast farmacevtske in
prehrambne industrije. Prav tako je turizem poudarjen kot ena pomembnejših gospodarskih dejavnosti.
Mesto Dublin predstavlja pomembno internacionalno stičišče za turiste iz vseh koncev sveta. Na drugi
strani pa okolica ponuja unikatno turistično ponudbo v obliki rekreacijskega turizma ter turizma
povezanega z naravno in kulturno dediščino.
Četrto poglavje opredeljuje strategijo za razvoj naselij. Določitev hierarhije naselij bo usmerjal bodoči
razvoj in umeščanje dejavnosti v naselja. Določena so prednostna območja za širitev poselitve. V
poglavju so predstavljene potrebe po stanovanjih ter potrebe prebivalcev regije. Za vsako od lokalnih
samouprav so zapisane usmeritve za razvoj.
Peto poglavje obravnava področje razvoja podeželja, ki zajema teme zagotavljanja stanovanj, storitev
na podeželju in razvoja skupnosti ter podeželskega gospodarstva. Predlaga vrsto priporočil o podpori in
zaščiti podeželskih območij ter ustreznemu upravljanju podeželskih stanovanj, podpori kmetijskih
dejavnosti in podeželskih storitev. Podaja smernice za podeželski promet, podeželski turizem, okoljska
vprašanja, zelene in alternativne energije, podeželsko podjetništvo in upravljanje skupnih virov.
Šesto poglavje določa ključno infrastrukturo, ki jo potrebuje GDA, da omogoča povezanost naselij ter
izvaja gospodarske strategije ter ključne okoljske in trajnostne cilje. To poglavje preučuje potrebe po
infrastrukturi glede na vrsto in poskuša opredeliti ključna prednostna področja naložb, da bo možno
udejanjiti celotno vizijo RPG in pomagati k uresničevanju nacionalne strategije. V poglavju so določena
prioritetna območja za razvoj različnih tipov infrastrukture razdeljenih na:
-

prometno infrastrukturo, ki vključuje ceste, letališča, pristanišča, kolesarsko infrastrukturo in
infrastrukturo za pešce;
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-

vodooskrbno infrastrukturo;
infrastrukturo za odpadno in meteorno vodo;
energetsko infrastrukturo in telekomunikacije;
upravljanje z odpadki.

Sedmo poglavje obravnava področje naravne in kulturne dediščine. Tako naravno, kot tudi kulturno
dediščino opredeli kot jedro regionalne prostorske politike ter vzpostavi temelje koncepta zelene
infrastrukture za regijo. V prvem delu ovrednoti pomen arheološke dediščine, arhitekturne dediščine
skupaj z industrijsko dediščino ter poda smernice za razvoj navedenih vrst dediščin. V drugem delu pa
opredeli naravovarstvena območja, poda smernice za upravljanje porečij v skladu z vodno direktivo s
strani Evropske zakonodaje ter upravljanje obalnega pasu vključno z varovanjem pred plazovi. V
zadnjem delu poglavja je opredeljen koncept zelene infrastrukture vključno s smernicami za varovanje
biotske raznovrstnosti in omilitveni ukrepi pred učinki podnebnih sprememb.
Osmo poglavje obravnava teme iz področja socialne infrastrukture ter gradnje trajnostnih skupnosti. Kot
trajnostna skupnost je opredeljena skupnost, v kateri živijo in delajo prebivalci ter si to želijo tudi v
prihodnosti. Skupnost omogoča zadovoljevanje raznovrstnih potreb njenih prebivalcev ter prispeva k
izboljšani kvaliteti življenja posameznikov. Trajnostne skupnosti so varne in vključujoče ter omogočajo
enakopravnost vsem prebivalcem. Glavni elementi vzpostavljanja trajnostnih skupnosti in socialne
infrastrukture so kvalitetno oblikovanje, načrtovane trajnostne gostote prebivalstva, načrtovanje
umeščanja šol in vrtcev, prostočasnih in rekreacijskih površin, zdravstvo ter vloga umetnosti in kulture,
vključno z irskim jezikom, za podporo in bogatenje številnih skupnosti in krajev v GDA.
V devetem poglavju je izdelana regionalna ocena poplavne ogroženosti ter podane smernice za zaščito
pred uničujočim delovanjem poplavnih voda. Smernice so izvedene na podlagi dokumenta, ki ga je
pripravilo Ministrstvo za okolje, dediščino in lokalno samoupravo. Podajo usmeritve za obravnavo
poplav na ravni lokalnih skupnosti v njihovih planih namenske rabe zemljišč.
V zadnjem poglavju dokumenta je opisan način, kako se bo zapisano v dokumentu implementiralo ter
kako bo izvajanje načrtovanega spremljano ter vrednoteno. Predstavljena je vloga RGP in naštete
prioritetne investicije ter indikatorji in kazalniki, s katerimi se bo merila uspešnost izvajanja začrtanega.
3.3

Sintezne ugotovitve

Regionalna načrta predstavljata vzorčna primera načrtovanja na ravni regije v tujini. Pomembno je
dejstvo, da oba izhajata iz smernic, ki so podane na ravni dokumentov izdelanih na nacionalni ravni.
Tako udejanjata usmeritve iz nacionalnih dokumentov in predstavljata podlago za plane na nižji ravni
uprave – lokalnih skupnosti. Hannovrska regija predstavlja primer ustanovitve regije na podlagi
odločitve »od spodaj navzgor« (angl. »bottom-up«). Sprva zveza in kasneje regija je bila ustanovljena
zaradi potrebe po načrtovanju, ki presega deželne in druge administrativno določene meje.
Regionalna načrta obsegata teme poselitve, infrastrukture, ohranjanje narave, prometa, rekreacijskih
dejavnosti, podeželske krajine, umeščanje storitvenih dejavnosti in območja mineralnih surovin. Poleg
že omenjenih tem, regionalni načrt GDA daje poudarek gospodarskemu razvoju regije, kar obsega tudi
načrtovanje turizma. Turizem tako predstavlja pomemben del regionalnega načrta GDA regije.
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4
4.1

NORMATIVNA IZHODIŠČA
Strategija razvoja Slovenije 2030

Strategija razvoja Slovenije predstavlja krovni razvojni dokument Republike Slovenije. Glavni namen
strategije je udejanjanje izboljšane kakovosti življenja za vse prebivalce. Priprava nove strategije je bila
pogojena s koncem krize in novimi razmerami, globalnimi trendi in izzivi v svetu. Vizija Slovenije je:
»V sozvočju z okoljem in časom smo našli ravnovesje kakovostnega življenja. S pomočjo učenja se
uspešno soočamo z največjimi izzivi. Smo inovativni, ideje spreminjamo v dejanja. Z zaupanjem
ustvarjamo dobre odnose ter gradimo solidarno in strpno družbo. Slovenijo samozavestno odpiramo
partnerjem, pripravljenim na sodelovanje. Ponosni bogatimo globalno mrežo s svojo kulturno
edinstvenostjo.« (Strategija razvoja Slovenije 2030, 2017; str. 17).

Slika 7: Osrednji cilj in strateške usmeritve v Strategiji razvoja Slovenije 2030 (Strategija razvoja
Slovenije, 2017)
Strategija predvideva pet strateških usmeritev, ki so predstavljene na sliki 7. Glavni cilj je doseganje
kakovostnega življenja za vse prebivalce Slovenije, kar se udejanja preko strateških usmeritev. Strateške
usmeritve so iz področja varovanja okolja, produktivnega gospodarstva, učenja skozi življenje ter s
področja družbene odgovornosti in učinkovitega upravljanja.
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Za dosego petih strateških usmeritev, ki bodo vodile v dosego cilja kakovostnega življenja vsakega
prebivalca, je v strategiji navedenih dvanajst ciljev. Vsak cilj posebej vsebuje utemeljitev pomembnosti
cilja in ključne usmeritve ter dva ali tri kazalnike, ki bodo pokazali uspešnost udejanjenja zastavljenih
ciljev. Cilji so:













zdravo in aktivno življenje,
znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo,
dostojno življenje za vse,
kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete,
gospodarska stabilnost,
konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor,
vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta
nizkoogljično krožno gospodarstvo,
trajnostno upravljanje naravnih virov,
zaupanja vreden pravni sistem,
varna in globalno odgovorna Slovenija,
učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve.

Ciljev neposredno vezanih na razvoj turizma v Strategiji razvoja Slovenije 2030 ni, saj se strategija
osredotoča predvsem na državljane Republike Slovenije. Kljub temu je v 4. cilju (kultura in jezik kot
temeljna dejavnika nacionalne identitete) omenjeno, da bogata kulturna dediščina predstavlja
pomembno razvojno možnost družbe, kar je mogoče udejanjiti tudi preko turizma. 5., 6. in 7. cilj se
osredotočata na gospodarsko stabilnost, delovna mesta ter podjetništvo, katerega del predstavlja tudi
turizem, kot gospodarska dejavnost in možnost zaposlitve.
Cilj trajnostnega upravljanja naravnih ciljev (9. cilj) govori o trajnostnem varstvu naravnih virov in
načrtovanju njihove rabe, ki vodi do zagotavljanja dolgoročnega ohranjanja količinskega in
kakovostnega stanja naravnih virov, ki je steber zagotavljanja zdravega življenjskega prostora.
Zagotavljanje trajnostnega razvoja se med drugim udejanja preko regionalnega planiranja, katerega ena
izmed nalog je skrbno načrtovanje namenske rabe, ki je v skladu z okolijskimi cilji. Na regionalno
planiranje se nanaša tudi 12. cilj, katerega vsebina je vezana na učinkovito upravljanje in kakovostne
javne storitve. V cilju je poudarjeno, da mora biti način delovanja javnega sektorja učinkovit in mora
povečevati zaupanje državljank in državljanov v delovanje države.
Srednjeročno načrtovanje bo omogočalo izvajanje Strategije. V ta namen bosta pripravljena Državni
program razvojnih politik iz strani Vlade RS in Srednjeročna fiskalna strategija. Evalvacijo in analizo
doseganja zastavljenih ciljev bo UMAR (Urad RS za makroekonomske analize in razvoj) preverjal v
svojih vsakoletnih poročilih (Strategija razvoja Slovenije 2030, 2017).
4.2

Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Strategija prostorskega razvoja predstavlja temeljni državni dokument, ki podaja usmeritve za prostorski
razvoj na celotnem ozemlju države. V poglavju bomo predstavili obstoječo strategijo, ki je bila sprejeta
leta 2004 in osnutek nove, ki je v fazi pripravljanja. Osredotočili se bomo predvsem na vsebino, ki je
povezana z načrtovanjem turizma v prostoru in prostorom Bele krajine.
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Obstoječa Strategija prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljevanju SPRS) (2004) podaja usmeritve
povezane z načelom vzdržnega prostorskega razvoja in upošteva družbene, gospodarske in okoljske
dejavnike. Uveljavlja smotrno rabo prostora, varnost dobrin in življenja ljudi. Prioritete v strategiji so
enakovredna vključenost v evropski prostor, policentrični urbani sistem, urejena in vitalna mesta,
usklajen razvoj širših mestnih območij, usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrežja, izgradnja
gospodarske javne infrastrukture, vitalnost podeželja, prepoznavnost kvalitetnih naravnih in kulturnih
značilnosti krajin ter prostorski razvoj v posebnih območjih s problemi in potenciali. Temu sledijo tudi
prostorski cilji.
V 3. poglavju SPRS, ki je namenjeno razvoju krajine, je podpoglavje z usmeritvami za razvoj turizma
in prostočasnih aktivnosti. V podpoglavju je zapisano, naj turizem v Sloveniji izkoristi dane prednost iz
vidika naravne dediščine, kulture dediščine in krajine. Za turizem so privlačna predvsem območja
vezana na vodo in zimske športe. V razvoj turistične ponudbe se naj vključuje lokalno prebivalstvo,
posebno na obmejnih območjih, kot je tudi Bela krajina. Bela krajina posebej ni uvrščena v temeljna
turistična območja Slovenije, med njih pa je uvrščena Dolenjska, ki obsega tudi Belo krajino. V
temeljnih turističnih območjih se razvija raznovrstni turizem, med drugim tudi doživljajski, ekološki,
podeželski in rekreativni. Turizem se razvija tako, da se vključuje čim večje število območij z
regionalnimi posebnostmi, iz katerih se ustvarja raznolike turistične produkte s kar se da majhnim
vplivom na okolje. V kraških območjih, kamor uvrščamo Belo krajino, se razvija turizem v povezavi z
naravnimi posebnostmi krasa, kot so jame, gozdovi ipd. in z upoštevanjem občutljivosti območij.
Posebna usmeritev za kmetije na območjih s slabšimi pridelovalnimi pogoji je razvijanje dopolnilnih
programov, kamor spada tudi trajnostno naravnan turizem. V naseljih na podeželju, kjer se umešča
turistično dejavnost, se ustvarja in ohranja oblikovno prepoznavnost. Turizem se razvija tudi na
območjih s prepoznavno krajino in bogato naravno dediščino.
Bela krajina se uvršča v eno izmed območij, za katera je v besedilu SPRS priporočeno izogibanje
pretirani koncentraciji prostočasnih programov in infrastrukture vezane na prostočasne dejavnosti.
Belokranjski ravnik je uvrščen v krajinsko območje s prepoznanimi značilnostmi, ki so pomembne na
nacionalni ravni. Iz karte zasnove krajine je moč razbrati, da se velik del Bele krajine uvršča v naravno
krajino, kjer se usmerja razvoj v ohranitev kakovosti. Osrednji del Bele krajine je kmetijsko intenzivna
krajina, preostali del pa kulturna krajina. Celotno območje se uvršča med vododeficitarna območja. V
SPRS je omenjena tudi tretja prometna os, ki poteka iz smeri avstrijske Koroške preko Velenja do
Novega mesta in naprej proti Karlovcu. Del te predvidene osi je tudi povezava do Bele krajine.
Črnomelj je opredeljen kot središče regionalnega pomena, kamor se uvrščajo središča z najmanj 5.000
prebivalci, kjer so gravitacijska območja odmaknjena, hribovita, obmejna ali oddaljena od glavnih
prometnih koridorjev. V ta središča se umešča dejavnosti družbene infrastrukture, oskrbnih, storitvenih,
upravnih in drugih dejavnosti ter gospodarska območja. Vanje se usmerja javne funkcije. Središča
regionalnega pomena so primerna lokacija za terciarno (dejavnost klinik) in sekundarno (specialistične
ambulante) raven zdravstvene oskrbe, visoko in višje izobraževanje, višje strokovno izobraževanje,
sodne in upravne institucije ter specializirano socialno varstvo in javne raziskovalne organizacije.
Potrebno je poudariti, da Črnomelj ne dosega predvidene opremljenosti z dejavnostmi zdravstvene
oskrbe, izobraževanja in raziskovalne dejavnosti. Na drugi strani je Metlika uvrščena med medobčinska
središča. V ta središča se uvršča dejavnost socialnega varstva, sodstvo in nižje ter srednješolsko
izobraževanje. Metlika ne izpolnjuje predvidene opremljenosti s sodstvom in srednješolskim
izobraževanjem (Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, 2004).
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Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 (v nadaljevanju SPRS 2050) podpira paradigmo
prostorske kohezije, s katero zagotavlja trajnosten in uravnotežen razvoj po celotnem ozemlju države
ter rabo endogenih prostorskih potencialov. Vizija strategije je:
»Prizadevamo si za raznolik, večfunkcionalen, učinkovito povezan in mednarodno vpet prostor, v
katerem Slovenija svoje razvojne prednosti gradi na prepoznavnosti in identiteti, kot podlagi za
kakovostno življenje za vse. Prostor živimo kakovostno.« (Strategija prostorskega razvoja Slovenije
2050, 2020; str. 19).
V poglavju usmeritev za posebna območja se nahaja podpoglavje z usmeritvami za turistična območja.
Usmeritev strategije je zelen, aktiven in zdrav turizem, katerega osnova je naravna in kulturna dediščina,
privlačna krajina, mestna ter gorska, obalna in termalna območja. Velik poudarek je na preprečevanju
negativnega delovanja turizma na prostor Slovenije. Temeljna prostorska usmeritev je omejevanje
odpiranja novih turističnih območij, predvsem na naravno ohranjenih območij južne in jugovzhodne
Slovenije ter na severovzhodu. Prednostno se naj prostorski razvoj osredotoči na mesta, kjer je
zagotovljena ključna turistična infrastrukturoa – 27 turističnih destinacij, ki pa v SPRS 2050 niso
navedene. Na odprtih prostorih privlačnih za turistično dejavnost (reke, gorsko kolesarjenje,…) se uredi
javno infrastrukturo, ki omogoča ohranjanje okolja.
V varovanih območjih se turistični razvoj uskladi z varstvenimi cilji dejanskega območja. Gozd se
predvideno namenja za dejavnosti, kot je pohodništvo, fotolov, kolesarjenje po urejenih cestah in obisk
gozdnih rezervatov. Na odmaknjenih in obmejnih območjih je turizem dobrodošel za gospodarstvo,
predvsem kot dopolnilna dejavnost. Turizem v mestih se povezuje z urejenostjo javnih površin,
ohranjenostjo kulturne dediščine, zgodovino, privlačnostjo mesta ter dogodki in prireditvami. Potrebno
je omogočiti, da se kljub turizmu ohranja visoka stopnja kvalitete bivanja meščanov.
Med drugimi rekami je za turistične namene zanimiva tudi reka Kolpa. V strategiji je zapisano, da se
potenciale in omejitve rek opredelijo in uskladijo v skladu regionalnega prostorskega plana.
V analizi stanja prostora je Bela krajina opredeljena kot odmaknjeno in obmejno območje z visoko
stopnjo brezposelnosti ter značilnim begom možganov.
Črnomelj je opredeljen kot središče tretje ravni. Za ta središča so značilne iste storitve, kot so
opredeljene za središča regionalnega pomena v obstoječem SPRS. Metlika pa se uvršča med središča
četrte ravni, za katera so predvidene enake storitve, kot v središčih medobčinskega pomena opredeljenih
v SPRS.
4.3

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)

V letu 2017 je bil sprejet Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-2), ki je nadomestil pretekli
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) iz leta 2007. V zakonu so navedeni cilji, načela in pravila
urejanja prostora ter določeni deležniki v prostorskem načrtovanju, vrste prostorskih aktov in njihova
medsebojna razmerja, vsebina ter postopki priprave prostorskih aktov. Poleg tega zakon določa tudi
prostorske ukrepe, delovanje informacijskega sistema za urejanje prostora, določila glede spremljanja
stanja prostora in ukrepe zemljiške politike.
Namen urejanja prostora je zagotavljanje trajnostnega prostorskega razvoja, ki bo varoval prostor ter
hkrati nudil možnosti za razvoj dejavnosti v prostoru. Upravljal in usklajeval bo družbene, okoljske in
ekonomske vidike v zvezi s prostorom.
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V nadaljevanju se členi zakona dotikajo priprave državnega prostorskega reda. Slednjega sestavljajo
ključna in podrobnejša pravila urejanja prostora, splošne smernice in priporočila za prostorsko
načrtovanje. Prostorski red je bil sprejet leta 2004 s sprejemom Uredbe o prostorskemu redu in je bil
ponovno dopolnjen leta 2017, ob sprejemu Zakona o urejanju prostora. V prostorskem redu so v 19.
členu zapisana pravila za podrobnejšo namensko rabo. Med posebna območja so tako uvrščene površine
za turizem. Predpisano je tudi, da se območja površin za turizem razmeščajo tako, da zagotavljajo
pestrost ponudbe, navezavo na obstoječa turistična in poselitvena območja ter ohranjajo in poudarjajo
krajinske, naravne in kulturne značilnosti prostora. Območje površin za turizem z dejavnostmi, ki
vplivajo na širši prostor, je potrebno načrtovati na regionalni ravni. Ureja se jih celostno ter v povezavi
z grajeno strukturo naselij ter zelenimi površinami in drugimi javnimi odprtimi prostori (Uredba o
prostorskem redu Slovenije, 2004).
Po ZUreP-2 prostorske akte delimo na strateške in izvedbene. Med strateške se uvršča tudi regionalni
prostorski plan (v nadaljevanju RPP), ki lahko nadomešča občinske prostorske plane za vse občine razen
mestnih (v nadaljevanju OPP). Potrebno je, da so izvedbeni akti podrejeni vsebini strateških aktov. Tako
regionalni prostorski plan temelji na Strategiji prostorskega razvoja, občinski plan pa temelji na
regionalnem planu.
RRP vsebuje smernice za razvoj v prostoru, predvsem za razvoj poselitve, gospodarske javne
infrastrukture in za urejanje krajinske identitete. Usmeritve se podajo glede na izdelane analize in
strokovne podlage. V ZUreP-2 je zapisana vsebina prostorskega plana. Ta obsega:










»cilje in prednostne naloge prostorskega razvoja;
mesta, druga urbana naselja in morebitna druga naselja, ki so pomembna za razvoj regije,
katerim se določi njihova vloga ter okvirna območja za njihov dolgoročni razvoj;
širša mestna območja;
zasnovo omrežij družbene infrastrukture;
zasnovo omrežij gospodarske javne infrastrukture;
zasnovo stanovanjskih območij;
prednostna območja za razvoj posameznih dejavnosti, ki so pomembne za regijo;
zasnovo zelenega sistema regije;
povezavo s sosednjimi območji.« (ZUreP-2, 2017).

V RRP se določijo in uskladijo zasnove prostorskih ureditev, ki obsegajo območje več občin in imajo
vpliv na razvoj več sosednjih občin. Med slednje spadajo:







ureditve, ki so namenjene opravljanju lokalnih gospodarskih javnih služb, ki se ukvarjajo s
področjem varstva okolja;
prednostna območja za namensko stanovanjsko rabo;
prednostna območja, ki so namenjena gospodarskemu razvoju in presegajo 10 ha uporabne
površine (obrtne, poslovne, trgovske, industrijske in logistični centri);
večja nakupovalna središča;
vozlišča infrastrukture ter ureditve namenjene javnemu potniškemu prometu;
objekti pomembnejše družbene infrastrukture.

Prostorski akt vsebuje tekstualni in grafični del ali le tekstualni, če so navedeni izvedbeni pogoji, ki jih
ni možno prikazati v grafični obliki. Pred pripravo prostorskega akta se izdelajo strokovne podlage, s
katerimi se analizirajo in ugotovijo problemi, razvojne možnosti, razvojne potrebe, ranljivost prostora,
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ugotovijo tveganja ter pričakovani učinki na gospodarski razvoj in družbeno okolje. S strokovnimi
podlagami se prav tako pripravijo rešitve za načrtovane prostorske ureditve ter izdela vrednotenje in
primerjave teh rešitev. Med strokovne podlage uvrščajo že izdelani razvojni akti, kot npr. akti s področja
rabe energije, trajnostne mobilnosti ter drugi sektorski načrti. Vsebina, obseg in roki strokovnih podlag
se določijo v začetnem delu postopka priprave prostorskih aktov.
V 72. členu zakona je navedeno, da pripravljavca RPP določi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).
V času izdelave magistrskega dela še ni bilo čisto jasno, kdo bo izdeloval RRP. Predvideno je, da mora
biti ta pravna oseba v večinski javni lasti ter da vsebuje interdisciplinarno skupino strokovnjakov.
Pripravljavec skrbi za usklajevanje interesov med državo in občinami. Izbran je za eno programsko
obdobje in se vključi v regijsko razvojno mrežo. V kolikor pripravljavec nima dovolj ustreznega
strokovnega znanja, lahko za določene sestavine plana ali strokovne podlage sodeluje z zunanjimi
strokovnjaki.
V zakonu so predpisane strokovne podlage za pripravo različnih prostorskih aktov. Za RRP je tako
predpisana izdelava urbanistične zasnove za mesta in urbana naselja ter krajinska zasnova, v kolikor se
na območju predvidevajo ureditve, ki bi vplivale na podobo krajine, zelenega sistema, kulturne
dediščine, ohranjanje narave, varstvo kmetijskih zemljišč ali na prepoznavne značilnosti prostora
(ZUreP-2, 2017).
4.4
4.4.1

Usmeritve prostorskega razvoja na podlagi občinskih prostorskih načrtov
Občinski prostorski načrt Občine Črnomelj

Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN) Občine Črnomelj sestavlja strateški in izvedbeni del.
Strateški del določa izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine, usmeritve za prostorske ureditve,
območja naselij in razpršene poselitve. Med tem, ko izvedbeni del določa namensko rabo, prostorske
izvedbene pogoje in območja z predvidenim podrobnim prostorskim načrtom. Vizija zapisana v OPN
Črnomelj je:
»…ustvariti takšne razmere v prostoru, ki bodo omogočile krepitev vloge središča regionalnega pomena
regionalnega središča in položaja občine v nacionalnem okviru. Z uveljavljanjem načel trajnostnega
razvoja se zagotavlja usklajen in uravnotežen prostorski razvoj, ki omogoča uresničevanje razvojnih
pobud in ob tem ohranja naravne, kulturne in druge kakovosti bivalnega okolja ter zagotovi povečanje
prepoznavnosti območja občine v slovenskem in širšem prostoru.« (Občinski prostorski načrt občine
Črnomelj, 2011; 8. člen).
V OPN je poudarjeno izhodišče razvijanja regionalnih posebnosti, ohranjanja krajinske pestrosti in
naravnih kakovosti, kar je vezano tudi na razvoj in privlačnost za turistični obisk. Spodbuja se razvoj
gospodarskih dejavnosti kot je turizem, v povezavi s kmetijstvom in gozdarstvom, kar omogoča
poseljenost in vitalnost podeželja ter ohranjanje kulturne krajine.
Med cilji prostorskega razvoja je navedeno, da se spodbuja izboljšanje dostopnosti do turističnih
območij ter njihovo energetsko in komunalno opremljanje. Eden ciljev navaja razvoj turističnih in
prostočasnih dejavnosti, ki se ga zagotavlja z možnostmi za novogradnje in širitvijo obstoječih ureditev
ter navezavo na kmetijsko dejavnost in ohranjanjem narave ter varstvom kulturne dediščine. Obmejni
prostor se razvija kot območje prepoznavnosti in naravnih kakovosti ter v smeri turizma s pretehtanim
umeščanjem dejavnosti.
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Na območju Kočevskega roga in Poljanske doline se izvajajo ukrepi za ohranjanje poselitve, kulturne
krajine in sanacije vinogradniških območij z namenom razvoja turizma na podeželju. Ob reki Kolpi se
zagotovijo večje razvojne možnosti za turizem v navezavi na reko Kolpo ter kakovostno krajino. Na
območju Dragatuša (med Dragatušem in Brdarci) se razvija turizem v povezavi z zdraviliškim turizmom
in welnessom, saj predstavlja potencial izrabe geotermičnega energetskega vira. Kjer ni možno
intenzivno kmetijstvo, se slednje razvija v povezavi s turizmom.
V 11. členu, ki obravnava področje prednostnih območij za razvoj poselitve in dejavnosti, je zapisano,
da se spodbuja kakovost in raznovrstnost turistične ponudbe. Črnomelj se razvija kot kulturno in
turistično središče občine Črnomelj. Turistični program se razvija tudi v pomembnejših lokalnih
središčih, lokalnih središčih ter oskrbnih centrih.
V usmeritvah za razvoj dejavnosti v krajini se na območjih, ki niso predvidena za intenzivno kmetijsko
rabo, ohranja kulturno krajino in prepoznavnost, razvija turizem in rekreacijo ter ostale prostočasne
aktivnosti. V obvodnem prostoru Kolpe se upoštevajo načela varstva okolja, vodnega režima ter
retenzijske površine.
V zasnovi gospodarske javne infrastrukture (GJI) je predpisana ustrezna obnova lokalnega cestnega
omrežja, ki omogoča dostop do lokacij z večjim turističnim pomenom. Na območju občine se zgradi
kolesarsko omrežje, ki se navezuje na obstoječe in novo omrežje. Kolesarske poti povežejo večje
turistične ureditve, predvsem v KP Lahinja in KP Kolpa ter po vinorodnih območjih. Vzpostavi se
kolesarska pot po koridorju železniške povezave Črnomelj-Vrbovsko.
Na vinogradniških območjih se omogoča gradnja zidanic in gospodarskih objektov kot delno bivalnih
ali za turistične namene, za trženje pridelkov ter nudenje nočitvenih kapacitet. Na vinogradniških
območjih z razglednimi legami se spodbuja urejanje vinskih cest ter turistične dejavnosti.

Slika 8: Izsek iz strateške karte usmeritve za razvoj krajine v OPN Črnomelj (Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj, 2018)
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41. člen odloka je namenjen turistični, rekreacijski in prostočasni dejavnosti. Navedene dejavnosti se
razvijajo kot ena temeljnih strateških usmeritev gospodarskega razvoja, dviga bivalnih kakovosti ter
turistične prepoznavnosti občine. Turizem se usmerja v lokacije z večjim turističnim pomenom:
»…staro mestno jedro Črnomlja, Vinica, Stari trg ob Kolpi ter Veliki Nerajec, Pusti Gradec in Belčji
Vrh (vstopne točke v KP Lahinja) ter Adlešiči, Žuniči (informacijski center KP Kolpa), Dragatuš,
Griblje, Lokve, Bistrica, Damelj, Dolenji Radenci, Srednji Radenci, Gorenji Radenci, Kot ob Kolpi,
Mala Lahinja, Pobrežje, Prelesje, Rodine, Rožanec, Tušev Dol, Veliki Nerajec (informacijski center KP
Lahinja) in druga naselja, ki se izkažejo kot potenciali za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti.«
(Odlok o Občinskem načrtu Občine Črnomelj, 2011; 41. člen). Na teh območjih se ureja in vzdržuje
obstoječa turistična infrastruktura, razvijajo novi programi ter oblike turizma skladno z naravnimi in
kulturnimi danostmi. Oblikujejo se:




območja prednostnega razvoja turističnih, rekreacijskih in prostočasnih dejavnost, kamor se
uvršča Jelševnik in Vražji kamen, staro mestno jedro Črnomlja, KP Kolpa in KP Lahinja z
naselji ob zavarovanih območjih, območje term in golf igrišča pri Dragatušu in Vražjem kamnu,
obronki Kočevskega roga z gozdnimi in vinogradniškimi površinami.
Območje spodbujanja usmerjenega razvoja turističnih, rekreacijskih in prostočasnih dejavnosti,
kamor se uvrščajo Gornji in Srednji Radenci, Sodevci, Damelj, Marindolski steljniki in preostali
prostor občine. Turistična ponudba na teh območjih se razvija v manjšem obsegu, lokalno
koncentrirano in ne-množično. Prednostno turizem na kmetiji, doživljajski in izletniški turizem.

Spodbuja se razvoj turističnih dejavnosti, ki temeljijo na naravnih danostih, kot je reka Kolpa s pritoki,
gozdna območja in geotermični viri. Na območjih ohranjanja narave se predvidi območja za turizem na
delih, ki so komunalno opremljena oziroma, kjer to ni v nasprotju z varstvenimi režimi varovanih
območij narave. Zagotavlja se urejene pešpoti, konjeniške in kolesarske poti s primerno opremljenostjo.
V 41. členu je poudarjeno, da se prednostno razvija obvodne športe, rekreacijski, izletniški, naravni in
vodni turizem, turizem povezan s kulturo in geotermičnimi viri. Ob reki Kolpi se razvija izletniški
turizem z obvodnimi aktivnostmi v Kotu ob Kolpi, Prelesju, Sodevcih, Gornjih, Srednjih in Spodnjih
Radencih, Bregu pri Sinjem Vrhu, Kotu pri Damlju, Damlju, Učakovcih, Vinici, Ziljah, Preloki, Žuničih,
Marindolu, Gorenjcih, Adlešičih Pobrežju, Dolenjcih, Fučkovcih, Dragoših in Gribljah. Navedene
lokacije se opredeli za prostore za kopanje z ustrezno komunalno opremljenostjo. Ohranjajo se obstoječe
lokacije šotorišč. Dostopi v reko Kolpo (za čolne in kopalce) se urejajo na predvidenih lokacijah.
V Črnomlju se predvidi kopališče na Lahinji in Dobličici ter ureditev sprehajalnih poti in športnih igrišč.
Doživljajski, kulturno-zgodovinski in naravoslovni turizem se usmerja v Črnomlju in drugih naseljih s
pomembnimi objekti kulturne dediščine. V Črnomelj in večja lokalna središčih se umeščajo nove
nočitvene kapacitete. V manjših naseljih pa znotraj obstoječih naselij predvsem v zasebnem sektorju
(turistične kmetije, penzioni, apartmaji). Prednostno se nove kapacitete umešča v obstoječe objekte.
Turistične, kolesarske in konjeniške poti se nadgradi in na novo umešča v prostor. Naselja na obrobju
KP se razvija kot vstopna mesta, ki postanejo tudi informacijska središča. Ob Kolpi se umeščajo prostori
za kampiranje, predvsem Prelesje in Vinica. V bližini Črnomlja v bližini priključkov 3. razvojne osi se
zagotovi lokacije za avtokampe. Na območju Kočevskega roga se razvije lovni turizem.
V obeh KP se upošteva predvidene ukrepe za varovanje narave. Spodbujajo se trajnostne oblike turizma
ter zmanjšuje pritisk na priobalni pas reke Kolpe. Začasne turistične objekte namenjene sezonski
ponudbi se načrtuje v območjih turističnih površin (oznaka BT).
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V izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta je 62 območij podrobne namenske rabe namenjeno
turističnim površinam (BT). V prostorskih izvedbenih pogojih so podrobna navodila za oblikovanje
objektov namenjenih turizmu. Površine BT se namenjajo gostinskim objektom, bungalovom, hotelom,
apartmajem ter drugim objektom za turizem (kamp, taborni prostor, šotorišče, planinski, lovski,
gozdarski dom, mlin idr.). Dovoljujejo se dejavnosti bivanja, gostinstva in turizma ter spremljajoče
dejavnosti, kot so storitvene dejavnosti, kulturne, rekreacijske, športne, ipd.
Med 62 enotami urejanja prostora je za 9 enot predviden ali že narejen OPPN. Med pomembnejšimi
predvidenimi posegi so:









4.4.2

apartmajsko naselje v Adlešičih;
OPPN za gradnjo golf igrišča v Brdarcih;
OPPN za rekreacijsko območje na Vražjem Kamnu v Črnomlju, kjer se dovoljuje ureditev
športnih površin, površin za golf in hotelski kompleks;
v Dolenjih Radencih je dopustna ureditev strelišča za glinaste golobe;
v Hrastu pri Vinici je možna ureditev hotela ali motela za prenočitve turistov;
na Lokvah je dopustna postavitev počitniških objektov in diagnostičnega centra;
na Sinjem Vrhu je za več zidanic predviden OPPN za turizem in vinogradništvo;
v Šipku je predviden OPPN za območje razvoja termalnega turizma;
v Vinici je predviden OPPN za ureditev kampa in počivališč za avtodome (Odlok o spremembah
in dopolnitvah…, 2018).
Občinski prostorski načrt Občine Metlika

OPN Občine Metlika je sestavljen in strateškega in izvedbenega dela. Prostorski razvoj občine se izvaja
s preudarnim izkoriščanjem potencialom, razvijanjem regionalnih posebnosti, ohranitvijo naravnih
kakovosti in krajinskih pestrosti. Strategija izhaja iz predstave o uravnoteženem doseganju svobode
posameznika in družbene blaginje pri uresničevanju prostorskih potreb.
»Vizija prostorskega razvoja Občine Metlika je ustvariti takšne razmere v prostoru, ki bodo omogočile
krepitev vloge regionalnega središča in položaja občine v nacionalnem okviru. Občina Metlika bo z
uveljavljanjem načel trajnostnega razvoja zagotavljala usklajen in uravnotežen prostorski razvoj, ki bo
omogočil uresničevanje razvojnih pobud in ob tem ohranil naravne in kulturne kakovosti ter druge
kakovosti bivalnega okolja in zagotovil povečanje prepoznavnosti območja občine v slovenskem in
širšem prostoru.« (Odlok o občinskem načrtu Občine Metlika, 2013; 8. člen).
Med izhodišči strategije je poudarjeno ohranjanje prepoznavnosti naselij, kjer se razvija turizem. Cilj
prostorskega razvoja občine je izboljšanje dostopnosti, energetske ter komunalne opremljenosti
turističnih območij. Omogoča se razvoj turističnih in prostočasnih aktivnosti z možnostmi novogradenj
in širitvijo obstoječih turističnih ureditev. Obmejni prostor kot območje naravnih kakovosti se razvija v
smeri turizma.
Na južnih pobočjih Gorjancev ter severozahodnem delu občine se nadaljuje razvoj v tesni navezavi na
naravne vire. Spodbuja se kmetijstvo v povezavi s turizmom. Prav tako se turizem na podeželju spodbuja
na severovzhodnem delu občine predvsem v navezavi na vinogradništvo. Metlika se razvija kot kulturno
in turistično središče občine. V podeželskih naseljih ruralnega značaja se spodbuja preplet kmetovanja
in trajnostnega turističnega razvoja.
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Območje na jugu in jugovzhodu ob Kolpi in Lahinji se usmerja v razvoj turizma. Poveča se stopnja
komunalne opremljenosti turističnih točk (Primostek, Krasinec, Podzemelj, Božakovo, Križevska vas,
Želebej ter druga manjša naselja ob Kolpi). Zagotavlja se razvojne možnosti za turizem v navezavi na
reko Kolpo in prepoznavno kulturno krajino. Razvija se tudi termalni turizem v okolici Božakovega,
kjer je potencial za izrabo geotermičnega energetskega vira.
Razvijajo se oblike turizma v povezavi s ciljem varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave, kot je
pohodništvo po obronkih Gorjancev, ob reki Kolpi ter vinogradniških območjih.
V usmeritvah za razvoj krajine je izpostavljen razvoj turizma predvsem v širšem območju Kolpe
(obvodne dejavnosti), v vinogradniških območjih, Metliki in Gradcu (kulturnozgodovinski turizem) ter
turizem na podeželju z naravnimi kakovostmi prostora (obronki Gorjancev, steljniki). Kot pomembnejši
turistični točki sta navedeni terme pri Božakovem in golf igrišče v Gradcu.
Obnovi se cestno omrežje do pomembnejših turističnih lokacij. Uredijo se kolesarske steze v smeri
Drašičev, Krašnjega Vrha, Radovice, Grabrovca ter ostalih turističnih in vinorodnih krajev. Daljinske
in ostale kolesarske steze povežejo večje turistične ureditve ter območje v obvodnem prostoru Kolpe in
vinorodnih območjih.
V podeželskih naseljih se razvija turistična dejavnost v navezavi na celovito ponudbo vasi in okolice.
Na vinogradniških območjih pa se spodbuja urejanje vinskih cest ter turistične dejavnosti.
V konceptu prostorskega razvoja Metlike je območje griča Veselica opredeljeno, kot območje turizma.
Za turizem se uredi tudi kopališče na Kolpi v Metliki in Križevski vasi. V konceptu prostorskega razvoja
Gradca pa je opredeljeno, da se grajski kompleks na okljuku Lahinje prenovi in razvija kot vrhunski
turizem s parkovnimi in športnimi površinami. Južno od okljuka je predvideno golf igrišče, ki se
navezuje na turistično ponudbo grajskega kompleksa.
V 45. členu so navedene usmeritve za turizem in prostočasne dejavnosti. Te predstavljajo eno temeljnih
strateških usmeritev za gospodarski razvoj in dvig bivalnih kakovosti. Turizem se razvija predvsem na
lokacijah z večjim turističnim pomenom, kot je mestno jedro Metlike, Gradac, kampi v Podzemlju,
Primostku, Križevski vasi in Metliki, vinogradniška območja, letališče v Prilozju, Rosalnice s cerkvami,
turistično rekreacijsko območje pri Želebeju ter treme v Božakovem. Razvoj turizma se spodbuja tudi
na ostalih lokacijah, kot so naravna kopališča (Otok, Krasinec), potencialna območja za apartmaje (med
Krasincem in Podzemljem, Radoši, Krašnji Vrh ipd.), turizem na podeželju in na vinogradniških
območjih. Razvoj turizma se opira na naravne danosti in preprečuje pretirano koncentracijo
infrastrukture in programov. V obkolpskem prostoru se razvija izletniški turizem povezan z vodnimi
športi in naravnimi kopališči na območjih Krasinec, Podzemelj, Otok, Primostek, Križevska vas,
Metlika, Božakovo, Želebej in drugih. V vinorodnih območjih se spodbuja razvoj vinskih kleti, vinskih
cest in gostinske ponudbe. Jedro turistične ponudbe v vinogradniških območjih so večji vinarji, ki jih
dopolnjuje ponudba manjših. Metlika in Gradac predstavljata jedro kulturno-zgodovinskega turizma.
Geotermične vire se izkoristi za termalni turizem v okolici Božakovega.
Nove nastanitvene kapacitete se prednostno umešča v obstoječe objekte prednostno v Metliki in lokalnih
središčih. V manjših naseljih se nastanitvene zmogljivosti omogoča predvsem v zasebnem sektorju
(penzioni, turistične kmetije, apartmaji,…). Zunaj naselij se lahko umešča nove kapacitete na lokacijah
s turističnim pomenom, kot je termalni kompleks in turistično rekreacijsko območje Želebej. Ob 3.
razvojni osi pri Metliki se omogoči parkiranje avtodomov s potrebno infrastrukturo. Spodbuja se
povezovanje kmetijstva in turizma.
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Na območjih z naravnimi kakovostmi se razvija neagresivne oblike turizma in umešča območja za
turizem, kjer je že urejena komunalna infrastruktura. Preprečuje se posege na poplavne ravnice rek.
Naravne vrednote se vključuje v turistično ponudbo.
O začasnih objektih namenjenih turistični ponudbi je v OPN zapisano, da jih je možno postaviti na
prometno dostopna območja, ki so priključena na javno gospodarsko infrastrukturo. Začasni objekt se
lahko postavi le za čas sezone in ne sme povzročiti poškodb na travi.
V izvedbenem delu oznaka BT predstavlja površine za turizem. Sem se uvrščajo gostinski objekti, hoteli,
bungalovi, apartmaji, kampi, planski in lovski domovi, vinske kleti ter kmečki turizem. Iz vidika turizma
je pomembna podrobna namenska raba z oznako Az, ki predstavlja zidanice in turistične objekte v
vinogradniških območjih (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika, 2013).
4.4.3

Občinski prostorski načrt Občine Semič

OPN Občine Semič je bil sprejet leta 2013 in določa strateške usmeritve razvoja občine v prostoru,
prostorske izvedbene pogoje in namensko rabo prostora. V strateškem delu je med razvojnimi potrebami
vezanimi na turizem uvrščena potreba po revitalizaciji kočevarskih vasi za potrebe turizma, izgradnja
zimsko-letnega turistično-rekreacijskega centra Črmošnjice-Rog in povečanje smučišča do doline. Med
drugimi sta cilja prostorskega razvoja tudi zagotavljanje zadostnih površin in pogojev za razvoj turizma,
športa in rekreacije ter spodbujanje razvoja sonaravnega turizma.
Potencialna območja za razvoj turizma opredeljena v zasnovi prostorskega razvoja so zimsko-letni
turistično-rekreacijski center Črmošnjice-Rog, Črmošnjice, Kočevski rog, Bajer pri Potokih ter
vinogradniška območja z vinskimi cestami, vinotoči in zidanicami. Črmošnjice bodo postale vstopna
točka v Kočevski rog in zimsko-letni turistični center. V naselju se uredi kanalizacijsko omrežje s
čistilno napravo. Kočevarska naselja se bo revitaliziralo v smeri trajnostnega turističnega razvoja.
Državni cesti Soteska-Črnomelj in Ručetna vas Jugorje se opremi z počivališči in razgledišči za potrebe
povečanja turističnega prometa. Gozdne ceste se poleg potreb za gospodarjenje z gozdom obnavljajo
tudi za potrebe turizma in rekreacije (pohodništvo, kolesarjenje). Preveri se možnost izkoriščanja
geotermalne vode za gretje in turizem.
Obvodni prostor predstavlja velik rekreacijski in turistični potencial, zato se podpira urejanje
rekreacijskih povezav ob vseh vodotokih in Bajerju pri Potokih. Kočevarske vasi Komarna vas, Blatnik,
Grčice, Brezovica in Planina se prednostno revitalizira za namene turizma. V Blatniku se uredi
infrastrukturo za jahalni turizem. Intenziven razvoj turizma in rekreacije je načrtovan za Grčice ter
Črmošnjice s Srednjo vasjo. Večja površina za motokros in golf bo v bližini naselja Krupa, na Vrtači pa
je predviden adrenalinski park. V okviru smučarskega centra Bela se urejajo tekaške proge in predvidi
širitev proge z dostopno točko v Črmošnjicah ter dopolnitev s površinami skakalnic, sankališčem in
športnimi igrišči. V vinorodnih območjih se spodbuja ohranjanje vinogradov in sadovnjakov, dopusten
je razvoj zidaniškega turizma.
V 35. členu so podane usmeritve za razvoj turizma in rekreacije ter prostočasnih dejavnosti. V območjih
s turističnim potencialom se razvija turizem: trško jedro Semiča, Črmošnjice, Grčice ter druga naselja.
Spodbuja se razvoj trajnostnega turizma, kot je izletništvo, pohodništvo, kolesarjenje, ribolov ter
zidaniški turizem. Dodatne prenočitvene kapacitete se umeščajo v Črmošnjice in na Grčice ter v okviru
turističnih kmetij, penzionov in apartmajev v ostala naselja. Na vinogradniških območij se namestitvene
kapacitete zagotavljajo v okviru zidanic. Na območjih ohranjanja narave se turizem razvija, kjer je
zagotovljena komunalna in druga infrastruktura in dejavnost ni v nasprotju z varstvenimi smernicami.
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Neagresivne oblike turizma se razvijajo na območjih z naravnimi kakovostmi, kot so območja ob Krupi,
Divjem potoku in ob Črmošnjičici. V turistično ponudbo se vključuje naravovarstvene vrednote z
omejevanjem obiska v mejah zmogljivosti.
Namensko rabo BT označujejo površine za turizem in BTg gozdarske in lovske koče. Na teh površinah
je možno umeščati dejavnosti turizma, športa in rekreacije. Dopustni so turistični in gostinski objekti,
stavbe za začasno bivanje, objekti za trgovino in storitve, sanitarije, objekti za šport in rekreacijo. Med
površinami razpršene poselitve je dopustna tudi dejavnost turizma – zidaniški turizem. Dejavnost
turizma je dopustna tudi na gozdnih zemljiščih, zelenih površinah in območjih voda.
V izvedbenem delu OPN je določenih 11 EUP, ki so namenjeni turistični rabi prostora (BT). Med njimi
jih je 6 na območjih nekdanjih kočevarskih naselij. To so nekdanja naselja Resa, Ribnik, Travnik, Štale,
Konjski hrib in Kleč. V Kleču, Ribniku, Štalah ter Srednji vasi se prenovi obstoječe lovske ali gozdarske
koče. Največjo ureditev predstavlja EUP v Komarni vasi, za katerega je sprejet zazidalni načrt za
počitniško naselje Grčice-Rog. Velike površine prekriva še območje ob koči na Mirni Gori ter območje
v Potokih, kjer se nahaja bajer in za katerega je predvidena ureditev območja (Odlok o občinskem
prostorskem načrtu Občine Semič, 2013).
4.5

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021

Strategija predstavlja krovni dokument na področju razvoja turizma v Sloveniji. Dokument obsega
podrobno analizo in diagnozo trendov turizma v Sloveniji. Obravnavani so temeljni kazalniki
slovenskega turizma, turistična ponudba nastanitev, turistično povpraševanje, organizacija in rezervacija
potovanj, gostinska ponudba, turistične privlačnosti na destinaciji, podporne storitve in ključni izzivi.
Opredeljeni so skriti potenciali Slovenije:







globalna kakovost: Slovenija ponuja na majhnem geografskem izkusiti Sredozemlje, Alpe in
Panonsko nižino.
Trajnostni in zeleni kontekst: vsi ključni deležniki so se zavezali k uresničevanju razvoja v smeri
trajnosti in ohranjanju naravnega okolja. Podpirajo ohranjanje in varovanje kulturne ter naravne
dediščine.
Sistem progresivne vrednosti: Slovenija predstavlja strpno, multikulturno, varno in gostoljubno
destinacijo.
Geostrateški potencial: Slovenija se nahaja v sredi Evrope med sosednjimi državami, ki beležijo
velik turistični obisk, kar kaže na privlačnost širšega prostora.
Pripravljenost k spremembam.

Strateška vizija razvoja turizma v Sloveniji se glasi: »Slovenija je globalna butična destinacija za
zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi« (Strategija
trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, 2017; str. 28). V okviru vizije se uporablja izraz 5zvezdnični turizem, katere temelj je visoko vrednostna turistična filozofija, namesto konkuriranja na
trgu s filozofijo množičnega turizma in z nizkimi stroški. Postopek posredovanja vizije se mora zanesti
na ključne prednosti:




zagotoviti širok obseg raznolikih izkušenj in aktivnosti v Alpah, Sredozemlju in Panonski nižini,
doživetja urbane estetike in srednjeevropske elegance, kulinariko in nakupovanje vina ter dobro
počutje skozi izboljšan zdraviliški in wellness program,
sinergija turistične ponudbe s ponudbo sosednjih držav in vključevanje na strateški ravni,
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koncept poglobljenega, živahnega in interaktivnega trajnostnega in zelenega turizma.

Razvojna strategija obsega cilj dviga prilivov iz naslova izvoza potovanj na 3,7 do 4 milijarde EUR.
Poleg tega navaja še pet drugih ciljev: 5 do 5,5 milijona turističnih obiskov, 16 do 18 milijonov nočitev,
3,1 do 3,4 dni dolžine povprečnega bivanja, 18.000 do 22.000 novih turističnih sob ter 12.000 zaposlenih
v turističnem sektorju za polni delovni čas.
V strategiji je opredeljenih 6 politik, ki jim sledi 75 ukrepov. Te politike so:












nova organiziranost: makro destinacije in turistični produkti – vzpostavljene so tržno logične
makro destinacije, ki so osnovane na podlagi (1) geografsko zaokroženih enot, (2) si delijo
podobno ponudbo in produkte, (3) so prepoznane globalno. Makro destinacije predstavljajo
osnovo za krepitev identitete ter doseganje sinergij na področju promocije in razvoja produktov.
Makro destinacije so Mediteranska Slovenija, Alpska Slovenija, Termalna Panonska Slovenija
ter Osrednja Slovenija in Ljubljana. V makro destinaciji Osrednja Slovenija in Ljubljana je kot
vodilna destinacija poleg Ljubljane, Kamnika, Cerkelj na Gorenjskem, Kočevskega in Škofje
Loke, tudi destinacija Bela krajina. Poleg nove organizacije regij pa je na nacionalni ravni
oblikovanih deset turističnih produktov. To so počitnice v gorah in »outdoor«, poslovna
srečanja in dogodki, zdravje in dobro počutje, doživetje narave, gastronomija, kultura, sonce in
morje, športni turizem, krožna potovanja ter turizem na podeželju.
Institucionalni in pravni okvir – okrepila se bo vlogo nacionalne turistične organizacije, ki bo
skrbela za koordinacijo makro regij v tržnem smislu. Razširile se bodo tudi pristojnosti
Direktorata za turizem, ki prevzema funkcijo oblikovanja razvojnih smernic v makro
destinacijah. V okviru te politike je opredeljenih devet podrobnejših ukrepov, ki se navezujejo
na destinacijski management, turistično takso, posodobitev zakonodaje v zvezi z nastanitvijo,
poenostavitev dobre higienske prakse, ureditev vožnje z gorskim kolesom v naravnem okolju,
ureditev sistema pohodnih poti, usposabljanje na področju »outdoor« športov, vključitve
žičniških naprav v javni potniški promet in varnost na področju turizma.
Nastanitve, turistična infrastruktura in naložbe – zaradi obstoječih razmer je potreben velik
poseg v izboljšanje turistične infrastrukture in prestrukturiranje. Temeljiti mora na inovativnih
in kakovostnih turističnih produktih. Ukrepi obsegajo prestrukturiranje hotelskih podjetij v
državni lasti, kar vključuje načrt upravljanja in naložbeni načrt, nove naložbe v letoviške in
hotelske zmogljivosti, strateške naložbene projekte, sheme spodbujanja za razvoj hotelskega in
turističnega sektorja, pospeševanje razvoja malih in srednjih podjetij, tržni načrti in master plani
za makroregije, sredstva za izboljšanje turistične infrastrukture ter pametno mobilnost.
Kadri – ukrepi na tem področju so oblikovani na treh ravneh: formalnega izobraževanja,
izobraževanja na delovnem mestu ter oblikovanje modela spodbujanja ustrezne kadrovske
politike.
Prostor, naravni in kulturni viri – pomembna je usmerjenost razvoja v trajnostno rast. V tem
oziru se opredelijo posebna območja za razvoj turizma, izdelava nacionalnega načrta zelenega
turizma, spremljanje zadovoljstva obiskovalcev, vzpostavitev trajnostnega modela upravljanja
z obiskom, razvoj zelene sheme turizma in znamke zelena Slovenija, valorizacija naravnih virov
ter vključevanje kulturne dediščine.
Mala in srednje velika podjetja – izboljšalo se bo poslovno okolje za turistična mala in srednje
velika podjetja. Ta politika se bo udejanjala preko ukrepov valorizacije kulinarike, vzpostavitve
modela za povezovanja kmetijstva, dizajna, obrti in kreativnih dejavnosti z turizmom ter
izboljšanja administrativnega okvira in poslovnega okolja za srednja in mala turistična podjetja.
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V Strategiji je podan podroben akcijski načrt za udejanjanje ukrepov iz šestih zgoraj opredeljenih politik.
Novo ponudbo, ki bo v skladu z sprejeto strategijo bo potrebno ustrezno tržiti ter s tem okrepiti
povpraševanje na zahtevnem mednarodnem trgu. To bo doseženo preko učinkovite in ciljne tržne
strategije. S trženo strategijo bo izboljšana podoba slovenskega turizma, vzdrževana visoka stopnja
zadovoljstva turistov, povečana prepoznavnost, pospeševanje konverzij (od zavedanja o znamki do
pripravljenosti za nakup) in osredotočenost na ciljne segmente. V Strategiji so opredeljeni tudi
prednostni trgi za promocijo slovenskega turizma. Trgi se delijo na primarne (Nemčija, Avstrija, Italija),
rastoči (Francija in Velika Britanija), potencialno rastoči (Beneluks, Danska, Švica, Poljska, Finska,
Rusija, Češka republika in Madžarska) in drugi trgi. Določena je tudi produktno-tržna matrika, ki določa
produkte, ki so prioritetno trženi na posameznih trgih (Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma
2017 – 2021, 2017).
4.6

Strategija razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018 – 2022

V strategiji je zastavljeno strateško upravljanje, razvoj in promocija destinacije Bela krajina. Na podlagi
izdelane analize stanja so po naročilu RIC Bela krajina v strategiji opredelili vizijo in poslanstvo ter
razvojne in tržene ukrepe, ki jih želijo doseči do leta 2022. Zaključki analize stanja so predstavljeni v
preglednici 2.:
Preglednica 2: Zaključki analize stanja po tematskih področjih (Strategija razvoja turizma v destinaciji
Bela krajina 2018–2022, 2017)
Primarna turistična ponudba
Naravne vrednote
Malo manj kot polovica Bele krajine se nahaja v območju Natura 2000.
Prav tako se na območju nahajata tudi dva krajinska parka – KP Lahinja
in KP Kolpa. Najpomembnejšo naravno znamenitost predstavlja reka
Kolpa.
Kulturna dediščina
Bela krajina se ponaša z bogato kulturno dediščino, ki je posledica
njenega obmejnega položaja in etničnih skupin, ki so živele na tem
območju. Ohranila se je tradicionalna glasba, noše in rokodelska
dejavnost.
Sekundarna turistična ponudba
Nastanitve
Polovica ležišč je na voljo v kampih, posledično je značilna velika
sezonskost nastanitvenih kapacitet. Primanjkuje nastanitvenih obratov za
večje organizirane turistične skupine. V porastu je sodobna oblika
turistične ponudbe t.i. glamping.
Kulinarika
Bela krajina se ponaša z bogato tradicijo na področju kulinarike. Sem
spadajo belokranjska pogača in belokranjska vina s priznanimi
tradicionalnimi poimenovanji. V preteklosti je bil organiziran projekt
Okusi Bele krajine, kjer odprejo vrata belokranjske gostilne s ponudbo
tradicionalnih belokranjskih jedi.
Športna infrastruktura
Bela krajina s svojo naravo dediščino ponuja priložnost za rekreacijo v
naravi, zato je aktualno pohodništvo in kolesarjenje. Med pomembnejšo
športno infrastrukturo spada smučišče Gače, ki ponuja alternativo za
razvoj turizma tudi v zimskem času.
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Kongresna
infrastruktura
Turistične poti

Prireditve

Turistični produkti

Turistični obisk
Prihodi in prenočitve

Doba bivanja
Stopnja zasedenosti
Struktura gostov

Enodnevni obiskovalci

Organiziranost turizma
Javni sektor

Zasebni sektor

Trženje
Gostje

V Beli krajini ni razvitega kongresnega turizma, kar je posledica slabe
dostopnosti in majhnega števila nastanitvenih kapacitet.
Bela krajina se ponaša s številnimi pohodnimi in kolesarskimi potmi,
namenjene različnim ciljnim skupinam. Še vedno obstaja neizkoriščen
potencial na tem področju.
V Beli krajini poteka več prireditev, ki so tesno povezane z etnološkim in
kulturnim izročilom. Prepoznavnost prireditev raste v slovenskem in
mednarodnem prostoru. Eno pomembnejših prireditev predstavlja
folklorna prireditev Jurjevanje, ki poteka v juniju.
Turistični produkti v Beli krajini niso dovolj povezani v integralne
turistične produkte. Primanjkuje tudi razpoznavnih zgodb. Potencial se
nahaja v edinstvenih kulturnih doživetjih in aktivnostih v naravi Bele
krajine.
Število prenočitev in prihodov turistov v zadnjih letih narašča, vendar z
manjšo stopnjo kot naraščajo kazalniki turizma v Sloveniji. Kar polovico
prihodov je v času poletne sezone med junijem in avgustom. Nadaljnji
razvoj turizma je potrebno usmerjati v celoletni turizem.
V povprečju gostje, ki prespijo, ostanejo v Beli krajini dve noči, kar je
manj od slovenskega povprečja.
Stopnja zasedenosti ležišč je pod slovenskim povprečjem in ostaja
konstantna. Skozi leto se stopnja zasedenosti nahaja med 3 in 46%.
Za razliko od slovenskega povprečja, v Beli krajini prevladujejo slovenski
gosti, teh je 70%. Med tujimi prevladujejo Nemci, sledijo Francozi in
Nizozemci.
Gosti, ki obiščejo Belo krajino za en dan, dan preživijo navadno ob Kolpi.
Poleg tega veliko enodnevnih gostov obišče prireditev ali destinacijo
obiščejo z avtobusom.
Na področju turizma v Beli krajini deluje TIC Črnomelj, ki deluje v sklopu
RIC Bela krajina ter TIC Metlika in TIC Semič. Med seboj sodelujejo
predvsem na promocijski ravni, med tem ko se na strateški ravni premalo
povezujejo. Inštitucije se soočajo s kadrovsko podhranjenostjo.
Nekaj turističnih ponudnikov se s turizmom ukvarja profesionalno med
tem, ko imajo nekateri to dejavnost kot dopolnilno ali pa se z njo ukvarjajo
ljubiteljsko.

Prevladujejo enodnevni obiski, kar je posledica pomanjkanja celovitih
integriranih turističnih produktov.
Prodajne poti in tržno Skupna promocija destinacije bi morala biti bolj strateško organizirana in
komuniciranje
bolj učinkovita. Krovna promocija je vzpostavljena le deloma. Ključni
izziv za destinacijo je izdelava marketinškega in komunikacijskega načrta
ter povečanje njene prepoznavnosti.
Tržna znamka
Potrebna je vzpostavitev sodobne tržne znamke ter učinkovite krovne
promocije.
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Poslanstvo zapisano v Strategiji se veže na ohranjanje multietničnega izročila prednikov in ohranjanje
edinstvenosti krajine ter zaščite kulinaričnih posebnosti. Poleg tega je poslanstvo strategije, da
prebivalci Bele krajine kulturno, naravno in kulinarično dediščino prepletejo v gostoljubno in
dobrosrčno doživetje za obiskovalce Bele krajine. Vizija destinacije se veže na vizijo Strategije
trajnostne rasti turizma 2017–2021: »Bela krajina je vodilna destinacija v Sloveniji za zahtevnega gosta,
ki išče in ceni butična in avtentična doživetja v neokrnjeni naravi.« (Strategija razvoja turizma v
destinaciji Bela krajina 2018 – 2022, str. 9).
Strateška področja delovanja so:



4.6.1

destinacijski management,
turistična ponudba,
promocija.
Destinacijski management

Cilj tega strateškega področja delovanja je zagotoviti enotno, usklajeno in centralizirano upravljanje, ki
presega administrativne meje. Prav tako predvideva skupen nastop pri promociji in razvoju destinacije
Bela krajina. Operativni cilji z ukrepi so:





4.6.2

vzpostavitev destinacijskega zavoda za turizem,
koordinacija delovanja deležnikov (operativna delovna skupina znotraj destinacije in
sodelovanje z okoliškimi destinacijami),
razvoj organizacij in kadrov (interno in eksterno izobraževanje, študijske ture ter spodbujanje
turističnega podjetništva),
upravljanjem s turističnim obiskom (opredelitev nosilnih zmogljivosti, upravljanje turističnega
obiska),
spremljanje izvajanja strategije (evalvacija izvajanja strategije in analiza turistične ponudbe).
Turistična ponudba

Cilj strateškega področja je vzpostavitev modela usmerjenega razvoja turistične ponudbe na ravni
produktov in na ravni turistične infrastrukture. V Strategiji ugotavljajo, da med najbolj razvite turistične
produkte spadajo čolnarjenje, pohodništvo in kolesarjenje. Največji potencial pa predstavljajo produkti
oddiha in sprostitve v naravi, spoznavanje lokalnih vin in spoznavanje narave, kulture, lokalne
kulinarike ter pohodništvo.
V Strategiji je zapisano, da se krovna vsebina turističnih produktov prepleta med elementom narave in
kulture, ki se med seboj osmišljata in dopolnjujeta ter dajeta turistični ponudbi specifiko Bele krajine.
Pri razvoju turistične ponudbe je potrebno zasledovati edinstvenost prepletanja naravnih danosti in
kulturne dediščine v avtentična in butična doživetja za vse letne čase. Znotraj doživetij so opredeljeni
tri produktni stebri – občutenje narave, aktivno odkrivanje in avtentična doživetja (preglednica 3).
Produktni steber občutenje narave je slabše razvit med tem, ko sta ostala dva bolje razvita.
Operativni cilji z ukrepi so:


usmerjen in usklajen razvoj turistične ponudbe (vzpostavitev multidisciplinarne skupine
strokovnjakov, priročnik s smernicami za razvoj turistične ponudbe, kvalitativna analiza
turistične ponudbe po produktnih stebrih, strategija razvoja izbranih produktov, produktna
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izobraževanja in usposabljanja ter svetovanje, sofinanciranje za preoblikovanje obstoječe
turistične ponudbe ter integralni turistični produkti),
turistična infrastruktura (celostni razvoj trajnostne turistične mobilnosti, ureditev označevalnih
in usmerjevalnih tabel, tematske, pohodniške, kolesarske, tekaške in vodne poti ter urejanje
prostora ob Kolpi),
nadgradnja obstoječih projektov (Okusi Bele krajine, Odprta vrata Bele krajine).

Preglednica 3: Matrika turističnih produktov Bele krajine (Strategija razvoja turizma v destinaciji Bela
krajina 2018–2022, 2017)
Ključni motiv
obiska
Produktni steber

OBČUTENJE
NARAVE
Stik z naravo in seboj
(vodene interpretacije
narave, opazovanja in
razumevanja narave,
fotolov, tematske poti,
welness, selfness, joga
idr.)

AKTIVNO ODKRIVANJE

Oddih in sprostitev
(vodena sprostitev v
naravi in lahkotne
aktivnosti, doživljajski
parki, produkti oddiha v
nastanitvenih
kapacitetah, produkti
doživljanja narave)
za - Objekti iz naravnih in
lokalnih materialov ter
upoštevanje
tradicionalne arhitekture
in krajinskih prvin.
- Tradicionalna
kulinarika.
- Infrastruktura
namenjena različnim
aktivnostim v naravi.
- Izvajanje storitev v
naravi z vključevanjem
lokalnih kulturnih
posebnosti.

Pohodništvo, kolesarjenje
in drugi športi
(organizirani pohodi,
enostavno gorsko
kolesarjenje, cestno
kolesarjenje, jahanje,
zimski športi, padalstvo)

Nosilni produkt

Podporni
produkt

Smernice
razvoj
produktov

DOŽIVETJE NARAVE IN KULTURE

Aktivnosti na reki Kolpi
(vodeni programi
čolnarjenja ali izposoje
čolnov, sprostitev, kopanje,
SUP-anje, ribolov)

- Prilagoditve in dodatna
ponudba v nastanitvenih
objektih za potrebe športnih
aktivnosti.
- Zdrava in lokalna hrana
primerna za športnike.
- Infrastruktura prilagojena
športnim aktivnostim
(označene kolesarske poti,
ureditev območja ob reki
Kolpi, …).
- Vodeni programi s
poudarkom na interpretaciji
narave.

AVTENTIČNA
DOŽIVETJA
Kreativno
spoznavanje kulturne
dediščine (delavnice
izdelave tradicionalnih
izdelkov, igrifikacija
kot oblika
spoznavanja, programi
spoznavanja kulturne
dediščine)
Kulinarična doživetja
(vodene degustacije,
kulinarične delavnice,
programi za ljubitelje
vin)

- Vključevanje
tradicije v nastanitvene
objekte.
- Lokalno pridelana
hrana in tradicionalna
kulinarika.
- Izvajanje delavnic ter
degustaciji primerna
infrastruktura.
- Kreativne in
kulinarične delavnice z
vključevanjem.
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4.6.3

Promocija

Cilj ukrepov je privabiti goste z večjo kupno močjo. Danes je Bela krajina prepoznana kot cenejša
destinacija, kar želijo v prihodnjih letih spremeniti. Namesto enodnevnih obiskovalcev, ki pridejo na
oddih ob reko Kolpo ter organiziranih skupin, bo destinacija privabljala zahtevnejše goste, ki bodo
obiskali Belo krajino v vseh letnih časih za dlje časa. Marketinško sporočilo se glasi »Kjer narava v sebi
nosi izročilo dediščine.« (Strategija razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018 – 2022, 2017, str.
36).
Glavni namen turistov, ki obiščejo Belo krajino je, da pridejo po sproščen, kulture poln oddih in odmik
od vsakdana. Bela krajina se promovira kot enotna, zaokrožena in celovita destinacija v sklopu katere
delujejo z lastnimi identitetami štiri mikro destinacije. Trženjske povezave bodo vzpostavljene na treh
ravneh: najnižja raven štirih mikro destinacij (Metlika, Semič, Črnomelj in reka Kolpa), raven enovite
destinacije Bele krajine in raven destinacije Slovenija, v okviru katere je Bela krajina ena vodilnih
destinacij uvrščena v makro destinacijo Osrednja Slovenija in Ljubljana. V Strategiji je predvidena tudi
vzpostavitev tržne znamke. Ciljne skupine gostov so: zeleni raziskovalci, enodnevni obiskovalci in
posebni gostje (obiskovalci prireditev in MICE gostje).
V Strategiji je navedeno, da primarni trg ostaja domači trg, pri čemer se bo v prihodnjih letih delež
domačih turistov zmanjševal in rastel delež tujih gostov. Ključni izziv bo predstavljalo podaljšanje časa
bivanja v destinaciji in privabljanje gostov v času izven sezone.
Tržena komunikacija se udejanja preko več kanalov:






preko direktnega marketinga, kjer se neposredno nagovarja gosta preko rednih e- mesečnikov.
Z digitalnimi orodji z vzpostavitvijo skupnega profila na vseh družabnih omrežjih.
Preko predstavitev na sejmih in borzah.
Pospeševanje prodaje pri čemer gre za sodelovanje s specializiranimi organizatorji potovanj.
Promocijsko gradivo.

Operativni cilji z ukrepi so:




vzpostavitev enotne pojavnosti (tržna znamka, komunikacijska strategija, elementi enotne
pojavnosti in celovit sistem integracije tržne znamke),
vzpostavitev tržnega komuniciranja (trženjska strategija, popolnitev spletnih in tiskanih
materialov),
krepitev komuniciranja z notranjimi javnostmi (ozaveščanje turističnih ponudnikov in lokalnih
prebivalcev) (Strategija razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018–2022, 2017).
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5

PROSTORSKA ANALIZA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

Regija Bela krajina se nahaja na jugovzhodu Slovenije v neposredni bližini hrvaške meje. Meja s
Hrvaško skoraj v celoti poteka po reki Kolpi, z izjemo skrajnega severozahoda Bele krajine (slika 9).
Na območju Bele krajine sta dva mednarodna mejna prehoda Vinica na jugu in Metlika na vzhodu. Do
obeh poteka regionalna cesta, oba prehoda pa sta v neposredni bližini hrvaške avtoceste. Najbližji
avtocestni priključek Metliki je Novi grad ter Vinici Bosiljevo. Med tem, ko je na slovenski strani
najbližji avtocestni priključek Novo mesto.
Belo krajino zaznamuje njena geografska zaprtost. Na severu jo obdajajo Gorjanci in na zahodu
Kočevski rog. Iz fizičnogeografskega vidika je Bela krajina odprta proti Karlovški kotlini na vzhodu, ki
se nadaljuje v uravnan panonski svet. Fizična izoliranost se odraža v šegah, navadah in jeziku
Belokranjcev.

Slika 9: Lokacija Bele krajine
Najbližje večje središče Beli krajini je na slovenski strani meje Novo mesto in na hrvaški Karlovec. Oba
sta opredeljena, kot središča nacionalnega pomena v nacionalnih strategijah prostorskega razvoja. V
njih se nahajajo specializirane storitve in bolnišnica. Večina prebivalcev treh belokranjskih občin
zaposlitveno in iz vidika opravljanja različnih storitev gravitira v Novo mesto. Središči mednarodnega
pomena sta Zagreb in Ljubljana, oba oddaljena nekaj manj kot 100 km od Bele krajine. Oba mesta sta
hkrati prestolnici in imata na voljo več oskrbnih, institucionalnih in zdravstvenih storitev, v obeh se
nahaja tudi sedež največjih državnih univerz. Prebivalci Bele krajine praviloma gravitirajo v Ljubljano,
saj predstavlja prestolnico države. Znotraj Bele krajine leži Črnomelj, ki predstavlja središče
regionalnega pomena za svojo okolico, predvsem za območje treh belokranjskih občin.
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Glavna prometna povezava v smeri iz Slovenije proti Hrvaški je avtocestni odsek A2 med Ljubljano in
Zagrebom, ki prečka mejo na mejnem prehodu Obrežje. Ta krak avtoceste se Bele krajine v celoti izogne
in ji je najbližje v priključku Novo mesto – zahod. Kljub temu del prometa proti Hrvaški poteka po
glavni cesti G2-105 med Metliko in Novim mestom. In nekoliko manjši del po regionalni cesti R-216,
ki poteka iz Ivančne Gorice do Črnomlja in se kot R-218 nadaljuje proti mejnemu prehodu Vinica.
Naselja v Beli krajini se nahajajo bližje avtocesti na Hrvaškem, kot v Sloveniji. Najbližja avtocesta je
tako Hrvaška avtocesta A1, ki poteka iz Zagreba preko Karlovca in Splita do Dubrovnika.
5.1
5.1.1

Naravne značilnosti Bele krajine
Podnebje

Za Belo krajino je po Ogrinovi tipologiji podnebij Slovenije značilen zmernocelinski tip podnebja.
Zmernocelinsko podnebje je najbolj razširjeni tip v Sloveniji, saj pokriva del pokrajin na zahodu ter
celoten osrednji ter vzhodni del Slovenije, z izjemo
gorskih območij. Zmernocelinsko podnebje Slovenije
se uvršča po Koppenovi tipologiji v tip Cfb
(zmernotopla vlažna podnebja s toplim poletjem).
Značilnost tipa podnebja je, da so povprečne
temperature najtoplejšega meseca med 15 °C in 20 °C
ter najhladnejšega med 0 °C in -3 °C (Ogrin, 1996).
Znotraj zmernocelinskega tipa podnebja se loči več
podtipov
med
katerimi
je
ločen
podtip
zmernocelinskega podnebja jugovzhodne Slovenije
(subpanonsko podnebje Bele krajine). Podnebje je
glede na značilnosti temperatur zelo podobno podnebju
obpanonske Slovenije, ločuje pa se po padavinskem
režimu, ki je posledica bližine dinarske pregrade. Tako
prejme na leto več padavin (1200 do 1300 mm), ki so
po mesecih razporejene drugače. Najizdatnejše
padavine so v času jeseni, kar je značilno za
submediteranski tip padavinskega režima, ki prevladuje
v zahodni in osrednji Sloveniji. Značilno podnebje
skupaj z značilnim kraškim površjem povzroča
pogostost pojava suš v poletnih mesecih, saj je za kraški
relief značilen hiter odtok vode ter za podnebni podtip
pomanjkanje padavin v času vegetacijske dobe.
Posledično suše negativno vplivajo na kmetijske
donose (Plut, 2013).
Slika 10: Klimogram Črnomlja (Ogrin, 1996)
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Slika 11: Geološka karta Bele krajine
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»Ta stran je namenoma prazna.«
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5.1.2

Geologija in površje

Znanih je več razlag o nastanku imena Bela krajina. Poleg razlage o belih narodnih nošah in belih brezah,
je znana razlaga tudi o belem apnencu, ki se nahaja na površju in daje krajini bel izgled. Geološki
dogodki v preteklosti na tem območju se delijo na tiste, ki so vplivali na nastanek značilnih kamnin Bele
krajine ter na tiste, ki so oblikovali površje. Za Belo krajino so značilne bele sedimentne karbonatne
kamnine, ki nastanejo z usedanjem karbonatnih mineralov v plitvem in toplem morju. Večina kamnin
je nastala v obdobju mezozoika, ki se je začel pred 251 milijonov let in končal pred 65 milijoni let ter
se deli na obdobja trias, jura in kreda. V treh omenjenih obdobjih so v plitvem morju imenovanem Tetida
na obrobju kontinenta Godvane z usedanjem karbonatnega mulja, v katerega so se pomešali takrat živeči
morski organizmi, nastajale kamnine, ki so danes na površju Bele krajine. Nastali sta kamnini apnenec
in dolomit. Dolomit se od apnenca razlikuje po tem, da vsebuje mineral dolomit namesto kalcita, je bolj
krušljiv, ima manj fosilov in je boljši vodonosnik kot apnenec.
Najpogostejša kamnina Bela krajine je apnenec (slika 11), ki je na površju večinoma bele barve.
Najstarejše kamnine so zgornjetriasni dolomiti. Na območju Drašičev so značilna flišna tla, ki jih
sestavljajo muljevci, peščenjaki in breče. Slednji so nastali v času ob koncu krede, ko se je zapiral ocean
Tetida. Nastali so v globokem morju s podmorskimi plazovi, katerih vir je bila erozija mladega gorstva,
ki je nastalo ob koncu krede. V kasnejšem obdobju ob nastajanju novih gorstev so nastali tudi Dinaridi,
katerih del je Bela krajina. V času terciarja (obdobje kenozoika) so bili Dinaridi izpostavljeni zunanjim
silam, kar je privedlo do erozije karbonatnih kamnin in posledično je nastal boksit, ki je danes ohranjen
v vasi Hrast pri Vinici. Boksit je bil odkrit na več mestih, a je ruda preveč siromašna za ekonomsko
izkoriščenje. Na drugi strani so lignit v preteklosti izkoriščali na območju Kanižarice. Rudnik je v času
20. stoletja zaposloval številne Belokranjce in bil pomemben dejavnik gospodarskega razvoja v Beli
krajini. Lignit je nastal v miocenu, ko se je osrednji del današnje Bele krajine pogreznil, sočasno z
nastankom Panonske kotline. V ugreznjenem delu je nastalo močvirje, v katerem so se odlagali jezerski
sedimenti, ki so se s procesom karbonifikacije spremenili v premog (prevladuje lignit, rjavega premoga
je precej manj). Pri lignitu gre za premog z nizko kurilno vrednostjo, saj vsebuje le 60 do 70% ogljika.
Premogovnik danes ne deluje več, v njegovih prostorih pa je odprta razstava o geologiji Bele krajine in
o zgodovini premogovnika.
Najmlajšo podlago v Beli krajini tvorijo aluvialni nanosi vodotokov. Za Kolpo so značilni muljasto,
peščeni nanosi med tem, ko so za Lahinjo, Dobličico in Krupo značilni pretežno glinasti nanosi. Na
aluvialnih sedimentih se je razvila relativno rodovitna prst, medtem ko je na kraških tleh značilna bolj
plitva in kisla prst (Jeršek, Rožič, 2013).
Glavna geomorfološka značilnost Bele krajine je izrazita uravnanost, ki izstopa od bližnje ležečih
Gorjancev na severu in Poljanske gore na zahodu. Za najbolj uravnan del Bele krajine v osrednjem delu
in na severu se je uveljavilo ime črnomaljski ravnik. Na jugu ravniku sledi pas višjega sveta z različno
izoblikovanimi vrhovi. Nadaljevanje črnomaljskega ravnika proti jugu ob Poljanski gori pa predstavlja
Dragatuško podolje ali Podgorski ravnik.
Posledica prej omenjenih značilnih karbonatnih kamnin je značilno kraško površje. Na celotnem
območju prevladuje vrtačasto površje. Vzpete dele gradijo kopasti vrhovi, ki so značilnih za kraško
površje. Zaradi apnenčaste podlage se je pod površjem razvil bogat in raznolik podzemni kraški svet.
Ker gre za plitvi kras, globokih jam in brezen na črnomaljskem ravniku ni. Najbolj globoko jamo
predstavlja kraški izvir Dobličice, ki sega v globino 121 metrov. Najdaljša jama je jama Vidovec, ki je
aktivna vodna jama in se nahaja vzhodno od Metlike ter v dolžino meri 270 metrov.
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Kljub podzemnemu pretakanju vode je na površju Bele krajine razvita rečna mreža. Za reke so značilni
kraški kanjoni. Nastali so z globinskim vrezovanjem površinskih vod ob zniževanju gladine kraške vode
ali ob dvigovanju površja (Stepišnik, Natek, 2013).
Iz vidika turizma so pomembni različni geološki in geomorfološki pojavi, ki predstavljajo točke interesa
za obiskovalce. Te oblike je potrebno primerno varovati in bolj atraktivne tudi označiti. Med turistično
bolj atraktivne spadajo doline rek, vrtače in nekatere večje jame ter izviri. Na drugi strani preplet
kraškega površja in kulturne krajine predstavlja značilno podobo Bele krajine. Smiselno je ohranjati in
urejati razgledne točke in poglede na značilno krajino Bele krajine.
5.1.3

Rastlinstvo, gozdovi, prsti in posebne živali

Bela krajina je pretežno gozdnata, njena najbolj prepoznana drevesna vrsta pa je bela breza, po kateri
naj bi regija dobila ime. Bela krajina pripada obronkom Dinarskega gorstva, medtem ko v rastlinskogeografskem pogledu spada v preddinarsko fitogeografsko območje Slovenije. Kljub številnim
različnim popisom rastlinstva na izbranih območjih Bele krajine je še vedno floristično slabo raziskana,
saj do sedaj ni bilo izdelane še nobene celovite študije rastja in rastlinstva. Kljub temu je znano, da je
rastlinska pestrost Bele krajine v slovenskem merilu zelo velika. Na 3% površja Slovenije uspeva več
kot 1150 različnih praprotnic in semenk, kar predstavlja 33% za Slovenijo znanih taksonov. Med njimi
je 130 naravovarstveno pomembnih vrst, od katerih je 100 ogroženih in 70 zavarovanih.
Pečat rastlinstvu dajejo specifične klimatske in geografske značilnosti. Kraški značaj, nizka nadmorska
višina in pretežno proti jugu usmerjena pobočja se odražajo v višjih povprečnih letnih temperaturah.
Posledično skoraj tretjina rastlinskih vrst predstavljajo sredozemske, jugovzhodnoevropske rastline
skupaj z jugovzodnoalpskimi in ilirskimi vrstami. Drugi dve tretjini vrst so evropske, evrosibirske in
evrazijske vrste. Poleg naravnih vrst so danes na območju razširjene tudi invazivne rastlinske vrste, med
katerimi je največji delež ameriških vrst. Od drevesnih vrst je najbolj pogosta robinja, ki so jo sadili kot
medonosno rastlino, njen les pa so namesto hrastovega uporabljali v vinogradništvu za izdelavo sodov
ter opornih kolov v vinogradih (Vreš, Seliškar, 2013).
V Beli krajini je 68 % površja poraščenega z gozdom. Ta delež je skozi leta 20. stoletja skokovito
narastel, saj je bilo po podatkih zemljiškega katastra v letu 1965 poraščenih z gozdom le 27% površin,
leta 1970 46% in leta 1990 60%. Zaraščanje je bilo na prehodu iz 19. v 20 stoletje posledica gospodarske
krize, ki se je odražala v izseljevanju ljudi ter opuščanju kmetijske dejavnosti. Kasneje se je odseljevanje
zmanjšalo, a se je širjenje gozda nadaljevalo, zaradi opuščanja kmetijske dejavnosti ter zaposlovanja
ljudi v industriji.
V Beli krajini prevladuje listnati gozd. V višjih predelih prevladuje bukev (27 % lesne zaloge Bele
krajine), v nižjih predelih hrast graden (22 %) in beli gaber (11 %) ter na toplih pobočjih vinogradov
kostanj. Mešani in iglasti gozdovi so na višjih predelih obronkov Kočevskega roga, kjer gre za jelovo
bukove gozdove. Poleg tega so smreke prisotne na naravno kislih rastiščih v okolici Črnomlja in Gradca
ter na območjih, ki so jih zaradi gospodarske vloge lesa pogozdili s smreko (Grah, 2013).
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Slika 12: Pedološka karta Bele krajine
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Prsti Bele krajine so raznolike in so predvsem posledica različnih geoloških dejavnikov, naklona in
pretakanja vode (slika 12). Najbolj obsežna prst, ki se nahaja na kraškem ravniku v osrednjem delu Bele
krajine, je izprana prst. Zanjo je značilen poseben horizont (E), ki nastane z izpiranjem glinenih delcev
v nižje plasti prsti. Navadno je prst precej globoka. So značilno kisle prsti, zato je za kmetijstvo potrebno
dodatno apnenje. Sledi rjava pokarbonatna, ki je značilna za apnenčasta tla. Značilen je razgiban relief
brez vodotokov. Prst pa je izrazito žepasta – obsega različne globine. Na karbonatnih tleh, kjer so večji
nakloni je značilna rendzina. Gre iz vidika kmetijstva za relativno rodovitno prst, a je njen problem, da
je izredno plitva in se navadno nahaja na pobočjih. Velja omeniti tudi evtrične rjave prsti, ki so nastale
vzhodno od Metlike na mehkih (lapor in fliš) karbonatnih kamninah. So zelo primerne za kmetijstvo,
kar omogoča pridelavo kvalitetnega vina v okolici Drašičev (Repe, 2010).
Pokrajinska posebnost Bele krajine so belokranjski steljniki. Gre za kmetijsko površino, ki je porasla s
posameznim drevjem, med katerimi so najbolj pogosti rdeči bor, breza in trepetlika. V podrasti
steljnikov so značilno orlova praprot, jesenska vresa in spomladanska resa. Steljniki so nastali na
preteklih izsekanih nižinskih gozdovih belega gabra in hrasta, ki so jih kmetje spremenili v obdelovalne
površine. Redčenje dreves ter košnja stelje za hrano živalim je vodila k nastanku steljnikov. Kljub temu
da so v nekaterih strokovnih besedilih steljniki opredeljeni kot degradirane površine, danes tvorijo
značilno kulturno krajino Bele krajine. Številni ljudje ob misli na Belo krajino najprej pomislijo na
steljnike porasle z belimi brezami. Zaradi opuščanja steljarjenja in pogozdovanja z gospodarsko
pomembnimi drevesnimi vrstami, so danes številni steljniki zaraščeni. Najbolje ohranjeni steljniki so v
okolici Drašičev, Vinomerja, Bojancev, Gribelj, Adlešičev, Vinice in Semiča. Znotraj steljnikov se je
razvila prav posebna zakladnica rastlinskih in živalskih vrst. Sistematične raziskave so pokazale, da na
območjih steljnikov domuje preko 300 rastlinskih vrst in več kot 38 vrst ptic ter več kot sto gliv
(Ivanovič, 2013).
Živalstvo Bele krajine se v svojih značilnostih posebno ne razlikuje od živalstva drugod po Sloveniji.
Posebno živalsko vrsto, ki živi le v okolici Črnomlja pa predstavlja črni močeril ali črna človeška ribica.
Gre za vrsto, ki so jo leta 1986 (300 let za belim močerilom) odkrili v izviru Dobličice. Kasneje so jo
odkrili tudi v izviru Jelščevniščice v bližini kraja Jelševnik pri Črnomlju. Tako kot beli živi tudi črni
močeril le v jamskih vodah, razlikuje pa se po zelo temni pigmentirani koži in bolj normalno razvitih
očeh. Glavo ima sorazmerno krajšo in bolj zaobljeno. Biokemijske raziskave so pokazale, da je dolenjski
beli močeril tesneje soroden s črnim močerilom, kot z belim notranjskih močerilom. Strokovnjaki
predvidevajo, da se je črni močeril razvil iz dolenjske skupine, ki je zaostala pri prilagajanju na jamsko
okolje (Bulog, 2013).
Za razvoj pohodništva in kolesarjenja ter ostalih oblik sprostitev v naravi predstavljajo belokranjski
gozdovi primerno okolje. Ob tem je potreben zmeren razvoj teh dejavnosti, s katerimi se ohranja prvotno
funkcijo gozdov kot habitatov za različne rastlinske in živalske vrste. Iz vidika turizma je smiselno
ohranjati tudi steljnike, kljub opuščanju steljarjena s strani domačih kmetov. Steljniki predstavljajo
pomembno turistično zanimivost. Smiseln bi bil tudi razvoj zgodbe povezane s črnim močerilom in
njegovo vključitev v turistične produkte in ponudbo turizma Bele krajine
5.1.4

Vode

Rečna mreža Bele krajine je zaradi kraških značilnosti redka (slika 14). Območje Bele krajine je v celoti
porečje Kolpe. V Kolpo se izlivajo pritoki Lahinje, Podturnščice z Obrhom, Dobličice, Krupe in drugi
precej manjši pritoki. Kolpa je najdaljša reka v Beli krajini in izvira na Hrvaškem v Gorskem kotarju
pod pobočji Risnjaka ter je v celoti dolga 294 km, od tega 118 km teče po Hrvaško-Slovenski meji.
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Kolpa nekaj kilometrov po Metliki zavije na Hrvaško ter se pri Sisku izlije v Savo. Za Kolpo je značilen
dinarski tip dežno-snežnega režima, v katerem je prvi višek posledica taljenja snega spomladi in drugi
jesenski višek posledica jesenskega deževja. Pomembna značilnost Kolpe je, da se na območju Bele
krajine v poletnem času segreje tudi nad 25 °C, kar poleg čiste vode pritegne številne kopalce.
Druga najdaljša reka v Beli krajini je Lahinja, ki meri 33,4 km. Izvira iz več kraških izvirov v bližini
vasi Knežina, Belčji Vrh in Mali Nerajec. V zgornjem toku reka zaradi nizkega strmca vijuga po
uravnanem površju. Povirni del Lahinje je zavarovan kot Krajinski park Lahinja. Vanjo se izliva več
manjših rek, med drugim pri Dragatušu Podturnščica. Po toku navzdol se v Lahinjo izlivata še Dobličica
in Krupa. Dobličica izvira pri vasi Dobliče in njen izvir predstavlja glavno črpališče pitne vode za Belo
krajino. Med tem, ko Krupa izvira v bližini vasi Krupa v zatrepni dolini, nad izvirom pa se dviga
mogočna skalnata stena, ki privablja številne ljubitelje narave (Plut, Trobec, Lampič, 2013).
Slika 13: Izvir reke Krupe (Osebni arhiv)

5.1.5

Območja Nature 2000, naravne vrednote in zavarovana območja

»Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah EU z
osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče rodove.« (Kaj je NATURA 2000, 2020).
Območja so določena na podlagi direktive o habitatih, sprejete iz strani Evropske unije leta 1992 in
direktive o pticah, sprejete leta 1979. Območja so prikazana na sliki 15.
Na območju Bele krajine je opredeljenih 19 območij NATURA 2000. Območja NATURA 2000
pokrivajo 27.718 ha, kar predstavlja 46,5 % površja Bele krajine, medtem ko je pokritost z Slovenije
NATURA 2000 35 %. Med 19 območji jih 18 spada med območja zavarovana s habitatno direktivo. To
so območja poimenovana: Bela krajina, Bezgovka, Divji potok, Dobličica, Dolenji Suhor, Gorjanci –
Radoha, Gornji kal, Gradac, Kočevsko, Kolpa, Lahinja, Marindol, Metlika, Petrišina jama, Rožnodolski
potok, Stobe – Breg, Veliko bukovje in Vrčica. Na drugi strani je s ptičjo direktivo zaščiteno območje
imenovano Kočevsko, ki obsega zahodni del Bele krajine (Hudoklin, 2013).
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Slika 14: Hidrografija Bele krajine
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Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave je bilo v letu 2020 v Beli krajini opredeljenih
812 naravnih vrednot. Od tega je 666 naravnih vrednot jam, 83 točkovnih naravnih vrednot in 63
območij naravnih vrednot. Vseh 666 jam in 77 ostalih naravnih vrednot je opredeljenih kot naravne
vrednote državnega pomena. Za te vrednote je pristojna država in imajo mednarodni ali narodni pomen
(Simičič, 2020). Naravne vrednote predstavljajo vso naravno dediščino na območju Slovenije. So vsi
redki, znameniti ali dragoceni naravni pojavi ali drugi deli žive in nežive narave, naravnega območja,
ekosistema krajine ali oblikovane narave. To so minerali, geološki pojavi, fosili, podzemni in površinski
kraški pojavi, soteske ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki, izviri, brzice, slapovi, jezera ter
rastlinske in živalske vrste z njihovimi ekosistemi ali življenjskimi prostori. Dejavnosti ali posegi se na
naravnih vrednotah lahko izvajajo le izjemoma, če ni drugih tehničnih ali prostorskih možnosti. Pri tem
je potrebno skrbeti, da se naravna vrednota ne uniči ali spremeni svoje lastnosti, zaradi katerih je bila
opredeljena kot naravna vrednota (Varstvo naravnih vrednot, 2020). Med naravnimi vrednotami na
območju Bele krajine, ki niso opredeljene kot jame, prevladujejo kraški izviri, vaški kali in posamezna
drevesa.
Ena od oblik varstvenih ukrepov, s katerimi varujemo območja narave, je zavarovanje vrednejših
naravnih območij z občinskim ali državnim predpisom. Po zakonu o ohranjanju narave so opredeljena
zavarovana območja, katerih namen je varovanje naravne dediščine. Zavarovana območja se delijo na
širše zavarovana območja, med katere štejemo narodne, regijske in krajinske parke, ter na ožje
zavarovana območja, kamor uvrščamo strogi naravni rezervat, naravne rezervate ter naravne spomenike.
V Beli krajini se nahajata dva krajinska parka, ki predstavljata najbolj milo obliko varovanja narave.
Namen krajinskih parkov je ohranjanje narave poleg tega pa je še vedno dovoljena kmetijska raba,
rekreacija in druge trajnostne oblike rabe prostora.
Krajinski park Kolpa se nahaja na skrajnem jugovzhodnem robu Slovenije ob meji s Hrvaško. V celoti
leži v občini Črnomelj. Park je bil z občinskim odlokom zavarovan leta 1998, kasneje leta 2006 pa ga
je vlada z uredbo zavarovala zaradi nacionalnega pomena. Namen ustanovitve parka je ohranitev
naravnih vrednot, krajinske pestrosti in biotske raznovrstnosti. Poleg tega velik del parka leži v območju
Natura 2000 in ekološko pomembnemu območju, zato je upravljanje parka podrejeno zagotavljanju in
upravljanju teh območij. Krajinski park se razprostira ob mejni reki Kolpi med Starim trgom in Dragoši
ter obsega 4331,51 ha. V parku živi približno 1.100 prebivalcev, večja naselja pa so Stari trg, Sinji Vrh,
Vinca in Adlešiči. Upravljalec krajinskega parka je Javni zavod Krajinski park Kolpa.
Glavna znamenitost parka je reka Kolpa s svojo dolino, ki večkrat spremni svoj značaj. Med Učakovci
in Vinico je značilna širša rečna dolina, ta se zoži pri Podklancu ter se po Žuničih še izdatneje zoži in
tvori kanjon s prepadnimi skalnimi stenami. Pri Fučkovcih se dolina zopet razširi in teče po ravninskem
svetu aluvialnih nanosov. Za Kolpo je značilna velika pestrost in ohranjenost obvodnih in vodnih
življenjskih prostorov, razgibanost struge, brzice in prodišča, ki dajejo kvalitetno okolje za bivanje
različnim rastlinskim in živalskim vrstam.
Po podatkih spletne strani Krajinskega parka Kolpa je na območju parka evidentiranih 66 naravnih
vrednot, med katerimi je 21 jam. Vse vrednote imajo status naravne vrednote državnega pomena. Med
naravnimi vrednotami je 16 zavarovanih, kot naravni spomeniki. To so Marindol – Steljniki, MarindolVrtače, Dečinska stana, Lipa v vasi Marindol, Marindolska loza, Marindolski steljniki, Velika stena nad
Radenci, Vrhovske vrtače, Zdenec Jarbol, Ziljske vrbe, Dolenjski zdenec, Fortunova brajda, Fučkovski
zdenec, Grajska lipa, Jama v kamnolomu in Kobiljača. V parku se prav tako nahaja edini slovenski strog
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naravni rezervat Hrastova loza, ki je v resnici bukov gozd, v katerem gnezdi največja slovenska kolonija
sivih čapelj.
Krajinski park Kolpa krasi dobro ohranjena kulturna krajina s steljniki in skrbno obdelanimi vrtačami
ter kulturnimi terasami. Posebnost parka so domačije imenovani dvori, ki so kmetijska poslopja zaprta
iz vseh strani. Ob reki so opazni ostanki 16 mlinov in žag. V okolici Adlešičev in Preloke so se ohranile
številne domače obrti: izdelava lanenega platna, vezenje, pisanje pisanic in pletarstvo. V kulturnem oziru
je zanimivo območje v bližini Preloke, kjer so se ohranili potomci Uskokov z značilno pravoslavno vero
in tradicijo. V parku je zaradi bogate kulturne dediščine zavarovanih 42 kulturnih spomenikov (Krajinski
park Kolpa, 2020; Ivanovič, 2013).
V prihodnosti želijo sedež krajinskega parka iz Adlešič preseliti v Grdune (uradno vas Balkovci), kjer
bodo uredili tudi informacijski center. Za projekt so že izdelane idejne zasnove ter kupljena zemljišča
ter stavbe, kjer se naj bi objekt umestil.
Krajinski park Lahinja je drugi krajinski park in leži v osrčju regije v bližini kraja Dragatuš.
Razprostira se ob povirnem toku reke Lahinje. Park je bil zavarovan leta 1982 z občinskim odlokom
Občine Črnomelj. Upravljalec parka je RIC Bela krajina. Znotraj mej parka živi približno 30 prebivalcev
v delu naselja Pusti Gradec in v Mali Lahinji.
Park sestavljajo kmetijske površine, gozd, močvirja in vlažni travniki. Velika biotska pestrost je v t.i.
lugih, ki se nahajajo ob izlivu pritoka Nerajčica v Lahinjo in so zaščiteni kot naravni rezervati z imenom
Lahinjski in Nerajski lugi. Dejansko gre za območja nizkega barja, v katerem živijo redke rastlinske in
živalske vrste, kot so močvirska kukavica, navadna rezika, navadni kačji jezik in močvirski svišč ter
metulja frfotavček in močvirski cekinček. Med pticami prevladujejo ptice pevke, med katerimi je najbolj
znan vodomec, ki je tudi upodobljen v znaku krajinskega parka.
Površje parka sestavljajo tudi številni kraški pojavi, kot najbolj znan je ponorna jama Zjot. Prav tako je
na območju več kot deset kraških izvirov. Znotraj parka je posebej zavarovanih osem naravnih ter šest
kulturnih spomenikov in prej omenjena naravna rezervata. O bogati zgodovini pa pričajo arheološki
ostanki v bližini Pustega Gradca in Velikega Nerajca. Od 16. do 18. stoletja je v Pustem Gradcu stal tudi
grad, ki so ga kasneje porušili.
Po krajinskem parku vodi krožna pot z informacijskimi tablami o naravnih atrakcijah. V letu 2019 so
izdelali leseno pot po mokriščnih Nerajskih lugih, učno pot po Nerajskih lugih ter opazovalnico za
opazovanje ptičev in drugih živali (Krajinski park Lahinja, 2020; Ivanovič, 2013).
Bogata naravna dediščina Bele krajine predstavlja potencial za razvoj v smeri okoljskega, zelenega in
trajnostnega turizma. Osrednja območja za razvoj aktivnosti v naravi so obronki Kočevskega Roga in
osrednji del Bele krajine s KP Lahinja ter območje narave ob reki Kolpi, kjer se nahaja KP Kolpa.
Pomembno je preprečiti pritiske in neželene posege v naravno okolje, ki jih lahko povzroči pretiran
turistični obisk ter investicije v turistično infrastrukturo. Opredeljena območja varovanja narave v Beli
krajini s svojimi ukrepi in upravljavskimi načrti že danes primerno ščitijo in prezentirajo naravno
dediščino območja.
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Slika 15: Naravne vrednote, NATURA 2000 in zavarovana območja Bele krajine
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5.2

Družbene značilnosti Bele krajine

Bela krajina obsega območje občin Črnomelj, Metlika in Semič. Površina obsega 596 km2, kar
predstavlja 22,3 % površine Jugovzhodne statistične regije ter 2,9 % Slovenije. Največja izmed občin
je občina Črnomelj s površino 339,7 km2 (na 5. mestu v Sloveniji po velikosti) in 13.355 prebivalci
konec leta 2019, po prebivalstvu ji sledi občina Metlika s površino 108,9 km2 in 8.322 prebivalci ter
občina Semič s površino 146,7 km2 in 3.947 prebivalci. Skupno število prebivalcev Bele krajine je bilo
26.624 konec leta 2019 ter gostota prebivalstva 44,5 prebivalcev/km2 (SURS, 2019). V Beli krajini je
leta 1869 živelo skoraj 26.000 ljudi, vendar je kmalu za tem pričelo število prebivalstva padati zaradi
množičnega izseljevanja prebivalcev. V letu 1910 zabeleženih manj kot 22.000 prebivalcev. Šele v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je začelo prebivalstvo zopet naraščati, kot posledica
industrializacije.
V Beli krajini prevladuje razpršen poselitveni vzorec, med katerim prevladujejo gručasta naselja. Prav
tako so nekatera naselja razložena, v obkolpskem delu pa prevladujejo obcestne vasi. V Beli krajini je
226 naselij (Plut, 2001). Med naselji je največje naselje Črnomelj s 5.585 prebivalci, sledi Metlika z
3.206 prebivalci in Semič z 1.998 prebivalci. Naselja z nad 300 prebivalci so še Tribuče (321), Griblje
(337), Gradac (365), Rosalnice (420), Lokve (518) in Kanižarica (607) (SURS, 2019). Največje gostote
poselitve so dosežene v treh večjih krajih ter v okolici Dragatuša, Vinice, Gribelj ter v naseljih
severozahodno od Metlike (slika 16). Celoten zahodni del Bele krajine, kjer se Kočevski rog dviga nad
Belo krajino, je redko poseljen. Enako velja za območje Velikega Bukovja med Adlešiči, Vinico in
Bojanci.
Preglednica 4: Osnovni statistični podatki po občinah (SURS, 2018; SURS, 2019)
Statistični kazalnik
Število prebivalcev
Povprečna starost
Skupni prirast
Povprečna neto plača
Število podjetij
Stopnja
registrirane
brezposelnosti

Občina Črnomelj
13.355
44,5
-18
1.102 €
1.033
10,9 %

Občina Metlika
8.322
44,2
39
1.005 €
602
10,1 %

Občina Semič
3.947
43,8
59
983 €
845
8,9 %

Po podatkih SURS je za vse tri Belokranjske občine značilno staranje prebivalstva in podpovprečna
gospodarska razvitost (preglednica 4). Povprečna starost v Sloveniji je 43,4 leta, medtem ko je v občini
Črnomelj 44,5, v občini Metlika 44,2 in v občini Semič 43,8. Poleg tega je indeks staranja nad 100, kar
pomeni, da je več oseb starejših od 65 let v primerjavi z osebami mlajšimi od 15 let. Indeks staranja za
Slovenijo znaša 132,9. V občini Semič je indeks podpovprečen z vrednostjo 131,7, v občini Metlika
(145,6) in Črnomelj (143,2) pa nadpovprečen. Naravni prirast na 1000 prebivalcev je bil v zadnjih osmih
letih v občini Črnomelj negativen in je imel največjo vrednost v letu 2018 z vrednostjo -6 prebivalcev
na 1000 prebivalcev. Negativen naravni prirast je opazen tudi v občini Metlika v zadnjih 12 letih. V letu
2018 je znašal -4 na 1000 prebivalcev. V Sloveniji je istega leta naravni prirast znašal -0,4 in je bil v
preteklih desetih letih večinoma pozitiven. Na drugi strani je z izjemo leta 2009 in 2015, v Semiču
naravni prirast v zadnjih desetih letih pozitiven. V letu 2018 je znašal celo 6,4 prebivalca na 1000
prebivalcev. Selitveni prirast je bil v vseh treh občinah v letu 2018 pozitiven, torej se je več ljudi v
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občine priselilo, kot iz njih odselilo. Na 1000 prebivalcev je v občini Črnomelj znašal 4,8, občini Metlika
8,6 in občini Semič 9,3. V Sloveniji je skupni selitveni prirast na 1000 prebivalcev znašal 7,2. Skupni
prirast, ki obsega tako selitveno gibanje kot tudi naravno gibanje prebivalstva je bil v letu 2018 negativen
le v občini Črnomelj. Znašal je -1,3 na 1000 prebivalcev oziroma število prebivalcev v občini Črnomelj
se je v letu 2018 znižalo za 18. Na drugi strani je narastlo prebivalstvo v občini Semič za 59 prebivalcev
(15,7 na 1000 prebivalcev) in v občini Metlika za 39 (4,7 na 1000 prebivalcev) v letu 2018 (SURS
2018).
Za vse tri občine so značilne podpovprečne plače. Zadnji mesec v letu 2019 je tako povprečna plača
delavcev v Sloveniji znašala bruto 1.855 € in neto 1.215 €, v Črnomlju bruto 1.622 € in neto 1.102 €, v
Metliki bruto 1500 € in neto 1.005 €, ter v Semiču bruto 1.440 € in neto 983 € (SURS, 2019). Na
relativno slabo stanje gospodarstva kažejo kazalniki stopnje registrirane brezposelnosti, ki so v vseh treh
občinah pod slovenskim povprečjem. V zadnjem mesecu leta 2019 je bila stopnja registrirane
brezposelnosti v Sloveniji 7,7, v Semiču 8,9, Metliki 10,1 in Črnomlju 10,9 (ZRSZ, 2019).
Po podatkih SURS je bilo v letu 2018 v Črnomlju 1.033 podjetij z 3.535 zaposlenimi, v Metliki 602 z
2.723 zaposlenimi in v Semiču 230 z 845 zaposlenimi. V povprečju so imela podjetja v Črnomlju 3,4
zaposlene na podjetje, v Metliki 4,5 in v Semiču 3,7. Za primerjavo je bilo povprečje Sloveniji 4,6
zaposlenih oseb na podjetje (SURS, 2019).
Podjetje z največ zaposlenimi danes v Črnomlju je podjetje Akrapovič d. d. s sedežem v Ivančni Gorici
in približno 1000 zaposlenimi, od katerih je 700 zaposlenih v Črnomlju. Podjetja z večjim številom
zaposlenih so še Livar d.d. (skupaj z zaposlenimi na različnih lokacijah je okoli 600 zaposlenih), Adria
dom d.o.o. (208 zaposlenih), Esol (160 zaposlenih) in Polycom (Kako poslujejo črnomaljska
podjetja,…, 2017). Največje podjetje v Metliki je Kolpa d.d., kjer je skupaj je v družbi zaposlenih 570
ljudi od tega v Metliki 380 (Metliška Kolpa…, 2015). Drugi večji zaposlovalci so še Kmetijska zadruga
Metlika, Beti Metlika d.d., Komet Metlika d.d., Don don d.o.o., Status d.o.o. in Repromat d.o.o. V
semiški občini je večje podjetje Iskra IP, d.o.o. z približno 450 zaposlenimi in Cablex Plastik z 134
zaposlenimi (Semiški privatniki…, 2017).
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Slika 16: Gostota prebivalstva Bele krajine
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5.2.1

Zgodovinski oris Bele krajine

Za poznavanje današnjega družbenega stanja obravnavnega območja je potrebno proučiti pretekel
zgodovinski razvoj. Poleg tega je zgodovina pomemben vir turističnega razvoja, saj so zgodovinske
posebnosti, različni ostanki in najdišča, zgodovinski muzeji in zgodbe iz preteklosti lahko privlačni za
turiste, ki obiščejo neko regijo ali kraj. V tem poglavju bomo na kratko prestavili zgodovinski razvoj
obravnavanega območja s poudarki na zanimivostih, ki so atraktivne za turiste.
Najstarejša poselitev Bele krajine sega v 11. tisočletje pr. Kr. v obdobje konca paleolitika, ko so
Judovsko jamo pri reki Krupi, kot občasno postojanko poseljevali nabiralci in lovci. Najstarejša stalna
poselitev pa sega v obdobje mlajše kamene dobe sredi 5. tisočletja, ko so poljedelci in živinorejci
poseljevali rodovitna območja ob rekah Kolpe, Lahinje in Krupe. Odkriti so bili ostanki naselbin v
Pustem Gradcu, Gradcu in Moverni vasi. V starejši kameni dobi je bil razcvet prazgodovinskih skupnosti
na področju Bele krajine. V tem času so nabirali površinsko železovo rudo ter živeli v značilnih gradiščih
– naselbinah na vrhovih hribov in gričev. Ljudi so pokopavali v gomilah, ki so bile odkrite na
arheološkem najdišču Kučar. Sledila je mlajša železna doba in značilno pokopavanje v žarnih grobiščih.
V tem obdobju so Belo krajino poseljevali ilirski Japodi in keltski Tavriski in Latobiki (Mason, 2009).
Po Oktavijanovih vojnah leta 35-33 pr. Kr. je bilo ozemlje Bele krajine vključeno v rimski imperij.
Večje središče je predstavljalo le naselje na okljuku v Črnomlju. Bela krajina je bila vključena v
provinco Panonijo. Večino prebivalstva so tvorili staroselci, ki so se preselili iz višje utrjenih naselij na
ravnino. Ostanke večjih podeželskih kmetij so odkrili v Otoku pri Podzemlju, Ogulinu pri Vinici in na
Štrekljevcu. Za Rimljane Bela krajina iz ekonomskega vidika ni bila zanimiva. Poljedelstvo je pokrivalo
lokalne potrebe, pomembno je bilo le železarstvo in tranzitni promet. Iz tega obdobja je ohranjeno
svetišče sončnega boga Mitre nad Rožancem (Dular, 1986). V času med 5. in 7. stoletjem v času
preseljevanja narodov je pokrajina nudila zavetje pokristjanjenim in romaniziranim staroselcem.
Najpomembnejši nahajališči iz tega časa sta utrjena naselbina na prostoru zgodovinskega jedra Črnomlja
in starokrščansko cerkveno središče na Kučarju.
Iz obdobja zgodnjega srednjega veka je v Beli krajini odkritih le nekaj ostankov. Edini dokaz o pristnosti
Slovanov so njihovi grobovi iz 10. in 11. stoletja v bližini cerkve sv. Petra v Črnomlju (Bela krajina –
zgodovinski oris, 2011). Bela krajina je v 11. stoletju spadala pod ogrsko-hrvaško oblast. Pod hrvaško
oblastjo je bilo vse do 12. stoletja, ko jo je zasedel Albert Višnjegorski. V listini ob ustanovitvi župnije
Črnomelj leta 1228 je prvič omenjeno naselje Črnomelj in dežela Metlika, ki je bila ime za celotno Belo
krajino. Novo pridobljeno ozemlje je Oglejski patriarh vključil v cerkveno provinco nemškega
cesarstva. Do konca 13. stoletja se je oblast nad Belo krajino stalno menjavala. Oblast nad njo so imeli
grofje Višnjegorski, Andeški, Babenberžani in Spanheimi. V lasti jo je imel tudi češki kralj Otokar
Premysl, po katerem so oblast prevzeli Goriški grofi. V času Goriških grofov do konca 14. stoletja je
Novi trg (prvotno ime Metlike) postal središče celotne goriške dežele – Grofije v Marki in Metliki.
Dežela je ostala ločena od habsburške Krajnske vse do 16. stoletja. V času nadvlade Goriških grofov so
se gradili številni gradovi, oblikovala fevdalna gospostva in kolonizirale kmetijsko rodovitna območja.
Po smrti Alberta III. leta 1374 je Bela krajina po dedni pogodbi pripadla Habsburžanom. V 15. stoletju
so za nekaj let na oblast prišli tudi Celjski grofje, vendar se je po smrti Ulrika II. Celjskega leta 1456
oblast zopet vrnila Habsburžanom (Kosi, 2008).
Leta 1407 sta Črnomelj in Metlika prejela mestne pravice. Tako sta dobila svojo upravo, lastno sodstvo
ter pravico do sejmov. Meščani so bili oproščeni tlake, desetine in mitnine, plačevali pa so davek
deželnemu knezu ter varovali mestno obzidje (Kramarič, 1999). V 14. stoletju so se na območje
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severozahoda današnje Bele krajine priselili Kočevski Nemci, ki so jih naselili grofje Ortenburžani iz
Koroške in Tirolske. Kočevski Nemci so na tem območju živeli vse do leta 1941. Sledilo je obdobje
turških vpadov, ki se je začelo leta 1408 s prvim napadom na Metliko. Za obrambo pred Turki so ljudje
na podeželju gradili tabore okoli cerkva, meščani so utrdili mestna obzidja, hkrati pa so v 16. stoletju
ustanovili t. i. Vojno krajno z obrambnimi gradovi v Metliki, Pobrežju in Vinici. Črnomelj je v 16.
stoletju postal obrambno oporišče. V tem času je Črnomelj doživel gospodarski razcvet, saj so se vanj
preselili številni obrtniki in trgovci, ki so oskrbovali vojsko. Razcvet je trajal do izgradnje trdnjave
Karlovec ob koncu 16. stoletja (Dular, 1985).
V prvi polovici 16. stoletja so se najprej na območje Žumberka in kasneje na območje Bele krajine začeli
naseljevati srbski begunci (Uskoki), ki so bežali pred napadi Turkov. Uskoki so bili oproščeni plačevanja
davkov, dobili so plačilo ter posest, v zameno pa so opravljali vojaške naloge v Vojni krajni. S prihodom
Uskokov se je spremenil verska in etnična podoba Bele krajine. Še danes v vaseh Marindol, Miliči,
Paunoviči in Bojanci živijo potomci Uskokov z značilno tradicijo in vero. Tudi Belo krajino je v 16.
stoletju zajelo reformacijsko gibanje. V Metliki in Črnomlju sta bili zgrajeni protestantski cerkvi ter
delovali protestantski šoli. Val protireformacije je v začetku 16. stoletja hitro zatrl protestantsko vero
(Bela krajina – zgodovinski oris, 2011).
17. stoletje je minilo v znamenju kuge, kolere in številnih požarov, ki so prizadeli naselja Bele krajine.
Zaradi številnih naravnih nesreč in bolezni se so v 17. in 18. stoletju tudi v Beli krajini sodili številnim
ljudem, ki so bili obtoženi čarovništva. Velik proces se je zgodil v Poljanah pri Predgradu, ko so večje
število čarovnikov in čarovnic obsodili na smrt (Kramarič, 1999).
V času med leti 1809 in 1813 je bila Bela krajina vključena v ozemlje ilirskih provinc. Metlika in
Črnomelj sta postala sedeža samostojnih kantonov novomeškega distrikta. Doba Francozov ni pustila
večjih sprememb in tako je območje zopet prišlo pod ozemlje Avstrije (Bela krajina – zgodovinski oris,
2011).
Po letu 1848 je sledila opustitev fevdalnega reda. Kmetje so z zemljiško odvezo dobili zemljo, ki so jo
morali še odplačati. Prišlo je do razslojevanja med kmeti posestniki ali »gruntarji« ter »kajžarji« in na
kmete, ki so ostali brez zemlje. Že v tistem času so številni Belokranjci poiskali boljše življenje v tujini.
V drugi polovici 19. stoletja so se začela ustanavljati številna društva, med drugim čitalnice ter prva
požarna obramba na Slovenskem leta 1869 v Metliki (Kramarič, 1999). Hkrati je zaradi slabih socialnih,
gospodarskih razmer in tudi trtne uši ob koncu 19. in začetku 20. stoletja prišlo do množičnega
izseljevanja Belokranjcev v Ameriko, Kanado, Argentino in Francijo. Leta 1914 je Bela krajina dobila
prvo železniško povezavo. Z železnico se je pričel razvijati tudi izletniški turizem (Balkovec Debevec,
2008)
Prvi svetovni vojni je sledil nastanek Države SHS in kasneje Kraljevine SHS. Aprila 1919 je nekaj
Viničanov razglasilo lastno Viniško republiko, kar je trajal tri dni, dokler jo orožniki niso ukinili
(Kmečki živelj pred stotimi leti…, 2019). V času med obema vojnama so v Beli krajini nastala številna
društva med drugimi tudi Tujsko-prometno društvo, katerega cilj je bil razvoj turizma in bogatitev
kulturnega življenja (Kramarič, 1999). Z Nemškim napadom 6. aprila 1941 se je na slovenskih tleh
začela 2. svetovna vojna. Napadu je kmalu sledila kapitulacija Jugoslavije, ki so si jo razdelili okupatorji.
Del Dolenjske z Belo krajino so zasedli Italijani. Tudi na ozemlju Bele krajine so se organizirala prva
odporniška gibanja v okviru Osvobodilne fronte, ki so organizirala številne napade na okupatorje.
Pomemben trenutek v zgodovini Bele krajine je bila kapitulacija Italije 8. 9. 1943. Za tem je Bela krajina
postala politično, gospodarsko, kulturno in vojaško središče ter prvo osvobojeno ozemlje Slovenije.

69

Slika 17: Območja kulturne dediščine v Beli krajini
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V Črnomelj so se preselili sedeži Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije, Glavnega štaba
Narodnoosvobodilne vojske in Izvršnega odbora OF. Poleg tega so se v Belo krajino preselile tudi ostale
pomembne ustanove, kot je Znanstveni inštitut, Radio OF, Denarni zavod, Narodno gledališče in drugi.
Leta 1944 je v Črnomlju potekalo prvo zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta v
sokolskem domu, ki je predstavljal temelj slovenske državnosti. Po drugi svetovni vojni je sledila
obnova ter postopna industrializacija. Nastajale so številne tovarne, ki smo jih podrobneje predstavili v
predhodnem poglavju (Bela krajina – zgodovinski oris, 2011).
5.2.2

Kulturna dediščina Bele krajine

Na območju Bele krajine je v registru nepremične kulturne dediščine vpisanih 746 enot (slika 17). Pri
tem je potrebno upoštevati, da se enote podvajajo, saj je lahko za isti kulturni spomenik ali območje
dediščine označeno vplivno območje pod istim imenom. Tako je dejansko število vpisov v registru 593,
saj je glede na režim varovanja 6 enot opredeljenih kot vplivno območje kulturnega spomenika in 147
kot vplivno območje dediščine. Glede na opredeljene režime varovanja kulturne dediščine je izmed 593
vpisov 135 enot opredeljenih kot kulturni spomenik, 326 kot območje dediščine iz strokovnih podlag,
22 kot območje dediščine brez strokovnih zasnov in 110 arheoloških najdišč.
Izmed 593 vpisov v register kulturne dediščine je po tipu:










116 sakralna stavbna dediščina - cerkve, kapelice in verska znamenja,
201 profana stavbna dediščina - gradovi, graščine, hiše, kašče, šole, idr.,
129 arheološka dediščina,
97 memorialna dediščina – spominske plošče, spomeniki, pokopališča, idr.,
13 naselbinska dediščina –mestno jedro Črnomlja, Metlika, Stari trg, Vinica, Drašiči, idr.,
3 kulturna krajina – vrtače pri Vrhovcih, dolina na kraškem svetu pri Dolnjem Suhorju pri
Metliki in steljniki pri Drašičih,
1vrtnoarhitekturna dediščina – grad Gradac s parkom,
1 zgodovinska krajina – območje partizanskih delavnic Stare Žage,
32 ostalo – kjer prevladujejo ruševine bivših kočevarskih vasi (RKD, 2020).

Enote kulturne dediščine so po območju Bele krajine razporejene razpršeno. Iz vidika turizma so najbolj
atraktivna območja, kjer je večja zgostitev različnih tipov kulturne dediščine. Največje zgostitve
predstavljata mesti Črnomelj in Metlika ter območje v okolici Podzemlja. V Črnomlju in Metliki je
veliko število profane stavbne dediščine, med katere sodijo predvsem meščanske hiše, grad in drugi
pomembni objekti. Največ arheoloških najdišč je v okolici Metlike, Črnomlja in Dragatuša ter ob Kolpi
pri Gribljah in Podzemlju. Memorialna dediščina in sakralna stavbna dediščina sta enakomerno
razporejeni po celotnem območju Bele krajine. Zahodno od Semiča je večje število enot, ki so
opredeljene kot tip ostalo. Gre predvsem za nekdanje vasi, v katerih so živeli Kočevarji.
Med tehniško dediščino spada rudnik rjavega premoga v Kanižarici, ki je deloval v letih med 1857
in 1997. V rudniku so bili v preteklosti zaposleni številni Belokranjci. Danes se na območju rudnika
nahaja poslovna cona ter muzej Rudnika rjavega premoga Kanižarica, ki prikazuje rudarsko zgodovino
Bele krajine. Nekdaj so imeli pomembno vlogo mlini in žage na rekah Kolpi, Krupi, Lahinji in Dobličici.
Do danes deluje žaga v Pustem Gradcu, Benetičev mlin v Vinici in mlin v Bregu pri Sinjem vrhu. Med
pomembnejšo tehniško dediščino lahko uvrstimo še Otovški most, gasilsko opremo Slovenskega
gasilskega muzeja, gozdarsko zbirko na prostem na Planini, parno lokomotivo na železniški postaji v
Črnomlju, letalo Dakota DC 3 v Otoku, zbirko orožja in vojaške opreme Baškovič ter partizansko
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bolnišnico Zgornji Hrastnik. Vsa omenjena tehniška dediščina je uvrščena tudi v registru kulturne
dediščine (Analiza stanja turizma v turistični destinaciji Bela krajina, 2017).
Z vidika razvoja turizma je pozitivno, da je kulturna dediščina relativno enakomerno razporejena po
celotnem območju, saj predstavlja potencial za turistične oglede. Posledično imajo različni turistični
ponudniki v relativni bližini enote dediščino, ki si jo ogledajo njihovi gosti. Poleg atraktivnosti objekta
kot takega, je pomembna tudi primerna označitev, ohranjenost in dostopnost objekta.
5.3

Gospodarska javna infrastruktura

Pojem gospodarska javna infrastruktura zajema opremljenost z objekti in napravami, ki so v skupni rabi.
Te objekte uporabljajo lokalni prebivalci, hkrati pa so pomembni tudi za razvoj turizma in jih turisti ter
obiskovalci tudi uporabljajo. Pod ta pojem uvrščamo objekte za vodno oskrbo, energijo, objekte za
odvajanje odpadnih voda in odpadkov, prometne objekte in naprave. Ta infrastruktura ni bila zgrajena
zgolj za turistične potrebe, omogoča pa razvoj turizma. V primeru pomanjkanja osnovne infrastrukture
lahko pride do upada turizma. Problem pri načrtovanju infrastrukture v turističnih območjih je
sezonskost, saj tako v času izven sezone kapacitete, ki jih premore infrastruktura, ostanejo neizpolnjene.
Splošna infrastruktura je v večini primerov zgrajena s strani javnega sektorja (Jeršič, 1985; Cooper in
sod., 1998).
5.3.1

Cestna infrastruktura in dostopnost

Na območju treh občin Bele krajine je zgrajena razvejana prometna mreža. Večina cest v Beli krajni pa
je v slabem stanju. Slabe so cestne povezave z obmejnimi kraji. S preostalo Slovenijo je Bela krajina
povezana preko dveh cest. Prva gre skozi Gorjance preko prelaza Vahta, druga povezava pa je poznana
pod imenom »partizanska magistrala« in poteka preko Ivančne Gorice in Žužemberka do Črnomlja.
Na sliki 19 je prikazana prometna mreža z mejnimi prehodi. Na območju Bele krajine poteka glavna
državna cesta, ki povezuje Novo mesto z mejnim prehodom Metlika. Povprečni dnevni letni promet na
omenjeni cesti je v letu 2018 znašal 5.596 vozil (slika 18). Večja prometna obremenitev je bila v letu
2018 v Beli krajini izmerjena le na relaciji med Črnomljem in Semičem, kjer je znašala povprečno 6.760
vozil na dan (Prometne obremenitve od leta 1997 dalje, 2018).
Črnomelj se od najbližjega priključka na slovensko avtocesto nahaja približno 32 km, kar znaša 40 minut
vožnje z osebni vozilom, Metlika 27 km (33 minut) in Semič 25 km (31 minut). Do Bosiljevega, ki je
najbližji hrvaški avtocestni priključek do Črnomlja, je razdalja po cesti 25 km in čas potovanja 29 minut.
Do avtocestnega priključka Novigrad, ki je najbližji Metliki, je razdalja 23 km in čas vožnje 24 minut.
Razdalja iz vseh treh krajev do Ljubljane je približno 90 km in čas vožnje nekoliko manj kot 1,5 ure.
Nekoliko krajša je razdalja in čas potovanja do Zagreba (Google maps, 2020).
Na sliki 19 so prikazane turistične ceste z posebno zeleno barvo. Gre za tematske poti, ki so bodisi javna
ali nekategorizirana cesta in imajo poseben pomen zaradi turistične ponudbe, ki se nahaja ob njih. Na
območju Bele krajine so turistične ceste na relaciji:






Črmošnjice – Komarna vas – Gričice,
Podzemelj – Dolenci,
Vinica – Stari trg,
Žuniči – Vinica,
Kot – Grgelj.
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Slika 18: Prikaz prometa in mejnih prehodov
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Slika 19: Prometna obremenitev za leto 2018 (Prometne obremenitve od leta 1997 dalje, 2018)

V letu 2015 so odprli novozgrajeno obvoznico v Črnomlju. Z obvoznico so razbremenili promet, ki je
pred tem potekal skozi mestno jedro Črnomlja. Tranzitni promet, ki prihaja iz strani Novega mesta proti
Vinici se tako izogne mestnemu središču. V občinskem prostorskem načrtu je predviden tudi južni in
vzhodni krak obvoznice, ki pa naj bi bil zgrajen v sklopu tretje razvojne osi.
Iz Novega mesta do Bele krajine je predvidena nova hitra povezava, katere okvirna trasa je prikazana
na sliki 19. Gre za južni krak Tretje razvojne osi. Plansko podlago za prvi del do priključka Malin
predstavlja Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje
pri Novem mestu do priključka Maline. Medtem ko za drugi del južnega kraka tretje razvojne osi
plansko podlago predstavlja Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka
Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jug. V sklopu prvega dela je
previden predor pod Gorjanci, ki bo povezal Belo krajino s preostalo Slovenijo. V prvem delu je
predvidena štiripasovna cesta v dolžini 17,9 km, s sedmimi izven-nivojskimi priključki, tremi mostovi
in štirimi viadukti (Uredba o državnem prostorskem načrtu za cesto od avtoceste…, 2017). Na drugi
strani se drugi del trase, ki ga ureja drug državni prostorski načrt, navezuje na priključek Maline ter se
razcepi v dve smeri v bližini naselja Gradnik. En krak poteka proti mednarodnemu mejnemu prehodu
Metlika, medtem ko drugi poteka do mesta Črnomelj. Drugi krak je tudi predviden s štirimi pasovi in
obsega 31,7 km ter obsega sedem izven-nivojskih priključkov (Uredba o državnem prostorskem načrtu
za državno cesto od priključka Maline…, 2017)
Železniška proga do Bele krajine je bila zgrajena leta 1914 in je v tistem času predstavljala močan
razvojni dejavnik. Proga od takrat ni doživela večjih vlaganj, zato je promet na progi počasen in čas
potovanja dolg. Do Novega mesta traja najhitrejša vožnja iz Črnomlja 36 minut, iz Metlike 55 minut in
iz Semiča 24 minut. V Ljubljano se z regionalnim vlakom najhitreje potuje v 2 urah iz Semiča, 2 urah
in 12 minutah iz Črnomlja in 2 urah in 29 minutah iz Metlike. Na progi potujejo stari vlaki in trasa
železniške proge ni primerna za vlake, ki dosežejo višje hitrosti. V Beli krajini se nahaja 8 železniških
postaj, ki si sledijo po vrsti Rožni Dol, Semič, Otovec, Črnomelj, Gradac, Dobravice, Metlika in
Rosalnice. Dvakrat dnevno pelje tudi vlak iz Metlike preko meje do Karlovca, čas trajanja vožnje je 1
ura.
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Na območju Bele krajine se nahajata dva mednarodna mejna prehoda – prehod Metlika in prehod Vinica,
kjer mejo prečkajo številni turisti v poletnem času, ki se odpravijo na obalo Hrvaške. Na drugi strani se
nahaja 6 manjših mejnih prehodov za obmejni promet – Radovica, Krmačina, Božakovo, Krasinec,
Žuniči in Sodevci. Mejni prehod Vinica je dobil večjo vlogo, od kar je bila zgrajena avtocestna povezava
med Zagrebom in Rijeko, saj je preko mejnega prehoda Vinica najkrajša pot za osrednjo Slovenijo do
pomembnih turističnih krajev ob hrvaški obali.
Tranzitni gostje, ki prečkajo Belo krajino z namenom obiskati druge turistične destinacije, predstavljajo
potencialne obiskovalce Bele krajine predvsem za dnevne obiske. Na drugi strani razvejana prometna
mreža in prometnice z manj gostim motornim prometom predstavljajo potencial za kolesarjenje in
motoriste, ki potrebujejo in koristijo različne storitve in turistično ponudbo. Iz vidika turizma je
pozitivna tudi nova povezava, ki bo omogočila boljši dostop regije do preostale Slovenije.
5.3.2

Vodovodno in kanalizacijsko omrežje

Prvi javni vodovodni sistem v Beli krajini je bil zgrajen leta 1898, ko so za dvanajst naselij zgradili
vodovod iz zajetih izvirov pri naselju Blatnik. Večjo prelomnico je predstavljal začetek izkoriščanja
izvira Dobličica leta 1958. Z leti se je pokritost naselij z vodovodnim sistemom povečevala. Leta 1998
so občine Bele krajine stopile skupaj in pričele z gradnjo magistralnega vodovoda, ki je povezal vse tri
občine (Oddelek vodooskrbe, 2005).
V občini Črnomelj in Semič vodovodno omrežje upravlja Javno podjetje komunala Črnomelj d. o. o
(390 km vodovoda). Največji vodni vir v uporabi je izvir Dobličice z izdatnostjo 100 l/s, ki bo zaradi
svoje izdatnosti primeren za zagotavljanje oskrbe tudi v prihodnosti. Zaradi slabše kvalitete je bil pred
leti nadomeščen vodni vir Vumole (4,5 l/s), ki ostaja kot rezervni vir. Vrtina BR-2/14 (10 l/s) je
nadomestila vodni vir Guče v Srednji vasi, ki je ostal rezervni vir. Na Blatniku pri Vrčicah se nahajata
vrtini ČBL-3/91 (20 l/s) in ČBL-4/92 (10 l/s). Vodni vir Bajer napaja vodovodni sistem Rožni Dol in
vrtina Damelj D-1/95 napaja vodovodni sistem Sinji Vrh (1 l/s). V obeh občinah ločeno delujejo
vodovodni sistemi Semič, Rožni Dol, Sinji Vrh in Črnomelj (Oven, 2020).
Na območju občine Metlika z vodovodnim omrežjem (150 km vodovoda in 15. vodohrani) upravlja
Komunala Metlika d. o. o.. Metliški sistem oskrbe s pitno vodo oskrbuje 8.100 prebivalcev občine. Preko
99 % prebivalstva ima možnost priklopa na javno vodovodno omrežje. Na območju občine Metlika se
nahajajo trije med seboj različni sistemi. Na ravninskem delu občine, na jugu občine in v mestu Metlika
deluje sistem Obrh, ki oskrbuje največji del občine. Skupno oskrbuje 6.000 prebivalcev oziroma 72 %
prebivalstva občine. Vir se sooča s problemi v kakovosti vode predvsem v času velikega deževja, ko
voda postane kalna. Izvir, ki se nahaja pod starim mestnim jedro, ima zaradi kraškega zaledja slabe
samočistilne sposobnosti. Posledično vodo očistijo s postopki sedimentacije, filtracije in koagulacije ter
jo dezinficirajo. Drugi sistem predstavlja sistem Jamnik, ki se napaja iz več zajetij na Hrvaški strani
Gorjancev. Preko sistema je oskrbljenih 1.800 prebivalcev, kar znaša 23 % prebivalstva občine. Vodo
pred odtokom v javni sistem kemično obdelajo z natrijevim hipokloridom. Tretji sistem predstavlja
sistem Hrast, ki oskrbuje 300 prebivalcev, kar predstavlja 4 % prebivalstva občine. Vodovod se pretežno
napaja iz vrtine Gornji Suhor. Voda je dobre kakovosti, zato se jo minimalno klorira z raztopino
natrijevega hipoklorida (Vodovodno omrežje, 2020).
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Slika 20: Prikaz stanja kanalizacijskega omrežja
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Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda je upravljalec javnega kanalizacijskega sistema in
vseh naprav povezanih z kanalizacijskim sistemom, Javno podjetje Komunala Črnomelj d. o. o. Med
tem, ko je lastnik infrastrukture Občina Črnomelj in Občina Semič. Osnovne naloge komunalnega
podjetja so upravljanje s čistilnimi napravami, zagotavljanje pretočnosti kanalizacijskega sistema,
čiščenje peskolovcev, čiščenje greznic, popravilo in zamenjava kanalizacijskih cevi in pokrovov na
jaških. V upravljanju ima komunalno podjetje CČN Vojna vas (9.600 PE), ČN Dragatuš, ČN Stari Trg
(250 PE), ČN Griblje (2 x 250 PE), ČN Kanižarica (1000 PE) in ČN Radenci (150 PE) v občini Črnomelj
ter v občini Semič ČN Semič (2800 PE), ČN Krvavčji Vrh (90 PE), ČN Sovinek (50 PE) in ČN
Črmošnjice (250 PE) (Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 2013) (Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda, 2013).
Na drugi strani s kanalizacijskim omrežjem in napravami, ki so v lasti Občine Metlika upravlja
Komunala Metlika. Upravljajo in vzdržujejo čistilne naprave in kanalizacijsko omrežje v Metliki (skupaj
z Križevsko vasjo), Rosalnicah, Gradcu, Podzemlju, Krasincu, Suhorju, Bušinji vas, Radovici in
Drašičih (Program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Metlika…,
2017).
Slika 20 prikazuje stanje na področju kanalizacijskega omrežja v Beli krajini. Prikazane so aglomeracije,
ki so opredeljena v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Aglomeracija je v uredbi
opredeljena kot območje poselitve, katere zgoščenost je takšna, da omogoča zbiranje in odvajanje
odpadne vode v kanalizacijo ter čiščenje na čistilni napravi. V uredbi je zapisano, da mora biti
aglomeracija opremljena z javnim kanalizacijskim omrežje ter komunalno čistilno napravo za čiščenje
odpadne komunalne vode. Aglomeracije so določene na podlagi meril in se določijo na območjih, kjer
je gostota obremenjenosti z nastajanjem komunalne odpadne vode večja od 10 PE/ha ter je skupna
obremenitev celotnega naselja večja od 50 PE. Osnova za preračun obremenjenosti na ha površine so
podatki o številu prijavljenih prebivalcev v kvadratni celici s površino 100 x 100 m, pri čemer velja, da
je en prebivalec enak enemu PE. Celice se morajo med seboj stikati in morajo skupaj šteti več kot 50
PE. Poleg tega se skupinam stičnih celic priključijo tudi celice, ki se stikajo z ostalimi celicami in je na
njihovem območju vsaj ena stavba izmed navedenih:











stanovanjske stavbe s stanovanje v krajni ali vmesni vrstni hiši ter stanovanje v krajni ali vmesni
vrstni hiši z dvema stanovanjema,
tri- in večstanovanjske stavbe,
stanovanjske stavbe za posebne namene,
gostinske stavbe,
poslovne ali upravne stavbe,
trgovske stavbe ali stavbe za storitvene dejavnosti,
stavbe za promet (železniška postaja, avtobusna postaja, garaža v garažni hiši, gasilski dom),
industrijske stavbe,
stavbe splošnega družbenega pomena,
prevzgojni dom, zapor, vojašnica, prostor za nastanitev policistov ali gasilcev.

Dodajo se tudi celice, ki se stikajo v vsaj enem vozlišču, kjer je že zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje
in je enostanovanjska stavba ter kje je pozidano stavbno zemljišče na namenskih rabah:



območja stanovanj (S),
območja centralnih dejavnosti (C ),
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posebna območja (B),
območja proizvodnih dejavnosti (I),
območja za potrebe obrambe v naselju (F),
površine razpršene poselitve (A) (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode,
2015).

Na območju treh občin se nahaja 35 aglomeracij. Od tega jih je 19 v občini Črnomelj, 13 v občini
Metlika in 3 v občini Semič. V občini Črnomelj 14 aglomeracij še nima ustrezno urejenega odvajanja
odpadnih voda po javnem kanalizacijskem omrežju ter čiščenja na čistilni napravi. Te aglomeracije so:
Petrova vas, Brezov Gaj (gre za del naselja Lokve), Lokve, Vranoviči, Dobliče, Dragovanja vas, Tanča
Gora, Kvasica, Obrh pri Dragatušu, Tribuče, Belčji Vrh, Marindol, Preloka in Učakovci. Zgrajeno
kanalizacijsko omrežje je v naseljih Črnomelj z Kanižarico, Griblje, Vinica, Stari Trg ob Kolpi, Dragatuš
ter Radenci. V občini Semič je stopnja opremljenosti s kanalizacijskim omrežjem precej višja. Potrebno
bo zgraditi le sistem v Osojniku, medtem ko se odpadna voda iz naselij Črmošnjice, Semič, Krvavčji
Vrh in Sovinek, že čisti na čistilnih napravah. V Metliki imajo čistilno napravo zgrajena naselja Metlika,
Gradac, Podzemelj, Drašiči, Radovica, Bušinja vas in Suhor. Glede na uredbo bo potrebno urediti
odvajanje odpadne vode še v naseljih Božakovo, Primostek, Slamna vas, Bojanja vas in Grabrovec.
Potrebno je poudariti, da niso vse hiše priključene na kanalizacijsko omrežje v celoti v naseljih, ki imajo
zgrajen kanalizacijski sistem.
Glede na roke predpisane v uredbi bo moral izvajalec javne službe zagotoviti odvajanje odpadne vode
po javnem kanalizacijskim sistemu ter njeno čiščenje do 31. decembra 2023 za aglomeracije s skupno
obremenitvijo manjšo od 500 PE, kamor se uvrščajo vse aglomeracije, ki so na sliki 20 prikazane, kot
aglomeracije, ki še nimajo zgrajenega kanalizacijskega omrežja.
Opremljenost z osnovno infrastrukturo je pomembna tudi iz vidika razvoja turizma. V kolikor
gospodarska javna infrastruktura ni zgrajena to pomeni večjo obremenitev za okolje. Turizem lahko to
obremenitev dodatno poveča. V Beli krajini je opremljenost z vodovodnim omrežjem nadpovprečna
glede na opremljenost v Sloveniji, medtem ko je opremljenost s kanalizacijskim omrežjem slaba. Med
neopremljenimi naselji so tudi naselja, ki ležijo neposredno ob reki Kolpi in predstavljajo onesnaževanje
reke Kolpe, ki velja za glavno turistično atrakcijo Bele krajine.
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ANALIZA TURIZMA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

Bela krajina leži na skrajnem jugovzhodu Slovenije. Iz turističnega vidika je potrebno območje
obravnavati širše. Bližina meje omogoča povezovanje turistične ponudbe Bele krajine s preostalo
Slovenijo, tudi s Hrvaško ter Bosno in Hercegovino (slika 21).
Obravnavana regija se v zadnjih letih trži in privablja številne goste, ki iščejo predvsem oddih v naravi.
Tako so na sliki 21 prikazane ostale regije, ki v tem oziru predstavljajo konkurenco. Gre za regije, ki
obsegajo območja varovanja narave in se tržijo kot zelene destinacije. Na slovenski strani so to
Kozjansko, Ljubljansko barje, Polhograjski dolomiti in območje Notranjskega regijskega parka.
Območja na Hrvaškem so Risnjak, Učka, Medvednica, Žumberak in Plitvička jezera ter v Bosni in
Hercegovini dolina reke Une.
Pomembnejši kraji, ki pritegnejo večje število turistov na Dolenjskem so Dolenjske Toplice in
Šmarješke Toplice, Novo mesto, Otočec in Kostanjevica na Krki. Dolenjske Toplice in Šmarješke
Toplice pritegnejo turiste zaradi zdraviliške dejavnosti, medtem ko gre pri Novemu mestu predvsem za
turiste, ki jih pritegne staro mestno jedro ter kulturni turizem (muzeji, spominske sobe ipd.). Otočec
privablja goste zaradi luksuznega hotela in storitev, ki jih ta ponuja, ter obiskovalce gradu in okolice
Otočca. Kostanjevica na Krki je znana po svojem starem mestnem jedru in cistercijanskem samostanu.
Občina z največjim številom prenočitev v Sloveniji je občina Ljubljana, ki je v letu 2018 zabeležila
466.632 prenočitev (Turizem v številkah, 2018). Ljubljana je zelo atraktivna za tuje goste in velikokrat
predstavlja izhodiščno točko potovanj tujih gostov po Sloveniji. Poleg Ljubljane je na sliki 21 prikazana
Postojna kot pomembnejši turistični kraj, zaradi Postojnske jame. Postojnska jama ima daleč največ
obiskov med turističnimi ustanovami, ki pobirajo vstopnino v Sloveniji. V letu 2018 je zabeležila
815.000 obiskov, ob koncu leta 2018 pa jo je obiskal 39.000.000 obiskovalec (Leto 2018 najboljše v
zgodovini…, 2018). Bela krajina prav tako leži v relativni bližini mesta Zagreb, s katerim je dobro
prometno povezana. Gospodarsko, kulturno in institucionalno središče Hrvaške privablja številne tuje
goste. Tudi prebivalci in gosti Zagreba predstavljajo potencialne obiskovalce Bele krajine.
Hrvaška obala je ena bolj obiskanih turističnih destinacij v Evropi z zelo razvito turistično ponudbo.
Obisk je skoncentriran v poletnih mesecih. Številni Slovenski in tuji turisti prečkajo Belo krajino na poti
do končne destinacije, ki je v večini primerov hrvaška obala. Večina teh gostov je le tranzitnih in se v
Beli krajini vstavijo za krajši čas (manj kot en dan) ali pa se sploh ne vstavijo. Najbližji večji kraji na
Hrvaški obali so Kraljevica, Crikvenica in Omišalj na otoku Krku. Do vseh omenjenih krajev je od
mejnega prehoda Vinica manj kot 100 km. Hrvaška je v letu 2018 zabeležila več kot 83 milijonov
nočitev tujih gostov in se je tako uvrščala na 7. mesto med državami članicami Evropske unije. Poudariti
je potrebno, da je bila večina prenočitev na hrvaški obali v poletnih mesecih. Na drugi strani je v istem
letu v Sloveniji prenočilo le 11,2 milijona tujih turistov (Tourism statistic, 2018).
Najbližja letališča Beli krajini sta Mednarodno letališče Zagreb – Franjo Tuđman in Letališče Rijeka.
Od Črnomlja sta oba letališča oddaljena 110 km, med tem ko je Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
oddaljeno 120 km. Letališče Zagreb ima povezave do vseh večjih članic Evropske unije. Poleg tega ima
povezavo do Dubaja, Toronta, Moskve, Londona, Tel Aviva (Izrael) in Monastira (Tunizija) (Zagreb
Airport, 2020). Letališče Rijeka ima povezave le znotraj držav članic Evropske Unije, zunaj je povezana
le z izraelskim letališčem Tel Aviv (Rijeka Airport, 2020). Letališče Ljubljana ima prav tako povezave
do vseh večjih članic Evropske Unije. Poleg tega pa še do Tel Aviva, Carigrada, Antalije (Turčija), Šam
el Šejka (Egipt), Monastira (Tunizija) in Hurgada (Egipt) (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, 2020).
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Na karti so prikazani tudi zdraviliški kraji v bližini Bele krajine. Eden bližnjih so Dolenjske Toplice,
medtem ko je do Term Čatež in Term Laško časovna oddaljenost že večja od ene ure. Predvsem
večdnevni obiskovalci Dolenjskih Toplic predstavljajo potencialne obiskovalce Bele krajine. Čas
potovanja od Dolenjskih Toplic do Bele krajine je manj kot pol ure. Obiskovalci Dolenjskih Toplice
predstavljajo potencialne goste Bele krajine tudi v času izven sezone, od jeseni do pomladi, ko je nižek
turističnega obiska v Beli krajini.
6.1

Turistični obisk

V okviru analize turističnega obiska smo analizirali statistične podatke o turizmu. Kar vključuje analizo
prihodov in prenočitev turistov, povprečne dobe bivanja v turistični destinaciji ter strukturo gostov, ki
obiščejo občine Bele krajine. Poleg tega smo na podlagi intervjujev analizirali ključne motive in potrebe
turistov, ki obiščejo Belo krajino.
V Sloveniji je beležena rast turističnih prihodov od leta 2009 naprej. Zadnji padec v številu prihodov
turistov je bil v letu 2009 glede na leto 2008. V letu 2018 je bilo zabeleženih 5.933.266 prihodov turistov
v Sloveniji. Od tega je bilo 39.902 prihodov turistov opravljenih v Beli krajini, kar predstavlja 0,7%
slovenskih prihodov. Grafikon 1 prikazuje gibanje števila prihodov turistov v Belo krajino med leti 2008
in 2017. Leto 2018 ni prikazano na grafu, saj zaradi spremenjene metodologije zbiranja podatkov o
turizmu časovne serije niso primerljive. Glede na leto 2008 se je turizem do leta 2017 povečal za indeks
3,99. Največji skok je bil zabeležen med leti 2009 in 2010, saj se je število prihodov povečalo za 9.616.
Med leti 2012 in 2014 je opazen padec v številu prihodov turistov, med tem ko je med leti 2014 in 2017
trend rasti prihodov. Največ prihodov turistov je bilo v vseh obravnavanih letih v občini Črnomelj, kjer
je bilo v letu 2018 19.620 prihodov. Sledi Metlika z 15.088 prihodi in Semič 5.194 prihodi. Najnižji
trend rasti prihodov turistov je zaznan v občini Semič, kjer je bilo leta 2012 opravljenih manj turističnih
prihodov kot leta 2017.
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Grafikon 1: Gibanje števila prihodov turistov v Belo krajino za obdobje med leti 2008 in 2017 (SURS,
2017)
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Slika 21: Umestitev obravnavanega območja v širši kontekst turistične ponudbe
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Grafikon 2: Gibanje števila prenočitev turistov v Beli krajini za obdobje med leti 2008 in 2017 (SURS,
2017)
V letu 2018 je bilo po podatkih SURS zabeleženih 99.805 prenočitev v Beli krajini, kar predstavlja 0,6%
prenočitev v Sloveniji (15.694.705 prenočitev). Od tega največ v Črnomlju, kjer je bilo 48.869
prenočitev, sledi Metlika z 38.607 prenočitvami in Semič z 12.329 prenočitvami. Grafikon 2 prikazuje
gibanje števila prenočitev po letih od leta 2008 do leta 2017. Grafikon ne prikazuje podatka za leto 2018,
saj ni primerljiv, zaradi spremembe metodologije zajema podatkov iz strani SURS-a. Tako kot pri
prihodih turistov je tudi pri prenočitvah opazen trend rasti v obravnavanem obdobju. Upad je opazen v
obdobju med leti 2012 in 2014, kjer se je število prenočitev turistov v Beli krajini zmanjšalo za 9.470.
Najmanj prenočitev v letu 2014 je posledica slabega vremena v času sezone poleti. Prenočitve turistov
v občini Semič so iz leta 2012 do leta 2013 upadle za 3.905. Od leta 2013 do 2017 pa je opazna stagnacija
prenočitev turistov v občini Semič. Na drugi strani je bilo število prenočitev v občini Metlika in
Črnomelj največje v letu 2017 glede na obdobje od leta 2008.
V splošnem je v zadnjih letih v Beli krajini opazno povečano turistično povpraševanje, saj je tako za
število prenočitev, kot tudi za število prihodov, razviden trend rasti. Padec povpraševanja je razviden
med leti 2012 in 2014 medtem, ko je največja rast povpraševanja zabeležena med leti 2009 in 2010 v
vrhuncu gospodarske krize v Sloveniji.
Grafikon 3 prikazuje strukturo gostov za Slovenijo in Belo krajino. V Beli krajini prevladujejo domači
gosti, slednjih je 18.698, kar predstavlja 60 % med tem, ko je tujih gostov 12.438, kar predstavlja 40 %.
Na drugi strani so deleži v slovenskem povprečju obratni, saj prevladujejo prihodi tujih turistov.
V leti 2017 je bilo v Sloveniji zabeleženih nekaj manj kot 4 milijone prihodov tujih turistov in 1,5
milijona prihodov domačih turistov. Med tujimi turisti v Beli krajini je v letu 2017 prevladoval delež
nemških turistov (3.133 prihodov), ki jim sledijo Nizozemci (1.611 prihodov), Avstrijci (1.263
prihodov), Italijani (930 prihodov), Čehi (901 prihodov), Hrvati (450 prihodov), Belgijci (434 prihodov)
in Francozi (425 prihodov). Na drugi strani so v Sloveniji v letu 2017 z 14% največji delež prihodov
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turistov predstavljali turisti iz Italije, ki so jim sledili turisti iz Nemčije, Avstrije, Hrvaške, Združenega
kraljestva, Madžarske in Češke (SURS, 2017).

Grafikon 3: Struktura prihodov turistov v Sloveniji in Beli krajini za leto 2017 (SURS, 2017)
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Grafikon 4: Struktura prihodov turistov po državah v Beli krajini za leto 2017 (SURS, 2017)
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Grafikon 5: Prihodi in prenočitve turistov po mesecih za leto 2019 v občini Črnomelj (SURS, 2019)
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Grafikon 6: Prihodi in prenočitve turistov po mesecih za leto 2019 v občini Metlika (SURS, 2019)
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Grafikon 7: Prihodi in prenočitve turistov po mesecih za leto 2019 v občini Semič (SURS, 2019)

Grafikon 8: Prihodi in prenočitve turistov po mesecih za leto 2019 v Sloveniji (SURS, 2019)
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Grafikoni 5,6,7 in 8 prikazujejo razporejenost turističnega obiska preko leta v treh belokranjskih občinah
in v Sloveniji. Glede na prikazano ugotavljamo, da je za občini Črnomelj in Metlika značilen izrazit
višek turističnega obiska v poletnih mesecih, kar je prav tako značilno tudi za turistični obisk v Sloveniji.
Kar 30% prihodov turistov je skoncentriranih v mesecu avgustu v občini Črnomelj in Metlika ter 36%
prenočitev v občini Metlika in 30% prenočitev v občini Črnomelj. Med tem, ko je ta odstotek v podatkih
za Slovenijo nižji in znaša 20% za prihode in prenočitve turistov v vrhu sezone v mesecu avgustu.
Najmanj obiskan mesec v občini Metlika in Črnomelj je december.
Na drugi strani so prihodi in prenočitve turistov v občini Semič enakomerno razporejeni skozi celotno
leto in se gibljejo med 4% in 10%. Mesec z največjim deležem prihodov je september, v katerem je bilo
opravljenih 11% prihodov in 10% prenočitev glede na celotno leto. Mesec z najmanjšim deležem pa je
bil julij z 4% prihodov in prenočitev turistov.
Podatki kažejo na problem izrazite sezonskosti turizma v Beli krajini. Razlog za izrazito sezonskost
obiska turistov v občini Metlika in Črnomelj je večje število kampov, ki se nahajajo ob reki Kolpi in
sprejemajo obiskovalce predvsem v poletnih mesecih. Medtem ko občina Semič ne leži ob reki Kolpi
in posledično na območju občine ni kampov. V občini Semič je tako več turističnih kmetij in apartmajev,
ki so manj odvisni od poletne sezone in gostom nudijo nastanitev skozi celotno leto.
Preglednica 5: Povprečna doba bivanja po mesecih (SURS, 2019)
Bela krajina
Prihodi Prenočitve
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
SKUPAJ

963
1580
1446
1638
2736
5587
7527
10872
3416
1565
1299
1030
39659

2607
3413
3458
3574
5185
10929
20911
28320
7008
3647
3141
2484
94677

Doba
bivanja
2,7
2,2
2,4
2,2
1,9
2,0
2,8
2,6
2,1
2,3
2,4
2,4
2,4

Prihodi

Slovenija
Prenočitve

265153
315021
341180
453490
499942
682842
900315
1067416
622739
464288
290182
328088
6230656

758425
858155
825203
1055121
1140031
1656682
2540337
2927461
1456624
1069295
702799
797716
15787849

Doba
bivanja
2,9
2,7
2,4
2,3
2,3
2,4
2,8
2,7
2,3
2,3
2,4
2,4
2,5

V povprečju je v Beli krajini leta 2019 turist ostal 2,4 dni, med tem ko je povprečje za Slovenijo 2,5 dni.
Najdlje se je v Beli krajini in v Sloveniji zadržal turist v januarju.
Na podlagi intervjujev smo analizirali tudi ključne potrebe in motive, zaradi katerih se turisti odločijo
za obisk Bele krajine. Kot turistično potrebo razumemo potrebo, zaradi katere se je človek odločil, da
zapusti kraj stalnega bivanja ter v drugem kraju opravi turistično potrošnjo. Potreba po spoznavanju
novega in socialni interakciji so najbolj pogoste potrebe, ki vplivajo na obisk turistične destinacije.
Turistična potreba sproži motive. V praksi je navadno težko ločevati med potrebami in motivi
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(Turistična potreba, 2017). Motiv vodi v potrebo, kar posledično daje človeku občutek nezadovoljstva,
dokler te potrebe ne zadovolji. Turistične potrebe in motivi predstavljajo pričakovanja o zadovoljitvi
potrebe po turizmu. Ta pričakovanja so po končanem turističnem obisku zadovoljena, ali pa je bilo
doživetje pod pričakovanji (Gisolf, 2014).
Najpogostejše potrebe za obisk Bele krajine so želja po sprostitvi ter uživanju v naravi. Tipičen turist v
Beli krajini išče mir, naravo in tradicionalno kulinariko. Pogost motiv za obisk je telesni motiv, kar
obsega aktivno preživljanje prostega časa in aktivnosti v naravi. V tem oziru je v Beli krajini dovolj
ponudbe v obliki kolesarskih in pohodnih poti. Turiste privlačijo doživetja povezana z reko Kolpo, kot
je kopalniški turizem, čolnarjenje in ribolov.
Pogost motiv je kulturni motiv, ki je pogojen z željo po spremembi okolja in spoznavanjem drugih
pokrajin, ljudi, kulturnih in umetniških stvaritev. Destinacija Bela krajina nudi spoznavanje
tradicionalnih običajev, obisk muzejev in muzejskih zbirk ter prireditev povezanih z dediščino
(Jurjevanje, Semiška ohcet in Vinska vigred). Poleg telesnih in kulturnih motivov je pogost tudi duševni
motiv. Duševni motiv temelji na želji po duševni sprostitvi in obnovi duševnih moči. Del gostov, ki
obišče Belo krajino, v tem išče »pobeg« iz urbanega okolja ter napolnitev svojih duševnih moči v naravi.
Slovenski gostje, ki obiščejo Belo krajino iščejo predvsem vinsko ponudbo, doživetja ob Kolpi ter
aktivnosti v naravi. Večina slovenskih gostov obišče Belo krajino za en dan. Veliko domačih gostov
obravnava Belo krajino kot poceni destinacijo. Na drugi strani je vse več turistov, ki iščejo udobno
nastanitev na visokem nivoju. Za te goste je poskrbljeno v glampingih, ki predstavlja luksuzno
namestitev v naravi.
Veliko je tudi tranzitnih gostov, ki Belo krajino le prečkajo in je njihov cilj v večini primerov hrvaška
obala. Nekaj tranzitnih gostov se na tej poti vstavi na območju Bele krajine in tukaj ostane čez noč ali
pa obišče le gostišče ali se ustavi ob reki Kolpi. Med tranzitnimi gosti prevladujejo tuji turisti.
6.2

Turistična superstruktura

Pogosto je težko razmejiti med pojmom splošne infrastrukture in superstrukture. V splošnem
superstruktura obsega objekte, ki nudijo nastanitev in prehrano. Cooper in sodelavci (1998) med
superstrukturo uvrščajo poleg nastanitev, še grajene atrakcije in prodajne ter ostale storitve. Za
superstrukturo je za razliko od splošne infrastrukture značilno, da je navadno v zasebni lasti. V tem
poglavju se bomo osredotočili predvsem na ponudbo nastanitev in prehrane v Beli krajini.
6.2.1

Nastanitvene zmogljivosti

Podatke o turistični zmogljivosti smo pridobili za leto 2017, saj kasnejši podatki niso na voljo. Po
podatkih SURS je bilo v letu 2017 na voljo 2.707 ležišč v Beli krajini, od tega 1.841 v Črnomlju, 678 v
Metliki in 188 v Semiču. Daleč največ ležišč je bilo na voljo v kampih. V letu 2017 je bilo po podatkih
SURS 5 kampov v občini Črnomelj in 5 v občini Metlika, ki so skupaj nudili 1.935 ležišč. Na voljo so
bili 4 nastanitveni objekti v občini Črnomelj in 3 nastanitveni objekti v občini Metlika, ki se uvrščajo
med hotele in podobne nastanitvene objekte. V občini Semič podatka za 2017 ni na voljo, je pa bil v
letih pred tem en objekt opredeljen v vrsto objektov, ki se uvrščajo med hotele ali podobne nastanitvene
objekte. Na grafikonu 9 je prikazana rast števila prenočitvenih zmogljivosti v Beli krajini. Opazen je
upad v letih 2013 in 2014 (SURS, 2017).
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Grafikon 9: Prenočitvene zmogljivosti po letih
V dokumentu Analize stanja turizma v turistični destinaciji Bela krajina so izdelovalci pridobili podatke
belokranjskih TIC za leto 2016, v katerem je bilo v Beli krajini 56 nastanitvenih objektov z 427 sobami
in 1.124 ležišči. Za isto leto je bilo po podatkih SURS 515 sob in 1.701 ležišč (Analiza stanja turizma v
turistični destinaciji Bela krajina, 2017).
S strani RIC Bela krajina smo pridobili najnovejše podatke o nastanitvenih kapacitetah, ki pa niso
popolni, zato ni mogoče podati točnega podatka o številu ležišč ter številu sob. Lahko pa prikažemo
število nastanitvenih objektov po kategorijah. Skupno število nastanitvenih objektov v Beli krajini je
53.
Po zadnjih podatkih RIC Bela krajina so v Beli krajini 3 hoteli (slika 22). To so Hotel Bela krajina in
Hotel pri Belokranjcu – depandansa, v Metliki ter Hotel Smuk v Semiču. Pred leti je v Črnomlju deloval
Hotel Lahinja, ki danes več ne obratuje. Trije hoteli skupaj nudijo 123 ležišč, največ med njimi 56 Hotel
Bela krajina.
Po podatkih RIC Bela krajina je na voljo 23 drugih nastanitvenih objektov. V to kategorijo spadajo
apartmaji in sobe, ki jih nudijo ponudniki. Med ponudniki največ ležišč ponujajo apartmaji Sonja Šuster
iz Starega trga (30 ležišč), Turizem Malerič iz Podloga pri Dragatušu (24 ležišč) in Kalska domačija iz
vasi Štrekljevec (19 ležišč).
Posebno kategorija sestavlja 7 domov, to so CŠOD dom Radenci (67 ležišč) in CŠOD dom Lipa v
Črmošnjicah (65 ležišč), Uniorjev dom v Prelesju (11 ležišč), Dom tabornikov občine Kranj (65 ležišč),
Lovski dom Smuk, Planinski dom Mirna Gora (33 ležišč) in Planinska koča Krašnji vrh (30 ležišč).
Izmed prenočitvenih kapacitet je 11 turističnih kmetij, ki ponujajo tudi nastanitev. Skupaj turistične
kmetije ponujajo 188 ležišč. Največ ležišč ponujajo Madronič, gostinstvo in turizem, Turizem na vasi
Vesna Rade ter Domačija Raztresen, vsi z več kot 30 ležišči. Ostale turistične kmetije z nastanitvijo so
še Turstična kmetija Vinko Grabrijan, Turizem na vasi Kapš, Turistična kmetija Žagar, Izletniška
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kmetija Milan Ivanetič, Turistična kmetija Pecel, Turistična kmetija z nastanitvijo Jakljevič, Kmetija
Marija, Kmetija z nastanitvijo »Ob izviru Krupe«.
Med gostišči z nastanitvijo je uvrščenih 9 gostišč. Največ ležišč ponuja gostišče Župančičev hram (30
ležišč) sledi gostišče Kapušin (22 ležišč) in Gostilna Samarin (21 ležišč). Ostala gostišča so Gostilna
Lakner, Gostilna s prenočišči Tina Muller s.p., Gostilna in prenočišča Laterna, Okrepčevalnica Bin,
Gostilna in prenočišča Badovinac Peter in Gostišče Veselič.
Na voljo je tudi 14 kampov. Največja izmed kampov sta Avtokamp Katra, v katerem je prostora za 60
šotorov, 40 prikolic in 30 avtodomov in Kamp Kolpa Vinica s 60 prostori za šotore, 30 za prikolice in
30 avtodomi. Sledi Kamp Bela krajina v Podzemlju z 35 mesti za šotore, 35 za prikolice in 30 za
avtodome. Med kampi so uvrščeni tudi t.i. glampingi oziroma nastanitve, ki so opredeljene kot luksuzno
kampiranje. Gre za montažne objekte, ki nudijo več kot preprosto kampiranje v šotorih. Glamping
ponudba je v porastu tudi v Beli krajini. Ponudniki, ki ponujajo vsaj del svoje ponudbe kot glamping v
Beli krajini so Kolpa's Adlešiči, Krone Kolpa heaven v Dolenjcih, Big Berry na Primostku, Kamp Bela
krajina v Podzemlju, Kolpa resort glamping na Krasincu, Turizem Malerič v Podlogu, Turizem na vasi
Kapš v Prelesju in Eko vasica Rinčica v Radencih. Potrebno je poudariti, da vsi glamping objekti v Beli
krajini ne ustrezajo definiciji tega tipa namestitve, saj gre za preproste objekte brez sanitarij (RIC Bela
krajina, 2020).

Slika 22: Glamping Big Berry na Primostku (Vir: Big Berry napoveduje razstavo…, 2019)
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Slika 23: Prikaz turistične superstrukture in storitev
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6.2.2

Gastronomska ponudba

Bela krajina se ponaša z bogatimi gastronomskimi posebnostmi. Glede na Strategijo razvoja
gastronomije Slovenije se Bela krajina uvršča v eno izmed štiriindvajsetih regij v Sloveniji. Glede na
strategijo so za Belo krajino razpoznane tri jedi, kot njene razpoznavne jedi. To so belokranjska pogača,
belokranjska povitica in prosta povitica (Strategija razvoja gastronomije Slovenije, 2006). Vse tri so
uvrščene tudi v seznam nesnovne kulturne dediščine. Belokranjska pogača je zaščitena pod oznako
zajamčena tradicionalna posebnost. Gre za evropsko shemo kakovosti, s katero se zaščiti predvsem
receptura in način pridelave ali predelave. Proizvodnja ni vezana na geografsko območje, zato jo lahko
proizvajajo vsi, ki se držijo predpisane recepture. Poleg belokranjske pogače so slovenski izdelki z
zajamčeno tradicionalno posebnostjo še orehova in pehtranova potica, prekmurska gibanica in idrijski
žlinkrofi (Kulinarika Slovenije – zajamčena tradicionalna posebnost, 2016).
Poleg omenjenih jedi se Bela krajina ponaša s širšim izborom tradicionalnih jedi. V širši izbor bi lahko
uvrstili še jagnje na žaru, črnomaljski »nadef«, žitno klobaso, bravino s sladkim zeljem, kočevarsko
pobolico, belokranjske žlinkrofe, semiško fulanje s hrenom, ajdovo potico z rozinami in belokranjsko
cvrtje (Matkovič, 2018).
»Okus Bele krajine« so kulinarično-turistični produkt, ki ga v sodelovanju z lokalnimi ponudniki
pripravlja RIC Bela krajina. Gre za predstavitev belokranjske kulinarike širšemu krogu obiskovalcev.
To ime združuje deset značilnih belokranjskih jedi, ki so omenjene zgoraj. Poleg jedi ponujajo tudi
široko paleto lokalnih vin. V projektu sodelujejo Gostilna Muller, Restavracija Štajdohar, Gostilna
Veselič, Gostilna Kapušin in Hotel Bela krajina. Kulinarična ponudba se pod skupnim imenom
predstavlja na različnih prireditvah in promocijskih dogodkih, kot so Vinska Vigred, Jurjevanje,
Semiška ohcet, Martinovanje, Dnevi okusov Bele krajine in drugo (Okusi Bele krajine – Na sončni strani
krožnika, 2020).
Poleg bogate dediščine hrane, se Bela krajina ponaša s kvalitetno pridelanim belim in rdečim vinom ter
predikati. Milo podnebje in ostre zime ter različnost tal omogočajo pridelavo vrhunskih vin. metliška
črnina in belokranjec sta pridobila oznako PTP – priznanje tradicionalnega poimenovanja. Osnova
Belokranjca je laški rizling z mešanico kraljevine, belega pinota, chardonnaya, sauvignona, sivega
pinota, zelenega silvaneca in renskega rizlinga. Vino je suho in polnega okusa. metliška črnina je vsebuje
rdeče sorte frankinje, žametovke, portugalke in šentlovrenke.
Poleg omenjenih dveh vin na ozemlju Bele krajine pridelujejo tudi druge sorte rdečih in belih vin ter vin
poznih trgatev, ledenih vin ter vin iz grozdja sušenega na slami. Največji vinogradnik na območju je KZ
Metlika z.o.o. ,sledijo manjši vinogradniki, kot so vinogradništvo Prus, Šturm, Pečarič, Malnarič,
Hoznar, Absec idr. Več kot stoletna prisotnost vinarstva v Beli krajini se odraža v številnih vinskih
praznikih. Med temi je najbolj znana Vinska vigred, Festival predikatov, Teden portugalke in
martonovanja s krsti mošta (Bela ali rdeča, sladka ali suha,…, 2020).
Po podatkih, ki smo jih pridobili iz strani RIC Bele krajine je v Beli krajini 50 ponudnikov hrane. Od
teh jih približno polovica ponuja hrano le za zaključene skupine ter hrano pripravijo po predhodnem
naročilu (izletniške in turistične kmetije). Zadovoljstvo gostov ocenjujejo različne spletne platforme,
med drugim Tripadvisor. Glede na omenjeno spletno stran je najbolje ocenjena Gostilna Pezdirec in
Gostišče Veselič, sledita Gostilna Kapušin in Hotel Bela krajina (Analiza stanja turizma v turistični
destinaciji Bela krajina, 2017).
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V črnomaljskem vinorodnem okolišu šest ponudnikov ponuja degustacijo vina ali drugih izdelkov, kot
so medeni izdelki, piva in pekovski izdelki. To so Izletniška kmetija Butala, Kmetija Absec, Izletniško
turistična kmetija Bahor, Črnomaljska klet, Ankin his, Pivovarna in vinska klet Vizir. V metliškem
vinorodnem okolišu je ponudnikov sedemnajst. To so Čebelarstvo Veselič, Oljarna Pečarič, Domače
dobrote Mojca, Družina Rus, Izletniška kmetija Janez Matekovič, Izletniška kmetija Nada Simonič,
Izletniška kmetija Nena Bajuk, Turistična kmetija Jože Šuklje, Turistična kmetija Črnič, Turistična
kmetija Jakljevič, Grajska klet Šturm, KZ Metlika vinska klet, Soseska zidanica Drašiči, Vinogradništvo
Anton Vinopivec, Vinogradništvo Jože Mavretič, Vinogradništvo Jožef Prus, Vinogradništvo Martin
Pečarič. V semiškem vinorodnem okolišu je sedem ponudnikov degustacij – Čebelarstvo Sever,
Ekološko čebelarstvo Paviln, Klet semiške penine Simonič, Vinska klet Samoel Malnarič, Izletniška
kmetija Jokavčan, Kmetija z nastanitvijo »Ob izviru Krupe« in Okrepčevalnica Pod staro lipo (RIC,
2020).
6.2.3

Ostale storitve

Poleg storitev povezanih s turizmom, kot so gastronomska ponudba in nastanitev, so za razvoj turizma
pomembne tudi ostale storitve. Največ ostalih storitev v Beli krajini se nahaja v mestih Metlika in
Črnomelj. V obeh mestih se nahaja tudi sedež upravnih enot in občin, policije in gasilcev, trgovine s
hrano ter specializirane trgovine. Poleg omenjenih dveh je središče občinskega pomena tudi Semič.
Poleg teh so manjša središča, v katerih se nahaja trgovina z živili še Vinica, Dragatuš, Stari trg,
Podzemelj, Suhor, Kanižarica in Adlešiči (slika 22).
6.3

Turistične poti

Bela krajina se ponaša s številnimi pohodniškimi in kolesarskimi potmi, ki zaokrožujejo bogato
kulturno, naravno ali zgodovinsko dediščino pokrajine. Med pohodniške poti je uvrščenih 18 poti in 7
učnih poti ter med kolesarske poti 12, ki se nahajajo na različnih koncih Bele krajine. Največja zgostitev
poti je v okolici Semiča. Opisi poti so dostopni preko publikacij Kolesarske poti po Beli krajini izdane
leta 2019 in Pohodniške poti v Beli krajini izdane leta 2017.
Preglednica 6: Seznam kolesarskih poti (Bela krajina Slovenija – kolesarska karta, 2019).
Ime kolesarske poti
Damelj
Mirna gora iz Črnomlja
Poljanska kolesarska pot
Župančičeva kolesarska
pot
Gače
Gradnik
Lebnica – Krupa
Mirna gora iz Semiča
Krašnji vrh
Vidošiči
Ravnace
Kučar

Dolžina (km)
64
37
51
51

Težavnost
srednja
zelo težka
težka
lahka

Potreben čas (h)
4
3
4
4

31
27
16
39
19
20
23,5
37

zelo težka
srednje težka
lahka
zelo težka
težka
srednje težka
srednje težka
srednje težka

4
3
2,5
4
2,5
2,5
3
3,5
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Težavnost kolesarskih poti je prilagojena širšemu krogu kolesarjev. So krožne in imajo izhodišče pri
enemu izmed treh TIC, bodisi črnomaljskemu, metliškemu ali semiškemu. Kolesarske poti predstavljene
v preglednici 6.
Pohodniške poti se nahajajo ob reki Kolpi, do višjih belokranjskih vrhov ali po vinorodnih območjih.
Na večini poti je vsaj enkrat letno organiziran pohod. Pohodniške poti so predstavljene v preglednici 7.:
Preglednica 7: Seznam pohodniških poti (Pohodniške poti v Beli krajini, 2017)
Ime pohodniške poti Potek
Župančičeva pot od
Dragatuša do Vinice
Najjužnejša
slovenska pešpot od
Radencev do Damlja
Mlinarska pot od
Damlja do Vinice
Sejemska pešpot od
Vinice do Žuničev
Trška pešpot

linearna

Dolžina
(km)
6

Težavnost
nezahtevna

Potreben
(h)
2

čas

linearna

10,5

nezahtevna

2,5

linearna

8,5

3,5

linearna

25

krožna

10

razmeroma
nezahtevna
razmeroma
nezahtevna
dokaj zahtevna

Pot po Semiški gori
Pot na Smuk-Gornje
Laze
Pohodniške poti po
Mirni gori: gozdna
učna pot Planina
Mirna gora, Po sledeh
gozdne
železnice
ČrnomeljLeseni
Kamen, Pastirska pot,
Trdinova pot
Urbanova pot
Planinska pot Metlika
– Krašnji vrh
Rudarska pešpot
Pešpot
SmukSemenič-Semiška
gora
Obkolpska grajska
pešpot
Sprehod
okrog
Metlike in po starem
mestnem jedru

krožna
linearna

11
7

srednje težka
srednje težka

sestavljena je iz
več odsekov vsak traja po 1 h
5
2

krožne

različno

različno

različno

linearna
krožna

6
25

lahka
srednje težka

2,5
6

linearna
linearna

5
9

lahka
lahka

1
2

linearna

26

lahka

4

krožna

8

srednje lahka

3

6
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Ime pohodniške poti Potek
Martinov pohod po
obronkih Semiča
Po poteh soseske
zidanice Drašiči
Jožefov pohod –
potepanje ob Lahinji
Grajska gozdna učna
pot Obrh
Kraška učna pot od
Lebnice do Krupe
Učna pot Kučar –
Kolpa
Učna pot Zdenc –
Vidovec
Belokranjska
čebelarska učna pot
Učna pot Divji potok
Učni vrt dr. Derganca
Učna pot Grički kal

Težavnost

krožna

Dolžina
(km)
20

srednje težka

Potreben
(h)
5

krožna

12

zelo lahka

3

krožna

15

lahka

4

linearna

6

lahka

2

linearna

14

lahka

4

krožna

4

lahka

2

krožna

2

lahka

1

krožna

0,2

zelo lahka

0,5

linearna
krožna
linearna

2,5
0,2
3

lahka
zelo lahka
lahka

1
0,5
1

čas

Predstavljene so vse belokranjske pohodniške, učne in kolesarske poti ter prikazane na kartah (slika 24
in 25). Predstavljajo pomembno točko interesa za obiskovalce območja, ki želijo svoj čas preživeti v
naravi ali na interaktiven način spoznati kulturno in naravno dediščino Bele krajine. Vse poti so bolj ali
manj dobro označene ter tako omogočajo lažjo orientacijo obiskovalcev ter so primerno opisane na
spletni strani in predstavljene v zloženkah. So pomemben del turistične ponudbe destinacije Bele
krajine. Pohodnih poti primanjkuje predvsem v okolici Črnomlja. Na drugi strani ni kolesarskih poti, ki
bi povezovale središča Črnomelj, Metliko in Semič.
6.4

Športna in kongresna infrastruktura

Narava Bele krajine predstavlja veliko možnosti za športno udejstvovanje na prostem. Destinacija
ponuja 25 po težavnosti raznolikih pohodniških poti in 12 kolesarskih poti z izhodišči v belokranjskih
TIC. Poleg tega se v večjih središčih, kot so Črnomelj, Metlika, Semič, Podzemelj, Vinica nahajajo
športne dvorane, ki pa so večinoma namenjene lokalnemu prebivalstvu in ne turistom.
Pomembno športno- rekreacijsko točko Bele krajine predstavlja smučišče Gače. Gre za smučarski center
na nadmorski višini med 700 in 965 metri, površine 55 ha, s petimi žičniškimi napravami. Poleg
smučišča je urejena tudi proga za tek na smučeh. Na smučišču deluje tudi šola smučanja ter servis in
izposoja smuči ter izposoja gorskih koles. V zadnjih letih belokranjsko smučišče pesti problem milih
zim. Na drugi strani pa center predstavlja potencial za razvoj gorskega kolesarjenja v toplejših delih leta
.
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Slika 24: Prikaz kolesarskih poti
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Slika 25: Prikaz pohodniških poti
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Slika 26: Prikaz športnih aktivnosti
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Na Dragah pri Semiču je letališče za radijsko vodene modele letal. Vsako leto se ljubitelji zračnih bojev
udeležijo tekmovanja z modeli letal iz prve in druge svetovne vojne. V Prilozju se nahaja vzletišče za
športna in turistična letala. Vrh Smuk, ki se dviga nad Semičem predstavlja priljubljeno točko za
planince in rekreativce ter jadralne padalce in zmajarje, za katere je urejeno vzletišče. V Kampu
Podzemelj se nahaja tudi manjši adrenalinski park, primeren predvsem za otroke
V regiji je urejenih tudi sedem jahalnih poti z oskrbno točko na Blatniku (slika 26). V poletnih mesecih
številni ponudniki ponujajo čolnarjenje po reki Kolpi s kajakom, kanujem, raftom in tudi s supom. Na
sliki 26 so prikazana vstopna in izstopna mesta za čolnarjenje ter počivališča. Slednja so bila urejena v
okviru projekta Curs Colapis, v katerem so poleg treh belokranjskih občin sodelovale še občina Kočevje
in hrvaške občine Žakanje, Kamanje in Netretić. Namen projekta je bil skupen pristop k ureditvi
plovnega režima na reki Kolpi (Zaključno poročilo…, 2011).
Navdušenci nad plezanjem lahko obiščejo tudi naravno plezališče v Damlju, ki je prvo plezališče v Beli
krajini in se nahaja na atraktivnem prostoru v neposredni bližini reke Kolpe. Drugo plezališče se nahaja
v Črnomlju pod »Suhim mostom«.
Infrastruktura za kongresno dejavnost je v Beli krajini slabše razvita. Najbolj primeren objekt za
organiziranje večjih konferenc in prireditev v zaprtem prostoru je leta 2008 zgrajen Kulturni center v
Semiču. Kulturni center nudi veliko dvorano s 310 sedeži in 8 mesti za invalide, sejno sobo za 25 ljudi,
prostor za novinarske konference ter dve avli za 150 ljudi. Druga primerna prostora predstavljata Hotel
Bela krajina v Metliki, kjer sta na voljo dve konferenčni sobi s prostorm za 45 oseb ter konferenčna
dvorana Obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj. Problem pri organizaciji večjih konferenc ali sejmov je
pomanjkanje večjih nastanitvenih obratov v Beli krajini (Analiza stanja turizma v turistični destinaciji
Bela krajina, 2017).
6.5

Prireditve

Skozi leto so ob različnih priložnostih v različnih krajih organizirane prireditve. Prireditve so namenjene
predvsem lokalnemu prebivalstvu, a se jih v zadnjih letih udeležuje vedno več obiskovalcev iz drugih
regij in tujine. Najbolj znane prireditve so Vinska vigred, ki se odvija v Metliki, Jurjevanje, ki se odvija
v Črnomlju in Semiška ohcet, ki jo organizirajo v Semiču.
Vinska vigred je najbolj obiskan dogodek v Beli krajini, ki ga obišče preko 20.000 obiskovalcev. Gre
za dogodek organiziran v maju s strani Turističnega društva Vigred Metlika. Festival traja tri dni in
privablja ljubitelje belokranjskih vin, kulinarike, kulture in zabave. Dogodek je organiziran v mestnem
jedru Metlika, spremlja ga bogat kulturni in v večernih urah zabavni program, kjer nastopajo znane
glasbene skupine in ansambli. V sklopu festivala je organizirano tudi ocenjevanje vin, Urbanov tek,
kulinarična razstava in razstava domače obrti (Vinska vigred v Beli krajini, 2020).
Jurjevanje v Beli krajini je najstarejši folklorni festival v Sloveniji, ki je v letu 2019 obeležil 56.
obletnico. Petdnevni festival se odvija v »Jurjevanski dragi« v Črnomlju. Na odru se predstavijo lokalne
folklorne skupine ter gostujoče skupine iz Slovenije ter iz različnih koncev sveta. Festival je v letu 2017
pridobil naziv prireditve z manj odpadki in je član svetovne zveze folklornih festivalov in tradicij. Poleg
nastopajočih folklornih skupin se odvija pester kulturni program. Ob osrednjem dogodku poteka sejem
domače obrti in umetnostne obrti, srečanje otroških folklornih skupin z naslovom Pastirče mlado,
kolesarski izlet Goni kolo ter druge umetniške razstave. Dogodek organizira RIC Bela krajina v
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sodelovanju z JSKD OI Črnomelj, Belokranjskim izročilom ter Komunalo Črnomelj. Jurjevanje obišče
okoli 12.000 obiskovalcev (Jurjevanje, 2020).
Semiška ohcet je dogodek, ki je organiziran v Semiču in ga obišče približno 5.000 obiskovalcev. Na
dogodku je predstavljen obred poroke mladega para po tradicionalnih šegah in navadah. Osrednjo
etnološko prireditev spremlja ŠtrudFest, kolesarjenje, razstave, delavnice in tržnica. Festival je
organiziran ob koncu avgusta in traja tri dni (Semiška ohcet, 2020).
Poleg treh večjih dogodkov so v Beli krajini organizirani še številne manjše prireditve, kot so:














6.6

Pridi zvečer na grad: je sklop prireditev v poletnem času, ki se odvijajo na Metliškem gradu.
Mlada portugalka v Beli krajini: je dogodek organiziran v oktobru v čast rdečemu vinu
poimenovanemu portugalka. Poleg vina je dogodek praznik kostanja in druge gastronomske
ponudbe ter glasbe.
Poletje v Vinici: je večdnevni festival na katerem so organizirane športne igre, tekmovanja,
delavnice in večji koncert priznanih slovenskih ali tujih glasbenikov. Festival dodatno popestri
bližina reke Kolpe ter izbor za Miss Kolpe.
Črnfest: je urban festival dobre glasbe, gledališča, smeha in otroškega rajanja, ki se odvija ob
koncu avgusta v mestnem jedru Črnomlja. Dogodek organizira Klub belokranjskih študentov,
Mladinski kulturni klub Bele krajine ter Mladinski center Bit.
Teden kulture na placu: je brezplačen festival ustvarjalnih delavnic in kulturnega programa.
Martinovanje v Beli krajini.
Jurjevo – praznik pomladi.
Vuzemski ponedeljek.
Dejmo malo fušat.
Športno poletje.
Pokosimo nerajske luge idr. (Analiza stanja turizma v turistični destinaciji Bela krajina, 2017).
Turistične znamenitosti

V poglavju bomo predstavili glavne turistične zanimivosti v Beli krajini. Osredotočili se bomo na
predstavitev tistih naravnih in kulturnih znamenitosti, ki pritegnejo večje število turistov.
6.6.1

Naravne znamenitosti

Glavna naravna znamenitost, po kateri je znana Bela krajina je reka Kolpa. Reka velja za eno
najčistejših in najtoplejših rek v Sloveniji. Lahko jo bi poimenovali kot najdaljša slovenska plaža, saj je
zelo primerna za kopanje in se v poletnih mesecih segreje tudi do 30 °C. Reka poleg kopanja in osvežitve
ponuja druge aktivnosti, kot je ribolov in čolnarjenje. Del reke med Starim trgom in Dragoši je
zavarovan, kot območje Krajinskega parka Kolpa. Glavna znamenitosti parka je ravno reka Kolpa.
Posebno varstvo je namenjeno 16. naravnim in 41. kulturnim spomenikom ob reki. Ob Kolpi vodijo
mnoge pohodniške in kolesarske poti. Zaradi svoje izjemnosti je v letu 2010 prejela prestižen naziv
Evropske destinacije odličnosti, ki jo je prejela na podlagi turističnega produkta »Kolpa, Dotakni se
zgodbe«, ki ga je v sodelovanju s partnerji pripravil RIC Bela krajina (Reka Kolpa, 2020).
Reka Lahinja predstavlja drugo največjo reko v Beli krajini, ki v celotni dolžini 33 km teče po ozemlju
Bele krajine. Tudi Lahinja je privlačna za obisk turistov, vendar zaradi temperature manj primerna za
kopanje in zaradi počasnejšega toka manj primerna za čolnarjenje. Najbolj zanimiv del za ljubitelje in
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raziskovalce narave je zgornji tok med izvirom pri vasi Knežina in Pustim Gradacom. Na tem območju
se tudi nahaja KP Lahinja. Naravno je najbolje ohranjeno izvirno območje Lahinje in poplavni lugi, ki
so posebej zavarovani kot naravna rezervata Lahinjski in Nerajski lugi. Ob Lahinji se nahajajo pohodne
in kolesarske poti ter v lugih (nizko barje) lesen podest in opazovalnica za ptiče (Ivanovič, 2017).
Za turiste je posebej zanimiv izvir reke Krupe, ki se nahaja na severu belokranjskega ravnika dobre 3
km od Semiča. Kraški izvir je najbolj vodnat na območju Bele krajine in izvira pod 30 m visoko skalo.
Krupa je v nadaljevanju vrezala izrazito kanjonsko strugo ter se pred naseljem Gradac izliva v Lahinjo.
Reka je znana tudi po ekološki katastrofi, ki se je zgodila v drugi polovici 20. stoletja, zaradi odlaganja
odpadnih kondenzatorjev tovarne Iskra v zaledju reke v vrtače. V sedimentih reke so še danes ohranjeni
ostanki polikloriranih bifenilov (PCB) (Plut, 1988).
Med vodotoki velja omeniti Divji potok, ki izvira v bližini Črmošnjic. Vodotok je na svoji kratki poti
izoblikoval številne slapove, tolmune, brzice in lehnjakove pragove. Bela krajina je vedno bolj
prepoznana tudi po črnem močerilu, ki je endemit v Beli krajini in so ga odkrili v izviru Dobličice in
izviru pri Jelševniku. Obiskovalci si predstavitev močerila lahko ogledajo v Zupančičevi hiši pri izviru
v Jelševniku (Analiza stanja turizma v turistični destinaciji Bela krajina, 2017).
Pod naravno znamenitost lahko uvrstimo tudi steljnike, ki so dejansko nastali s posebno obliko
kmetovanja belokranjskih kmetov. Gre za kmetijska območja poraščena z belo brezo, redečim borom in
orlovo praprotjo (Ivanovič, 2013). Med pojave, ki so nastali s pomočjo delovanja človeka lahko
uvrstimo tudi Ribnik Prilozje, ki je atraktiven za ribiče in ljubitelje narave ter Kanižariška mlaka, ki
nastala nad rudnikom Kanižarica in danes predstavlja življenjski prostor številnim rastlinskim in
živalskim vrstam (Analiza stanja turizma v turistični destinaciji Bela krajina, 2017).
Mirna gora, Smuk in Krvavčji vrh predstavljajo vrhove, ki privabljajo številne obiskovalce Bele
krajine, ki se želijo rekreirati. Smuk ponuja primeren kraj tudi za padalce in zmajarje, saj se na vrhu
nahaja izletišče. Predvsem za smučarje pa so v zimskem času zanimive Gače, kjer je urejen smučarski
center.
Za obiskovalce je privlačen tudi izlet do nahajališča boksita v Hrastu pri Vinici. Gre za pomembno
geološko naravno dediščino, ki je nastajala milijone let. Je ena največjih in na površju najlepše vidnih
naravnih nahajališč boksita v Sloveniji (Naravne znamenitosti, 2020).
6.6.2

Kulturne znamenitosti

Kot smo omenili že v preteklem poglavju o kulturni dediščini je v Beli krajini zaščitenih 135 kulturnih
spomenikov, kar kaže na bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. V tem poglavju se bomo
osredotočili na kulturno in zgodovinsko dediščino, ki predstavlja točko interesa, zaradi katere se turist
odloči za obisk Bele krajine.
Ene glavnih kulturnih zanimivosti so zgradbe in dediščina ohranjena v mestu Črnomelj. Naselbina je
znana že iz prazgodovinskih in antičnih časov ter se je razvila na strateško pomembnem kraju okljuka
Dobličice in Lahinje. Srednjeveški tloris mestnega jedra se je ohranil do danes. Osrednji Trg svobode
obkroža srednjeveški grad s poslopji, komenda nemškega viteškega reda, v kateri se danes nahaja
sodišče in poslopje mestne hranilnice. Zanimive zgradbe mestnega jedra so še cerkev sv. Petra z
mozaikom patra Rupnika in gotska cerkev sv. Duha, jožefinska stara šola s kamnitim stopniščem ter
Pastoralni center s prikazom mestnega obzidja pod stekleno zaščito. V mestnem jedru se nahaja tudi
rojstna hiša pesnika Mirana Jarca, v kateri se danes nahaja Mestna muzejska zbirka Črnomelj s sodobno
razstavo o mestu in njenih prebivalcih skozi zgodovino, Primožičeva hiša, ki je znana kot hiša
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rokodelcev, saj se v nje odvijajo razstave domače umetnostne obrti. V Črnomlju se nahaja tromostovje
ob sotočju rek Dobličice in Lahinje. Črnomelj je odigral pomembno vlogo v času 2. svetovne vojne, ko
je bilo mesto središče prvega osvobojenega ozemlja na območju današnje Slovenije. Zgodovinsko
pomembna stavba je Sokolski dom pozidan leta 1925 in posodobljen leta 1952 z dodanim reliefom
kiparja Jakoba Savinška iz leta 1954. V tej stavbi je 19. in 20. februarja 1944 potekalo prvo zasedanje
SNOS-a, ki predstavlja velik mejnik v nastanjanju slovenske državnosti. V njej je med vojno delovalo
tudi Slovensko narodno gledališče, ki se je prvič predstavilo z dramo Kralj na Betajnovi. V času med
vojno so v Črnomlju delovale številne pomembne institucije, kar je možno opaziti na številnih pročeljih
stavb, kjer se nahajajo spominske table. Zanimivost v Črnomlju sta tudi spomenik padlim v 1. svetovni
vojni ter spomenik NOB na Gričku. Na slednjem so uprizorjeni reliefi z utrinki iz osvobodilnega boja
med 2. svetovno vojno (Vodnik po Črnomlju, 2017).
Drugo pomembno mesto v Beli krajini je Metlika. O njeni bogati zgodovinski priča srednjeveško staro
mestno jedro s pomembnimi stavbami, ki se nahaja na pomolu med potokom Obrh in nekdanjo strugo
Bojice. Med pomembne zgradbe spada cerkev sv. Nikolaja, komenda in proštija. Na mestnem trgu se
nahaja rojstna hiša kiparja Alojza Gangla in književnika Engelberta Gangla ter nekoč delujoča Wachova
lekarna z reliefom Svete Trojice ter stavba prve Narodne čitalnice na Dolenjskem. Drugi trg v mestnem
jedru je Trg svobode, na katerem se nahaja Metliški grad. V notranjost grajske stavbe se nahaja grajsko
dvorišče, ki ga obdajajo arkade. V gradu se danes nahaja TIC, Grajska klet Šturm, poročna dvorana,
lapidarij, Ganglova galerija, vinogradniška zbirka ter od leta 1951 Belokranjski muzej. V muzeju je
predstavljeno življenje v Beli krajini od prazgodovine do sredine 20. stoletja. V sklopu Belokranjskega
muzeja deluje tudi Galerija Kambič, ki se nahaja v rojstni hiši priznanega zdravnika Vinka Kambiča.
Zbirko sestavljajo kulturnozgodovinski predmeti (pohištvo, ure, slike na steklo) in likovna dela. V parku
pod gradom se nahajajo kipi pomembnih Belokranjcev ter spomin padlim iz druge svetovne vojne,
spomenik belokranjskemu partizanu ter doprsni kip Tita in narodnih herojev. V nekdanji sokolski
telovadnici ima danes prostore Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča. Velja omeniti, da je bila leta
1869 prav v Metliki ustanovljena Prva požarna obramba na Slovenskem. Tretji trg v starem mestnem
jedru je najmlajši Partizanski trg. Na njem je najbolj markantna stavba nekdanje osnovne šole zgrajena
leta 1886. V hiši nasproti sta se rodila brata Navratil. Starejši brat Ivan je bil priznan jezikoslovec in
narodopisec, po njem se imenuje tudi metliška folklorna skupina. Poleg že omenjene cerkve sv. Nikolaja
so v mestu še tri cerkve, med katerimi je ena grkokatoliška (Staro mestno jedro, 2020).
Tretji kraj in sedež občine je Semič s svoji trškim jedrom. Ob osredjem trgu se nahaja župnijska cerkev
sv. Štefana, ki jo obdaja obzidje protiturškega tabora s t. i. Taborsko hišo. V letu 2019 so prenovili
Muzejsko hišo Semič, v kateri se nahaja Center narave Bele krajine s stalno razstavo. Poleg Centra
narave se v hiši nahaja razstava o Semiču v dvajsetih slikah ter vinogradniška zbirka z degustacijskim
prostorom (Muzejska hiša Semič, 2020).
Poleg znamenitosti, ki se nahajajo v enemu izmed treh krajev so za turiste privlačne tudi ostale
znamenitosti. Mednje sodijo:




Stari trg ob Kolpi, ki je bil nekdaj pomembno trgovsko in strateško središče. Ob osrednji ulici
so nanizane enonadstropne stavbe, ki se zaključijo z župnijsko cerkvijo sv. Jožefa. Posebno
pozornost pritegnejo kamniti portali nekaterih hiš.
Vinica je gručasto naselje na terasi reke Kolpe. O njeni bogati zgodovini priča grad, ki je bil
zgrajen že v 10. stoletju. Grad je bil ponovno obnovljen leta 2017. Danes se v njem nahaja
restavracija, luksuzni apartmaji in poročna dvorana. V Vinici se nahaja tudi rojstna hiša
pesnika Otona Župančiča, ki je preurejena v interaktivno Spominsko hišo.
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Slika 27: Turistične zanimivosti Bele krajine
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»Ta stran je namenoma prazna.«
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Soseska zidanica Drašiči, ki se nahaja v kletnih prostorih hiše v bližini podružnične cerkve
sv. Petra. Zidanico upravlja skupnost gospodarjev in družinskih članov iz vasi Drašiči,
Krmačina in Železniki. V zidanici hranijo skupno nabrano vino, ki ga posojajo članom ter
višek prodajajo. Člani organizirajo tudi predstavitev svojega dela in degustacijo. Delovanje
skupnosti je vpisano tudi v register nesnovne kulturne dediščine.
Šokčev dvor v Žuničih, ki predstavlja za obkolpski del Bele krajine značilno štiristrano
domačijo in je tudi zavarovan kot kulturni spomenik v Krajinskem parku Kolpa. Gre za
značilno uskoško domačijo. Hiša je restavrirana in si je v njej možno ogledati starinsko
pohištvo ter stara kmečka oblačila in platno.
Mitrejev spomenik se nahaja v bližini vasi Rožanec in je edini mitrej v Sloveniji postavljen v
naravnem okolju. Ob koncu 2. stoletja je bil vklesan v steno opuščenega kamnoloma.
Vklesana je klasična upodobitev darovanja, ko bog Mitra na bikovem hrbtu ubija mogočno
žival, nad njo pa je zapisan posvetilni stavek družine Aelijcev. Poleg tega se na reliefu nahaja
tudi upodobitev krokarja, psa, kače, škorpijona, sonca in lune.
Partizanska bolnišnica Zgornji Hrastnik, ki je poleg bolnišnice Jelendol edina ohranjena
bolnišnica, ki je delovala v času druge svetovne vojne v Kočevskem Rogu.
Stare kočevarski vasi Planina, Ponikve in ostale vasi v okolici. V njih so do druge svetovne
vojne živeli Kočevarji, potomci Nemcev, ki so se na območje Kočevskega in v del Bele krajine
priselili v 14. stoletju. Na Planino so se po vojni priselili drugi prebivalci, med tem ko so na
Ponikvah razvidne le še razvaline nekdanje kočevarske vasi.
Letalo DC 3 pri vasi Otok, ki je postavljeno je v spomin na slovenska letališča v času
narodnoosvobodilnega boja. Eno izmed letališč se je nahajalo tudi v Beli krajini.
Spominsko obeležje na Gornjih Lazah postavljeno v spomin padlim borcem prve belokranjske
čete.
Kužno znamenje na Trati ob vpadnici v Semič.
OŠ Bistra buča in OŠ Brihtna glava. V obeh t. i. šolah na hudomušen in zabaven način
predstavijo Belo krajino. Primerna je za tiste obiskovalce, ki želijo podoživeti način pouka
nekdaj. Obe šoli se nahajata na Radovici.

Osrednji muzej v Beli krajini je že omenjen Belokranjski muzej v Metliki, pod katerega spadajo Galerija
Kambič, Muzejska hiša Semič ter prenovljena Spominska hiša Otona Župančiča. V Metliki se nahaja še
Slovenski gasilski muzej in v Črnomlju Mestna zbirka. Na mestu nekdanjega Rudnika rjavega premoga
Kanižarica so uredili muzej Rjavega premoga Kanižarica, ki predstavlja življenje rudarjev in delovanje
rudnika. Na kmetiji Šrajf na Črešnjevcu pri Semiču je muzej na prostem pod s slamo kritim kozolcem
toplarjem. Na ogled so postavljene naprave in stroji, ki so služili pridelavi žit.
V Beli krajini je bogata tudi sakralna zapuščina. Večina cerkva je rimokatoliških, poleg tega sta dve
grkokatoliški (v Metliki in Dragah pri Suhorju) in dve pravoslavni (v Bojancih in Miličih). Turistično
najbolj zanimive so:


Tri fare v Rosalnicah pri Metliki: sestavljajo jo tri gotske cerkve stoječe druga ob drugi, ki jih
obdaja pokopališče. Severna cerkev ima ohranjene najstarejše baročne orgle v Sloveniji in je
posvečena Žalostni Materi, srednja Glej človek je središče romarskega kompleksa in ima edina
zvonik ter južna cerkev Lurške Device Marije. Največji romarski shod je organiziran na
Jernejevo nedeljo.
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Romarska cerkev na Žežlju nad Vinico: cerkev je posvečena Materi božji in pot do cerkve iz
Vinice vodi mimo kapelic križevega pota. V preteklosti je bila cerkev ograjena s taborskim
obzidjem, kamor so se zatekli okoliški prebivalci pred Turki.
Cerkev sv. Duha v Črnomlju: na tem mestu je bila cerkev postavljena že v pozni antiki, o čemer
pričata odkrita apsida in mozaik. Cerkev je bila obnovljena leta 2007 in namenjena kulturnim
dejavnostim v mestnem jedru Črnomlja.
Cerkev sv. trojice na Vinjem Vrhu pri Semiču: cerkev je sezidana po vzoru stare romarske
cerkev v Novi Štifti pri Ribnici (Analiza stanja turizma v destinaciji Bela krajina, 2017).

Slika 28: Letalo DC 3 pri Otoku (Vir: osebni arhiv)
Za turiste je vsekakor zanimiva tudi nesnovna kulturna dediščina Bele krajine, ki smo jo podrobneje
predstavili v poglavju 5.2.2. Sem spadajo šega, navade, običaji, plesi, obrt, kulinarika in narečje. Bogata
kulinarika pritegne marsikaterega gosta, ki tako spoznava domačo belokranjsko hrano in okuša
kvalitetna vina pridelana na vinorodnih območjih Bele krajine v okolici Metlike, Semiča in Črnomlja.
Folklorne skupine ohranjajo izročilo starih plesov pri življenju in jih predstavljajo na številnih
prireditvah, ki se odvijajo tako v Beli krajini, kot zunaj nje. Možno je tudi učenje ali predstavitev starih
obrti, kot je izdelava lanu, belokranjskih pisanic ter lončarstva in ostalih obrti. Laneno platno in izdelki
lanenega platna so predstavljeni na domačiji Cvitkovič v Adlešičih, domačiji Raztresen v Rimu in v
Šokčevem dvoru v Žuničih. Mnoge obiskovalce pritegnejo tudi številne prireditve, ki se odvijajo skozi
leto.
6.6.3

Nesnovna kulturna dediščina

Za turiste je vsekakor zanimiva tudi nesnovna kulturna dediščina Bele krajine. Sem spadajo šege,
navade, običaji, plesi, obrt, kulinarika in narečje. Bogata kulinarika pritegne marsikaterega gosta, ki tako
spoznava domačo belokranjsko hrano in okuša kvalitetna vina pridelana na vinorodnih območjih Bele
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krajine v okolici Metlike, Semiča in Črnomlja. Folklorne skupine ohranjajo izročilo starih plesov pri
življenju in jih predstavljajo na številnih prireditvah, ki se odvijajo tako v Beli krajini, kot zunaj nje.
Možno je tudi učenje ali predstavitev starih obrti, kot je izdelava lanu, belokranjskih pisanic ter
lončarstva in ostalih obrti. Laneno platno in izdelki lanenega platna so predstavljeni na domačiji
Cvitkovič v Adlešičih, domačiji Raztresen v Rimu in v Šokčevem dvoru v Žuničih. Mnoge obiskovalce
pritegnejo tudi številne prireditve, ki se odvijajo skozi leto.
V registru nesnovne kulturne dediščine so zbrane nesnovne dobrine, kot so predstavitve, znanja, veščine
ter izrazi, ki so se ustvarili skozi zgodovino in se prenašali iz roda v rod. Zakon o varstvu kulturne
dediščine varuje nesnovno kulturno dediščino in zagotavlja ohranjanje in spoštovanje dediščine skupin,
skupnosti in posameznikov. V Sloveniji je na seznamu registriranih enot nesnovne dediščine uvrščenih
76 enot nesnovne dediščine. Več enot, predvsem običajev je značilnih za širši prostor Slovenije in jih je
težko pripisati le eni regiji med tem, ko so nekatere enote vezane na določene pokrajine. Tako smo na
podlagi vpisov izluščili sedem enot, ki pripadajo belokranjskemu geografskemu prostoru (Nesnovna
dediščina, 2020).
Med gastronomsko kulturno dediščino spada priprava prostih povitic in belokranjskih povitic ter
belokranjske pogače. Prosta povitica in belokranjska povitica se pripravljata skozi celo leto v Beli
krajini. Prosta povitica je polžasto oblikovana, razvlečeno testo pa je premazano s stopljeno maščobo in
jajci ter s soljo. Med tem, ko je belokranjski povitici poleg maščobe in jajc dodan še domači sir ali skuta
in pregreta smetana. Obe povitici se razreže na kolobarje in postreže kot samostojno jed. Izvor jedi ni
natančno znan predvidevajo pa, da so način priprave prinesli Uskoki v 15. in 16. stoletju (Priprava
prostih povitic in belokranjskih povitic, 2013). Druga zelo znana jed, ki je vpisana v register nesnovne
kulturne dediščine je belokranjska pogača. Belokranjska pogača se pripravi iz navadnega kvašenega
testa, oblikuje v okroglo obliko ter premaže s stepenim jajcem ter posuje z zrni kumine in grobo soljo.
Pogače se ne reže, ampak se jo lomi po predhodno zarezanih črtah. Od leta 2002 je postopek priprave
zaščiten z označbo »tradicionalni ugled – belokranjska pogača«. Za uporabo imena je potrebno pridobiti
certifikat. Predvidevajo, da izvira iz kulinarike Uskokov tako kot povitica (Priprava belokranjskih
pogač, 2013).
Vuzemski ples in igre v Metliki je običaj, ki je prav tako vpisan v register nesnovne kulturne dediščine.
Vuzemski plesi in igre se izvajajo v srednjeveškem jedru Metlike na velikonočni ponedeljek (Vuzemski
ples in igre v Metliki, 2013). Soseska Drašiči je skupnost gospodarjev in družinskih članov iz vasi
Drašiči, Železniki in Krmačina. Skupnost upravlja s sosesko zidanico, vzdržuje podružnično cerkev sv.
Petra v Drašičih in kapelice ter vzdržuje vaške poti. V zidanici hranijo in zbirajo nabrano vino, ki ga
posojajo članom ter višek prodajajo. Deluje kot t. i. vinska banka. Zbrano vino in pridobljen denar
predstavlja vir finančnih sredstev za potrebe skupnosti. Danes člani skupnosti organizirajo program tudi
za goste od drugod tako, da ponujajo degustacijo, predstavijo svoje delo ter razkažejo prostore in cerkev.
Soseske zidanice naj bi nastale v času 17. stoletja in jih je bilo v Beli krajini več. Do danes se je ohranila
le soseska zidanica Drašiči (Soseska Drašiči, 2012).
Izdelovanje belokranjskih pisanic je ena od navad, ki je vpisana v register nesnovne kulturne dediščine.
Gre za pobarvana in v batik tehniki okrašena velikonočna jajca. Navada se je do danes ohranila le še v
Adlešičih. Osnova pisanic so kuhana kokošja jajca, na katera s posebnim pisalom nanesejo vosek.
Takšna jajca nato namakajo v barvi, ki se nanese na vse dele jajca razen na tiste, ki so povoskani. Tako
nastane enobarvni batik. Danes se pisanice izdelujejo skozi vso leto in so postale pomemben turistični
spominek ali okras (Izdelovanje belokranjskih pisanic, 2012).
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Na seznam nesnovne kulturne dediščine je uvrščeno tudi izdelovanje klobukov iz kostanjevega listja.
Gre za klobuke, ki so jih izdelovali za nošenje v poletnih mesecih na paši. Tehnika izdelovanje je
značilna za Belo krajino ob koncu 19. stoletja in vse do šestdesetih let 20. stoletja. Danes se rokodelsko
znanje ohranja le na družinskih praznovanjih in turističnih prireditvah (Izdelovanje klobukov iz
kostanjevega listja, 2012). Izdelovanje papirnatih rož je obrtniško znanje, ki je značilno za več
območij po Sloveniji, med drugim tudi za Belo krajino. Gre za izdelovanje rož iz različnih vrst papirja,
ki posnemajo naravno podobo (Izdelovanje papirnatih rož, 2012). Pletarstvo je obrt, ki izdeluje različne
predmete iz nravnih materialov – šibja, vitre, slame in koruznega ličja (Pletarstvo, 2012).
Skozi zgodovino se je zaradi reliefne zaprtosti in različnih etničnih skupin, ki so živele na tem območju,
razvilo unikatno belokranjsko narečje. Slednje spada v dolenjsko narečno skupino in ga delimo na
svernobelokranjsko in južnobelokranjsko narečno skupino.
6.7

Turistični produkti

Turistični produkt je definiran kot seštevek zadovoljenih fizičnih in psiholoških potreb, ki so bile
ponujene turistu v času obiska določene turistične destinacije (Mahajan, 2014). Brezovec in Rudež
Nemec (2009) definirata turistično storitev ali proizvod kot vse, kar se ponudi turistu, da bi zadovoljili
njegove potrebe in želje glede prenočevanja, razvedrila, jedi, pijače, rekreacij, prevoza, animacije idr.
Iz vidika turista je turistični proizvod celotno doživetje od trenutka, ko odide iz kraja stalnega
prebivališča, do trenutka, ko se vrne domov. Sestavljen je iz proizvodov in storitev več ponudnikov
(Grilca, 2010).
V Analizi stanja turizma v destinaciji Bela krajina (2017) so pripravljavci opredelili turistične produkte,
ki do takrat niso bili opredeljeni v nobenem strateškem aktu. Na podlagi zbranih podatkov so nanizali
19 obstoječih in potencialnih turističnih produktov, ki so jih razvrstili v dve tematski skupini:




Narava, kamor spada: opazovanje živali in rastlin, spoznavanje narave, lov in ribolov, oddih in
sprostitev v naravi, pohodništvo, kolesarjenje, kopanje, čolnarjenje, zimski športi, jahanje,
padalstvo in športne prireditve.
Kultura, kamor spada: uživanje in spoznavanje lokalnih vin, lokalne kulinarike, kulinarične
delavnice, kreativne delavnice, spoznavanje kulturne dediščine, igrifikacija in uprizoritve,
kulturni dogodki in prireditve.

Z udeleženci delavnic so vsakega izmed produktov ocenili glede na stanje razvitosti produkta danes in
glede na to kakšen potencial predstavlja. Najbolj razvit produkt je čolnarjenje, sledi kopanje, uživanje
in spoznavanje vin, kulturni dogodki, pohodništvo in kolesarjenje. Medtem ko so najmanj razviti
produkti igrifikacije in uprizoritve, opazovanje živali, jahanje, kreativne delavnice in padalstvo. Največji
potencial predstavlja produkt oddih in sprostitev v naravi, ki mu sledi uživanje in spoznavanje vin,
spoznavanje narave, spoznavanje kulture in uživanje lokalne kulinarike. Med produkte z najmanjšim
potencialom so uvrstili zimske športe, padalstvo, jahanje, igrifikacijo in uprizoritve ter lov in ribolov.
Produkt z največjim potencialom, ki je hkrati dobro razvit je spoznavanje vin (Analiza stanja turizma v
destinaciji Bela krajina, 2017).
V Strategiji razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018–2022 (2017) so se na podlagi analize
odločili, da se pri turističnih produktih oprejo na odnos, ki ga opredeljuje narava in osmisli kultura. Oba
elementa dajeta turistični ponudbi Bele krajine specifiko. Znotraj teh so vzpostavili tri produktne stebre:


občutenje narave z nosilnim produktom stik z naravo in seboj,
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aktivno odkrivanje z nosilnim produktom pohodništvo, kolesarjenje in drugi športi,
avtentična doživetja z nosilnim produktom kulinarična doživetja (Strategija razvoja turizma v
destinaciji Bela krajina 2018 – 2022, 2017).

Prvi izmed produktnih stebrov je zaenkrat še manj razvit, a predstavlja velik potencial ter bo vanj glede
na strategijo usmerjen razvoj. Med tem, ko sta druga dva bolj razvita že danes, vendar imata prav tako
možnost za dodatno dopolnitev in izboljšanje.
6.8

Organiziranost turizma

Na področju turizma v javnem sektorju deluje javni zavod RIC Bela krajina, ki deluje na področju
razvoja gospodarstva in razvoja ter promocije turizma. Na področju podjetništva in gospodarstva skrbijo
za pomoč podjetnikom pri prijavah na različne projekte in razpise. Organizirajo izlete po Beli krajini,
so organizatorji folklornega festivala Jurjevanje v Beli krajini ter upravljalci Krajinskega parka Lahinja,
Mestne muzejske zbirke Črnomelj ter Podjetniškega inkubatorja Bela krajina. Pod okriljem RIC Bela
krajina deluje tudi TIC Črnomelj (RIC Bela krajina – o nas, 2020). Na RIC Bela krajina nudijo pomoč
turističnim ponudnikom tako, da jim pomagajo, svetujejo in obveščajo o razpisih. S skupnim nastopom
na trgu ter udeležbo na različnih sejmih promovirajo Belo krajino, kot enotno turistično destinacijo.
Poleg tega tudi drugače ozaveščajo lokalno prebivalstvo o pomenu turizma ter jih spodbujajo k razvoju
turističnih produktov in storitev.
V Metliki deluje TIC Metlika, ki deluje v sklopu Turističnega društva Vigred Metlika. Društvo je nosilec
turističnega dogajanja na območju občine Metlika in organizira izlete v sodelovanju s Turistično
agencijo Kompas d.o.o., ki deluje v prostorih TIC Metlika. Društvo skozi leto organizira več dogodkov,
med katerimi sta najbolj znana Vinska vigred in jesenski dogodek Mlada portugalka. TD Vigred je
vodilni partner pri projektu Certificiranja belokranjske pogače, ki združuje proizvajalce s certifikatov
ter vsako leto izbere kraljico metliške črnine (Turistično društvo vigred Metlika, 2020).
Semiški TIC deluje v okviru Javnega zavoda Kulturni center Semič. Javni zavod deluje na področju
kulture, športa, turistične in mladinske dejavnosti. Leta 2008 je bila zgrajena nova stavba kulturnega
centra Semič, ki predstavlja moderno in večnamensko stavbo uporabno za različne kulturne dogodke.
Stavba je v upravljanju javnega zavoda (Kulturni center Semič, 2020). Na vprašanje kako podpirajo
turistične ponudnike, so iz strani TIC Semič odgovorili, da jih promovirajo na različnih sejmih. Vsako
leto organizirajo strokovne ekskurzije, kjer spoznajo primere dobrih praks v Sloveniji ter v tujini. Poleg
tega organizirajo poučna predavanja in izobraževanja ter omogočajo sodelovanje na različnih projektih.
Primer projekta je Odprta vrata Bele krajine.
Na področju turizma so v RIC Bela krajina zaposlene 3 osebe, v TIC Metlika 2 osebi in v TIC Semič 1
oseba.
Poleg naštetih javnih ustanov v Beli krajini delujejo tudi turistična društva, ki dodatno pripomorejo k
razvoju turizma in njegovi promociji. V Beli krajini deluje osem turističnih društev. Poleg že
omenjenega TD Vigred Metlika, še TD Semič, TD Damelj, Polansko turistično športno društvo Stari trg
ob Kolpi, TD Poljanska dolina, Športno turistično društvo Vinica in TD Griblje. Vseh osem društev je
povezanih v Turistično zvezo Dolenjska in Bela krajina s sedežem v Novem mestu. Pomemben deležnik
v turizmu Bele krajine je tudi Društvo lokalnih turističnih vodnikov Bele krajine, katerih namen je
pristna in kakovostna predstavitev regije zaključenim skupinam ali posameznikom. Tudi ostala društva,
katerih primarni namen ni razvoj turizma pomembno sooblikujejo turizem v Beli krajini, kot npr.
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Mladinski center Bit, KUD Plac, Klub belokranjskih študentov idr. (Analiza stanja turizma v turistični
destinaciji Bela krajina, 2017).
Velja omeniti tudi Javni zavod Krajinski park Kolpa, ki poleg delovanja na področju narave, okolja in
kmetovanja, deluje tudi na področju promocije turizma. Na področju turizma skrbijo za promocijo tako,
da obiskujejo različne sejme, kjer predstavljajo Belo krajino kot turistično destinacijo. Ponudnikom
pomagajo tako, da jih vključijo v izdelan promocijski material. Pri sestavljanju turističnega programa
za turistično skupino, vanj vključijo tudi lokalne ponudnike.
6.9

Členitev Bele krajine iz vidika turističnega razvoja

Na podlagi prostorskih analiz in analiz turizma smo izdelali členitev prostora Bele krajine. Enote
členitve smo poimenovali doživetja. Doživetje predstavlja sklop aktivnosti, ki jih turist lahko doživi ob
obisku destinacije. Doživetja izvirajo iz notranjega potenciala regije, ki ga predstavlja naravno in
kulturno izročilo.
Kulturna doživetja so označena v treh največjih naseljih Bele krajine – Črnomlju, Metliki in Semiču.
V omenjenih naseljih se nahaja glavnina turističnih zanimivosti in aktivnosti, ki so povezane s kulturno
dediščino in kulturnimi doživetji. Bogata kulturna dediščina, posledica raznovrstnih etničnih skupin, se
je ohranila po celotnem območju Bele krajine. Največ o kulturni dediščini pa lahko spoznamo ravno v
teh treh naseljih. V svet kulture nas tako popeljejo Belokranjski muzej v Metliki, pod katerega spada
Galerija Kambič, Muzejska hiša v Semiču in Spominska hiša Otona Župančiča na Vinici. V Metliki se
nahaja še Slovenski gasilski muzej in v Črnomlju Mestna zbirka. Spoznavanje kulture je možno tudi
preko treh večjih prireditev z bogatim kulturnim programom, to so Jurjevanje, Vinska vigred in Semiška
ohcet. Omeniti velja tudi druge manjše prireditve, kot so Pridi zvečer na grad, Mlada portugalka, Črnfest,
Teden kulture na placu, Martinovanje, Jurjevo – praznik pomladi, Vuzemski ponedeljek, Dejmo malo
fušat in druge priložnostne prireditve. V Črnomlju, Metliki in Semiču se nahajajo tudi kulturni domovi,
kjer se odvijajo kulturne prireditve. Med omenjenimi je potrebno posebej izpostaviti Kulturni center
Semič, ki s svojo novodobno opremljenostjo omogoča izvedbo bolj zahtevnih prireditev ali organizacijo
seminarjev in sejmov. V vseh treh naseljih se nahaja tudi bogata sakralna dediščina, ki jo predstavljajo
župnijske cerkev ter cerkev sv. Duha v Črnomlju, ki je osrednji kulturni objekt v mestnem jedru
Črnomlja, cerkev sv. Duha v Semiču ter cerkev sv. Roka, cerkev sv. Martina in grško-katoliška cerkev
sv. Cirila in Metoda v Metliki. O bogati kulturni dediščini pričajo tudi ostale pomembne stavbe v treh
naseljih. V prihodnosti je v ta naselja smiselno usmerjati turizem povezan s kulturnimi doživetji.
Doživetja v naravi so v konceptualnem prikazu prikazana v osrednjem delu. Bela krajina se ponaša z
bogato naravno dediščino, ki jo sestavljajo številne naravne vrednote, dva krajinska parka ter vpetost v
evropsko omrežje varstvenih območij NATURA 2000. Osrednja turistična vrednost se odraža v
vodnatosti Bele krajine. V ta ozir je vključena tudi narava v okolici reke Kolpa, ki smo jo v konceptu
sicer opredelili, kot ločeno doživetje. Narava v Krajinskem parku Lahinja že pritegne in bo v prihodnosti
pritegnila še več turistov. Naravni spomenik reka Krupa, Divji potok in Dobličica prav tako predstavljajo
velik potencial za obisk tujih in domačih turistov. Belokranjska posebnost je tudi črni močeril, katerega
zgodbo je potrebno razširiti in belokranjski steljniki, ki so krajinska posebnost Bele krajine. Velik
potencial predstavljajo tudi ostale naravne vrednote ter skriti kotički gozda Bele krajine, ki prekriva več
kot 65 % površja. Iz vidika turizma je smiselno tržiti tudi obstoječe ter nove pohodniške in kolesarske
poti po naravi Bele krajine. Spodbuditi bi morali predvsem obisk višjih vrhov Bele krajine, to so Mirna
gora, Krašnji vrh in Smuk.
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Slika 29: Členitev Bele krajine iz vidika turističnega razvoja

Kulinarična in vinska doživetja obsegajo območje obronkov Gorjancev na severu in Kočevskega
Roga na zahodu ter so označena z rdečo barvo na sliki 29. To območje je prednostno usmerjeno v
pridelavo vin. Iz vidika turizma je na tem območju atraktivna kulturna krajina, ki jo sestavljajo številni
vinogradi in vinske trte. Na drugi strani pa na tem območju številni ponudniki vin že ponujajo vinska
doživetja za obiskovalce. V ta sklop spada prodaja vin in njihova degustacija. Poleg vinskega doživetja
koncept predvideva tudi kulinarično doživetje. Potrebno je poudariti, da se v to območje uvrščajo tudi
naselja Črnomelj, Metlika in Semič, kjer se nahaja glavnina ponudnikov hrane. Kulinarična doživetja
obsegajo tudi ponudnike hrane izven omenjenega območja označenega z rdečo barvo.
Zadnje doživetje predstavlja doživetje ob in na Kolpi. Kolpa predstavlja glavno naravno zanimivost za
obiskovalce Bele krajine. Aktualna je predvsem v poletnem času, ko je primerna za kopanje. Doživetje
ob in na Kolpi obsega številne druge aktivnosti, ki so mogoče ob reki in na reki. To obsega čolnarjenje,
rafting, supanje, ribarjenje idr. V času izven poletne sezone predstavlja potencial pohodništvo,
naravovarstveni turizem in obisk naravnih in kulturnih vrednot v Krajinskem parku Kolpa.
Pri oblikovanju in snovanju členitve, ki je prikazan na sliki 29, smo upoštevali tudi strateške usmeritve
iz Strategije razvoja turizma destinacije Bela krajina 201 –2022. Taka členitev prostorizira matriko
turističnih produktov Bele krajine, ki je navedena v strategiji turizma. Povezanost s strateškimi
usmeritvami je sledeča:
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kulturna doživetja lahko uvrstimo v produktni steber »avtentična doživetja« z nosilnim
produktom »kreativno spoznavanje kulturne dediščine«,
doživetja v naravi lahko uvrstimo v produktni steber »občutenje narave«, kjer je nosilni produkt
»stik z naravo in seboj«,
kulinarična in vinska doživetja lahko uvrstimo v produktni steber »avtentična doživetja«, kjer
je podporni produkt »kulinarična doživetja«,
doživetja na in ob Kolpi lahko uvrstimo v produktni steber »aktivnosti in odkrivanje«, kjer je
nosilni produkt »aktivnosti na reki Kolpi«.

6.10 Izzivi in problemi na področju turizma v Beli krajini
Poglavje o izzivih in problemih turizma v Beli krajini je sestavljeno iz informacij, ki smo jih pridobili
na podlagi polstrukturiranih intervjujev turističnih ponudnikov ter organizacij, ki delujejo na področju
turizma v Beli krajini.
Večina turističnih deležnikov se strinja s trditvijo, da je v Beli krajini povezanost turističnih ponudnikov
preslaba. Večja je povezanost ponudnikov znotraj posameznih občin ter med občino Semič in Črnomelj,
medtem ko so ponudniki občine Metlika slabše povezani s ponudniki ostalih občin. Stanje povezanosti
se je z leti sicer izboljšalo, a bi bila za boljši razvoj potrebna nadgradnja. Z boljšo povezanostjo bi lahko
turist lažje našel aktivnosti, s katerimi bi zapolnil čas, ki ga preživlja v Beli krajini. Ponudniki bi se
lahko bolje dopolnjevali ter turista usmerjali, da zadovolji potrebe tudi pri drugih ponudnikih, ki
ponujajo drugačno storitev. Navadno en turistični ponudnik ne ponuja dovolj kompleksne ponudbe, da
bi gosta lahko več dni obdržal le pod svojim okriljem. Pri povezovanju je mišljeno tudi povezovanje s
kmetijami, lokalnimi ponudniki hrane ter obrtnih in drugih izdelkov. Turizem ima številne
multiplikativne učinke na druge panoge, zato se je z drugimi panogami potrebno povezovati, tako ima
okolje več pozitivnih učinkov od razvoja turizma. Sogovornica Tončka Jankovič je opozorila tudi na
pomankanje organizacije ali skupnosti, ki bi omogočala povezovanje ponudnikov. To bi bila pisarna, v
katero bi prišel obiskovalec ter povedal želje, na podlagi katerih bi mu sestavili turistični produkt. Po
njenem mnenju to ni TIC, saj tam pripravljajo izlete le za organizirane in najavljene skupine turistov.
Manjšim skupinam bi bilo potrebno ponuditi turistične produkte, o katerih se veliko govori v zadnjih
letih na področju turizma v Beli krajini.
Pogost odgovor na vprašanje o izzivih turizma v Beli krajini je slabo oglaševanje turistične ponudbe ter
prodor na tuji trg. V primerjavi s povprečjem Slovenije je namreč v Beli krajini nadpovprečen odstotek
domačih gostov. Slabo oglaševanje se odraža v tem, da gost, ki pride v Belo krajino težko najde ponujene
stvari in zanimivosti. Pri razvoju svoje ponudbe ima eden izmed turističnih ponudnikov v Črnomlju
težave, da ni dovoljeno oglaševanje dejavnosti ob cesti. Tako mimoidoči turisti niso seznanjeni s
ponudbo, ki je v mestu samem.
Problem turizma v Beli krajini je pretirana sezonskost, saj je obisk skoncentriran na mesece med junijem
in septembrom oziroma na čas, ko je Kolpa na voljo za kopanje. Sezonska je tudi ponudba ležišč, saj je
več kot pol ležišč v kampih, ki pa se v času izven sezone zaprejo. Intervjuvanci rešitev za privabljanje
turistov v hladnih mesecih vidijo v različnih aktivnosti. Največ jih vidi v aktivnostih povezanih z naravo,
v kolesarjenju, pohodništvu ter drugih rekreativnih športih. Dva sogovornika sta mnenja, da lahko
smučišče Gače močno pripomore k odpravljanju omenjenega problema. Vendar so problem mile zime
in relativno nizka nadmorska višina smučišča. Potencial v času izven sezone predstavljajo predstavitve
etnologije in običajev povezanih z glasbo, plesom in z življenjem ter gastronomska ponudba. Vse
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omenjeno je do neke mere že razvito, vendar ima še velik potencial za izboljšanje. Potrebno bi narediti
zgodbe povezane z običaji in kulinariko, ki bi bolj pritegnile obiskovalce. V času izven sezone je v Beli
krajini možno razvijati turizem povezan z vinom ter ponudbo turističnih kmetij. Ena izmed sogovornic
je mnenja, da lahko problem pretirane sezonskosti rešijo le toplice, ki bi delovale v Beli krajini.
Izpostavljeni problemi posameznih turističnih ponudnikov so zelo povezani tudi s prostorskim
načrtovanjem. Tako eden od intervjuvancev pogreša prostorski koncept, ki bi opredeljeval prednostna
območja turizma v prostoru njegove občine ali širše. Na ta način se bi rešil problem degradacije okolja
zaradi turizma, saj bi na opredeljenih območjih lahko razvijali vzdržen razvoj turizma. Konkreten primer
je razvoj turizma ob Kolpi, kjer je potrebna opredelitev, kje so določene dejavnosti dovoljene glede na
strateške usmeritve. Omejitve iz OPN in naravovarstveni režimi ovirajo povečanje dejavnosti in razvoj
enemu izmed turističnih ponudnikov, s katerim je bil opravljen intervju. Na drugi strani se druga
sogovornica sooča s problemom konfliktne rabe. V bližini njihove turistične kmetije želi sosed umestiti
delavnico, ki bi motila njihove obiskovalce, občina pa glede na sprejet prostorski akt to dovoljuje.
Izziv turizmu predstavljajo petzvezdičnost, butičnost in usmerjenost v turista kot posameznika.
Butičnost kot nasprotnost množičnosti, ki spoštuje lokalne potenciale ter individualen pristop za
zadovoljevanje potreb zahtevnejšega gosta, ki se vedno znova vrača nazaj na izbrano destinacijo.
Ponudniki želijo s petzvezdničnim doživetjem ponuditi pristna, unikatna in luksuzna ter ne nujno dražja
doživetja. Izziv je, kako vse našteto ponuditi obiskovalcem Bele krajine. Današnji gosti in gosti, ki si
jih večina ponudnikov Bele krajine želi, so izrazito individualni in iščejo pristna ter unikatna doživetja.
V Beli krajini primanjkujejo zgodbe, ki bi te obiskovalce pritegnile.
V okviru izdelanih intervjujev smo ugotovili, da je problem tudi slabo poznavanje Strategije razvoja
turizma v destinaciji Bela krajina 2018–2022. Le tri od šestih intervjuvanih turističnih ponudnikov
poznajo strategijo, od tega se eden od njih z njo ne strinja.
Med ostalimi izzivi in problemi, ki so jih navedli deležniki v turizmu je tudi slaba prometna povezanost,
ki se odraža v tem, da številni gosti raje obiščejo druge destinacije, ki so boljše prometno dostopne. Na
drugi strani se je potrebno zavedati, da je ravno slaba povezanost in relativna odrezanost Bele krajine,
toliko bolj zanimiva za nekatere skupine turistov. Problem je slaba gastronomska ponudba. V nekaterih
delih Bele krajine primanjkuje kvalitetnih ponudnikov gastronomske ponudbe. Poleg tega je izziv
nudenje domače lokalne hrane, ki bi jo turistični ponudniki dobili s strani domačih kmetov. Izziv za
turistične delavce je zadržati tranzitne goste, ki se peljejo skozi Belo krajino s ciljem v drugi destinaciji.
Kot aktualen problem je sogovornik, ki se ukvarja s turizmom ob reki Kolpi, izpostavil panelno ograjo
in žico. Poleg tega lažne novice o velikem številu migrantov, ki prečkajo Kolpo, odvrnejo številne
turiste, ki se posledično ne odločijo za počitkovanje ob Kolpi. Eden od problemov je, da ni tako velikih
nastanitvenih obratov, ki bi sprejeli avtobus ljudi. Ena izmed sogovornic pa izpostavila problem, da
nimajo zgrajene osnove infrastrukture – kanalizacije.
6.11 Usmeritve za razvoj turizma v prihodnosti
V sklopu polstrukturiranega intervjuja smo ponudnike in organizacije povprašali o njihovih predlogih
razvoja turizma v Beli krajini. Ideje se v večini ne razlikujejo od zastavljenih smernic v strategiji turizma
Bele krajine.
Želja za prihodnji razvoj številnih ponudnikov je usmeritev v izkoriščanje notranjih potencialov, ki jih
ponujata bogata kulturna in naravna dediščina Bele krajine. Osredotočenost na butični turizem, kar
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pomeni nasprotje masovnemu turizmu ter osredotočenost na lokalne kvalitete ter njihovo trženje. V
ospredju butičnega turizma je individualni gost, ki se mu približna turistična ponudba. Nekateri od
ponudnikov poudarjajo upoštevanje načel trajnostnega turizma pri razvoju v prihodnosti. Pomembno se
jim zdi izpostaviti gostoljubnost, ki krasi Belokranjce. Potencial predstavljajo krajinska parka, narava
Bele krajine, reka Kolpa, črna človeška ribica in kulinarika ter vinarstvo.
Velik potencial ima prestižni naravovarstveni turizem. Predstavnik Krajinskega parka Kolpa opaža
povečano povpraševanje individualnih turistov in parov, ki želijo aktivno preživeti čas v naravi – s
pohodi, čolnarjenjem in kulinariko. V Beli krajini to vrsto turizma lahko razvijajo, vendar so na tem
področju potrebne zgodbe ter ponudniki takšnih storitev.
Nujno bi bilo povezovanje in sodelovanje ponudnikov. Na ta način bi se ustvarjalo turistične pakete za
goste, ki obiščejo Belo krajino. Pričakovati je tudi podaljšanje poletne sezone, zaradi trenda dvigovanja
temperatur, kot posledice globalnega segrevanja ozračja. Na ta način bi ponudniki ob Kolpi lahko začeli
s sezono že v maju ter vztrajali še v oktobru.
Ena od sogovornic je poudarila iskanje novodobnih rešitev za probleme ter privabljanje gostov na
inovativne načine. Dediščina je pomembna, vendar ne gre samo za prikazovanje starih običajev, gostom
je potrebno omogočiti tudi moderno turistično izkušnjo.
V Beli krajini že delujejo kvalitetni kmečki turizmi, kampi, gostilne, prenočišča in kulturni dogodki.
Potrebno je trženje obstoječih aktivnosti in zanimivosti ter njihova nadgradnja. Pri razvoju bi morali biti
osredotočeni na privabljanje gostov, ki v Beli krajini iščejo nekaj več, na tiste, ki so voljni dobro plačati
ponujene turistične storitve.

121
Beličič, K. 2020. Predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja turizma na primeru Bele krajine.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.
7

PREDLOG REGIONALNE PROSTORSKE ZASNOVE RAZVOJA TURIZMA

7.1

Izhodišča za pripravo prostorske zasnove razvoja turizma

Izhodišče za izdelavo zasnove razvoja turizma predstavljajo izdelane analize, ki so podrobneje
predstavljene v preteklih poglavjih. V tem poglavju bodo navedeni ključni poudarki izdelanih analiz, ki
bodo predstavljali osnovo za izdelavo usmeritev in zasnove za prihodnji razvoj turizma v Beli krajini.
Poudarki iz izdelanih analiz so:

















V Beli krajini prevladujejo karbonatne kamnine, kar se odraža v značilnem nizkem kraškem
površju. Relief tvorijo značilne vrtače, kopasti vrhovi ter plitve jame. Reliefno je zaprta iz
severne strani z Gorjanci in zahodne s Kočevskim rogom ter odprta proti Karlovški kotlini.
Kar 68% površja je poraščenega z gozdom. Pokrajinska posebnost so značilni belokranjski
steljniki, ki jih sestavljata predvsem breza in orlova praprot. Posebno živalsko vrsto pa
predstavlja črni močeril, katerega edina najdišča se nahajajo v podzemnih vodah Bele krajine.
Reka Kolpa je reka, ki zaradi svoje čistosti in primernosti za kopanje pritegne veje število
obiskovalcev. Lepoto narave je moč občudovati tudi ob rekah Lahinji, Dobličici in Krupi.
Predvsem Krupa ima zelo atraktiven izvir, saj izvira pod več deset metrov visoko steno.
Kar 46,5% površine Bele krajine spada pod območje NATURA 2000. V treh občinah se nahaja
več, kot 800 naravnih vrednot, med katerimi je več kot tri četrtine jam. Bela krajina se ponaša
tudi z dvema krajinskima parkoma, in sicer s Krajinskim parkom Lahinja in Krajinskim parkom
Kolpa.
Bela krajina spada med manj razvite slovenske regije s podpovprečno plačo in nadpovprečnim
staranjem prebivalstva.
Specifičen zgodovinski razvoj predstavlja eno od osnov za turistične zanimivosti v Beli krajini.
Med pomembnejše dogodke spadajo najstarejše najdbe iz 11. tisočletja pr. Kr, prihod
Kočevarjev na območje Bele krajine v 14. stoletju, podelitev mestnih pravic 15. stoletju, turški
vpadi in priselitev Uskokov, pojav trtne uši in množično izseljevanje ob koncu 19. in začetku
20. stoletja ter čas med drugo svetovno vojno, ko je bila Bela krajina prvo osvobojeno območje
in so se na njenih tleh ustanovile in delovale številne pomembne ustanove.
Posebnost Bele krajine se odraža v bogati kulturni dediščini. Na seznamu nesnovne kulturne
dediščine najdemo prosto in belokranjsko povitico, belokranjsko pogačo, vuzemski ples in igre
v Metliki, Sosesko Drašiči in belokranjske pisanice. Poleg slednjih je veliko tudi nepremične
kulturne dediščine ter plesi, šege, navade, oblačila, obrt ter posebno belokranjsko narečje.
Lokacijsko je Bela krajina umeščena na jugovzhodu Slovenije ob meji s Hrvaško. Preko
mejnega prehoda Vinica in Metlika potekata dve pomembni smeri prometnih tokov predvsem
v smeri iz severa proti hrvaški obali in obratno. Nahaja se v bližini številnih term, med katerimi
so najbližje Dolenjske Toplice. Tri mednarodna letališča so v razdalji dobrih 100 km oddaljena
od Bela krajine, to so Letališče Zagreb – Franjo Tuđman, Letališče Rijeka in Letališče Jožeta
Pučnika Ljubljana.
Iz vidika razvoja turizma Bele krajine sta pomembna dokumenta Strategije trajnostne rasti
slovenskega turizma in Strategija razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018 - 2022. Vizija
v prvem dokumentu je upoštevana tudi v drugem dokumentu in se osredotoča na to, da Slovenija
postane butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja ter
mir. Bela krajina je uvrščena v makro destinacijo Osrednja Slovenija in Ljubljana. Med desetimi
turistični produkti opredeljenimi na nacionalni ravni so v turistični strategiji Bele krajine
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vključeni doživetje narave, gastronomija, kultura, zdravje in dobro počutje ter turizem na
podeželju. Turistični produkti so v strategiji turizma Bele krajine združeni v tri produktne stebre.
To so občutenje narave, aktivno odkrivanje in avtentična doživetja. V strategiji je predvidena
tudi vzpostavitev tržne znamke.
V OPN Črnomelj so navedena območja prednostnega razvoja turizma, kamor je uvrščen Vražji
kamen, Jelševnik, staro mestno jedro Črnomlja, KP Kolpa in KP Lahinja, območje term in golf
igrišča pri Dragatušu in Vražjemu kamnu ter obronki Kočevskega roga z vinogradniškimi
površinami. Območja spodbujanja usmerjenega razvoja turizma so Gornji in Srednji Radenci,
Damelj, Sodevci, Marindolski steljniki in preostala območja. Ob Lahinji v Črnomlju naj bi se
uredilo kopališče. Med večjimi predvidenimi turističnimi posegi je apartmajsko naselje v
Adlešičih, golf igrišče v Brdarcih, na Sinjem Vrhu je predviden OPPN za turizem in
vinogradništvo ter v Šipku je predviden kompleks term.
V OPN Metlika je zapisano, da se območje ob Kolpi in Lahinji usmerja v razvoj turizma.
Predvidena je povečana komunalna opremljenost turističnih točk. Razvija se termalni turizem
na območju Božakovega. Grajski kompleks v Gradcu se prenovi in razvija kot vrhunski turizem
s parkovnimi in športnimi površinami. Lokacije z večjim turističnim pomenom so središče
Metlike, kampi v Podzemlju, Križevski vasi, Metliki in Primostku, Gradac, vinogradniška
območja, letališče Prilozje, Tri fare, rekreacijsko območje na Želebeju ter terme v Božakovem.
V OPN Semič je v strateškem delu akta navedena potreba po obnovi kočevarskih vasi za
turistični namen (Komarna vas, Blatnik, Grčice, Brezovica in Planina), gradnja zimsko-letnega
turističnega centra Črmošnjice-Rog in povečanje smučišča Gače. Intenziven turistični razvoj je
predviden tudi za Grčice. V bližini Krupe je predvidena površina za motokros in golf ter na
Vrtači adrenalinski park. V vinorodnih območjih je dopusten razvoj zidaniškega turizma.
Povpraševanje po turističnih storitvah se v zadnjih desetih letih v Beli krajini povečuje. Padec
v prihodnih in prenočitvah turistov je bil le v letih 2013 in 2014. Leta 2014 je bilo najmanj
obiska zaradi deževnega vremena v poletnih mesecih. Prevladujejo domači gosti (60 %), med
tujimi turisti pa je največ Nemcev, Nizozemcev in Avstrijcev. Značilen je izrazit višek
povpraševanja v poletnih mesecih v občini Metlika in Črnomelj, med tem ko je v občini Semič
obisk enakomerno razporejen skozi vse leto. Povprečno se turist v Beli krajini zadrži 2,4 dni.
Turisti Belo krajino obiščejo zaradi sprostitve ter uživanja v naravi. Iščejo mir, naravo in
tradicionalno kulinariko. Turista pritegnejo doživetja povezana z reko Kolpo. Domači gosti so
predvsem enodnevni in obiščejo znane prireditve ali iščejo vinsko ponudbo ter doživetja ob
Kolpi. Veliko domačih gostov obravnava Belo krajino, kot cenovno ugodno destinacijo. Veliko
je tudi tranzitnih gostov.
Za Belo krajino je značilna razvejan mreža prometnic, ki pa so v relativno slabem stanju. Do
Bele krajine iz preostalega dela Slovenije vodita dve pomembni prometnici. Do avtocest na
slovenski in hrvaški strani je Bela krajina oddaljena med 25 in 30 km. Na območju Bele krajine
se nahajata dva pomembna mednarodna mejna prehoda Vinica in Metlika. Iz Novega mesta do
Bele krajine je tudi predvidena nova hitra cesta. Gre za južni krak Tretje razvojne osi.
Tri občine Bele krajine imajo dobro urejeno oskrbno prebivalcev s pitno vodo, saj je pokritost
več kot 98 %. Na drugi strani je slabša opremljenost s kanalizacijskim sistemom. V občini
Črnomelj je 14 aglomeracij, v občini Metlika 5 aglomeracij in v občini Semič 1 aglomeracija,
ki nima urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
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V Beli krajini je na voljo 2.707 ležišč, med katerimi jih je 70 % v kampih. Največ nastanitvenih
objektov se nahaja ob reki Kolpi, kjer so locirani kampi. Drugod prevladujejo predvsem
turistične kmetije ter sobe in apartmaji.
Bela krajina se ponaša z bogato gastronomsko ponudbo. »Okusi Bele krajine« so kulinaričnoturistični produkt, ki združuje deset značilnih belokranjskih jedi. Oznako PTP imata vina
metliška črnina in belokranjec. V Beli krajini deluje 50 ponudnikov hrane, od tega jih približno
polovica nudi pogostitve za zaključene skupine. Številni so tudi ponudniki degustacije različnih
medenih izdelkov in vin.
V Beli krajini se nahaja 18 pešpot in 7 učnih ter 12 kolesarskih poti.
Pomembno športno infrastrukturo predstavlja smučišče Gače, letališče za radijsko vodene
modele letal na Dragah pri Semiču, letališče za športna in turistična letala v Prilozju, Smuk z
vzletiščem za padalce in zmajarje, dve plezališči in manjši adrenalinski park.
Za kongresne dejavnosti sta primerna Kulturni center v Semiču in Hotel Bela krajina v Metliki.
Več tisoč obiskovalcev pritegnejo tri največje prireditve v Beli krajini, to so Vinska vigred,
Jurjevanje in Semiška ohcet. Poleg naštetih so organizirane tudi številne druge prireditve tekom
celotnega leta.
Na področju turizma deluje javni zavod RIC Bela krajina v okviru katerega deluje TIC Črnomelj
in je tudi upravljalec Krajinskega parka Lahinja. Metliški TIC deluje v okviru Turističnega
društva Vigred Metlika in semiški TIC v okviru Javnega zavoda Kulturni center Semič. Poleg
omenjenih javnih ustanov delujejo na področju turizma tudi osem turističnih društev.
Glavne naravne atrakcije v Beli krajini so reka Kolpa s krajinskim parkom, reka Lahinja s
krajinskim parkom, reka Krupa z atraktivnim izvirom, Divji potok, najdišče črnega močerila,
belokranjski steljniki, ribnik Prilozje, Kanižariška mlaka, rekreacijske točke Mirna gora, Smuk
in Krvavčji vrh ter nahajališče boksita v Hrastu pri Vinici.
Na drugi strani so kulturne znamenite atrakcije v krajih Črnomelj, Metlika, Semič, Vinica in
Stari trg. Poleg teh so še soseska zidanica Drašiči, Šokčev dvor, Mitrejev spomenik, partizanska
bolnišnica Zgornji Hrastnik, kočevarski vasi Planina in Ponikve, letalo DC 3 pri vasi Otok,
spominsko obeležje na Gornjih Lazah, kužno znamenje na Trati, OŠ Bistra buča in OŠ Brihtna
glava. V Beli krajini je ohranjena tudi bogata sakralna dediščina z Tremi farami v Rosalnicah,
romarsko cerkvijo na Žežlju, cerkvijo sv. Duha v Črnomlju in cerkvijo sv. Trojice na Vinjem
Vrhu.
Turistične produkte lahko uvrstimo v dve tematski skupini. To sta narava in kultura. Med
turističnimi produkti so najbolj razviti čolnarjenje, kopanje ter uživanje in spoznavanje vin.
Največji potencial pa predstavlja produkt oddiha in sprostitve v naravi. V novi strategiji turizma
Bele krajine so opredeljeni tri produktni stebri – občutenje narave, aktivno odkrivanje in
avtentična doživetja.
Ključni izzivi in problemi na področju turizma v Beli krajini so: slaba povezanost turističnih
ponudnikov in z drugimi dejavnostmi, slabo oglaševanje turistične ponudbe in prodor na tuji
trg, pretirana sezonskost turizma, nejasen prostorski koncept razvoja turizma Izziv predstavlja
tudi zagotavljanje petzvezdničnosti in butičnosti, slabo poznavanje strateških dokumentov,
slaba prometna povezava, slaba gastronomska ponudba, žičnata ograja na meji, pomanjkanje
osnovne infrastrukture in pomanjkanje večjih nastanitvenih obratov.
O željah in usmeritvah za razvoj turizma v Beli krajini smo povprašali lokalne turistične
ponudnike. Ponudniki so mnenja, da je potrebno izkoristiti lastne notranje potenciale regije.
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7.1.1

Velik potencial predstavlja naravovarstveni turizem ter želja je po razvoju butične destinacije
za zahtevne goste.
V sklopu členitve smo prostor Bele krajine razdelili na štiri doživetja: kulturna doživetja,
doživetja v naravi, kulinarična in vinska doživetja ter doživetja na in ob Kolpi
SWOT analiza

Podlaga za prostorski koncept in zasnovo razvoja turizma je tudi analiza SWOT. SWOT analiza turizma
je bila že izdelana v sklopu priprave dokumenta Strategija razvoja turizma v destinaciji Bela krajina
2018–2022. V sklopu magistrske naloge smo izdelali lastno SWOT analizo, v kateri smo se osredotočili
na vidike, ki so pomembni za nadaljnjo prostorsko zasnovo turizma. Ugotovitve podane v SWOT analizi
Strategije razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018 – 2022, ki smo jih vključili tudi v naš SWOT
smo primerno označili in citirali.
Preglednica 8: SWOT analiza
Prednosti
Slabosti
 Kvalitetno in atraktivno naravno okolje s
 Slaba povezanost turističnih ponudnikov
številnimi zaščitenimi naravnimi
med seboj ter z ostalimi storitvami in
vrednotami.
dejavnostmi.*
 Velik delež površine je zaščiten pod
 Sezonskost nastanitvenih kapacitet in
okriljem NATURA 2000 ali kot krajinski
obiska ter pretirana odvisnost od
park.
vremena v poletni sezoni.*
 Reka Kolpa, ki zaradi svoje čistosti in
 Slaba promocija ter oglaševanje.
temperatur ter privlačnega izgleda
turistične destinacije, kot celote.
okolice privlači številne goste.
 Slabo označene zanimivosti ter turistične
ponudbe ob cestah, kar se odraža v tem,
 Bogata kulturna dediščina, ki je
povezana s specifičnih zgodovinskim
da obiskovalci težje najdejo točke
razvojem. Ohranjeno je multietnično
interesa.
kulturno izročilo.
 Reka Kolpa je še vedno brez plovnega
 Specifična kulinarika, številne zaščitene
režima, kljub projektu, ki naj bi to uredil.
jedi in vina, ki so značilna za regijo Bela
 Pomanjkanje integralnih turističnih
krajina.*
produktov.
 Dobro organizirane tri večje prireditve
 Slaba dostopnost turistične ponudbe za
ter vrsta manjših prireditev razporejenih
goste, ki destinacijo obiščejo
skozi celotno leto.
individualno.
 Veliko število pohodniških in
 Slaba prometna povezanost s preostalo
kolesarskih poti, z različno stopnjo
Slovenijo.*
zahtevnosti.
 Slabe prometnice znotraj destinacije.
 Dobro razvita ponudba kampov ter
 Slab javni promet do destinacije ter
novodobnega turizma glampingov za
znotraj destinacije same.*
zahtevnejše goste, ki želijo individualno
 Slaba opremljenost turističnih krajev s
izkušnjo.
kanalizacijo.
 Sprejeta skupna strategija za celotno
 Percepcija obiskovalcev, da je Bela
destinacijo, ki je presegla delitev na tri
krajina poceni destinacija.
občine.
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Nov logotip in geslo destinacije »Bela
krajina srčnih ljudi«.
Številne folklorne skupine po katerih se
ohranja ljudsko izročilo.
Naziv Kolpe kot slovenske destinacije
odličnosti (EDEN) leta 2010, ki spodbuja
razvoj trajnostnega turizma in v ospredje
postavlja manjše in zanimive destinacije,
ki ponujajo pristna doživetja.*








Pomanjkanje večjih nastanitvenih
obratov za prenočevanje večjih skupin
turistov.
Odsotnost prostorskega koncepta turizma
in prostorizacija strategije razvoja
turizma Bele krajine.
Slabo ohranjena srednjeveška jedra mest
Metlike in Črnomlja.
Odsotnost osnovnih storitev v odročnih
delih Bele krajine.

Priložnosti
Nevarnosti
 Izkoriščanje geotermalnih virov.
 Slabo poznavanje turistične strategija
lokalnih ponudnikov.
 Prodor na tuji trg ter privabljanje tujih
turistov z večjo kupno močjo, ki iščejo
 Apatičnost, pasivnost in pomanjkanje
individualno ponudbo ter oddih v naravi,
ambicioznosti določeni turističnih
ki ga ponuja okolje Bele krajine.
ponudnikov.
 Velike gozdne površine, ki predstavljajo
 Masovni turizem.
potencial za aktivnosti v naravi.
 Degradacija območja ob Kolpi zaradi
masovnega turizma.*
 Tretja razvojna os.
 Povezovanje z okoliškimi občinami v
 Odvisnost od mednarodnih tokov
Sloveniji in na Hrvaškem.*
turizma.*
 Priložnost predstavljajo obiskovalci term
 Pomanjkanje vpliva na odločitve na
v okolici Bele krajine, predvsem
državni ravni.*
Dolenjskih Toplic.
 Slabo sodelovanje organizacij, ki
delujejo na področju turizma, v različnih
 Izkoristek potenciala naravne in kulturne
dediščine Bele krajine ter njuna
občinah.
predstavitev na inovativne načine.*
 Razvoj konkurenčnih destinacij, katerih
 Ureditev mestnih jeder Metlike in
ciljni gosti so podobni. Predvsem
Črnomlja ter ureditev podobe ostalih
destinacij v bližini, kot je Kočevsko ali
naselij.*
sosednje hrvaške občine.
 Alternativne oblike prevoza – električna
 Boljša prometna povezanost s preostalo
kolesa, javni prevoz,…
Slovenijo, ki lahko povzroči še večje
število tranzitnih gostov.
 Zgodba o živalskemu endemitu črnemu
močerilu.
 Vpliv slabe gospodarske razvitosti
območja Bela krajina na razvoj turizma.
 Grad Gradac in njegova okolica.
 Pogosto menjavanje kadrov v
 Ostanki nerealizirane železniške proge
institucijah, ki delujejo na področju
Črnomelj – Vrbovsko za umestitev
turizma.
kolesarske proge.
* povzeto po Strategiji razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018 – 2022 (2017).

126
Beličič, K. 2020. Predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja turizma na primeru Bele krajine.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.
7.2

Strateški cilji prostorskega razvoja turizma

Na podlagi analize in izhodišč smo se odločili za štiri strateške cilje prostorskega razvoja turizma Bele
krajine, ki predstavljajo osnovo za prostorski koncept in zasnovo:
1. S prostorsko in funkcionalno povezanostjo se obiskovalcem Bele krajine omogoči, da doživijo
štiri sklope doživetij – kulturna doživetja, doživetja v naravi, kulinarična in vinska doživetja ter
doživetja na in ob Kolpi.
2. Bela krajina se razvije v butično destinacijo primerno za individualne goste z večjo kupno
močjo. Razvoj v smeri butičnosti se opre na notranje potenciale regije, ki jih predstavljajo dobro
ohranjena narava, naravni viri in bogata kulturna dediščina.
3. Prepreči se razvoj masovnega turizma ob reki Kolpi ter razvija turizem enakomerno in razpršeno
po celotnem območju Bele krajine. Kljub razpršenemu razvoju Črnomelj, Metlika in Semič
predstavljajo središča turističnega razvoja z večjim številom prenočitvenih kapacitet, turističnih
in drugih storitev.
4. Prepreči se sezonskost turizma v destinaciji ter z raznoliko turistično ponudbo privabi goste tudi
v hladnejši polovici leta.
7.3

Koncept prostorskega razvoja turizma

Na podlagi ciljev prostorskega razvoja smo izdelali koncept prostorskega razvoja. Sestavljen je iz treh
možnih scenarijev prostorskega razvoja turizma ter dodatnega četrtega, ki udejanja najboljše lastnosti
in značilnosti posameznih scenarijev razvoja.

Slika 30: Variantni koncepti prostorskega razvoja turizma Bele krajine
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V linearnem konceptu je osrednji element razvoja reka in pas z naselji ob reki Kolpi. Kolpa je ključna
turistična atrakcija Bele krajine, ki pritegne številne goste za obisk destinacije. Pas ob reki skupaj z
naselji, v primeru linearnega koncepta predstavlja osrednje območje razvoja turistične dejavnosti v
prostoru. V pas ob Kolpi se umešča glavnino turističnih dejavnosti in nočitvenih kapacitet. Razvija se
predvsem nočitvene kapacitete v kampih. Pas, ki je na sliki 30 prikazan z modro barvo, je v primeru
razvoja na podlagi linearnega koncepta izhodišče za povezovanje s turistično ponudbo preostalega
območja v notranjosti Bele krajine, kar grafično prikazujejo črne puščice. Gre tako za fizične, kot tudi
za funkcionalne povezave turistične ponudbe. Ključno prednost predstavlja potencial, ki ga prinaša
obvodni prostor Bele krajine. Na drugi strani predstavlja nevarnost pretiran obisk območja ob Kolpi, kar
lahko privede do različnih oblik onesnaženja in razvrednotenja krajine.
Preglednica 9: Prednosti in slabosti ob izbiri razvoja po linearnem konceptu
Prednosti
Slabosti
 Izkoriščanje potenciala, ki ga prinaša
 Nevarnost razvoja masovnega turizma in
reka Kolpa. Gre za potencial naravne in
prevelik pritisk na občutljivo naravno
kulturne dediščine Kolpe in okolice,
okolje ob vodotoku.
aktivnosti na in ob reki Kolpi ter
 Slaba založenost ali potreba po
sprostitev in uživanje obiskovalcev na
umeščanju osnovnih storitev v naselja ob
naravnih kopališčih.
Kolpi.
 Razvoj gospodarske dejavnosti v
 Osredotočanje le na eno izmed oblik
obmejnih naselij, za katere je značilna
doživetij, ki jih ponuja destinacija Bela
slaba demografska struktura.
krajina.
Jedrni koncept usmerja razvoj turizma v tri večja naselja Bele krajine – Črnomelj, Metliko in Semič.
V teh naseljih je dobro razvita osnovna infrastruktura in opremljenost z osnovnimi storitvami (trgovine,
zdravstvo,…). Poleg tega ta naselja privabljajo goste, ki jih zanima turizem v povezavi z doživljanjem
kulture. V mestih se odvija glavnina kulturnih in drugih prireditev, tam so tudi muzeji in galerije. V
jedrna naselja se po jedrnem konceptu umešča večji del nastanitvenih kapacitet ter turistične ponudbe,
ki se navezuje na ponudbo ostalih manjših naselij v Beli krajini. Med slabosti spada neizkoriščen
potencial rečnega prostora Kolpe, razvojni zaostanek odročnih območij in neusklajenost z zastavljenimi
strateškimi cilji.
Preglednica 10: Prednosti in slabosti ob izbiri razvoja po jedrnem konceptu
Prednosti
Slabosti
 Jedrna naselja so infrastrukturno in
 Neizkoriščen potencial, ki ga predstavlja
storitveno dobro opremljena, zato so za
reka Kolpa.
razvoj dodatnih storitev potrebna manjša
 Manj vlaganja v razvoj turizma v
vlaganja.
perifernih in obmejnih naseljih.
 Neusklajenost s strateškimi cilji, ki
poudarjajo razvoj različnih vrst turizma z
osredotočenostjo na naravno dediščino
Bele krajine.
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Mrežni koncept iz vidika turizma enakovredno obravnava naselja po celotnem območju Bele krajine.
Nobeno izmed naselij ne izstopa po pomembnosti in vsa so med seboj fizično in funkcionalno dobro
povezana. Omogoča razvoj turizma po celotnem teritoriju in se ne koncentrira le v določenih naseljih
ali območjih. Posledično tak način razvoja turizma omogoča turistom doživljanje različnih oblik turizma
in predstavlja regijo celovito. Ne favorizira le nekaterih sklopov doživetij. Na drugi strani je tak razvoj
potraten iz vidika prostora, saj je potrebna izgradnja infrastrukture ter njeno ohranjanje.
Preglednica 11: Prednosti in slabosti ob izbiri razvoja po mrežnem konceptu
Prednosti
Slabosti
 Omogoča razvoj različnih tipov turizma
 Večji stroški za izgradnjo nove in
in gostom ponuja različne oblike
vzdrževanje obstoječe infrastrukture.
aktivnosti.
 Omogoča razvoj celotnega območja
regije.
Sintezni koncept predstavlja preplet različnih možnosti razvoja turizma. V tej obliki razvoja se
udejanjajo prednosti posameznih konceptov, ki so bili predstavljeni. Os razvoja predstavlja pas ob reki
in reka Kolpa z vso turistično ponudbo. Poleg tega se razvijajo tri večja središča, ki z večjim številom
prenočitvenih kapacitet in boljšim dostopom (javni prevoz) predstavljajo izhodišče za odkrivanje Bele
krajine. Poleg treh večjih središč se razvija več manjših naselij in posameznih lokacij turističnih
zanimivosti razporejenih po celotnem območju Bele krajine. S tem se prepreči prevelik pritisk turizma
na območje ob reki Kolpi, izkoristi se infrastrukturno opremljenost in kulturni potencial Črnomlja,
Metlike in Semiča ter omogoči razvoj turistične dejavnosti tudi na preostalih manj razvitih in slabše
poseljenih območjih Bele krajine. Pri udejanjanju koncepta igra pomembno vlogo dobra povezanost
med kraji in turističnimi ponudniki ter skupen nastop na trgu in promocija destinacije kot celote.
Koncept razvoja je usklajen tudi z zastavljenimi cilji prostorskega razvoja turizma.
7.4

Predlog prostorske zasnove razvoja turizma

Zasnova razvoja turizma v Beli krajini izhaja iz koncepta, ki smo ga podrobneje predstavili v preteklem
poglavju in podaja usmeritve za razvoj turizma v prihodnosti v Beli krajini.
Središča z večjim številom nastanitvenih kapacitet so naselja v katerih se nahaja večje število
prenočitvenih kapacitet. V to kategorijo sta uvrščeni naselji Semič, v katerem se nahaja hotel Smuk, in
Metlika s Hotelom Bela krajina in depandanso Hotel pri Belokranjcu. Med središča sta uvrščena tudi
Vinica in Dragatuš. V Dragatušu se že nahaja gostišče Župančičev hram s 30 ležišči, v bližnjem naselju
Podlog pa Turizem Malnerič s 24 ležišči, Vinica pa je ob-kolpski kraj, v katerem je predvideno večje
število prenočitvenih kapacitet v kampih. V Vinici že danes delujeta dva večja kampa s skupno več kot
100 šotorišči, 70 mesti za prikolice in 30 mesti za avtodome. Črnomelj je opredeljen, kot predvideno
središče z večjim številom nastanitvenih kapacitet, saj se v njem ne nahaja hotel, ker je pred leti
prenehal z delovanjem. V Črnomelj se umesti hotel ali objekti z večjim številom sob za goste.
V središča za kulturna doživetja se umešča infrastrukturo za kulturne prireditve ter izkoristi obstoječi
potencial kulturne dediščine v naseljih. Najpomembnejša naselja, ki spadajo v to kategorijo, so
Črnomelj, Metlika in Semič. V naseljih se ohranja in izboljša obstoječo muzejsko ponudbo, umešča
galerije in prireja kulturne prireditve. Promovira se kulturne zanimivosti v Črnomlju (Sokolski dom,
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grad, komenda, rojstna hiša pesnika Mirana Jarca z Mestno muzejsko zbirko, Primožičeva hiša, cerkev
sv. Duha in sv. Petra, spomenik NOB na Gričku,…), v Metliki (grad z Belokranjskim muzejem,
komenda, cerkev sv. Nikolaja, stavba Narodne čitalnice, Ganglova galerija, Gasilski muzej, kip
belokranjskemu partizanu in kipi pomembnih Belokranjcev,…) in v Semiču (cerkev sv. Štefana,
Muzejska hiša, ohranjeno trško jedro,…). Poleg omenjenih treh smo med središča za kulturna doživetja
umestili še Vinico, ki predstavlja velik turistični potencial z gradom in Spominsko hišo pesniku Otonu
Župančiču, ter Stari trg, katerega urbanistična zasnova predstavlja lep primer srednjeveškega trškega
jedra.
Središča za kulinarična in vinska doživetja so središča, kjer se ohranja in nadgradi obstoječo
gastronomsko in vinsko ponudbo. Omenjena središča delimo naprej na središča vinskih doživetij, kjer
se ohranja ponudbo vin in degustacij ter ohranja atraktivno kulturno krajino, ki jo predstavljajo
vinogradi. V teh naseljih se nahajajo vinske kleti večjih pridelovalcev belokranjski vin, ki omogočajo
tudi degustiranje. Med središča vinskih doživetij v metliškem vinorodnem okolišu uvrščamo:





Drašiče,
Krmačino,
Vidošiče in
Trnovec.

Med središča vinskih doživetij v semiškem vinorodnem okolišu:



Semič s Semiško goro in
Črešnjevec.

Ter med središča vinskih doživetij v črnomaljskem vinorodnem okolišu:


Ručetno vas.

Druga podvrsta središč so središča kulinaričnih in gastronomskih doživetij. V ta središča uvrščamo
Črnomelj, Metliko, Semič, Vinico, Krasinec, Radence in Podzemelj. V omenjenih središčih se spodbuja
razvoj in ohranjanje ponudnikov prehrane. V središčih se ohranja in nadgradi ponudba lokalne hrane in
tradicionalne bogate belokranjske kulinarike. Med predvidena središča kulinaričnih in vinskih
doživetij so uvrščene Rodine, Stražnji vrh in Mavrlen. Gre za središča, ki se uvrščajo v podkategorijo
središč vinskih doživetij, v črnomaljski vinorodni okoliš. Omenjena tri središča predstavljajo potencial
za vinska doživetja, vendar zaenkrat ne nudijo ponudbe degustacij ali drugih vinskih doživetij.
V središčih za doživetja na in ob Kolpi se turistom omogoča in nudi aktivnosti, ki so povezane z reko
Kolpo. Reka Kolpa, kot glavna atrakcija, že danes pritegne številne goste. V prihodnosti se njen
potencial še bolje izkoristi ter se sprejme plovni režim na reki. V središčih se spodbuja razvoj
ponudnikov, ki nudijo čolnarjenje, supanje, raftanje ter druge oblike aktivnosti na reki Kolpi. Prav tako
se sonaravno uredi kopališča za obiskovalce in kopalce. V vseh središčih za doživetja na in ob Kolpi se
nahajajo različno manjše sobe in apartmaji ter različno veliki kampi, ki predstavljajo primerno obliko
prenočitev ob reki Kolpi. Kljub večji promociji Kolpe med domačimi in tujimi gosti, se ohrani trajnostno
obliko turizma ter prepreči masovni turizem, ki bi degradiral lepoto reke Kolpe. Med središča so
uvrščena naselja Križevska vas, Primostek, Podzemelj, Griblje, Adlešiči, Vinica, Damelj in Radenci.
Kot predvideno središče za doživetja na in ob Kolpi je uvrščena Metlika. V Metliki se nahaja
kopališče, ki pa se ga prenovi in primerno uredi za večje število gostov. Poleg tega se ob Kolpi v Metliki
lahko umesti nov kamp.
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Med središča za doživetja v naravi so uvrščena naselja Adlešiči, Veliki Nerajec in Pusti Gradec. Tri
omenjena naselja so izhodišče za obisk KP Kolpa in KP Lahinja. V Adlešičih se nahaja sedež javnega
zavoda, ki je upravljalec KP Kolpa. V ta naselja se umešča tudi turistično ponudbo, ki ponuja doživetja
v naravi, kot je čolnarjenje, kolesarjenje, pohodništvo ter vodeni pohodi po naravi. Med središča za
doživetja v naravi smo uvrstili tudi tri pomembne pohodniške točke Bele krajine, to so Mirna gora,
Smuk in Krvavčji vrh. Na vse tri vodi več različnih planinskih poti, ki omogočajo odrivanje lepote
belokranjske narave. Na vseh treh točkah se nahajajo tudi planinske koče, ki predstavljajo pomembno
infrastrukturo za spodbujanje razvoja pohodništva in kolesarjenja med obiskovalci Bele krajine. Poleg
treh omenjenih središč je središče doživetij v naravi vrh Gače. Na smučišču se nahaja koča in zunanji
lokal, ki sta odprta tudi v poletnih mesecih. Na Gačah se je v zadnjih letih razvil tudi servis in izposoja
koles, ki nudi primerno izhodišče za kolesarjenje po gozdnih poteh v naravi. Med predvidena središča
za doživetja v naravi smo uvrstili Grdune in Stari trg. Obe naselji tako postaneta vstopni točki za
odkrivanje KP Kolpa. V Grdunih (Balkovci) se zgradi informacijski center o naravi KP Kolpa, kamor
se lahko premesti tudi sedež zavoda, ki upravlja z KP Kolpa. Za informacijski center so bile v preteklosti
že narejene arhitekturne idejne zasnove, ki jih je potrebno realizirati. Prav tako se v Starem trgu uredi
manjši informacijski center, ki usmerja obiskovalce narave obkolpskega prostora in KP Kolpa.
Za turizem Bele krajine imata pomembno vlogo tudi oba krajinska parka. Ohranjenost narave in
infrastruktura krajinskih parkov bo tako tudi v prihodnosti pritegnila večje število turistov, ki so željni
odkrivanja narave ter sproščanja v njej. Po parkih se uredi in vzdržuje označene sprehajalne poti. Poleg
tega se poleg vodenja po parku za organizirane skupine, nudi tudi vodenje za individualne goste in
družine, ki destinacijo obiščejo posamezno.
Obstoječa športna infrastruktura predstavlja pomemben dejavnik pri razvoju aktivnega turizma v
destinaciji Bela krajina. Še naprej se razvija smučišče Gače. Plezališča v Črnomlju in v Damlju se v
prihodnosti bolj trži in tako privablja aktivne turiste in domače ter tuje plezalce. Letališče v Prilozju se
usmeri v nudenje turističnih poletov. Na Smuku se ohranja in izboljša obstoječo infrastrukturo za športne
padalce in zmajarje. Pomembno športno infrastrukturo predstavljajo tudi obstoječa vstopno-izstopna
mesta in počivališča za čolne na Kolpi. V Podzemlju se nahaja manjši adrenalinski park.
Obstoječi športno-turistični ponudbi se v prihodnosti dodajo nove aktivnosti in infrastrukturo. Smučišče
Gače se v poletnih mesecih izkoristi za razvoj centra gorskega kolesarjenja. Na Lahinji, Dobličici in
Krupi so predvidena nova vstopno-izstopna mesta. Na ta način se izkoristi potencial, ki ga predstavljajo
ostali tri vodnati belokranjski vodotoki. Pri tem je pomembno, da se razvije ponudba izposoje čolnov
ob omenjenih treh vodotokih. V Črnomlju se na reki Lahinji uredi novo kopališče, ki je v preteklosti že
obstajalo.
V naselju Gradac se obnovi grad z okolico, ki se nahaja na okljuku reke Lahinje. Grad se preuredi v
prestižni nastanitveni objekt z gastronomsko ponudbo.
V zasnovo prostorskega razvoja turizma v Beli krajini smo vključili razvoj dveh termalnih kompleksov.
Lokacija termalnih kompleksov je Šipek pri Dragatušu in Božakovo. Oba kompleksa sta predvidena v
OPN-ju obeh občin in za oba sta izdelani idejni študiji ter izdelana vrtina. Za razvoj term se privabi
privatnega investitorja. Zasnova predvideva dve lokaciji, čeprav smo mnenja, da bi bile za dopolnitev
turistične ponudbe destinacije dovolj ene terme. Lokacija teh term bi bila bodisi v Božakovem ali v
Šipku. Predviden je manjši termalni kompleks. Z izgradnjo term se bo v prihodnosti razporeditev
turistov preko leta prerazporedila bolj enakomerno, kar je skladno z navedenim 4. prostorskim ciljem.
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Slika 31: Zasnova prostorskega razvoja turizma v Beli krajini
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Obnova in prenova mestnih središč Metlike in Črnomlja bo povečala atraktivnost mest za obisk turistov.
Izgradnja kanalizacijskega omrežja pa bo pripomogla k ohranjanju čistih rek Dobličice in predvsem
kopalne reke Kolpe. Zato je predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja s čistilnimi napravami v
aglomeracijah Marindol, Preloka, Učakovci in Dobliče. Izgradnja omrežja v Dobličih je potrebna tudi,
ker se nahaja v neposredni bližini največjega črpališča pitne vode v Beli krajini.
Iz vidika ohranjanja kulturne dediščine prostora se uredi ruševine in objekte nekdanjih kočevarskih vasi.
Prednostno se uredi vasi Komarna vas, Blatnik, Grčice, Brezovica in Planina. Ureditev obsega tudi
predstavitev dediščine Kočevskih Nemcev, ki so živeli na severozahodnem delu regije.
Za Belo krajino je v zadnjih desetletjih značilno opuščanje vinogradniške dejavnosti in zaraščanje
vinogradov. Posledično smo obrobje Gorjancev in Kočevskega roga opredelili, kot posebno območje, v
katerem se ohranja značilna vinogradniška krajina. Na tem območju se razvija zidaniški turizem, kar
vključuje nastanitve v zidanicah in ponudbo vin ter kulinaričnih dobrot. V zidanicah se spodbuja
vzpostavitev razpršenega hotela.
Drugo območje na jugu in severu regije smo označili kot območje razvoja aktivnosti v naravi in
ohranjanja narave. Na tem območju se lahko razvijajo neagresivne oblike turizma v povezavi s
preživljanjem časa v naravi, pohodništvom in kolesarjenjem.
Pomembno vlogo pri realizaciji zasnove prostorskega razvoja predstavljajo povezave med turistično
ponudbo in naselji. Med slednjimi so pomembne povezovalne kolesarske poti, ki omogočajo
obiskovalcem odkrivanje različnih kotičkov Bele krajine na trajnosten način. K temu služi tudi
železniška povezava ter železniške postaje v Črnomlju, Metliki in Semiču, ki predstavljajo izhodišče za
obisk drugih delov destinacije.
V zasnovi (slika 31) so prikazane tudi pomembnejše prometnice, ki potekajo po in preko Bele krajine.
Najpomembnejše povezave predstavlja cesta, ki poteka iz smeri Žužemberka preko Črnomlja do
mejnega prehoda v Vinici, ter povezava, ki povezuje Novo mesto z Metliko in poteka naprej proti
Karlovcu. Med srednje pomembne so uvrščene povezave med tremi središči Bele krajine, Črnomljem,
Metliko in Semičem, ter povezava Črnomlja v smeri Kočevja. Pomemben razvojni dejavnik za turizem
pa predstavlja tudi bodoča povezava Bele krajine z Novim mestom, ki je del 3. razvojne osi.
7.5

Ukrepi za prostorski razvoj turizma

V Strategiji razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018 – 2022 so že navedeni ukrepi, ki vodijo v
razvoj butične destinacije avtentičnih doživetij za zahtevanega gosta v neokrnjeni naravi. Ukrepi v
strategiji so razdeljeni na tri sklope – destinacijski management, turistična ponudba in promocija.
V magistrskem delu smo se osredotočili na prostorske ukrepe. Ukrepi sledijo štirim zastavljenim
strateškim ciljem.
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Preglednica 12: Ukrepi
Strateški cilj
Ukrep
CILJ 1: S prostorsko in funkcionalno  UKREP 1: Raznoliko ponudbo različnih turističnih
povezanostjo se obiskovalcem Bele
ponudnikov se povezuje in združuje v turistične pakete.
krajine omogoči, da doživijo štiri  UKREP 2: Vzdržuje se obstoječe kolesarske poti in se
sklope doživetij – kulturna doživetja,
jih enotno označi.
doživetja v naravi, kulinarična in  UKREP 3: Vzpostavi se nove kolesarske poti na odseku
vinska doživetja ter doživetja na in ob
Črnomelj – Stranska vas ter kolesarske poti Črnomelj –
Kolpi.
Vinica po progi nekdanje nerealizirane železniške
proge Črnomelj – Vrbovsko.
 UKREP 4: Vzpostavi se mreže električnih koles po
celotni Beli krajini.
 UKREP 5: Vzpostavi se linijo avtobusnega prevoza, ki
povezuje tri večja središča in središča za doživetja na in
ob reki Kolpi.
 UKREP 6: V središčih vinskih doživetij se uredi
zidanice za namen prenočevanja turistov. Prouči se
možnost vzpostavitve razpršenega hotela v zidanicah.
 UKREP 7: V Rodinah, Stražnjem vrhu in Mavrlenu se
za namene turizma ponudi gostom vinsko doživetje
bodisi na turističnih kmetijah, vinotočih ali v vinskih
kleteh.
CILJ 2: Bela krajina se razvije v  UKREP 8: Obnovi se grad Gradac in vanj umesti
butično destinacijo primerno za
prestižni hotel ali drugo obliko nastanitve. V okolici
individualne goste z večjo kupno
gradu se uredi tudi manjše golf igrišče.
močjo. Razvoj v smeri butičnosti se  UKREP 9: Obnovi in revitalizira se stara mestna
opre na notranje potenciale regije, ki
središča Metlike in Črnomlja. Revitalizacija vključuje
jih predstavljajo dobro ohranjena
tudi umestitev novih storitev in gastronomske ponudbe
narava, naravni viri in bogata kulturna
za zahtevnejše goste.
dediščina.
 UKREP 10: V Grdunih in Starem trgu se vzpostavi
vstopni točki za obisk KP Kolpa. V Starem trgu se uredi
manjše informacijsko središče. V Grdunih se uredi
glavno informacijsko središče in umesti upravo parka.
CILJ 3: Prepreči se razvoj  UKREP 11: Izvaja se nadzor nad turističnim obiskom
masovnega turizma ob reki Kolpi ter
ter preprečevanje pretiranega obiska določenih lokacij
razvija turizem enakomerno in
ob Kolpi v poletnih mesecih. V ta namen se izdela
razpršeno po celotnem območju Bele
študija nosilnih zmogljivosti s poudarkom na območju
krajine. Kljub razpršenemu razvoju
reke Kolpe. V študiji se opredelijo ukrepi za
Črnomelj,
Metlika
in
Semič
omejevanje obiska.
predstavljajo središča turističnega  UKREP 12: Sprejme se že izdelan plovni režim za reko
razvoja
z
večjim
številom
Kolpo.
prenočitvenih kapacitet, turističnih in  UKREP 13: Uredi se hotel v obstoječem objektu v
drugih storitev.
Črnomlju.
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Strateški cilj

Ukrep
 UKREP 14: Uredi se kanalizacijsko omrežje in čiščenje
odpadne vode na čistilnih napravah, prednostno v
naseljih Učakovci, Preloka, Marindol in Dobliče.
CILJ 4: Prepreči se sezonskost  UKREP 15: Na smučišču Gače se uredi proge za gorsko
turizma v destinaciji ter z raznoliko
kolesarjenje in vzpostavi center za servis in izposojo
turistično ponudbo privabi goste tudi
koles.
v hladnejši polovici leta.
 UKREP 15: Izgradi se vsaj eden od predvidenih
termalnih kompleksov, bodisi v Božakovem ali v Šipku
pri Dragatušu.
Drugi ukrepi
 UKREP 16: Omogočijo se lažje dostopni in bolj pogosti
poleti za turistične namene z letali na letališču Prilozje.
 UKREP 17: Za namene turizma se uredi kočevarske
vasi Komarna vas, Brezovica, Grčice in Planina.
 UKREP 18: Uredi se vstopna in izstopna mesta za čolne
na rekah Lahinji, Dobličici in Krupi ter vzpostavi
storitev za izposojo v naseljih v bližini omenjenih
vodotokov.
 UKREP 19: Uredi se kopališče na reki Lahinji v
Črnomlju.
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ZAKLJUČEK

V magistrskem delu je podan predlog regionalne zasnove razvoja turizma na primeru Bele krajine.
Obravnavana primera regionalnega prostorskega načrtovanja v tujini kažeta na kompleksnost
prostorskega načrtovanja na ravni regije. Za dober regionalni načrt je potrebna podrobna analiza stanja,
izdelava strokovnih podlag ter dobro izdelan načrt, ki udejanja zastavljeno vizijo in cilje. Regionalni
načrt obravnava različne teme od poselitve, stanovanj, mobilnosti do načrtovanja turizma. V slovenski
prostorski zakonodaji (ZUreP-2) je predvidena izdelava regionalnih prostorskih planov, ki so strateški
dokumenti in podajo smernice za razvoj gospodarske javne infrastrukture, poselitve in za urejanje
krajinske identitete. Do sedaj v Sloveniji še ni bilo sprejetega nobenega strateškega prostorskega načrta
na ravni regije. V magistrskem delu smo se zato odločili za izdelavo predloga regionalne zasnove,
vendar smo se zaradi preobsežnega dela omejili zgolj na področje načrtovanja turizma.
Kot proučevano regijo smo izbrali Belo krajino. Bela krajina je obmejna slovenska regija, ki jo pestijo
številni problemi – slaba gospodarska razvitost, slaba dostopnost, upad števila prebivalstva, odvisnost
od drugih regionalnih središč,… Na drugi strani pa sta specifična geografska lega in zgodovinski razvoj
omogočila razvoj in ohranitev unikatne kulturne in naravne dediščine. Notranji potencial, ki ga
predstavljata kulturna in naravna dediščina, je postal osnova, na kateri temeljijo zastavljeni strateški cilji
in koncept prostorskega razvoj turizma. Obiskovalcu Bele krajine želimo omogočiti celovito doživetje
Bele krajine. V tem oziru smo turistično ponudbo in prostor razčlenili na štiri doživetja. To so kulturno
doživetje, doživetje v naravi, kulinarična in vinska doživetja ter doživetja na in ob Kolpi. Razvoj turizma
želimo prilagoditi doživetjem posameznika, ki obišče regijo ter razvijati butični turizem z večjo dodano
vrednostjo. Z razvojem trajnostne oblike turizma se ohranja in varuje naravo Bele krajine, posebno reko
Kolpo, pred pritiski, ki jih prinaša množični turizem. Strateško usmeritev predstavlja tudi povečanje
obiska v hladnejši polovici tedna, kar omogočata razvoj vinskega turizma ter izgradnja predvidenih
term.
Kot osnovo za prostorski razvoj turizma smo izbrali sintezni koncept. V njem Kolpa predstavlja os
razvoja, ob kateri se razvijajo aktivnosti v povezavi z doživetjem na in ob reki Kolpi. Tri večja jedra –
Črnomelj, Metlika in Semič, so izhodišče za odkrivanje drugih delov Bele krajine, saj se v njih nahaja
večje število nočitvenih kapacitet in storitvenih dejavnosti. Hkrati pa se ohranja mrežni koncept, ki
usmerja razvoj turističnih dejavnosti v različne dele Bele krajine. Na ta način se omogoči razvoj
raznolike turistične ponudbe.
Predstavljena regionalna zasnova razvoja turizma temelji na ugotovitvah iz intervjujev s turističnimi
deležniki (turističnimi ponudniki in institucijami, ki delujejo na področju turizma v Beli krajini),
pregledu že izdelanih planskih in strateških dokumentov, izdelanih prostorskih analizah in analizi
turizma Bele krajine. Za implementacijo zastavljenega načrta bi bil potreben širši konsenz med
institucijami, posamezniki in podjetji na področju turizma in prostora Bele krajine – občin, razvojnih
agencij, turističnih društev ter turističnih ponudnikov. Magistrsko delo predstavlja način izdelave dela
regionalnega prostorskega plana, ki ga bodo v prihodnosti glede na zakonodajo izdelovale regije.
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PRILOGE
PRILOGA A: Vprašalnik polstrukturiranega intervjuja za turistične ponudnike
PRILOGA B: Vprašalnik polstrukturiranega intervjuja za institucije, ki delujejo na področju turizma
PRILOGA C: Tina Müller Starešinič, gostilna Müller, zapis pogovora
PRILOGA D: Daniela Cerjanec, Turistična kmetija Cerjanec, zapis pogovora
PRILOGA E: Martin Lindič, Kanu kamp Radenci ob Kolpi, zapis pogovora
PRILOGA F: Matjaž Pešelj, Hotel Bela krajina in Kamp Podzemelj, zapis pogovora
PRILOGA G: Tina Malerič, Turizem Malerič, zapis pogovora
PRILOGA H: Tončka Jankovič, Kamp Jankovič – Stari pod, zapis pogovora
PRILOGA I: Boris Grabrijan, Krajinski park Kolpa, zapis pogovora
PRILOGA J: Barbara Papež Lavrič, RIC Bela krajina, zapis pogovora
PRILOGA K: Tanja Prešeren Banovec, TIC Semič, zapis pogovora

Priloga A: Vprašalnik polstrukturiranega intervjuja za turistične ponudnike
1. S kakšno turistično dejavnostjo se ukvarjate?
2. Kateri so po vašem mnenju trenutno ključni problemi in izzivi turizma v Beli krajini?
3. Kateri so glavni izzivi pri razvoju vaše turistične ponudbe?
4. Ali se soočate s kakšnimi institucionalnimi ovirami pri razvoju vaše turistične ponudbe? Je
institucionalne pomoči dovolj?
5. Ali poznate oziroma ste seznanjeni s kakšno lokalno ali regionalno turistično strategijo?
6. Kakšne so potrebe tipičnega sodobnega turista, ki obišče Belo krajino? Ali turistična ponudba
odgovarja na turistično povpraševanje?
7. Ali menite, da se v Beli krajini razvija masovni turizem? Vaš komentar.
8. Ali menite, da je oziroma bi lahko bilo tudi izven sezonsko obdobje (pomlad/jesen/zima)
Aktualno za turizem? Na katerih področjih?
9. Kakšen razvoj turizma v Beli krajini si želite v prihodnosti?

Priloga B: Vprašalnik polstrukturiranega intervjuja za institucije, ki delujejo na področju
turizma
1. Na katerih področjih deluje vaša institucija?
2. Kateri so po vašem mnenju trenutno ključni problemi in izzivi turizma v Beli krajini?
3. Kako, kot razvojna agencija, ki deluje na področju turizma, rešujete te probleme?
4. Kakšno obliko pomoči nudite turističnim ponudnikom?
5. Kakšne so potrebe tipičnega sodobnega turista, ki obišče Belo krajino? Ali turistična ponudba
odgovarja na turistično povpraševanje?
6. Ali menite, da se v Beli krajini razvija masovni turizem? Vaš komentar.
7. Ali menite, da je oziroma bi lahko bilo tudi izven sezonsko obdobje (pomlad/jesen/zima)
Aktualno za turizem? Na katerih področjih?
8. Katera ponudba/problemi s področja turizma bi se lahko reševala v merilu regije?
9. Kakšen razvoj turizma v Beli krajini si želite v prihodnosti?

Priloga C: Tina Müller Starešinič, gostilna Müller, zapis pogovora

1. S kakšno turistično dejavnostjo se ukvarjate?
Ukvarjamo se z gostinstvom in nudimo 9 sob za 22 obiskovalcev. V mestu Črnomelj smo edini
ponudniki sob, poleg gostilne Samarin.
2. Kateri so po vašem mnenju trenutno ključni problemi in izzivi turizma v Beli krajni?
Večja povezanost turističnih ponudnikov. Turist bi tako z večjo povezanostjo lažje našel aktivnosti s
katerimi bi zapolnil svoj čas, ki ga preživi v Beli krajini. Problem predstavlja ponudba v času izven
glavne turistične sezone. Problem predstavlja tudi slaba infrastruktura in oglaševanje turističnih
proizvodov.
3. Kateri so glavni izzivi pri razvoju vaše turistične ponudbe?
Oglaševanje. Soočamo se s težavo, da ne moremo oglaševati svoje dejavnosti ob cestah, kar bi lahko
privabilo nove obiskovalce, ki le prečkajo Belo krajino na poti do drugih destinacij.
4. Ali se soočate s kakšnimi institucionalnimi ovirami pri razvoju vaše turistične ponudbe?
Je institucionalne pomoči dovolj?
Soočamo se s tem, da ni dovoljenega oglaševanja naših storitev z reklamnimi panoji ob državnih cestah.
Dovoljeno je oglaševanje le na občinskih parcelah ob cestah, teh pa je premalo ali pa so na neprimernih
lokacijah. Od institucij nismo zahtevali posebne pomoči, saj smo samozadostni in sami skrbimo za svoje
turiste. Sami se promoviramo in tržimo, veliko turistov pa pridobimo na podlagi priporočil med turisti
ter priporočil lokalnih prebivalcev.
5. Ali ste seznanjeni s kakšno lokalno ali regionalno turistično strategijo?
Ne poznam nobene. Tudi pri izdelavi Strategije razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018- 2022
nismo sodelovali.
6. Kakšne so potrebe tipičnega turista, ki obišče Belo krajino? Ali turistična ponudba
odgovarja na turistično povpraševanje?
Dejansko se v svoji dejavnosti ne ukvarjamo s tipičnimi turisti, ki obiščejo Belo krajino. Nas večinoma
obiščejo tranzitni gosti, ki le prečkajo Belo krajino in se pri nas ustavijo, da prenočijo kakšno noč, ali
pa turisti, ki nas obiščejo zaradi hrane. Smo na lokaciji, ki ni privlačna za počitkovanje, zato se gostje
vstavijo predvsem za dan ali največ dva. Večinoma so to tujci, ki nadaljujejo pot proti Hrvaški. Te turisti
v Beli krajini ne iščejo drugih storitev razen hrane in prenočitve, ter se nato napotijo naprej proti svoji
ciljni destinaciji na jugu.
7. Ali menite, da se v Beli krajni razvija masovni turizem? Vaš komentar.
Masovni ravno ne. Razvija se individualni turizem, kar je privlačno za tujce. V Beli krajni tudi nimamo
kapacitet, da bi postali destinacija z masovnim turizmom. Že en sam avtobus je težko nastaniti v Beli
krajini.
8. Ali menite, da je oziroma bi lahko bilo tudi izven sezonsko obdobje (pomlad, jesen in zima)
aktualno za turizem v Beli krajni? Na katerih področjih?

Izven sezonsko obdobje predstavlja izziv za turizem Bele krajine. Konkretnih predlogov za reševanje
tega problema nimam. Lahko pa bi izkoristili potencial, ki ga predstavlja narava Bele krajine in uredili
kolesarske in pešpoti.
9. Kakšen razvoj turizma v Beli krajini si želite v prihodnosti?
Razvoj individualnega turizma in ponujena drugačnost v kontekstu slovenskega turizma. Želimo
razvijati domačnost, saj so Belokranjci znani kot gostoljubni in prijazni ljudje.
Potrebno bi bilo izkoristiti potencial, ki ga imamo. V tem v zvezi predstavlja možnost reka Lahinja, ob
kateri bi lahko uredili sprehajalne poti ali pa jo izkoristili za čolnarjenje. Potencial predstavlja tudi
srednjeveško mestno središče, ki pa je slabo urejeno in skozenj poteka prometna cesta. Možno bi bilo
zapreti cesto ali jo narediti enosmerno, kar bi povečalo atraktivnost prostora mestnega jedra v Črnomlju,
enakega mnenje sem o središču mesta Metlika.
10. Drugo
Na ravni regije bi se lahko povezovali turistični ponudniki, urejale ter sistematično popisale pohodne in
kolesarske poti. Problem v Črnomlju je, da turista ne morejo poslati na kakšno primerno rekreacijsko
pot v bližini.

Priloga D: Daniela Cerjanec, Turistična kmetija Cerjanec, zapis pogovora
1. S kakšno turistično dejavnostjo se ukvarjate?
Smo kmetija z nastanitvijo. Ponujamo 13 ležišč v 6. sobah. Prirejamo tudi pogostitve za izletniške
skupine, poslovna kosila in malice.
2. Kateri so po vašem mnenju trenutno ključni problemi in izzivi turizma v Beli krajni?
Slaba povezanost ponudnikov. To stanje se sicer izboljšuje, vendar je še vedno videti, da se ponudniki
metliške, semiške in črnomaljske občine med seboj slabo povezujejo. Črnomelj in Semič sta sicer bolj
povezana, ponudba metliške občine pa se manj povezuje z ponudbo ostalih dveh občin. Turist potrebuje
več možnosti, zato ni dovolj, da se zadržuje le v eni od belokranjskih občin.
Problem je podpora ponudnikov iz strani občine. Z ukrepi in odloki zavirajo razvoj turistične ponudbe.
Prav tako bi pričakovali večjo angažiranost občine za razvoj turizma. Tako je ideja za pohodno pot ob
reki Krupi, izhajal iz strani lokalnega društva in ne občine.
3. Kateri so glavni izzivi pri razvoju vaše turistične ponudbe?
Pomembna tema za našo dejavnost je prostorsko načrtovanje. Težave imamo s tem, da sosedje želijo
umestiti dejavnost, ki ne paše na podeželje. Smo mnenja, da je potrebno premisliti, katere rabe prostora
se med seboj lahko kombinirajo. Smo na takšnem območju, ki ni iz strani države zaznano, kot turistično
pomembno območje. Na drugih območjih, kot so Bled in Bohinj, se prednostno razvija turizem, med
tem, ko pri nas mi nismo v ospredju načrtovanja rabe.
Pomemben izziv nam predstavlja tudi pet-zvezdničini turizem, saj želimo to doseči. Želimo gostom
ponuditi nekaj več, neka posebna in unikatna doživetja, ki jih drugje ne morejo. Želimo ponuditi pristno
domačo hrano ter vse storitve nadgraditi. Želimo tudi oblikovati turistične pakete, predvsem za tuje
goste, ki iščejo edinstvenost kulinarike in običajev.
4. Ali se soočate s kakšnimi institucionalnimi ovirami pri razvoju vaše turistične ponudbe?
Je institucionalne pomoči dovolj?
Ne pričakujemo finančno podporo, a tudi drugačne podpore ne dobimo. Konkretno imamo težavo s
sosedom, ki želi v neposredni bližini postaviti delavnico za obdelavo kovine. Iz strani občine so sosedi
dobili dovoljenje za gradnjo tega objekta. Ta dejavnost pa je v konfliktu s turistično rabo prostora. Poleg
tega imamo v občini Semič druge poslovno-industrijske cone, ki so po našem mnenju primerne za
umeščanje tovrstnih dejavnosti v prostor. Menimo, da tako obsežna industrijska dejavnost ne sodi na
območje vasi, potrebno bi bilo ločiti te dejavnosti.
Podporo iz strani RIC Bela krajina vidijo v povezavi z promocijo turizma Bele krajine, tiskajo
promocijski material in zastopajo turistično destinacijo na sejmih. Med tem, ko ne turistične skupine ne
iščejo in ne usmerjajo na turistično kmetijo. Bolj se ukvarjajo z evropskimi projekti in organizirajo
delavnice, ki pa se jih večinoma ne udeležujemo.
Sodelujemo tudi v okviru Združenja turističnih kmetij Slovenije, ki nas obvešča o zakonodajnih in
drugih novosti na področju naše dejavnosti. Največ vprašanj naslovimo na njih, saj gre pri turističnih
kmetijah za specifično turistično dejavnosti. V okviru združenja se sprejemajo in naslavljajo določene
pobude.
5. Ali ste seznanjeni s kakšno lokalno ali regionalno turistično strategijo?

Nismo seznanjeni z nobeno strategijo. Smo kritični do teh strategij, predvsem do njihove
implementacije.
6. Kakšne so potrebe tipičnega turista, ki obišče Belo krajino? Ali turistična ponudba
odgovarja na turistično povpraševanje?
Tipičen turist v Beli krajini išče mir, naravo in tradicionalno kulinariko. Zanimive so jim tudi aktivnosti,
ki se izvajajo na Kolpi. Aktivnostih povezanih s preživljanjem prostega časa v Beli krajini ne manjka.
Dovolj je pohodnih in kolesarskih poti. V času poletne sezone je aktivnosti dovolj med tem, ko je
pomanjkanje aktivnosti v času izven sezone. V Beli krajini se je v zadnjem času promoviralo predvsem
reko Kolpo.
Stvari, ki so povezane s tradicijo so gostom zanimive. Zanimive so jim etnološke zbirke. Dober projekt
je bil Odprta vrata Bele krajine, kjer so se ponudniki organizirali ter odprli svoja vrata, ne le za večje
skupine, ampak tudi za manjše skupine ljudi. Ta projekt se je izvajal izključno v poletnem času.
7. Ali menite, da se v Beli krajni razvija masovni turizem? Vaš komentar.
Zaenkrat ne. O tem je mogoče razmišljati izključno poleti, vendar ni prevelikega pritiska. Tudi v
prihodnosti se tega ne bojimo. Tudi v največji sezoni se ob Kolpi najdejo kotički, ki niso obljudeni in
kjer lahko turisti najdejo svoj mir.
8. Ali menite, da je oziroma bi lahko bilo tudi izven sezonsko obdobje (pomlad, jesen in zima)
aktualno za turizem v Beli krajni? Na katerih področjih?
Za to bi bila potrebna strategija. Do sedaj se je veliko osredotočalo na promocijo Kolpe, sedaj pa bi bilo
potrebno promovirati tudi ostale atraktivne stvari. Potrebno se bi v obdobju izven sezone osredotočati
na ponudbo povezano z naravo. Smo preveč odmaknjeni od centrov, da bi razvijali poslovni turizem.
Lahko pa izkoristimo lastne potenciale, ki jih ima Bela krajina veliko. Potencial je etnologija z glasbo
in narodnimi nošami, kulinarika in gastronomija ter rekreativni športi, kot je kolesarjenje in
pohodništvo. Smo ena od regij v Sloveniji, ki se ponaša z vinarstvom. Vse naštete dejavnosti in
aktivnosti bi bilo potrebno dvigniti na višji nivo. Potrebno je tudi organizirati prireditve za turiste, ki so
nekaj posebnega – prikaz starih običajev, folklore, tamburic in podobno.
9. Kakšen razvoj turizma v Beli krajini si želite v prihodnosti?
Pričakujemo, da se bi ohranjalo naravne potenciale Bele krajine. Primer tega je izvir reke Krupe, ki jo
obišče veliko turistov v zadnjem času.
Želimo, da se razvija butični turizem v povezavi z naravo in dobro ohranjenim naravnim okoljem.
Promocija tradicionalne kulinarike in vin ter ostalih šeg in navad, ki jih v Beli krajini ne primanjkuje.
10. Drugo
V Beli krajini primanjkuje kmetij, ki bi ponujale svežo domačo hrano za turiste in tudi za turistične
ponudnike, ki bi to hrano odkupovali in ponujali svojim gostom.

Priloga E: Martin Lindič, Kanu kamp Radenci ob Kolpi, zapis pogovora
1. S kakšno turistično dejavnostjo se ukvarjate?
Ponujamo rafting, čolnarjenje, kamp in glamping. Ponujamo 60 ležišč. Smo strogo sezonski dokler je
Kolpa primerna za kopanje. Imam prijavljeno dopolnilno dejavnost na kmetiji.
2. Kateri so po vašem mnenju trenutno ključni problemi in izzivi turizma v Beli krajni?
Težav je veliko v Beli krajini ni možnosti razvoja turizma in tako stagniramo že mnogo let. Ljudje
zahtevajo vedno večji standard, kar jim mi ne moremo zagotoviti. Primer tega je, da nam ni dovoljeno
graditi sanitarnega objekta, ker je naše območje po novem označeno, kot območje poplav kljub temu,
da na tem mestu ni bilo nikoli poplav. Za stvari moramo tako improvizirati, kot so primer naše glamping
hišice, ki so premične in zanje ni potrebnega gradbenega dovoljenja.
Velik problem je tudi žica ob Kolpi in lažne novice o velikem številu migrantov, ki prečkajo Kolpo.
Posledično se marsikateri gost ne odloči za počitkovanje ob reki Kolpi. Iz stališča turizma novice o
migrantih in žici niso pozitivne.
Problem predstavlja tudi slabo oglaševanje turistične dejavnosti v Beli krajini. Turist, ki se napoti v našo
regijo si težko najde ponudbo, saj jo slabo oglašujemo.
Ne zdi se mi pravilno, da se v vseh nastanitvenih objektih in kampih ne plačuje turistične takse za vse
goste. Tako zgleda, da so kampi prosti, a v resnici niso in tudi uradna statistika beleži manjše število
obiskov od dejanskega.
3. Kateri so glavni izzivi pri razvoju vaše turistične ponudbe?
Kot sem že omenil imamo težave z občinskimi prostorskimi načrti in ne-dovoljevanjem širitve naše
dejavnosti. Tudi varstevni režim, ki je zaradi Kolpe, nas precej omejuje. Da imam lahko šotorišča in
premične objekte na kmetijski zemlji, sem moral prijaviti dopolnilno dejavnost na kmetiji. Konkreten
problem je tudi prej omenjena panelna ograja in žica tik ob Kolpi.
Izziv nam je zadržati tranzitni promet turistov, ki prečkajo Belo krajino na svoji poti do hrvaške obale.
Nismo sposobni postaviti »jambo« plakat, da naredimo promocijo za našo turistično ponudbo.
4. Ali se soočate s kakšnimi institucionalnimi ovirami pri razvoju vaše turistične ponudbe?
Je institucionalne pomoči dovolj?
Lokalna skupnost nima posluha za razvoj turizma. Zelo strogo politiko na ravni prostorskega
načrtovanja v občini Črnomelj imamo. Ni posluha za razvoj. Želim, da se območje moje dejavnosti
začne razvijati in sem tudi sam pripravljen investirati v izdelavo občinskega podrobnega prostorskega
načrta (OPPN). Tudi krajinski park Kolpa ni gibalo razvoja, pač pa ovira razvoj zaradi svojih varstvenih
režimov. Tudi turistov iz strani krajinskega parka niso še napotili k nam nikoli.
Želeli bi narediti čolnarno na robu svojega parcele, vendar nam tega ne dovoljujejo, saj je ta lokacija
preveč metrov oddaljena od roba naselja. Kasneje smo morali čolnarno postaviti na eni drugi lokaciji,
saj smo jo nujno potrebovali. Na prvi lokaciji bi bila sicer bolj funkcionalno, a smo se morali sprijazniti
z drugo lokacijo.
RIC je samemu sebi namen. Sicer hodijo po sejmih in promovirajo Belo krajino, a nam ne nudijo nobene
dodatne podpore.

Od institucij ne pričakujemo velike podpore razen tega, da nam pustijo, da se razvijamo. Poleg tega
pričakujemo, da se pobrana turistična taksa porabi in investira nazaj v razvoj turizma na območjih, kjer
je bila pobrana.
Problem se mi zdijo tudi državne kolesarske poti, ki so jih na našem območju umestili na prometne
ceste. Tako lahko pričakujemo, da jih kolesarji ne bodo uporabljali in bodo raje kolesarili na drugih
območjih Slovenije.
5. Ali ste seznanjeni s kakšno lokalno ali regionalno turistično strategijo?
Vem, da obstaja, a se z njo ne strinjam. Strategijo so naredili inštitucije drugje in ni narejeno na podlagi
mnenja lokalnega prebivalstva in nas turističnih ponudnikov.
6. Kakšne so potrebe tipičnega turista, ki obišče Belo krajino? Ali turistična ponudba
odgovarja na turistično povpraševanje?
Turisti iščejo v Beli krajini naravo in mir ter gastronomsko ponudbo, ki pa je v Beli krajini slaba. V celi
dolini Kolpe primanjkuje gostiln z domačo hrano. Premalo je turističnih kmetij. Trend je biti v naravi
in imeti udobje, kar ponuja glamping.
Pri nas gostje povprečno ostanejo 2-3 noči. V zadnjem času je trend podaljševanja časa bivanja v naših
prenočitvenih kapacitetah.
7. Ali menite, da se v Beli krajni razvija masovni turizem? Vaš komentar.
Ni nekega masovnega turizma. Sicer imamo dva poletna meseca malo več obiskovalcev, a turistov ni
preveč. Mislim, da masovnega turizma v Beli krajini nebo nikoli in ga tudi ne želimo. Mi želimo
individualne goste, ki bodo nekaj dni ostali v naši regiji ter izkoristili turistično ponudbo.
8. Ali menite, da je oziroma bi lahko bilo tudi izven sezonsko obdobje (pomlad, jesen in zima)
aktualno za turizem v Beli krajni? Na katerih področjih?
Vinski turizem je zelo razvit, a ga bi lahko dvignili na višji nivo. Potrebno bi narediti turistične pakete.
V zadnjem času tudi podaljšujemo sezono, saj že aprila privabljamo goste na preživljanje počitnic ob
Kolpi ter imamo odprt kamp tudi še v oktobru.
Za izven-sezonsko obdobje je primerna ponudba turističnih kmetij in gastronomska doživetja. Dalo se
bi bolje izkoristiti tudi smučišče Gače, ko deluje v času zimske sezone ter pripraviti smučarske turistične
pakete.
9. Kakšen razvoj turizma v Beli krajini si želite v prihodnosti?
Normalen in trajnostni turizem. Dokler pa ne bomo povezani in bo vsak ponudnik delal le zase, bomo
težko to dosegli. Sem mnenja, da bodo paketi, ki povezujejo več ponudnikov, živeli naprej. Mi na primer
sodelujemo z lokalnim vinarjem, kateremu naše goste pripeljemo na degustacijo.
Pričakujemo, da se bodo zaradi bolj toplih poletij in drugih letnih časov, povečala dolžina poletne sezone
ob Kolpi. Potrebno bi bilo prilagoditi naše prireditve tujim gostom in ne le domačemu lokalnemu
prebivalstvu. Primer je martinovanje, ki ga obišče le malo tujih gostov, saj ni primernega programa za
njih. Morali bi pridobiti tuje goste na naše prireditve, kot je na primer tudi Jurjevanje. V tujih turistih je
dodana vrednost.

Priloga F: Matjaž Pešelj, Hotel Bela krajina in Kamp Podzemelj, zapis pogovora
1. S kakšno turistično dejavnostjo se ukvarjate?
Nudimo ležišča v hotelu in kampu. V hotelu imamo 56 ležišč in v kampu 100 parcel ter 80 ležišč v mini
hiškah.
2. Kateri so po vašem mnenju trenutno ključni problemi in izzivi turizma v Beli krajni?
Izziv je ta, da bomo vedeli kaj so naši produkti za katerimi bomo stali in jih razvijali. Izziv je tudi
postavitev strategije, ki bi prikazala na katerih območjih se naj turizem razvija in na katerih imajo druge
dejavnosti prednost.
3. Kateri so glavni izzivi pri razvoju vaše turistične ponudbe?

4. Ali se soočate s kakšnimi institucionalnimi ovirami pri razvoju vaše turistične ponudbe?
Je institucionalne pomoči dovolj?
Glede na to, da delujemo ob reki Kolpi so ena institucija od katere potrebujemo dovoljenja vodarji.
Poleg tega tudi arheologi in naravovarstveniki, saj je večina Bele krajine pod NATURA 2000 in imamo
posebne naravne biotope. Tako je potrebno pridobiti več soglasij za investicijo. Tega se zavedamo in
sprejemamo, da ni vsaka investicija dovoljena in, da je potrebno upoštevati tudi druge dejavnosti in
varstvene režime.
Iz strani institucij je prevečkrat delo le po najmanjšem odporu. Ne išče se rešitev, ampak se iščejo le
težave. Na način, da se ne dovoljuje širitve turistične dejavnosti na eni strani in na drugi dovoljuje
gradnja na prvovrstnih kmetijskih zemljiščih, se izgublja verodostojnost naših institucij. Manjka
prostorski koncept, kje kaj razvijati in v kolikšni meri. Sem mnenja, da je potrebno gospodarsko
dejavnost usmerjat v obstoječe degradirane industrijske cone, preden se vzpostavijo nova območja za
industrijo.
RIC pomaga pri promociji naše ponudbe ter prireja izobraževanja za zaposlene v turizmu. Občina lahko
pomaga z prostorskimi načrti ter razpisi, za investicije in izobraževanja. Dobimo podpore tudi iz strani
Gospodarske zbornice in Gostinsko turistične zbornice Slovenije.
5. Ali ste seznanjeni s kakšno lokalno ali regionalno turistično strategijo?
Sem seznanjen s Strategijo razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018-2022. Pri pripravi nismo bili
dovolj vključeni, smo pa podali svoje mnenje na strategijo. Sem mnenja, da so strategije potrebne, a je
potrebno, da potem skupno strmimo proti zastavljenim ciljem. Turizem je panoga, ki povezuje več
subjektov, zato je potrebna vključenost in skupna vizija.
6. Kakšne so potrebe tipičnega turista, ki obišče Belo krajino? Ali turistična ponudba
odgovarja na turistično povpraševanje?
Na turistično povpraševanje v Beli krajini še preveč odgovarjamo, saj ni tako velikega turističnega
povpraševanja, kot je ponudbe.
Splošni turist, ki obišče Belo krajino, je turist, ki odkriva nove destinacije, odkriva okolje, ki omogoča
kvalitetno namestitev in hkrati ni turistično degradirano. Starejši pari in družine ter tranzitni gosti, ki se
vstavijo le za prenočevanje.

Slovenski gostje iščejo vinska ponudbo, Kolpo in pešpoti ter možnosti za enodnevni izlet. Ni pa Bela
krajina prepoznana po tem, da bi gosti prišli za tri dni ali več.
7. Ali menite, da se v Beli krajni razvija masovni turizem? Vaš komentar.
Potrebno je biti previden, da turizem ne degradira, v kolikor je masoven. Če govorimo o masovnem
turizmu v Beli krajini pomislimo najprej na Kolpo v poletnem času. Sem mnenja, da se ta pritisk na
Kolpo v zadnjih letih manjša in se je razdelil na različne kraje ob Kolpi. Moramo pa paziti, da se ne
omogoči ravno na vsakem travniku ob Kolpi razvijanje različnih oblik turizma. Potrebno je določit kraji
v sklopu katerih se razvija turizem.
Menim, da je potrebno sprejeti plovni režim za Kolpo, zaradi ohranjanja ekosistemov vodnih živali. To
bi moralo biti urejeno iz strani občine, da se bi plačale pristojbine za čolnarjenje. Ta zbrana sredstva pa
bi se nato investirala v gradnjo jezov, ribjih stez in druge infrastrukture za čolnarjenje.
Drugi deli Bele krajine niso tako množično obremenjeni. Na turizem moramo gledati, kot na priložnost,
da predstavimo svojo ponudbo, artikle in tradicijo.
8. Ali menite, da je oziroma bi lahko bilo tudi izven sezonsko obdobje (pomlad, jesen in zima)
aktualno za turizem v Beli krajni? Na katerih področjih?
Predvsem na področjih povezanih z zgodovino, kulinariko, kulturne znamenitosti in vina. Na teh
področjih nam manjka zgodb. Ne potrebujemo term, moramo pa to kar imamo dvigniti na višjo raven.
Vina iz avtohtonih vrst. Manjka pa tudi programov, ki bi jih sestavile agencije izven poletne sezone.
9. Kakšen razvoj turizma v Beli krajini si želite v prihodnosti?
Želimo si gostov, ki pridejo v Belo krajino in jim prezentiramo svoje izdelke in način življenja. Goste,
ki bi v naši ponudbi uživali in znali našo ponudbo tudi tržno ovrednotit. Moramo biti ponosni na to kar
imamo, saj bomo tako lažje drugim predstavili to kar imamo.

Priloga G: Tina Malerič, Turizem Malerič, zapis pogovora
1. S kakšno turistično dejavnostjo se ukvarjate?
Nudimo apartmajske sobe in glamping hišice. Na voljo imamo 6 moderno opremljenih apartmajev s
skupno 20. ležišči. V 4. glamping hiškah pa imamo skupaj 16 ležišč. Imamo na voljo welness prostor s
savno in masažnimi bazeni ter naraven plavalni ribnik.
2. Kateri so po vašem mnenju trenutno ključni problemi in izzivi turizma v Beli krajni?
Oglaševanje, kot tako predstavlja velik izziv turizmu v Beli krajini ter prodor na tuji trg. Mi vglavnem
ciljamo na tuje goste – Nizozemce in Belgijce, ki iščejo to vrsto turizma, ki jim ga mi nudimo z našimi
glamping hiškami.
Problem so tudi slabe cestne povezave in slabe ponudba s hrano. Naše goste lahko usmerimo le v eno
gostišče v bližini, ki nudi kvalitetno domačo hrano.
3. Kateri so glavni izzivi pri razvoju vaše turistične ponudbe?
Skušamo uvajati vedno več novosti. Problem so apartmaji, ki jim manjka neke dodane vrednosti. Tako
dodatno ponudbo predstavlja notranji bazen, ki ga bomo odprli v letošnjem letu. Na ta način bomo
privabili tudi več zimskih gostov v naše apartmaje. Samo na Kolpo se ne moramo zanašati, saj je ta
ponudba zelo sezonska. Posledično iščemo inovativne rešitve, ki bi privabile goste v izven sezonskemu
obdobju. Turisti ne pridejo v apartma le poleževati, zato jim ponujamo druge aktivnosti –kolesarjenje,
pohodništvo ipd.
4. Ali se soočate s kakšnimi institucionalnimi ovirami pri razvoju vaše turistične ponudbe?
Je institucionalne pomoči dovolj?
Z institucijami, kot je RIC dobro sodelujemo in smo zadovoljni z njihovim delom. RIC in TIC hodijo
po sejmih v tujini in promovirajo našo turistično destinacijo. Mogoče bi lahko promovirali več tudi
nastanitve, ne le destinacijo kot tako. Mi si pa stroškov, da bi šli na sejme, ne moremo privoščiti.
Občina s svojimi razpisi tudi dovolj pomaga za razvoj turizma. Z drugimi institucionalnimi ovirami se
ne soočamo pri razvoju naše ponudbe.
5. Ali ste seznanjeni s kakšno lokalno ali regionalno turistično strategijo?
S strategijo nisem seznanjena.
6. Kakšne so potrebe tipičnega turista, ki obišče Belo krajino? Ali turistična ponudba
odgovarja na turistično povpraševanje?
Odvisno od posameznika. Marsikdo pride sem preživljati aktiven čas in ne pride le poležavat. Pridejo
kolesarit in hodit v naravi. V tem primeru ponudba odgovarja na povpraševanje. Imamo dovolj
kolesarskih in pohodnih poti, ki so tudi dobro označene ter predstavljene v promocijskem gradivu. RIC
je izdal karto pohodnih in kolesarskih poti.
Pri nas imamo predvsem tuje goste, kot so Belgijci in Nizozemci. V času vikendov in praznikov pa tudi
veliko slovenskih gostov. To so predvsem gosti, ki iščejo odmik od urbanega načina življenja in pridejo
sem uživati v naravo. Pri nas aktivno preživljajo čas, s kolesarjenjem in pohodništvom.
7. Ali menite, da se v Beli krajni razvija masovni turizem? Vaš komentar.
Ne, zaenkrat še ne.

8. Ali menite, da je oziroma bi lahko bilo tudi izven sezonsko obdobje (pomlad, jesen in zima)
aktualno za turizem v Beli krajni? Na katerih področjih?
Bi bilo. Smučišče imamo blizu, a na vreme ne moremo vplivati. Pohodništvo je tudi ena izmed področij,
ki ni aktualno le v poletnem času. Koristile nam bi tudi terme. Vemo, da so z vrtino prišli do tople vode
v bližini Pustega Gradca v Beli krajini. Problem pa je investitor, saj ni nikogar, ki bi v to investiral.
9. Kakšen razvoj turizma v Beli krajini si želite v prihodnosti?
Želimo, da bi šli naprej v zastavljeni smeri razvoja. Želimo čim več promocije in oglaševanja.
Zdi se mi, da preveč dajemo poudarek na neko dediščino, tako nas imajo ljudje za staromodne. Z
dediščino seveda ni nič narobe, a moramo iti v korak s časom in iskati novodobne rešitve za probleme,
ki se nam pojavljajo.
10. Drugo
Na ravni regije smo turistični ponudniki precej razdeljeni. Morali se bi bolj povezovat in združevat.
Metliško območje deluje zase, črnomaljsko zase in tudi vsako zase promovira ponudbo.

PRILOGA H: Tončka Jankovič, Kamp Jankovič – Stari pod, zapis pogovora
1. S kakšno turistično dejavnostjo se ukvarjate?
Imamo kamp oziroma natančneje šotorišče, saj zaradi nekaterih značilnosti nismo uvrščeni v kategorijo
kampov. Dobimo letno dovoljenje za taborni prostor. Glavna aktivnost je od 1. maja do 31. septembra,
šotorišče pa spremlja lokal Stari pod in piknik prostor.
Kot dodatek smo izdelali tudi glamping šotore, ki nudijo udobno nastanitev. Izdelali smo jih v okviru
projekta LAS Leader – Kolpa eko etno. Izhajali smo iz belokranjskega hisa, to je nastanitev v kateri so
prvo leto po poroki živeli mladoporočenci v Beli krajini. Gre za hiško ob domačiji, v kateri je bilo ravno
dovolj prostora za posteljo, mizo in manjšo omaro. Ena hiška se imenuje Pramenka po pasmi ovce, ki
je značilna za Belo krajino, druga je Tkalka in tretje Pisanica, po belokranjski pisanici. Skupaj jih
imenujemo Vile kolpijanke. Zgrajene so iz polsuhega lesa in pri izdelavi niso uporabljeni žeblji, pač pa
le leseni spoji.
2. Kateri so po vašem mnenju trenutno ključni problemi in izzivi turizma v Beli krajni?
Mi smo začeli s turizmom po propadu Jugoslavije. Kmalu so nastale lokalne turistične organizacije in
RIC. Dejansko smo mislili, da smo povezani, a v resnici nismo bili. Trudimo se s povezovanjem še
danes, a nam ne v popolnosti uspeva. Dejstvo je, da sam težko zadržiš gosta dlje časa samo v okviru
svoje turistične ponudbe tako, da se moraš povezovati z drugimi in gostom ponuditi tudi nekaj več. Mi
nudimo nek svoj del ponudbe nismo pa dovolj kompleksni, da bi npr. nudili zelo kvalitetno gostinsko
ponudbo in druge aktivnosti. Tako je gosta potrebno usmeriti, k nekomu drugemu. Še vedno pogrešam
neko skupnost, ki bi nas ponudnike povezovala. Da obstaja pisarna v katero bi prišel obiskovalec ter
povedal svoje želje in bi mu na podlagi želja sestavili turistični produkt. TIC to ni, saj oni naredijo izlet
za organizirane skupine in najavljene skupine. Če pa pride manjša skupina mi ne ponudimo tako
imenovanih turističnih produktov, o katerih govorimo v Beli krajini veliko.
Kljub temu, da manjka povezanost imamo mi kot kamp izdelano mrežo drugih ponudnikov s katerimi
dobro sodelujemo. Sodelujemo z gostišči, saj imamo omejeno ponudbo hrane, z rokodelci, ki
pripravljajo delavnice, ter z drugimi ponudniki turističnih nastanitev, ki nudijo drugačno vrsto
nastanitve.
3. Kateri so glavni izzivi pri razvoju vaše turistične ponudbe?
Delujemo že tri desetletja. Želimo manj ljudi, ki želi boljšo ponudbo. Nam manjka dobra gostinska
ponudba, saj nudimo le osnovno gostinsko ponudbo. Ponujamo jedi z žara in vnaprej pripravljene jedi,
kot so pice, golaž ter odojek ali jagnje iz žara. Kadar pa skupina želi več se povezujemo z ostalimi
gostinci. Želimo torej izpopolniti našo gastronomsko ponudbo ter jo modernizirati.
Večkrat smo gostili več zasebnih zabav, ki so gostile od 40 do 50 ljudi. Tem ljudem je prioriteta prostor,
ki želijo, da je odmaknjen in dovolj zaseben. Te skupine želijo prespati in mi bi potrebovali še nekaj več
kapacitet za prespat. Lahko ponudimo ležišča za 20 do 30 ljudi, več pa težko.
Tretji problem so sanitarije, ki jih imamo, a bi morale biti bolje urejene za naše goste. Problem pa je
tudi, da nimamo kanalizacije do našega tabornega prostora. Naša infrastruktura je preprosta, mi bi pa
potrebovali enostavno in moderno dopolnitev obstoječega.
4. Ali se soočate s kakšnimi institucionalnimi ovirami pri razvoju vaše turistične ponudbe?
Je institucionalne pomoči dovolj?

Pogrešamo povezovalca, ki bi sprejel skupino in jo poslal k turističnim ponudnikom. Vseeno pa je RIC
Bela krajina organizirala številne dobre promocije v tujini. Na ta način smo skozi leta pridobili številne
nove obiskovalce naše turistične destinacije. V zadnjih letih je bil velik porast tujih gostov. K temu je
botrovala tudi dobra promocija na številnih spletnih portalih.
Je podpora tudi iz strani KP Kolpa. Sicer nobena od institucij ne deli denar, a dovolj je, da nam kdaj
pripeljejo skupino ali pa nam omogočijo, da se na kakšnih dogodkih tudi mi sami predstavimo.
Smo tudi v Združenju kampov in Gostinsko turistični zbornici, vendar to premalo izkoristimo. Sem
kritična do tistih, ki le govorijo, da podpore ni dovolj med tem, ko jo niti sami ne poiščejo oziroma ne
izkoristijo.
Kar pogrešam od občine je, da po več letih pobud še vedno niso uredili javne poti do kopališča pri
našemu šotorišču. Imamo eno lepših naravnih kopališč v občini Črnomelj, a nimamo urejene javne poti.
Problem je, da cesta do kopališča uradno ne obstaja. Tako številne turiste navigacija ne pripelje do
kopališča, vendar le do sredine naselja Gorenjci. Ne želim pa, da postane ta cesta preveč obremenjena,
raje imam, da ostane tako kot je.
5. Ali ste seznanjeni s kakšno lokalno ali regionalno turistično strategijo?
Sem seznanjena z lansko strategijo razvoja turizma. Sem mnenja, da nek dokument mora bit. Če ni dober
moramo mi deležniki podati predlog in se dokument popravi. Bile so delavnice pri katerih smo
sodelovali, a je strategija seveda kompromis več mnenj. Boljše bi bilo, če bi strategija izhajala iz strani
lokalnega prebivalstva, a tega očitno sami nismo bili sposobni narediti. Pripravljavci so bili od drugod
ter so strategijo izdelali na podlagi svojega videnja turizma v Beli krajini. Sem pa kritična do vseh
ponudnikov, ki strategije ne poznajo, saj očitno niso za to izkazali interesa.
6. Kakšne so potrebe tipičnega turista, ki obišče Belo krajino? Ali turistična ponudba
odgovarja na turistično povpraševanje?
Vedno se sprašujem, kakšnega turista si želimo. Poleti je stvari za početi dovolj, saj Kolpa nudi veliko
priložnosti za različne dejavnosti. Ko pa moraš skrbeti za skupino ljudi cel teden, že zmanjka idej.
Potrebno je poleg Kolpa omogočiti turistom, da gredo še na kakšno prireditev ali okusijo lokalno hrano
ipd. Dogaja se dovolj poleti, primer tega je Črnfest in nekdaj Schengenfest. Ta Schengenfest je prerasel
svoje okvirje in na koncu na žalost prenehal z delovanjem.
Dobro je, da Bela krajina ponuja kar nekaj prenočitvenih kapacitet na visokem nivoju. Te gosti
potrebujejo tudi kvalitetno gastronomsko ponudbo, te je v Beli krajini dovolj. Še enkrat poudarjam, da
bi potrebovali neko povezovalno instituciji, ki bi goste usmerjala do ponudnikov.
Veliko je tudi gostov, ki so navajeni, da je Bela krajina poceni destinacija. Nekateri so v začetku
pričakovali, da je tudi kampiranje zastonj. Pričakovali so, da je v obvodnem pasu vse javno in, da ni
potrebno dovoljenje lastnika za šotorjenje. Je res, da je potrebno omogočiti dostop do vode, ni pa nujno,
da lahko ljudje na parceli od privatnih lastnikov počnejo kar želijo. Problem so tudi nekatere ponudbe
čolnarjenja, ki ponujajo prenočitev na »črno« na različnih lokacijah ob Kolpi. Za to bi potrebno doseči
dogovor, kje se lahko te vstavijo, saj nebi smelo biti povsod dovoljeno kampiranje.
Naš kamp obiskujejo ljudje s povprečnimi prihodki. Standard gostov se je skozi leta dvignil in sedanji
gosti so precej boljši od preteklih.
7. Ali menite, da se v Beli krajni razvija masovni turizem? Vaš komentar.

Upam, da ne. Upam, da gre za usmerjen turizem. Zame festivali, ki jih imamo v Beli krajini niso masovni
turizem – gre za točkoven turizem.
8. Ali menite, da je oziroma bi lahko bilo tudi izven sezonsko obdobje (pomlad, jesen in zima)
aktualno za turizem v Beli krajni? Na katerih področjih?
Dokler Bela krajina nebo imela toplic ali nekaj kar bo aktualno 365 dni na leto, smo zelo borni izven
sezone. Problem je tudi smučišče Gače, ki je prenizko in vremenska situacija ne omogoča optimalnega
delovanja smučišča.
Nam se turizem zaključi z jesenskimi dnevi in začne šele pozno spomladi. Nekaj nočitev še vedno je v
času izven sezone v določenih kmečkih turizmih in podobno. Pri nas tega ni.
9. Kakšen razvoj turizma v Beli krajini si želite v prihodnosti?
Usmerjen v to kar uspemo pripraviti. Osredotočenost na potenciale, ki jih imamo ter čim večjo
izkoriščenost teh potencialov. Mi imamo kvalitetne kmečke turizme, gostilne, prenočišča, kampe,
kulturne dogodke idr. Potrebno bi bilo, da bi znali iz tega kar imamo iztržiti najboljše. Potrebno je
dvigniti kvaliteto tega, kar imamo.
Želela bi, da bi kakšen kmet znal sprejeti tudi turiste na svojo kmetijo. Da bi omogočili predstavitev
dela in življenja na kmetiji. Potrebno bi bilo tudi povezovanje kmečkih obratov. Kmečke ponudbe je
dovolj, le povezati bi se morali bolje.
Potrebno je, da smo unikatni in da ne kopiramo za drugimi.

Priloga I: Boris Grabrijan, Krajinski park Kolpa, zapis pogovora
1. Na katerih področjih deluje vaša institucija?
Registrirani smo za 48 dejavnosti, kar obsega med drugim tudi snemanje, izdajanje knjig ipd. Osnova
pa je skrb za naravo in okolje, promocija turizma in kmetovanja. Je eden redkih kajinskih parkov, ki je
bil razglašen na državnem nivoju, zato ima upravljavski zavod, ki ga predstavlja Javni zavod Krajinski
park Kolpa. Park se opravlja po določilih Uredbe o krajinskem parku Kolpa.
V uredbi so predstavljene osnovne dejavnosti upravljalca parka to so: »pripravljanje predloga načrta
upravljanja parka, sprejemanje letnega programa dela parka; spremljanje in analiziranje stanja naravnih
vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v parku; skrb za izvajanje varstvenih režimov in
razvojnih usmeritev ter izvajanje naravovarstvenih nalog; skrb za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje
naravnih vrednot v parku in drugih vrednih predelov; sklepanje pogodb o varstvu; sodelovanje z
Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave pri pripravi naravovarstvenih smernic za del, ki se
nanaša na park; sodelovanje pri pripravi območnega in regionalnega razvojnega programa; usklajevanje
in spremljanje raziskovalnih nalog v zvezi s parkom; izvedba in sodelovanje pri izvajanju mednarodnih
projektov; skrb za predstavitev parka; ozaveščanje javnosti o pomenu parka; zagotavljanje dostopa do
informacij o parku in vodenje informacijskega centra parka; sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na
območju parka; sodelovanje z lastniki zemljišč na območju parka, strokovna pomoč in svetovanje;
pripravljanje in vzdrževanje poti in označb v parku ter druge parkovne infrastrukture, potrebne za obisk
parka; opravljanje vodniške službe po parku; urejanje naravnih vrednot in delov parka za ogledovanje
in obiskovanje v skladu z načrtom upravljanja; izvajanje neposrednega nadzora v parku; upravljanje z
bazami podatkov, ki se nanašajo na park.« (Uredba o Krajinskem parku Kolpa, 2006).
2. Kateri so po vašem mnenju trenutno ključni problemi in izzivi turizma v Beli krajini?
Izziv je narava, saj v Beli krajini nikoli ne bomo imeli velikih hotelov in tovrstnega prestižnega turizma.
Kar lahko ponudimo nekaj več je narava. Problem pa, da se ta narava ponuja preveč stihijsko. S tem se
dosledno noben ne ukvarja.
V zadnjih letih smo promovirali Belo krajino kot destinacijo na sejmih v državah Beneluksa, od koder
prihajajo danes številni turisti na obisk. Te obiskovalci so izjemno dovzetni za naravo, potrebujejo
posebna individualna vodenja ter zgodbe. Ljudje so predolgo mislili, da bo dovolj le odpreti vrata neke
starejše hiše. A to je premalo, gosti zahtevajo več ponudbe in zgodbe. To je le osnova, s katero nekoga
privabiš, nato pa moraš nekaj prikazati ter povedati. Na tak način mi predstavljamo Šokčev dvor (za
obkolpski del Bele krajine značilen kmečki dom). Odkar imamo v njem predstavitve starih običajev in
odkar povemo zgodbe turistom ob ogledu Šokčevega dvora, smo turistični obisk povečali za desetkrat.
Problem je, da nikjer ne more naenkrat prespati en velik avtobus ljudi.
3. Kako, kot razvojna agencija, ki deluje na področju turizma, rešujete te probleme?
Mi nismo razvojna agencija, saj to nalogo opravlja RIC. Da pa z njimi sodelujemo. Vendar je
sodelovanje odvisno od njihove uprave, ki se je ravno zamenjala. Kolikor vem je nova direktorica
ukinila vse predstavitve v tujini, kar ni najboljši ukrep po mojem mnenju. Na promociji je potrebno
delati kontinuirano več časa, da se kasneje poveča obiskanost destinacije.
Naša institucija na področju turizma skrbi za promocijo. Ravno danes smo se vrnili iz ovčerejskega
sejma v Innsbrucku, na katerega smo bili povabljeni, ker so organizatorji zasledili, da ročno predelujemo
volno po starem načinu.

4. Kakšno obliko pomoči nudite turističnim ponudnikom?
Nudimo. V brošurah in v različnem promocijskem materialu so našteti ponudniki, ki delujejo na našem
območju. Primer je pohodna pot od Žuničev do Dragošev, kjer so za obiskovalce navedeni vsi turistični
ponudniki, ki se nahajajo v bližini pohodne poti.
Ponudniki so navedeni tudi na naši spletni stran. Poleg tega, ko sestavljamo turistični itinerarij za kakšno
turistično skupino, vanj vključimo tudi lokalne ponudnike.
5. Kakšne so potrebe tipičnega sodobnega turista, ki obišče Belo krajino? Ali turistična
ponudba odgovarja na turistično povpraševanje?
Ponudba ne odgovarja. Takšnih zadev, kot je naš Šokčev dvor bi moralo biti več, saj je veliko
povpraševanja. To dopolnjujemo z ponudbo Klepčevega mlina v Pustem Gradcu in Sosesko zidanico v
Drašičih ter šolo Brihtna glava »šola kot nekoč« na Radovici.
Turistom je zanimiva Krupa, a tam ni nikogar, ki bi vodil turiste in kaj več povedal o izviru. V zadnjih
letih se dobro razvija tudi Krajinski park Lahinja.
Pri so povprečni turisti skupine z avtobusi. V lanskem letu smo sprejeli 56 avtobusov turistov. Ena od
skupin naših turistov je skupina 3. letnikov gimnazije v Novi Gorici. Spoznajo Šokčev dvor, spoznajo
kmetijo, spoznajo ovčerejo, ključne elemente narave in kulture. Vsak učenec sam si pripravi tudi večerjo
nad ognjem. Za naravoslovne šole imamo dvodnevne ekskurzije. Tekom programa opravimo monitoring
nočnih metuljev, popis travniških rastlin in pohod. Začnemo v Šokčevem dvoru in končamo v mlinu
Kuzma. Največ pa je osnovnošolcev, za katere organiziramo enodnevne izlete ter tridnevni program za
osnovno šolo Loka.
6. Ali menite, da se v Beli krajini razvija masovni turizem? Vaš komentar.
Da, obiska ob Kolpi v poletnem času je preveč. Enodnevni turisti, ki obiščejo Kolpo so veliko breme za
okolje, hkrati pa tudi ni pretiranega zaslužka na račun slednjih. Nekako smo zorganizirali odlaganje
smeti, tako da to več ni problem, a obstajajo drugi problemi. Problem je, da npr. v Adlešiče pride veliko
število dnevnih turistov, ki pa se ne vstavijo in zapravijo svoj denar v lokalni gostilni. Ne zaračunava se
vstopnina, odlaganje smeti ipd. Ob tem, da so vse parcele na katerih so kopališča privatne.
7. Ali menite, da je oziroma bi lahko bilo tudi izven sezonsko obdobje (pomlad/jesen/zima)
Aktualno za turizem? Na katerih področjih?
Definitivno. Vsa naša prizadevanja gredo izključno v smer, da nimamo turistov julija in avgusta ter
sezono podaljšamo v druge mesece. Kar nudimo je težko nuditi v januarju in februarju, ker je problem
mraz, snega ali dež. Nimamo tovrsten infrastrukture, da bi tudi v slabem vremenu lahko gostili več, kot
30 obiskovalcev. Včasih imamo zato program v gasilnem domu v Adlešičih ali Žuničih.
8. Katera ponudba/problemi s področja turizma bi se lahko reševali v merilu regije?
Mi odlično sodelujemo z RC Novo mesto. Sodelujemo s projekti in na tem področju imamo zelo dobre
izkušnje. Ključen je RIC Bela krajina, ki deluje na področju razvoja turizma in tudi gospodarstva. Pri
njih pa je problem, da se večkrat menijo celotna vodstva in se tako posledično vsakič znova učijo delati
nekatere stvari še enkrat. V turizmu je potrebna kontinuiteta.

9. Kakšen razvoj turizma v Beli krajini si želite v prihodnosti?
Vidim potencial v prestižni naravovarstveni turizem. Imamo veliko povpraševanja individualnih turistov
in parov, ki želijo aktivno preživeti čas – pohod, čoln, kulinariko ipd. Velika zgodba je lahko črna
človeška ribica. Trenutno je še preslaba zgodba in bi jo potreba nadgraditi za turiste. V Beli krajini je
ima velik potencial črna človeška ribica, Krupa, KP Lahinja in KP Kolpa.
Nam KP Kolpa Ministrstvo za okolje, ki je naš ustanovitelj, ne nameni nič denarja za namene turizma.
Kar namenjamo za turizem je denar, ki ga sami zaslužimo s projekti ali drugače. Izključno ob
popoldnevih in ob vikendih smo zaslužili veliko sredstev, ki jih vlagamo v promocijo in v projekte.
Ministrstvo daje denar le za nadzor, monitoringe, varstvo narave in košnja.

Priloga J: Barbara Papež Lavrič, RIC Bela krajina, zapis pogovora
1. Na katerih področjih deluje vaša institucija?
Smo javni zavod, ki deluje na različnih področjih. Najbolj sta izpostavljena podjetništvo in turizem.
Podjetništvo spodbujamo z obveščanjem podjetnikov o aktualnih projektih in razpisih ter s pomočjo pri
prijavi. Spodbujamo inovativnost skozi podjetniški inkubator. S tem nudimo podporo malim in srednje
velikim podjetjem, ki so gonilo gospodarskega razvoja. Želja je, da se čim več mladih in tudi starejših
odloča za samostojno podjetniško pot. Nudimo pomoč in mentorstvo pri ustanovitvi novih podjetij.
Na drugi strani pa promoviramo in razvijamo turizem destinacije Bela krajina, kar obsega tri občine
Črnomelj, Metlika in Semič. Enotno nastopamo na trgu navzven. V sklopu turizma skrbimo za
promocijo in pospeševanje razvoja turizma v Beli krajini ter organiziramo izlete po Beli krajini.
Organiziramo najstarejši folklorni festival v Sloveniji z naslovom Jurjevanje v Beli krajini ter
upravljamo s Krajinskim parkom Lahinja in z Mestno muzejsko zbirko Črnomelj ter v okviru RIC deluje
tudi turistično informacijski center (TIC) Črnomelj.
2. Kateri so po vašem mnenju trenutno ključni problemi in izzivi turizma v Beli krajini?
Izzivov je veliko. Sprejeta je strategija razvoja turizma, v katerem so zapisani problemi. V njej so
zapisani ukrepi za reševanje teh problemov. Veliko je vzporednic iz slovenske strategija turizma. Želimo
omogočit avtentičnost in pet-zvezdnična doživetja. Ne želimo masovnega turizma, ampak
individualnega gosta, ki doživi avtentično izkušnjo v Beli krajini – butični turizem. Zahteve samega
gosta so čisto drugačne, kot pred dvajsetimi leti in tem potrebam je potrebno ugoditi, hkrati pa ohranjati
avtentičnost, ki nas dela drugačne. Ne želimo kopirati, ampak ohranjati svojo identiteto s katero
oblikujemo turistični produkt.
Pomembna je tudi povezanost, ki bi lahko bila še boljša. Turizem se globalno zelo razvija in potrebno
se je zavedati tudi njegovih multiplikativnih učinkov. Ogromno panog je posredno in neposredno
povezanih s turizmom, zato morajo biti povezani tudi deležniki iz drugih panog.
V Beli krajini je potrebna tudi ozaveščenost lokalnega prebivalstva o tem, kaj vse se lahko na področju
turizma razvije. Rezultati pa so vidni na dolgi rok.
3. Kako, kot razvojna agencija, ki deluje na področju turizma, rešujete te probleme?
Naša naloga je, da se prepoznajo potenciali. Naš cilj je, da se skozi znanje in veščine spodbuja in razvija
turizem. Prav tako, da se lokalno prebivalstvo spodbuja k turizmu.
4. Kakšno obliko pomoči nudite turističnim ponudnikom?
Pomoč in svetovanje pri razpisih – jih o njih obveščamo ter podpiramo pri prijavi na razpis.
Po drugi strani pa s povezovanjem in skupnim nastopom na trgu. Nudimo celostno podporo turističnim
ponudnikom.
5. Kakšne so potrebe tipičnega sodobnega turista, ki obišče Belo krajino? Ali turistična
ponudba odgovarja na turistično povpraševanje?
Po mojem mnenju se je potrebno najprej vprašat kakšnega turista želimo. Mi želimo goste, ki bi okusili
avtentična petzvezdnična doživetja, kar je v skladu z strategijo STO (Slovenske turistične dejavnosti).
Kar mi ponujamo v Beli krajini je ravno neokrnjena narava. In na podlagi tega kakšnega gosta želimo

se nato pripravi turistični produkt. Ti individualni gosti so tudi bolj zahtevni in potrebujejo večjo
podporo.
To kar mi promoviramo je mirna in neokrnjena narava. Nudimo pobeg iz civilizacije. Tudi geografsko
gledano smo v dobri poziciji – bližina Ljubljane in Zagreba z zaledjem.
Delamo na tem, da ponudba odgovarja na turistično povpraševanje.
6. Ali menite, da se v Beli krajini razvija masovni turizem? Vaš komentar.
Mislim, da se ne in si tudi osebno želim, da se v Beli krajini ohrani avtentičnost in, da je obvarovana
pred masovnim turizmom. Poleg tega ima veliko negativni učinkov, kar privede do nezadovoljstva med
različnimi deležniki. Želimo imeti goste, ki bodo znali cenit našo unikatnost, naravo in kulturno
dediščino ter za ponujeno tudi primerno plačat.
7. Ali menite, da je oziroma bi lahko bilo tudi izven sezonsko obdobje (pomlad/jesen/zima)
Aktualno za turizem? Na katerih področjih?
Zadovoljiva ponudba v izven-sezonskem obdobju je eden od izzivov tudi širše v Sloveniji. Največ
turistov je v poletnih mesecih, zaradi Kolpe. Mislim, da je prav, da smo usmerjeni prosti pretirani
sezonskosti. V porastu je veliko več kratkotrajnih oddihov. Danes si gostje vzamejo čas za dopustovanje
večkrat ter za krajši čas in v temu vidim potencial. Ciljano na slovenski trg in hrvaško zaledje za
uveljavitev vikend oddihov v izven-sezonskem obdobju leta.
Potencial imajo ponudbe turističnih kmetij, glamping in zidaniški turizem. Pri tem gre za individualni
turizem, kjer obiskovalec zares začuti regijo. Da živi življenje, ki ga živimo mi tukaj. Skozi masovni
turizem to ni mogoče. Belokranjska gostoljubnost ima velik potencial in to je tisto, kar obiskovalci
cenijo, ko obiščejo Belo krajino.
8. Katera ponudba/problemi s področja turizma bi se lahko reševali v merilu regije?
Potrebno je ozavestit ljudi o možnostih turizma, jih motivirat za delo v turizmu. Predvsem pa se moramo
na ravni regije povezovati. Potreben je skupen nastop na tržišču. Mi dobro sodelujemo z institucijami
drugih občin. Zavedamo se, da lahko na tak način boljše delujemo ter tudi pridobimo večja finančna
sredstva. K udejanjanju strategije so se zavezale vse tri občine, tako da imamo skupne cilje, ki nas
povezujejo.
9. Kakšen razvoj turizma v Beli krajini si želite v prihodnosti?
Avtentičen butični turizem, prilagojen za individualnega turista. Želimo, da gost, ki obišče Belo krajino,
začuti pristno gostoljubje z vsemi naravnimi danostmi, ki jih Bela krajina premore. Takšnega turista si
tudi želimo.

Priloga K: Tanja Prešeren Banovec, TIC Semič, zapis pogovora
1. Na katerih področjih deluje vaša institucija?
Naša inštitucija Javni zavod Kulturni center Semič, krajša oblika Kulturni center Semič pokriva
področja kulture, športa, mladine in turizem.
2. Kateri so po vašem mnenju trenutno ključni problemi in izzivi turizma v Beli krajini?
Da lahko pridemo do izzivov in nato tudi problemov moramo imeti narejeno neko vizijo oziroma
strategijo. Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma je pripravljena in sprejeta za obdobje 2017 –
2021. Na podlagi slednje smo tudi turistični akterji Bele krajine oblikovali Strategijo razvoja turizma v
destinaciji Bele krajine 2018 -2022, ki se navezuje na strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma. In
zagotovo je tudi pri nas izziv 5 zvednično doživetje, ki pa prinaša probleme, kajti slednje je potrebno
peljati cel čas, ne danes bom lahko sprejel turista ja jutri pa ga ne bom. Kar pomeni veliko sodelovanje
s ponudnikom. Med izzivi je tudi butični turizem, kjer se predstavi mali človek, njegovo delo, njegov
čas, predvsem pa zgodba, ki veliko pove in predstavi sam kraj, pokrajino in ljudi v njej.
Zgodbe pa potrebujemo tudi na splošno, kajti brez zgodbe težko animiraš ljudi, ki navsezadnje postanejo
del nje.
3. Kako, kot razvojna agencija, ki deluje na področju turizma, rešujete te probleme?
Bela krajina je destinacija, kjer sodelujemo vsi TIC-i Črnomelj, Metlika in Semič. Pogovori so tisti prek
katerih lahko razvozlamo problem. Še poprej moramo vedeti zakaj je nastal. Ključno sodelovanje nas
kot vseh, ki so kakorkoli povezani v turizmu.
4. Kakšno obliko pomoči nudite turističnim ponudnikom?
Turističnim ponudnikom omogočimo, da se lahko promovirajo na različnih sejmih v tujini in Sloveniji.
Vsako leto organiziramo strokovne ekskurzije, kjer spoznajo primer dobre prakse v Sloveniji in izven
nje. Organiziramo različna predavanja, izobraževanja. Omogočamo jim sodelovanje v različnih
projektih. Izpostavila bi projekt Odprta vrata Bele krajine.
5. Kakšne so potrebe tipičnega sodobnega turista, ki obišče Belo krajino? Ali turistična
ponudba odgovarja na turistično povpraševanje?
Tipični sodobni turist predvsem pride v naše kraje zaradi neokrnjene narave. Išče mir, želi spoznati kraj,
njegovo kulturo in predvsem ljudi. Velik poudarek pa nameni kulinariki. Nekateri si želijo le doživetja
v naravi, drugim je bolj pomembno življenje, obnašanje, utrip domačega človeka. Predvsem pa je tukaj
veliko družin, za katere je potrebno pripraviti programe, kjer vse zaposlimo tako starše in otroke.
Bela krajina ima veliko ponudbe. Nekatere so že dodobra izpeljane na ostalih je potrebno še malo
postoriti. Zagotovo pa je naš biser obmejna reka Kolpa, ki v poletnem času ponuja različne aktivnosti
tako v vodi (plavanje, rafting, supanje, ribolov…) kot ob njen (kolesarjenje, pohodništvo, ogledi
različnih živali – metulji…).
6. Ali menite, da se v Beli krajini razvija masovni turizem? Vaš komentar.
Ne in tega si tudi ne želimo. V ospredju je zagotovo naša neokrnjena narava in z masovnim turizmom
več ne bo. Želja nas vseh pa je, da se obisk porazdeli na vse letne čase oziroma mesece. Kajti največ
obiska tudi po nočitvenih kapacitetah je v spomladno-poletnem času. Prav tako pa naj bi gost ostal v
naši destinaciji dlje časa kot samo en ali dva dneva.

7. Ali menite, da je oziroma bi lahko bilo tudi izven sezonsko obdobje (pomlad/jesen/zima)
Aktualno za turizem? Na katerih področjih?
Da, to je še en naš izziv kaj ponudit obiskovalcu v jesensko–zimskem času. Zagotovo je to tudi projekt
Odprta vrata, ko lahko obiščeš ponudnika tudi katere druge dneve, ko ima sicer zaprto. V zimskem času
imamo tudi edino belokranjsko smučišče Gače, ki ob dobri sezoni prav tako pritegne turista na smuko
ali pohod…Tudi kulinarika ima posebno mesto, saj ponuja različne sorte naših domačih jedi, tudi tukaj
je ena veja, kjer je potrebno še veliko postoriti in mogoče tudi zapeljati zgodbo v čas ne sezone. Vsak
kraj v Beli krajini je poseben, ker je drugačen. Vsako mesto predstavlja svojo zgodovino, ki se navezuje
na skupno zgodbo Bele krajine. Zagotovo lahko tudi na tem področju nekaj več naredimo in tako
ponudimo obiskovalcu razlog, da pride tudi ostale mesece v letu.
8. Katera ponudba/problemi s področja turizma bi se lahko reševali v merilu regije?
Bela krajina ni velika oziroma je ker ima ob sebi srčne ljudi, ki jim ni vseeno kaj bo jutri. V merilu regije
pa se zagotovo lahko rešujejo zadeve, ki so nam vsem skupne tako na področju dediščine, kulture,
zgodovine…
9. Kakšen razvoj turizma v Beli krajini si želite v prihodnosti?
V prihodnosti si predvsem želimo povezanosti, sodelovanja med vsemi akterji turizma kot tudi občani,
kajti najprej morajo oni kupiti zgodbo potem jo bo tudi turist. Predvsem pa bomo delali na zgodbah,
prek katerih bomo predstavili utrip našega kraja, naših ljudi. Prav tako pa je v ospredju zagotovo
digitalno oglaševanje.

