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I 

 

POVZETEK 

 

V diplomskem delu sem obravnavala razvoj kmečkega turizma v Poljanski dolini. Pri 

raziskavi so mi pomagali lastniki kmečkih turizmov, ki so sodelovali v intervjuju. 

V teoretičnem delu sem najprej predstavila politiko razvoja turizma in njegovo organiziranost 

v Sloveniji ter prednosti in slabosti opravljanja te dejavnosti. Predstavila sem začetke turizma 

v Poljanski dolini in v celotni Sloveniji ter izpostavila pogoje, ki so potrebni za začetek 

opravljanja turistične dejavnosti. V nadaljevanju sem predstavila Poljansko dolino in njene 

turistične znamenitosti, značilne poljanske jedi ter značilno poljansko kmečko hišo. 

V praktičnem delu diplomskega dela sem izvedla raziskavo o razvoju kmečkega turizma v 

Poljanski dolini. Kot metodo raziskovanja sem uporabila intervju, ki sem ga izvedla na štirih 

kmečkih turizmih v Poljanski dolini. Pri vsakem posameznem intervjuju je sodeloval nosilec 

dejavnosti. Tako sem opravila štiri intervjuje, ki sem jih kasneje tudi razčlenila in podala 

ugotovitve. 

V sklepnem delu sem na podlagi odgovorov ugotovila, da se kmečki turizem v Poljanski 

dolini razvija, predvsem se povečujejo ponudba hrane, aktivnosti na prostem in število 

prenočišč. Ugotovila sem, da kljub temu, da kmečki turizem zahteva celotno družino na 

kmetiji, ta ne more preživeti samo z dohodkom od turizma, ampak je ta dejavnost lahko le 

dodaten vir zaslužka. Za Poljansko dolino je značilna škofjeloško-cerkljanska kmečka hiša. 

Takšno vrsto hiše imajo na vseh obravnavanih kmečkih turizmih, ki so jih obnovili, notranjost 

hiše pa preuredili za potrebe gostov. 

 

Ključne besede: Poljanska dolina, kmečki turizem, škofjeloška jed, škofjeloško-cerkljanska 

hiša, razvoj turizma, turistična ponudba. 
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ABSTRACT 

In the diploma thesis I dealt with the development of farm tourism in the valley of Poljanska 

dolina. The owners of farm tourism who participated in the interview helped me with the 

survey. 

In the theoretical part, I first introduced the policy of tourism development and its 

organization in Slovenia and the advantages and disadvantages of performing this activity. I 

presented the beginnings of tourism in the valley of Poljanska dolina and the whole of 

Slovenia and highlighted the conditions necessary for the start of the tourist activities. After 

that, I presented the Poljanska dolina and its tourist attractions, typical dishes and typical 

farmhouse of Poljanska dolina. 

In the practical part of the thesis, I conducted a survey on the development of farm tourism in 

Poljanska dolina. As a research method I used an interview, which I conducted in four 

touristic farms in Poljanska dolina. In each interview, the business operator participated. Thus 

I conducted four interviews, which I later broke down and gave findings. 

In the final part, on the basis of the responses, I found that farm tourism in Poljanska dolina is 

developing, in particular, the supply of food, outdoor activities and the number of 

accommodation are increasing. I found that, despite the fact that farm tourism requires the 

entire family on the farm, the family can not survive with only the income from tourism, but 

this activity can only be an additional source of income. Škofjeloško-cerkljanska farmhouse is 

typical for Poljanska dolina. These types of houses are on every tourist farm, and were 

renovated and the interior of the house was refurbished for guests' needs. 

 

Key words: Poljanska dolina, farm tourism, Škofja Loka dish, Škofjeloško-cerkljanska 

house, tourism development, tourist offer. 
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1. UVOD 

Kmetijstvo je ena izmed prvotnih in osnovnih dejavnosti človeka. Za lažje preživetje se 

nekateri odločajo za dodatne dopolnilne dejavnosti na kmetiji, med katere sodi tudi kmečki 

turizem. 

Turizem na kmetiji je z nekaj manj kot petinskim deležem ena od najbolj razširjenih oblik 

dopolnilnih dejavnosti v Sloveniji (Erhart, 2011). 

Območje Poljanske doline ima tako specifično kulturno krajino kot nobeno drugo gorenjsko 

turistično območje. Mogočne osamljene kmetije s specifičnimi, kot grad velikimi in trdnimi 

kozolci, razgledišča in osamljene poti dajejo dejansko občutek posebne kulturne krajine. Tu 

se že stoletja trdo dela pa tudi dobro je. To je pristna bivanjska identiteta, ki je edinstvena 

primerjalna prednost, in glede na družbo, v kateri živimo, za večino drugih turistov čista 

eksotika (http://www.skofjaloka.com/UserFiles/file/Strategija_turizma_za_skofjelosko_obm 

ocje2020.pdf). 

Turistične kmetije, ki imajo za osnovo zdrav način življenja, s poudarkom na hrani, ki je 

pridelana na ekološki način in na vrednotah naravne ter kulturne dediščine, doživljajo velik 

razcvet (Obed, 2012). 

V diplomskem delu skušam raziskati razvoj kmečkega turizma v Poljanski dolini glede na 

ponudbo, ki so je deležni turisti na kmečkih turizmih, ter glede na vpliv turizma na življenje 

kmečkih gospodinjstev in spreminjanje bivalnih prostorov zaradi turistov. 

Poljanska dolina ima velik potencial za razvoj turizma predvsem zaradi naravnih in kulturnih 

znamenitosti. Ker pa goste privlači tudi ponudba hrane in prenočišč ter različnih aktivnosti, so 

za to področje zelo pomembni tudi kmečki turizmi, ker hotelirstva v teh krajih ne poznajo. 

Predvsem zato me je zanimalo, kako so gospodarji na kmečkih turizmih skozi leta spreminjali 

ponudbo za goste. 

Namen diplomskega dela je predstaviti kmečki turizem in njegovo ponudbo v Poljanski 

dolini. Predstavila bom tudi, kako je ukvarjanje s turizmom vplivalo na kmečko hišo, v kateri 

opravljajo turistično dejavnost, in vpliv dopolnilne dejavnosti na finančno stanje družine, ki se 

z njo ukvarja. 
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2. PREGLED LITERATURE 

 

2.1. TURIZEM 

 

Turizem na splošno pojmujemo kot gospodarsko dejavnost, ki zadovoljuje potrebe turistov. 

Mnogi se s to dejavnostjo preživljajo, drugim daje dopolnilni dohodek, veliko pa je turistov, 

ki preprosto iščejo v naravi in v različnih oblikah rekreacije svojo sprostitev ter poživitev. To 

je največji cilj vsakega turista, dogaja pa se lahko v okolici stalnega bivanja ali pa tudi kje 

daleč po svetu. Bistveni del turizma so tudi potovanja (Gabrovec, 1997). 

Turizem je ekonomski in družbeni pojav, ni gospodarska panoga, ampak je sestavljena 

gospodarska dejavnost, ki temelji na mnogih panogah ter dejavnostih s področja gospodarstva 

in negospodarstva. V vsakdanjem pogovornem jeziku, pogosto pa tudi v strokovni literaturi, 

turizem velja za gospodarsko dejavnost, kar je le delni vidik turizma. V teh primerih se 

namreč pozablja, da so vzroki mnogo globlji in da se tudi posledice kažejo na širšem 

področju, ne samo v gospodarstvu. Edini vzrok za pojav turizma gotovo niso samo potrebe in 

dohodek. Cilj so tudi uspešno gospodarjenje turističnih podjetij in posledice, ki niso vidne le v 

deviznih prejemkih ter v stopnji ekonomske razvitosti (http://www.mizs.gov.si/fileadm 

in/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vs/Gradiva_ESS/Impletum/IMPLETUM_126GOSTINS

TVO_Ekonomika_turizma_Gajic.pdf). 

Turizem je ena izmed najpomembnejših dejavnosti na svetu. Z njo se kot z dopolnilno 

dejavnostjo ukvarjajo tudi kmetje, ki v svoji temeljni dejavnosti ne najdejo dovolj zaslužka za 

preživetje. To pravzaprav ni čudno, saj daje kmetu možnost, da poleg svojega dela proda tudi 

svoje pridelke na lastni mizi in po znatno višji ceni ter z manjšimi stroški kot drugje 

(Krašovec, 1997). 

Kmečki turizem je torej dodatna dejavnost na kmetiji, ki na eni strani dopolnjuje turistično 

ponudbo v širšem smislu in vključuje tudi kmetovo stanovanjsko hišo v proizvodni proces 

(Krišelj, 1979). 

Med osnovne prvine turizma sodijo: 

 prenočitve in gostinske zmogljivosti, 
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 objekti turistične in komunalne infrastrukture, 

 dostopnost in komunikacije, 

 okolje in atraktivnost prostora, 

 varnost, 

 struktura in kakovost storitev ter njihova identiteta, 

 človeški viri, 

 informacije in promocija ter 

 cene (Klobčar, 1999). 

Turistični razvoj temelji predvsem na socialnih, ekonomskih, prostorskih in drugih vidikih. 

Na razvoj turizma odločno vplivajo trg, oziroma ponudba in povpraševanje, prostor, 

atraktivnosti, dostopnost, storitve, kadri ter promocija (Klobčar, 1999). 

Vsi turistični proizvodi na posameznih območjih pa bi morali odražati naslednje razločevalne 

lastnosti, ki bi se jim moralo prilagoditi celotno tržno komuniciranje: 

 nemasovnost, novost, 

 prednost majhnosti, naravnosti, varnosti in lahki dostopnosti, 

 pristnosti in sodobnosti ter pestrosti, 

 sprejemljive cene in dobra kakovost ponudbe (Resolucija o strateških ciljih na 

področju razvoja turizma v Republiki Sloveniji s programom aktivnosti in ukrepov za 

njeno izvajanje, 1995). 

Kmečki turizem naj bi zaradi svoje vloge pri zadovoljevanju rekreativnih potreb mestnega 

prebivalstva postal pomemben sestavni del splošne turistične ponudbe. Pripisovali so mu 

velik pomen pri ohranjanju poseljenosti in s tem kulturne pokrajine, saj naj bi kot pomemben 

dodatni vir dohodka na kmetiji pripomogel k izboljšanju njihovega ekonomskega položaja ter 

zaposlenosti članov kmečkega gospodinjstva (Štravs, 1997). 

Kmečki turizem je oblika turizma, kjer kmet ponudi gostu različne aktivnosti, ki jih lahko 

nudi glede na lego kmetije, podnebje, okolje itd. Gostje lahko sodelujejo pri kmečkih 

opravilih in uživajo v neokrnjeni naravi, spoznavajo šege in navade ter kulturo ljudi. Počitnice 

na kmetih se od drugih počitnic razlikujejo predvsem zaradi pristnega stika z ljudmi. 

Načela razvoja turizma na podeželju: 
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 Vsak kraj ima pravico do turizma; domačini naj v skladu s svojimi potrebami in 

željami soustvarjajo turizem. 

 Turizem naj se razvija usklajeno z naravo in s človekom; razvoj naj upošteva potrebe 

in želje turistov, obenem pa naj zadovolji gospodarske, socialne ter estetske zahteve in 

tako ohrani kulturno identiteto, naravne procese ter biološko raznovrstnost. 

 Osnovna prostorska enota turistične ponudbe je turistični kraj. V kraju je sklop 

turističnih atraktivnosti, turist doživi kraj celostno, skupaj z domačini. 

 Turistična ponudba kraja naj bo usklajena in organizacijsko povezana; potrebno je 

sodelovanje vseh udeležencev, najti je treba ustrezne oblike organiziranosti vseh, ki se 

s turizmom ukvarjajo, da delujejo kot celota. 

 Turizem naj se razvija v okvirih celostnega razvoja kraja; upoštevati je treba ne le 

razvoj turizma v kraju, ampak tudi razvoj ostalih dejavnosti v kraju. 

 Pri razvoju turizma v kraju je nujno sodelovanje prebivalcev; razvoj turizma mora biti 

usklajen s socialnim okoljem, domačini morajo aktivno sodelovati v celotnem procesu 

(po Klobčar, 1999). 

 

2.1.1. Turistična politika 

 

V Uradnem listu RS je bil leta 2011 objavljen ukrep št. 311, ki lastnikom kmetij, ki se 

ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, omogoča pridobitev nepovratnih sredstev, ki bi prispevala 

k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. To bo omogočilo začetek ali 

posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbudilo ustvarjanje novih delovnih mest 

in dodatnih virov dohodka na kmetijah. Hkrati bo prispevalo k izboljšanju socialnih in 

ekonomskih razmer na kmetiji. Seveda morajo posamezniki oddati potrebno dokumentacijo in 

izpolnjevati številne pogoje, ki jih ukrep zahteva. 

V Sloveniji tako kot v drugih državah področje turizma ureja veliko število zakonov. Lahko 

bi rekli, da je krovni zakon Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 

57/12), ker ureja načrtovanje in izvajanje politike razvoja turizma, določa organiziranost 

izvajanja turistične politike ter druga sredstva za spodbujanje turizma v Sloveniji. K drugi 

zakonodaji moramo uvrstiti še naslednje zakone, kar pa ne pomeni, da smo upoštevali vse 

zakone, ki urejajo področje turizma: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2408
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 Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995), 

 Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 

6. 2008), 

 Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011), 

 Zakon o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 3/2006 z dne 10. 1. 2006), 

 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/2011 z 

dne 18. 3. 2011), 

 Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014), 

 Zakon o naravnih parkih (Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014), 

 Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008), 

 Zakon o gorskih vodnikih (Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010), 

 Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007), 

 Obligacijski zakon (Uradni list RS, št. 83/2001 z dne 25. 10. 2001), 

 Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006), 

 Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 2004), 

 Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/2004 z dne 9. 9. 2004). 

(http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Ekonomika_turizma-Loborec 

_Gajic.pdf) 

 

2.1.2. Strateški ukrepi za konkurenčen in trajnosten slovenski turizem 

 

1. Spodbuditi povečanje konkurenčnosti 

V strategiji je predlagano, da bi vsi deležniki v slovenskem turizmu spodbujali nadaljnji 

razvoj turističnih destinacij (regionalne turistične organizacije, lokalne turistične organizacije, 

turistična društva). S strategijo se v javnem in zasebnem sektorju spodbujata razvoj ter 

raziskovalno delo, da bi se tako zagotovile ustrezne podlage za sprejemanje poslovnih 

odločitev. V sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami se bosta povečali usposobljenost 

zaposlenih v gostinstvu in turizmu ter inovativnost pri nadgradnji in razvoju turističnih 

proizvodov z visoko dodano vrednostjo. Odgovorni za povezovanje na mednarodni ravni 

spremljajo in zastopajo interese Slovenije pri nastajanju razvojnih usmeritev na ravni EU, 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=19951#%21/Uradni-list-RS-st-1-1995-z-dne-10-1-1995
https://www.uradni-list.si/1/index?edition=200862#%21/Uradni-list-RS-st-62-2008-z-dne-20-6-2008
https://www.uradni-list.si/1/index?edition=200862#%21/Uradni-list-RS-st-62-2008-z-dne-20-6-2008
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201114#%21/Uradni-list-RS-st-14-2011-z-dne-4-3-2011
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=20063#%21/Uradni-list-RS-st-3-2006-z-dne-10-1-2006
https://www.uradni-list.si/1/index?edition=201120#%21/Uradni-list-RS-st-20-2011-z-dne-18-3-2011
https://www.uradni-list.si/1/index?edition=201120#%21/Uradni-list-RS-st-20-2011-z-dne-18-3-2011
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201446#%21/Uradni-list-RS-st-46-2014-z-dne-23-6-2014
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201446#%21/Uradni-list-RS-st-46-2014-z-dne-23-6-2014
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200816#%21/Uradni-list-RS-st-16-2008-z-dne-15-2-2008
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201059#%21/Uradni-list-RS-st-59-2010-z-dne-23-7-2010
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200742#%21/Uradni-list-RS-st-42-2007-z-dne-15-5-2007
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200183#%21/Uradni-list-RS-st-83-2001-z-dne-25-10-2001
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200642#%21/Uradni-list-RS-st-42-2006-z-dne-19-4-2006
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200440#%21/Uradni-list-RS-st-40-2004-z-dne-20-4-2004
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200498#%21/Uradni-list-RS-st-98-2004-z-dne-9-9-2004
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UNWTO, OECD ter v drugih mednarodnih organizacijah. Država spodbuja naložbe v zeleno 

turistično infrastrukturo v širšem smislu in podpira razvoj ter vzpostavitev ustreznih letalskih, 

železniških in cestnih povezav za boljšo dostopnost Slovenije. Država razvija turistično 

ponudbo, ki bo za turiste zanimiva tudi zunaj glavne turistične sezone, in s tem vpliva na 

desezonalizacijo in stalen obisk turističnih destinacij (http://www.mgrt.Gov.si 

/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/Turizem-strategije_po litike/STRATEGIJA_web 

pdf). 

2. Zagotovitev ugodnega poslovnega okolja 

Slovenski turizem potrebuje učinkovito usklajevanje in sodelovanje na medministrski ravni 

zaradi čim boljšega izkoristka vseh politik ter finančnih instrumentov RS in EU pri razvoju 

trajnostnega turizma. Vlada mora zagotoviti ugodno poslovno in normativno okolje za hitrejši 

razvoj ter povečanje konkurenčnosti turizma v Sloveniji. Organiziranost slovenskega turizma 

mora omogočati učinkovito izvajanje nalog na državni, regionalni in lokalni ravni, spodbujati 

podjetniški razvoj ter povečevati konkurenčnost in zagotoviti ustrezne finančne okvire za 

razvoj trajnostnega turizma na državni ravni. Ponovno je treba vzpostaviti sistem 

večterminskih zimskih šolskih počitnic (http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.s i/page 

uploads/turizem/Turizem-strategije_politike/STRATEGIJA_web.pdf). 

3. Učinkovito trženje in promocija Slovenije 

Slovenija mora postati prepoznavna in visoko pozicionirana destinacija pri ciljnih segmentih. 

Za povečanje prepoznavnosti in doseganje želenega pozicioniranja Slovenije kot turistične 

destinacije na izbranih turističnih trgih slovenskega turizma in med izbranimi ciljnimi 

skupinami je treba zagotoviti konsistentno uporabo znamke Slovenije v celotnem turističnem 

gospodarstvu ter hkrati okrepiti sodelovanje z drugimi področji, na katerih želimo uveljaviti 

znamko Slovenije. Zagotoviti je treba ustrezna sredstva za večjo promocijo in 

internacionalizacijo turizma. Turistične proizvode je treba jasno pozicionirati in jih bolj 

intenzivno ter učinkoviteje tržiti na posameznih trgih. Slovenijo je treba inovativno in 

učinkovito tržiti tudi prek aktivnosti digitalnega marketinga ter izvajati integracijo e-trženja in 

klasičnega trženja. Zagotoviti je treba ključno vlogo turističnega sektorja pri upravljanju 

edinstvenih prodajnih prednosti (t. i. USP) slovenskega turizma. Vzpostaviti je treba 

partnerstva vseh subjektov javnega, zasebnega in civilnega področja turizma ter dejavnosti 
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usklajeno izvajati, da se dosežejo sinergijski učinki na vseh ravneh delovanja 

(http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/Turizem-strategije _politi 

ke/STRATEGIJA_web.pdf). 

 

 

Slovenija se je po indeksu turistične konkurenčnosti (WEF) leta 2011 uvrstila na 33. mesto 

med 139 državami in od leta 2009 (35. mesto) napredovala za dve mesti, od leta 2007 pa kar 

za 11 mest (leta 2007 je zasedala 44. mesto). 

Na področju normativnega okolja se je Slovenija uvrstila na 29. mesto (v letu 2009 na 38.), na 

področju poslovnega okolja in infrastrukture na 33. mesto (enako kot leta 2009), na področju 

človeških, kulturnih in naravnih virov pa na 53. mesto (v letu 2009 na 61.) 

Preglednica 1: Indeksi konkurenčnosti slovenskega turizma 

(http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/Turizem-

strategije_politike/STRATEGIJA_web.pdf) 



OBLAK, Jana (2015). Razvoj kmečkega turizma v Poljanski dolini. Diplomsko delo. PeF UL 

8 

 

(http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/Turizem-strategijepolit 

ike/STRATEGIJA_web.pdf). 

Cilji, ki jih je pripravila Vlada Republike Slovenije za leto 2011 z usmeritvami za leto 2012, 

vsebujejo dva strateška (splošna) cilja: 

 povečati globalno konkurenčnost turističnega gospodarstva in 

 povečati obseg turistične dejavnosti (http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pa 

geuploads /razpisi/JN/DT/Turisticna_politika_08-09.pdf). 

Zapisani so tudi naslednji specifični cilji: 

 učinkovita promocija in trženje slovenske turistične ponudbe ter razvoj turističnih 

destinacij, 

 uspešna rast in razvoj turizma v skladu z načeli trajnostnega ter regionalnega razvoja, 

učinkovitega razvoja človeških virov in dviga kakovosti storitev s spodbujanjem 

inovativnosti ter z vzpostavitvijo sodobnega sistema raziskovalno razvojne dejavnosti 

v turizmu in uspešno sodelovanje slovenskega turizma v mednarodnih institucijah, 

 spodbujanje investicij v izgradnjo nove, obnovo in modernizacijo obstoječe turistične 

infrastrukture tako v zasebnem kot javnem sektorju (http://www.mgrt.gov.si/filead mi      

n/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/Turisticne_politike/Turisticna_politika_2011-

2012_Vlada_RS.pdf). 

Kazalniki razvoja turizma: 

 število nočitev (povečanje za 2 % letno), 

 število gostov (povečanje za 2 % letno) in 

 priliv iz naslova izvoza potovanj (povečanje za 4–6 % letno) 

(http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/Turisticne_politik

e/Turisticna_politika_2011-2012_Vlada_RS.pdf). 

Za dosego tega cilja je treba: 

 uspešno uveljaviti načela trajnostnega razvoja turizma, 

 zagotoviti ugodno poslovno okolje, 

 doseči višjo kakovost in ustvariti razmere, ki bodo omogočale večjo konkurenčnost 

slovenskega turizma, 
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 načrtovati in izvajati učinkovito ter inovativno trženje in promocijo Slovenije kot 

atraktivne turistične destinacije (http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pag 

euploads/turizem/Turizem-strategije_politike/STRATEGIJA_web.pdf). 

Pričakovani rezultati turistične politike:  

 povečanje prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije, 

 povečan turistični obisk, 

 višji prihodki od turizma, 

 oblikovane turistične destinacije, 

 izboljšano normativno okolje za razvoj turizma, 

 povečana kakovost turističnih storitev in produktov, 

 spodbujen trajnostni razvoj turizma, 

 ustreznost kadrov v gostinstvu in turizmu glede na potrebe turističnega gospodarstva, 

 povečanje vloge in pomena raziskovalne dejavnosti na področju turizma, 

 aktivna vloga Slovenije v mednarodnih institucijah in 

 izvedene investicije na področju turizma (http://www.mgr t.gov.si/fileadmin/m 

grt.gov.si/pageuploads/turizem/Turisticne_politike/Turisticna_politika_2011-

2012_Vlada_RS.pdf). 

Junija 2012 je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavilo Strategijo razvoja 

slovenskega turizma 2012–2016. Med glavne vsebinske cilje nove strategije štejemo: 

 konkurenčnost (inovativnost, kakovost, uspešnost, znanje, varnost, dodana vrednost, 

promet, prilivi, zadovoljstvo turistov, destinacijski menedžment, potrošnja na 

obiskovalca, desezonalizacija itd.), 

 kakovost življenja in blaginjo (blaginja lokalnega prebivalstva, uravnotežen regionalni 

razvoj, sodelovanje pri turističnem razvoju, zadovoljstvo zaposlenih, kakovost 

življenja itd.), 

 ugled in razvoj slovenskega turizma (dajanje prednosti turizmu, partnerstvo za razvoj, 

javno-zasebno partnerstvo, podoba turizma v očeh drugih dejavnosti itd.), 

 prepoznavnost in ugled Slovenije v svetu (prepoznavnost na tujih trgih, tržna znamka, 

podoba Slovenije, internacionalizacija itd.) (http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgr 

t.gov.si/pageuploads/turizem/Turizem-strategije_politike/STRATEGIJA_web.pdf). 
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2.1.3. Svet za turizem 

 

Leta 2010 je Vlada Republike Slovenije ustanovila Svet za turizem (medresorsko 

posvetovalno telo) za razvoj, implementacijo in spremljanje uresničevanja razvoja turizma. 

Svet obravnava pomembna vsebinska vprašanja s področja turizma in daje svoje predloge, 

mnenja ter stališča v zvezi z: 

 uresničevanjem strategije razvoja slovenskega turizma, 

 uresničevanjem programov razvoja turizma, 

 usklajevanjem dejavnosti, ki izhajajo iz programov razvoja turizma, 

 usklajenim delovanjem gospodarskih združenj s področja turizma in delovanjem zvez 

občanov z drugimi subjekti, združenji ter vladnimi resorji in 

 urejanjem drugih aktualnih vprašanj s posameznih področij turizma. 

2.1.4. Organiziranost slovenskega turizma 

 

Na področju turizma zasledimo veliko število deležnikov in še večje število povezav med 

njimi. Organizacije ločimo po različnih kriterijih, ki jih shematsko prikazuje slika. 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Organizacije v turizmu  

(http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Ekonomika_turizma-

Loborec_Gajic.pdf) 
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Na različnih ravneh in po različnih kriterijih se oblikujejo organizacije, katerih namen je 

optimalno zadovoljiti svoje potrebe. Slika kaže organiziranost turizma v Sloveniji – predvsem 

na osnovi interesa: javnega, zasebnega ali civilnodružbenega (http://www.impletum.zavod-

irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Ekonomika_turizma-Loborec_Gajic.pdf.). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Struktura turizma v Sloveniji  

 (http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Ekonomika_turizma-Loborec_Gajic.pdf) 
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2.1.5. Prednosti razvoja turizma 

 

Turizem je ena prednostnih dejavnosti v razvojnih strategijah večine držav na svetu, vsekakor 

pa v vseh evropskih državah. S turizmom je namreč mogoče dobro zaslužiti, z njim se krepi 

blaginja krajanov. Turizem prispeva k razvoju regij (Klobčar, 1999). 

 Zaslužek: turizem prinaša zaslužek tistim, ki so redno ali honorarno zaposleni v 

dejavnosti, vezani na turizem, ljudem, ki prodajajo svoja zemljišča ali druge 

nepremičnine, ter prodajalcem pridelkov in izdelkov. 

 Ustvarjanje novih delovnih mest: v turizmu so potrebni različni strokovnjaki, različno 

kvalificirani kadri: hotelirji in posredniki, receptorji in natakarji, animatorji in 

vaditelji, kuharji in vzdrževalci, inženirji in serviserji, gradbinci in prevozniki, obrtniki 

in trgovci, bančniki in zdravniki, frizerji in izdelovalci spominkov, policisti in 

komunalni delavci ... Vsakemu turističnemu obratu daje dušo osebje. 

 Financiranje infrastrukture in izboljšanje oskrbe: turizem spodbuja gradnjo cest, 

urejeno prometno dostopnost, izboljšuje povezave z javnimi prometnimi sredstvi, 

izgradnjo vodovoda in kanalizacije ter komunalne storitve. Gradijo se objekti za šport 

in rekreacijo ter kulturo. Poveča se trgovska ponudba, prav tako pa je bolj pestra 

družbena infrastruktura (banke, pošte, ambulante, policija …). 

 Izboljšanje bivalnih razmer: kraj je zaradi turizma lepše urejen, tudi hortikulturno, 

redno prenavljajo zgradb, novogradenj so skladne. Turizem s sabo prinaša v kraj nove 

storitve, kar domačinom omogoča ugodnejše bivanje v kraju. 

 Varovanje kmetijstva, skrb za varovanje okolja: turizem kmetom prinaša dodatne vire 

zaslužka. Kmetje lahko turiste sprejemajo na svojih domačijah, jim nudijo prenočišča, 

hrano in pijačo. Lahko oddajajo sobe, strežejo izletnikom, dajejo v najem svoje 

objekte, naprave in pripomočke za rekreacijo. 

 Krepitev samozavesti in občutka pripadnosti: turizem da kraju pomemben 

narodnogospodarski pomen. Postane vir pridobivanja dohodkov in območje za 

rekreacijo prebivalstva, 

 Zaustavljanje odseljevanja: turizem nudi zaposlitev mladim ljudem, kar prispeva k 

manjšemu odseljevanju mladih ljudi, predvsem s podeželja, v turistično dobro razvitih 

krajih pa se ljudje tudi priseljujejo (Klobčar, 1999). 
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Preglednica 2: Nekatere koristi in stroški, ki jih turizem povzroča 

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vs/Gradiva_ESS/Implet

um/IMPLETUM_126GOSTINSTVO_Ekonomika_turizma_Gajic.pdf) 

Koristi Stroški 

zadovoljevanje potreb deformacija lokalnih cen (ponavadi 

dražitev) 

zaposlovanje zadovoljevanje nekaterih potreb v škodo 

drugih 

pridobivanje tujih valut (zaslužek) gneča, prometni zamaški 

transfer tehnologij degradacija okolja 

izboljšanje zdravstva onesnaževanje 

boljše razumevanje dogodkov izčrpavanje virov 

oživljanje nerazvitih in zanemarjenih 

območij 

erozija 

spodbuja gospodarsko rast izguba naravnega okolja 

vir dobička izguba lokalnega nadzora nad viri 

izgradnja infrastrukture uvoz 

 

Ciljne skupine turistov 

Turiste lahko razdelimo v značilne skupine glede na: 

 bivanje v ciljnem območju (tranzitni, izletniki, stacionarni), 

 način potovanja (individualni ali skupinski), 

 uporabljeno prevozno sredstvo (avtobusi, vlaki, avtomobili), 

 starost in socialni status (mladina, družine, starejši), 

 izvor (domači, tuji), 
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 prihodke (elitne, socialne), 

 motiv in aktivnosti (zdravstveni, rekreacijski, kulturni) (Klobčar, 1999). 

V turističnih vaseh delimo goste v tri skupine: 

 ljudje, ki so nagnjeni k rekreativnim športom v naravi, od preprostih do zahtevnih, 

 skupine starejših ljudi, ki namenijo več sredstev za svoje počitnice, in 

 družine z otroki (Klobčar, 1999). 

 

2.1.6. Razvoj turizma 

 

Razvoj turizma je kompleksen. Zajema več dejavnikov, od nekaterih je odvisen, na druge 

vpliva. Dejavniki so gospodarski, družbeni in okoljski. 

Predvsem razvoj turizma na podeželju lahko prikažemo kot model kolesja, kjer kolesca 

poganjajo ostale med seboj. Najpomembnejših je pet dejavnikov: razvoj turizma, narava in 

pokrajina, kmetijstvo, kultura in blagostanje, ki poganjajo še petnajst ostalih kolesc. 

Model lahko pojasnimo z vidika vplivov na domače prebivalstvo: 

 Domače prebivalstvo se v turizem vključuje predvsem zaradi blagostanja, ki mu ga 

turizem lahko prinese. 

 Pojavi se na turističnem trgu dela, v turistični ponudbi, pri investicijah, z različnimi 

oblikami dopolnilnega zaslužka. Na lokalnem delovnem trgu se pojavijo novi odnosi. 

 Zaradi tega pride do doseljevanja, pa tudi odseljevanja. 

 Turizem prinese tuje vplive, kar vpliva na domačo kulturo, samostojnost in identiteto. 

 Turizem in zaposlovanje v njem povzročita spremembe v tradicionalnem kmetijskem 

gospodarstvu: spremenijo se raba tal, gospodarjenje in nega pokrajine, pride do 

racionalizacije. 

 S spremenjeno rabo tal se vpliva na naravo in pokrajino, na njeno raznovrstnost in 

posebnost ter doživljajsko vrednost. 

 Narava in pokrajina, njena raznovrstnost in posebnost, njena raba in doživljajska 

vrednost pa povratno vplivajo na turistično povpraševanje – na razvoj turizma, 

oblikovanje turistične ponudbe, investiranje in trženje. 



OBLAK, Jana (2015). Razvoj kmečkega turizma v Poljanski dolini. Diplomsko delo. PeF UL 

15 

 

 Iz tega zopet pridemo do trga dela, do možnega blagostanja in do vključevanja 

domačinov (Klobčar, 1999). 

 

 

Kmečki turizem ima pozitivne in negativne posledice na kmetijo ter družino, ki se ukvarja s to 

dejavnostjo. 

Pozitivne posledice: 

 izboljšanje organizacije gospodinjstva, 

 nabava gospodinjskih aparatov za gospodinjstvo, 

 prenova hiše in izboljšanje bivalnih prostorov, 

 dodatni vir dohodka, 

 dodatna delovna mesta za ostale družinske člane, 

 možnost neposredne prodaje izdelkov, 

 sprememba jedilnika, višja prehrambna kultura, 

 več priložnosti za slavja, 

 več informacij in dodatnega izobraževanja skozi pogovore z gosti, 

Slika 3: Model razvoja turizma 

(Klobčar, 1999) 
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 pripravljenost družine, da prisluhnejo drugim ljudem in njihovim problemom (Lavrič, 

2006). 

Nastanitev gostov, ki je na podeželju, je neposredna v stiku z naravnim okoljem. Na podeželju 

je tudi mnogo družabnih tradicionalnih prireditev, ki jih lahko ponudimo gostom za poživitev 

njihovega dopustovanja (http://www.kabaj.si/kmecki-turizem-slovenija). 

Zelo pomembna prednost je v tem, da spodbuja razvoj celotnega območja, vključno z 

razvojem infrastrukture za lokalno prebivalstvo. S tem je multiplikativen učinek pri razvoju 

drugih gospodarskih dejavnosti, kar prinese dodaten dohodek prebivalcem na podeželju 

oziroma kmetiji. Z novimi delovnimi mesti v oddaljenih območjih pride do krepitve lokalnih 

skupnosti pri povezovanju ponudbe in pripadnosti območju – med drugimi pa tudi ohranitev 

kulturnega in zgodovinskega izročila, naravnih danosti. Ozaveščeni turisti želijo v ponudbi 

značilno kulinariko in lokalno pridelano hrano (Obed, 2012). 

Negativne posledice turizma na kmetiji: 

 več dela za kmečko žensko, 

 ves dan, tudi ob večerih, je treba skrbeti za počutje gostov, 

 manj prostega časa in manj spanja, 

 delovne konice na kmetiji sovpadajo z večjim številom gostov, 

 pomoč gostov na kmetiji največkrat ovira samo delo, 

 visoke investicije za pomembne naprave, 

 družina mora biti naravnana na goste in ne more niti zasebnih praznikov več 

praznovati sama, 

 motena posameznikova zasebnost (Lavrič, 2006). 

Slabosti so predvsem majhna dodana vrednost v turizmu in sezonska narava dela. Turisti 

vplivajo na navade prebivalcev podeželja pri gradnji objektov, obremenjenosti lokalne 

infrastrukture, dvigu cen nepremičnin in storitev, pri čemer je motena tradicionalna kmetijska 

dejavnost, ter na okolje z onesnaževanjem in pri videzu izgradnje infrastrukture. S turizmom 

mora živeti celotno območje oziroma kraj in ne samo osamljena kmetija. Ne nazadnje, 

identiteta območja se izgublja zaradi želje po ugajanju turistom – uvažanje vrednostnih norm 

(Obed, 2012). 
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Med slabosti lahko štejemo tudi slabo izkoriščenost kapacitet med delavniki in nihanja v 

povpraševanju. Problem je lahko tudi preobremenjenost celotne družine, kar lahko vodi v 

nesoglasja v družini (Obed, 2012). 

Kmečki turizem na naših kmetijah se je začel postopoma spreminjati v hotelirstvo. 

Hotelirstvo je po Šuligojevih (2009) besedah dejavnost, kjer usposobljeni ljudje (zaposleni) 

skrbijo za zadovoljevanje eksistenčnih in drugih potreb, želja ter pričakovanj drugih ljudi 

(gostov). Potrebe, želje, zahteve in pričakovanja so vezani na hrano, pijačo, spanje, počitek, 

sprostitev, druženje, rekreacijo, izobraževanje ter druge podobne človeške aktivnosti, ki jih 

ljudje izvajajo izven domačega okolja, saj se kmetje, predvsem gospodinje, pretirano trudijo 

zadovoljiti želje obiskovalcev, prav tako pa so želje in zahteve turistov vedno večje. 

Gospodinje s turističnih kmetij menijo, da si s posnemanjem hotelirstva pridobijo stalne in 

privabijo nove goste. Vsekakor je to tržno obnašanje, ki pa terja od kmetov veliko 

iznajdljivosti in tudi veliko začetnega kapitala. Zato kmečki turizem vsekakor pomeni eno od 

oblik dodatnega zaslužka, vendar naj bi ostajal v mejah kmečkega turizma, ne pa gostinstva 

(Lavrič, 2006). 

 

2.1.7. Število turistov 

 

V letu 2010 je bilo največ prenočitev ustvarjenih v zdraviliških občinah (34 %), sledijo gorske 

občine s 23 % ustvarjenih prenočitev in obmorske občine z 22,4 % ustvarjenih prenočitev. 

Glede na leto 2009 so enako število prenočitev ustvarili v gorskih občinah, za 1 % manj je 

bilo ustvarjenih prenočitev v zdraviliščih, za 8 % pa v obmorskih občinah. Na račun tujih 

gostov pa je večje število prenočitev v letu 2010 ustvarila Ljubljana, ki je zabeležila za 8 % 

več prenočitev kot v letu 2009. Leto 2010 je tudi v Sloveniji pokazalo znake okrevanja v 

turističnem sektorju, predvsem pri gostih iz tujine. 

V letu 2011 je bilo skoraj za desetino več prihodov in prenočitev tujih turistov kot leto prej.  

V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v letu 2011 zabeleženih skoraj 3.218.000 prihodov 

turistov ali za 7 % več kot v letu 2010 in več kot 9.388.000 prenočitev turistov ali za 5 % več 

kot v letu 2010.  
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Tuji turisti so ustvarili za 9 % več prihodov in prenočitev glede na leto 2010; prihodov 

domačih turistov je bilo za 4 % več, ustvarili pa so približno enako število prenočitev kot v 

letu 2010. 

Tuji turisti so v največjem številu prenočevali v gorskih, domači pa v zdraviliških občinah. 

Največ prenočitev vseh turistov je bilo v letu 2011 zabeleženih v zdraviliških občinah, skoraj 

3.086.000. Na drugem mestu po številu prenočitev vseh turistov so bile gorske občine; tam je 

bilo zabeleženih skoraj 2.220.000 prenočitev turistov ali za 6 % več kot leto prej. Tudi v 

obmorskih občinah je bilo zabeleženih več prenočitev vseh turistov kot v letu 2010, in sicer je 

bilo teh za 6 % več. Zaradi večjega obiska tujih turistov je več prenočitev v letu 2011 

ustvarila tudi občina Ljubljana, in sicer za 7 % več kot v letu 2010. Tuji turisti so ustvarili 

največji delež prenočitev v gorskih občinah, in sicer 28 % vseh prenočitev, domači turisti pa v 

zdraviliških občinah, in sicer 47 % vseh prenočitev (SURS). 

Na straneh STAT zasledimo, da za leta 1995-2000 ni statističnih podatkov o številu sob na 

turističnih kmetijah v Republiki Sloveniji. Kasneje so podatki zbrani za vsako leto, po 

pregledu teh pa lahko zasledimo upadanje števila sob na turističnih kmetijah, kasneje pa 

število strmo narašča (http://www.stat.si/letopis/2011/25_11/25-01-11.htm). 

V letu 2013 smo v Sloveniji zabeležili 3.384.491 prihodov turistov (2,6 % več kot 2012) in 

9.579.033 prenočitev (1 % več kot 2012). Tujih turistov je bilo 62,2 %, rast števila tujih 

turistov v letu 2013 glede na 2012 je bila 5-%. Največji delež prenočitev (31,9 %) so v letu 

2013 ustvarile zdraviliške občine, čeprav so zabeležile 2,6-% upad prenočitev glede na leto 

2012. Največji delež (62 %) prenočitev beležijo hotelske nastanitve, sledijo kampi s 14 %.  

V desetih letih se je število ležišč v Sloveniji povečalo za 52 %, število prenočitev pa za 30 

%. V tem obdobju beležimo z izjemo leta 2009 konstantno rast števila prenočitev tujih 

turistov, v letu 2013 je bilo turistom skupaj na voljo več kot 43.000 sob ali apartmajev s 

skoraj 122.000 ležišči. 

V letu 2013 je delovalo 289 hotelov, v njih je bilo turistom na voljo 34 % vseh turističnih 

ležišč, ustvarjenih pa je bilo 5.801.482 prenočitev turistov ali 60,6 % vseh prenočitev (0,4 % 

manj kot letu prej). V kampih je bilo zabeleženih 1.303.825 prenočitev turistov ali 14 % vseh 

prenočitev (za 1 % več glede na leto 2011). Večje povečanje števila prenočitev turistov v letu 

2013 glede na leto 2012 je bilo zabeleženo tudi v mladinskih hotelih (za 27 % več), na 
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turističnih kmetijah z nastanitvijo (za 14 % več) in za 16 % več v zasebnih sobah, apartmajih 

ter hišah (SURS). 

Preglednica 3: Število sob na turističnih kmetijah po letih 

(STAT) 

 

 

Graf 1: Število sob na turističnih kmetijah po letih 

 

2.1.8. Začetki turizma v Sloveniji 

 

Na Gorenjskem so bili do 18. stoletja predvsem razviti termalizem, romarstvo v verske kraje 

in potovanja posameznikov iz višjih družbenih slojev (Bogataj, 2005). 
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Prve omembe kmečkega turizma v časopisih so bile leta 1964, nato pa je bilo do leta 1968 

zatišje. V letih 1971 in 1972 so bili dani prvi turistični krediti za kmetije na Škofjeloškem in 

Zgornji Savinjski dolini ter na Koroškem (Krišelj, 1979). Tukaj se je pojavil nov problem, 

kajti ljudje so jemali turistične kredite za obnovo stanovanjskih hiš, za uvedbo turizma na 

svoji kmetiji pa se niso odločili. 

Dejavnost kmečkega turizma je bila v Sloveniji opredeljena s sprejetjem Obrtnega zakona v 

juliju 1973. Vsebina členov od 113 do 118 predstavlja v bistvu uzakonitev takratnega stanja. 

V 113. členu je zapisano, da občani lahko v svojih kmečkih gospodarstvih sprejemajo na 

prenočevanje goste in jim dajejo hrano ter pijačo (Krišelj, 1979). 

Turizem se je postopoma začel razvijati in ker se je povečevalo število kmetij, se je širila tudi 

raznolikost ponudbe. Turistične kmetije so se najprej začele pojavljati v okolici turističnih 

krajev, v Poljanski dolini predvsem na področju Starega vrha, v neposredni bližini smučišča. 

 

2.1.9. Pogoji za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji 

 

Turistična dejavnost na kmetiji je v Sloveniji opredeljena kot dopolnilna dejavnost na kmetiji. 

Gre za eno zahtevnejših dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki jo opredeljujeta Zakon o 

kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) in Zakon o gostinstvu 

(Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995). Podzakonski predpisi določajo minimalne 

tehnične pogoje in minimalni obseg storitev za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji, 

pogoje glede kategorizacije turističnih kmetij z nastanitvijo, sanitarno-zdravstvene pogoje za 

prostore, opremo, naprave ter osebe in veterinarsko-sanitarne pogoje za proizvodnjo živil 

živalskega izvora (http://www.turisticnekmetije.si/pogoji-za-opravljanje-turisticne-dejavnosti-

na-kmetiji). 

Dopolnilne dejavnosti se na kmetiji v celoti ali delno izvajajo na zemljiščih ali v objektih, ki 

jih ima nosilec dopolnilne dejavnosti ali družinski član v lasti, najemu ali v zakupu, ali v 

skupnih objektih, razen tistih vrst dopolnilnih dejavnosti, pri katerih se določena opravila teh 

dejavnosti izvajajo izven kmetije. 



OBLAK, Jana (2015). Razvoj kmečkega turizma v Poljanski dolini. Diplomsko delo. PeF UL 

21 

 

Kmetija, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost, mora imeti v uporabi najmanj en hektar 

primerljivih kmetijskih površin, razen v primeru predelave medu in čebeljih izdelkov. 

Letni dohodek iz dopolnilnih dejavnosti na člana kmetije ne sme presegati 1,5 povprečne 

plače na zaposlenega v RS v preteklem letu oziroma 3 povprečne plače na zaposlenega v RS v 

preteklem letu na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Kot dohodek iz 

dopolnilne dejavnosti se šteje celoten dohodek, ustvarjen na kmetiji z opravljanjem 

dopolnilne dejavnosti, ne glede na število vrst dopolnilnih dejavnosti ter število nosilcev 

dejavnosti. Za dohodek iz dopolnilnih dejavnosti na kmetiji se štejejo dohodki, ugotovljeni v 

skladu s predpisi, ki urejajo dohodnino (http://e-uprava.gov.si/e-

uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=1304&sid=1001). 

Za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora nosilec dejavnosti pridobiti dovoljenje, 

ki ga na njegovo zahtevo izda krajevno pristojna upravna enota. Za pridobitev dovoljenja 

potrebuje tudi dokazilo o uporabi kmetije in dokazilo o usposobljenosti za opravljanje 

dopolnilne dejavnosti na kmetiji (http://e-uprava.gov.si/e-

uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=13 04& sid=1001). 

Hrana  

15. člen omenjenega Zakona o gostinstvu določa, da kmet lahko na svoji kmetiji nudi gostom 

nastanitev, pripravlja ali streže jedi ter pijačo, ki morajo biti pridelana in predelana doma, 

razen če kmet nudi gostom tudi nastanitev. Če gostinska ponudba v kraju oziroma na 

posameznem območju ni dovolj razvita, lahko za gostinstvo pristojna enota upravne enote 

izjemoma dovoli kmetu, da ne glede na to določbo nudi gostom tudi kupljeno pijačo. 

Kmet mora zagotoviti takšen obseg kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30 % 

vrednosti lastnih surovin, pri čemer se do največ 30 % vrednosti surovin lahko dokupi v 

trgovini, ostalo (največ 40 %) pa od drugih kmetij (http://www.kmetijskizavod-celje.si/o-

dopolnilnih-dejavnostih). 

Kmetija mora biti urejena, zagotavljati mora dovolj surovin za ponudbo hrane in pijače ter 

mora imeti dovolj delovne sile. Večina kmetov, ki se ukvarjajo s turizmom, teži k temu, da 

gostu ponudi le domačo hrano in pijačo, tudi gostje se večinoma odločajo za obisk kmetij s 

pristno domačo ponudbo, v zadnjem času pa so pozorni tudi na ekološko ponudbo. 
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Prostor  

55. člen Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za 

opravljanje gostinske dejavnosti določa, da morajo prostori, v katerih strežejo jedi in pijačo, 

zagotavljati domačnost (kmečka kuhinja, kmečke izbe ipd.) ter da v njih ne sme biti značilne 

gostilniške opreme (točilni pulti ipd.). Prostor za pripravo hrane (kmečka kuhinja) mora biti 

ločen od prostora, v katerem strežejo jedi in pijačo. V kmečki kuhinji je treba ločiti delovna 

območja za čista opravila od delovnih območij za nečista opravila. V območju za nečista 

opravila se lahko uporabljajo isti prostori in oprema za vsa opravila pod pogojem, da se ne 

izvajajo istočasno in da se predhodno oprema očisti ter po potrebi razkuži 

(https://www.uradni-list.si/1/content?id=116763). 

V skladu z zakonom morajo biti urejene tudi sobe za nastanitev, kar vključuje bivalni prostor, 

kopalnico in predprostor (če je kopalnica pred vhodom v sobo). Soba mora imeti najmanj: 

okno z naravno svetlobo, splošno razsvetljavo, električno vtičnico, posteljo, velikosti 90 X 

190 cm, pri francoskih posteljah 135 X 190 cm, omarico ali polico pri ležišču, omaro za perilo 

in obleke z najmanj 5 obešalniki, mizo in 1 stol na vsako ležišče, nočno svetilko, zatemnitev 

sobe, pred vsakim ležiščem položen predposteljnik (če tla niso obložena s tekstilno oblogo), 

koš za odpadke, navodila v primeru požarne nevarnosti, splošne informacije ter cenik storitev, 

ki se nudijo v sobi. Soba, ki nima lastne kopalnice, mora imeti umivalnik s tekočo hladno in 

toplo vodo, ogledalo z osvetlitvijo in vtičnico, pred umivalnikom položeno pralno preprogo 

(brisačo), obešalnik za brisače, 2 brisači na osebo, polico za toaletni pribor, kozarec in milo na 

osebo. 

Kopalnica v sobi za nastanitev mora imeti najmanj toplo in hladno tekočo vodo, kopalno kad 

ali prho z zaveso, umivalnik, polico za toaletni pribor, ogledalo z osvetlitvijo in vtičnico, 

splošno razsvetljavo, ki se prižge ob vhodu v kopalnico, stranišče (če stranišče ni urejeno v 

posebnem prostoru), obešalnik za brisače, 2 brisači na osebo, naravno ali umetno 

prezračevanje, 1 kozarec na osebo, 1 milo na osebo ali tekoče milo, pri kadi ali prhi pralno 

preprogo (brisačo), 2 zavitka toaletnega papirja, plastično vrečo za odpadke, zaprto posodo za 

odpadke, obesno kljuko in pribor za čiščenje stranišča. 

V nastanitvenih prostorih, kjer so sobe brez kopalnice in stranišča, mora biti v vsaki etaži na 

vsakih 20 postelj najmanj 1 kopalnica, 1 žensko stranišče, 1 moško stranišče in 1 pisoar. 
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Zakonodaja določa, da morajo biti zunanja ureditev, prostori in oprema prilagojeni krajevnim 

arhitekturnim značilnostim in avtentični okolju (po Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih 

in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, 2000). 

 

2.1.10. Oblike turistične dejavnosti na kmetiji 

 

Turistične dejavnosti na kmetiji delimo na gostinske in negostinske dejavnosti. 

Gostinske dejavnosti: 

 kmetija z nastanitvijo, 

 izletniška kmetija, 

 vinotoč, 

 osmica in 

 planšarija. 

Kmetija z nastanitvijo 

Kmetija z nastanitvijo nudi gostom tako namestitev kot tudi hrano (Krašovec, 1997). Kmetija 

lahko ponuja sobe, stanovanja, apartmaje ali prostor za kampiranje, lahko so urejena tudi 

skupna ležišča. Hrana in pijača morata biti pridelani ter predelani doma. Če gostinska 

ponudba v kraju oziroma na posameznem območju ni dovolj razvita, lahko za gostinstvo 

pristojna enota upravne enote izjemoma dovoli kmetu, da lahko nudi gostom tudi kupljeno 

pijačo. 

Stacionarna kmetija gostom nudi prenočišče z zajtrkom ali celodnevno oskrbo s hrano in 

prenočiščem. Na kmetiji morata biti zagotovljena kuhinja za pripravo jedi in prostor za 

strežbo pijač ter jedi, primerno urejene pa morajo biti tudi sanitarije. V prostoru, v katerem 

strežejo jedi in pijače, mora biti najmanj toliko stolov, kolikor je ležišč. 
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1. Ekološka turistična kmetija 

Je kmetija, ki ponuja zdravo bivalno okolje in ekološko hrano s 

certifikatom pooblaščene kontrolne organizacije 

(http://www.kmetijskizavod-celje.si/turisticna-dejavnost). 

2. Turistična kmetija s ponudbo za zdravo življenje 

Je kmetija, na kateri so usposobljeni, da ponudijo zdrav način 

življenja. Imajo aktivnosti in prehrano, ki ustreza zdravemu življenju. 

Lega kmetije je sredi pašnikov in gozdov, stran od prometnih cest 

(http://www.kmetijskizavod-celje.si/turisticna-dejavnost). 

3. Družinam z otroki prijazna turistična kmetija 

Okolje je otrokom prijazno (oprema sob, igrala), aktivnosti so 

prilagojene otrokom, vanje pa vključujejo tudi starše. Organizirane so 

tudi animacije otrok. Družina ima lahko popolne družinske kmečke 

počitnice (http://www.kmetijskizavod-celje.si/turisticna-dejavnost). 

4. Otrokom brez spremstva staršev prijazna turistična kmetija 

Ponuja zanimivo in aktivno preživljanje počitnic tudi takrat, ko pridejo 

otroci na kmetijo brez spremstva staršev, najpogosteje s svojimi 

vzgojitelji. Nekatere kmetije varstvo in pester program aktivnosti v celoti zagotovijo 

same. Programi bivanja na kmetiji vključujejo spoznavanje narave in dela na kmetiji 

ter animirano igro pod skrbnim vodstvom vzgojiteljev ali drugih strokovno 

usposobljenih oseb. Za obisk takšne kmetije se največkrat odločajo šole, vrtci in drugo 

vzgojno izobraževalne ustanove (http://www.kmetijskizavod-celje.si/turisticna-

dejavnost). 

5. Ljubiteljem konj in jahanja prijazna turistična kmetija 

Na kmetiji imajo konje, za katere turisti lahko skrbijo, lahko pa jih tudi 

jahajo. Običajno nudijo tudi vožnjo s konjsko vprego 

(http://www.kmetijskizavod-celje.si/turisticna-dejavnost). 
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6. Kolesarjem prijazna turistična kmetija 

Ponuja številne možnosti kolesarjenja v okolici, informacije o 

kolesarskih poteh in njihovih značilnostih ter informacije o 

zanimivostih, ki so dosegljive s kolesom. Na kmetiji lahko kolesa 

shranite ali si jih, če jih ne boste pripeljali s seboj, tudi izposodite 

(http://www.kmetijskizavod-celje.si/turisticna-dejavnost). 

7. Vinogradniška turistična kmetija 

Kmetije so na vinorodnih področjih, običajno so v teh krajih vinske 

ceste. Kmetije nudijo turistom svoja vina in k temu pripadajočo 

kulinariko. Gostje imajo možnost spoznavanja dela v vinogradu in kleti. Takšne 

kmetije niso primerne le za ljubitelje in poznavalce vin, ampak tudi za laike 

(http://www.kmetijskizavod-celje.si/turisticna-dejavnost). 

8. Invalidom prijazna turistična kmetija 

Gostom omogoča, da se lahko z invalidskim vozičkom samostojno 

gibljejo okoli kmetije in v prostorih, ki so jim namenjeni ter katerih 

oprema je v največji meri prilagojena njihovim potrebam 

(http://www.turisticnekmetije.si/specializirana-ponudba). 

Izletniška kmetija 

Izletniške kmetije gostom nudijo le hrano in pijačo, ne nudijo pa nastanitve 

obiskovalcev. Takšna oblika turizma pride v poštev posebej v krajih, ki so 

pomembne izletniške točke, blizu glavnih prometnih povezav ali turističnih 

centrov. Storitve so na voljo konec tedna, po dogovoru pa lahko tudi med tednom 

(http://www.turisticnekmetije.si/specializirana-ponudba). 

Vinotoč 

Vinotoči ponujajo doma pridelano vino in ostalo alkoholno ter brezalkoholno 

pijačo. Hrano in pijačo lahko strežejo in prodajajo čez vse leto. Vinotoč lahko nudi hladne 

prigrizke, domač kruh in pecivo (http://www.turisticnekmetije.si/specializirana-ponudba). 
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Osmica 

Osmice so poznane predvsem na Krasu in v Istri. Leta 1784 je cesar Jožef II. izdal kmetu iz 

Solkana odlok, s katerim mu je dovoljeval prodajo lastnega vina 8 dni na leto. Sedanji zakoni 

dovoljujejo osmicam prodajo in strežbo pijače največkrat dvakrat na leto do deset dni. Nudijo 

lahko le doma pridelano pijačo in hladne prigrizke, kruh ter eno krajevno značilno jed 

(http://www.turisticnekmetije.si/specializirana-ponudba). 

Planšarija 

Planšarija je koča, v kateri prebivajo pastirji na planinah. Ponujajo lahko sir, mleko, mlečne 

izdelke, hladne prigrizke, doma pridelane pijače in eno domačo jed iz kotlička. Planšarije 

lahko obratujejo le v času pašne sezone (http://www.turisticnekmetije.si/specializirana-

ponudba). 

Negostinske dejavnosti 

V to skupino spadajo tiste dejavnosti, ki niso povezane s ponudbo hrane in pijače. V to 

skupino spadajo ogled kmetije in njenih značilnosti ter ogled okolice kmetije, prikaz vseh del 

iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, 

vlečnice, sedežnice, oddajanje športnih rekvizitov ter oddajanje površin za piknike. 

Večina kmečkih turizmov nudi skoraj vse naštete negostinske dejavnosti, saj tako 

pripomorejo k večji raznovrstnosti ponudbe za goste (http://www.kmetijskizavod-celje 

.si/turisticna-dejavnost). 

 

2.1.11. Označevanje kmečkih turizmov 

 

Turisti lahko ugotovijo, kakšno kakovost turističnih storitev zagotavljajo posamezne turistične 

kmetije. Turistične kmetije se označujejo glede na kategorijo, v katero spadajo, z od 1 do 4 

jabolki, odvisno od urejenost in opremljenosti celotne kmetije ter nivoja storitve. Oznaka z 

več jabolki zagotavlja višjo kakovost in večji obseg storitev (http://www.turisticnekmetij 

e.si/kakovost). 
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Sobodajalci na kmetiji so osebe, ki opravljajo dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo 

gostinstvo, le občasno, največ do pet mesecev v koledarskem letu. Njihova kakovost storitev 

je označena z zvezdicami (http://www.turisticnekmetije.si/kakovost). 

S kategorijo je izražena urejenost kmetije kot celote, k čemur štejemo urejenost okolja in 

zunanji videz kmetije, urejenost vseh zunanjih površin in površin, ki so namenjene gostom, 

ter urejenost kmečke hiše oziroma drugih prostorov, v katerih prebivajo gosti v času počitnic. 

Pri ocenjevanju kakovosti opremljenosti je največji poudarek namenjen urejenosti 

nastanitvenih prostorov, prostorov, v katerih se gostje zadržujejo čez dan, prostorom, v 

katerih se pripravlja in streže hrana, ter sanitarnim in higienskim razmeram. Pri ocenjevanju 

storitev, namenjenih gostom, je poseben poudarek na kakovosti in značilnosti jedi ter pijač in 

izbiri možnosti za preživljanje prostega časa. Sem štejejo tudi raznoliki ljudski običaji in 

folklorne posebnosti ter izdelki domače obrti (Verbič, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.12. Osnovne ovire pri razvoju kmečkega turizma 

 

Osnovna ovira so slabi prostorski pogoji. Na večini kmetij, ki bi si želele ukvarjati s 

turizmom, bi bile potrebne obnove objektov ali pa celo novogradnje, ki pa predstavlja izredno 

visok strošek, kar je glede na socialni položaj kmetov skoraj nemogoče. 

Slaba izobrazba kmečkega prebivalstva prav tako predstavlja problem. Zakonodaja zahteva, 

da mora biti nosilec kmečkega turizma oseba z vsaj dokončano srednjo šolo ustrezne smeri ali 

Slika 4: Jabolka kakovosti 

(http://www.turisticnekmetije.si

/kakovost) 

Slika 5: Zvezdice kakovosti 

(http://www.turisticnekmetije.si/kakovost) 
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pa mora opraviti še dodatne tečaje. Pomembno je tudi znanje tujih jezikov, da lahko 

komunicirajo s tujimi gosti. Premajhna pozornost je namenjena oglaševanju, tako da turisti 

težko najdejo nekatere kmetije, saj zanje niti ne vedo, da obstajajo. Nekatere kmetije se 

oglašujejo na internetu in sodelujejo z lokalnimi turističnimi organizacijami ter infotočkami, 

ki posredujejo informacije turistom. Za turiste je zelo pomembna urejenost kmetije. Kmetje 

morajo poskrbeti za urejenost domačije, okolice, pa tudi notranjosti hiše, vse pa naj bi 

sovpadalo z okoljem, v katerem so. Pomembna je tudi urejenost celotne vasi in cest. Vasi bi 

morale slediti tradicionalni gradnji, brez modernih objektov, in skrbeti za prijeten videz 

okolice. Moderen način življenja si ljudje predstavljajo tudi z življenjem v modernih hišah, ki 

pa kvarijo pristen videz podeželja, kar pa tudi odbija turiste (Štravs, 1997). 

 

2.1.13. Kmečki turizem v tujini 

 

V tujini poznajo kmečke turizme, prav tako se za razvoj kmečkega turizma 

zavzema Evropa, ki ima center za ekološko kmetijstvo in turizem ECEAT. 

ECEAT – Evropski center za ekološko kmetijstvo in turizem – je vodilna 

evropska organizacija na področju malega trajnostnega turizma s posebnim 

poudarkom na podeželskih območjih in ekološkem kmetovanju. Je mreža več sto 

manjših nastanitvenih objektov in turističnih storitev po vsej Evropi, ki ponujajo 

trajnostne in kakovostne turistične storitve ter odobri njihov prispevek k 

lokalnim skupnostim in varovanju okolja. Center organizira tudi izobraževanja, 

pomembna za razvoj eko turizma.  

Največ turističnih kmetij je v Italiji in Franciji ter na Irskem. Ponudbe so zelo različne, od 

preprostih podeželskih hišic, ki jih lahko najamete skupaj s hrano, do luksuznih vil na 

podeželju (http://www.eurogites.org/member.php?lang=EN&id=DE). 

Vedno več ljudi teži k ekopridelavi hrane in ekološkemu življenju nasploh, zato ima tudi v 

turizmu vedno večji pomen ekokmetovanje. Ravno zato se tudi v Evropski uniji vedno bolj 

nagibajo k ekoturizmu, ki ga tudi promovirajo. 

Slika 6: 

Simbol 

kmečkega 

turizma v 

tujini 

(ECEAT) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sl&langpair=en%7Csl&u=http://www.eceat.org/fx/en/10/index.html&rurl=translate.google.si&twu=1&usg=ALkJrhgyz5KPCOJ5ICmf32hfHHgo7ocn_A
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V Avstriji nudijo počitnice na kmetiji, življenje v planinskih kočah, počitnice na 

vinogradniški kmetiji ali pa počitnice za malčke in otroke brez spremstva staršev. Nudijo jim 

pristno domačo hrano, gostje lahko pomagajo pri vsakdanjih opravilih, nekatere kmetije pa 

jim nudijo tudi življenje po starih običajih. Začetki turizma segajo v leto 1963, ko so sprejeli 

prve zakonske osnove o turizmu na kmetiji (http://www.eurogites.org/member.php?lang= EN 

&id=AT). Avstrija je prva na svetu po prihodku iz mednarodnega turizma na prebivalca in 

številka 2 kot svetovna turistična lokacija (http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skritidok  

ume nti/Ekonomika_turizma-Loborec_Gajic.pdf). 

V Italiji kmečki turizem temelji predvsem na ponudbi kakovostnih vin in na sirarstvu. 

Evropska unija je leta 2010 v Bruslju sprejela nov politični okvir za turizem v Evropi z 

naslovom Evropa, svetovna turistična destinacija številka 1, v katerem ugotavlja, da je za 

turistični sektor zelo pomembna politika EU za regionalni razvoj. Komisija lahko s pomočjo 

Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) med drugim podpira ustanavljanje podjetij, 

dejavnih na področju podeželskega turizma, razvoj in promocijo kmečkega turizma ter 

izkoriščanje kulturne in naravne dediščine podeželskih območij, vključno z gorskimi območji. 

V večini evropskih držav se posveča večja pozornost posebni problematiki in značilnostim 

hribovitih območij. Euromontana (nedržavna evropska organizacija, ki se ukvarja s problemi 

hribovitih območij in njihovega prebivalstva) se zavzema za pripravo celovitega razvojnega 

koncepta, ki naj bi upošteval posebnosti in funkcije posameznih hribovitih območij, saj se 

zavedajo, da Evropa potrebuje zdrava ter vitalna hribovita območja. Obnovljivi naravni viri, 

kot so hrana in krma, les, pitna voda ter voda za energetske potrebe, predstavljajo dolgoročen 

življenjsko pomemben potencial, ki ga danes marsikje še podcenjujejo. 

Svojih pomembnih nalog pa hribovita območja ne morejo izpolnjevati, če prebivalstvu niso 

zagotovljeni primerni pogoji za življenje in delo. Zato je cilj celovite razvojne politike na teh 

območjih racionalno izkoristiti razpoložljive vire in ustanoviti raznovrstno ter vitalno 

gospodarsko strukturo (Klobčar, 1999).  
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2.1.14.  Znamka Slovenije 

 

V času globalizacije se tudi države soočajo z vse večjo konkurenco. Znamka lahko državi na 

različnih področjih – gospodarskem, turističnem, kulturnem in drugih – poveča vrednost v 

očeh ciljnih skupin (http://www.slovenia.info/pictures/category/atachments_1/2010/znamk 

a_10125.pdf).  

Znamka Slovenije je poimenovana 'Slovenijo čutim'. Tega imena znamka Slovenija ne nosi 

naključno. Slovenije namreč ni mogoče preprosto pokazati s podobo, Slovenijo je treba 

občutiti in doživeti. V tem se znamka Slovenije razlikuje od znamk drugih držav 

(http://www.slovenia.info/pictures/category/atachments_1/2010/znamka_10125.pdf).  

Med alpskim, panonskim in sredozemskim svetom je naša država kot razglednica s 

spreminjajočimi se slikami pokrajine. V dobri uri se iz sredozemske modrine spremeni v 

modrino visokih Alp in nato spusti v zelene nižine Panonije. Raznovrstnost na tako majhnem 

prostoru, ki jo dopolnjuje ohranjena narava, je pogoj za uravnoteženost in varnost. Varnost in 

sobivanje sta ključni lastnosti tudi v odnosu do drugih držav (http://www.ukom.gov.si/si 

/promocija_slovenije/znamka_slovenije_i_feel_slovenia/zgodba_znamke/). 

V samem jedru znamke 'I FEEL SLOVENIA' je zelena. V Sloveniji je zelena več kot le 

barva; je »slovenska zelena«. Govori o neokrnjeni naravi in naši osredotočenosti, da jo tako 

tudi ohranimo. Simbolizira našo usmerjenost v trajnostni razvoj, tako na področju 

gospodarstva kot tudi turizma (http://www.spiritslovenia.si/znamka-i-feel-slovenia/jedro-

znamke). 

Slogan, s katerim se predstavljal Slovenija, je 'Slovenijo čutim'. Slogan vizualizira logotip 

Slovenije. Kadarkoli se uporablja angleška verzija slogana 'Slovenijo čutim', tj. 'I feel 

Slovenia', se I feel Slovenia izgovori z j-jem. Eden izmed pomembnih elementov znamke 

Slovenije je namreč prav navezanost na slovenski jezik. Slogan se primerno prevaja v tuje 

jezike (http://www.slovenia.info/pictures/category/atachments_1/2010/znamka_10125.pdf).   
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2.2. POLJANSKA DOLINA 

 

Reka Poljanska Sora je izoblikovala dolino od Žirov do Škofje Loke, ki jo imenujemo 

Poljanska dolina. Dolina je dolga 42 km in obsega okrog 250 km
2
 površine. Na jugu jo obdaja 

Polhograjsko hribovje, na severu Škofjeloško hribovje, na zahodu pa Cerkljansko in 

Rovtarsko hribovje. 

Po podatkih iz leta 1992 je v Poljanski dolini živelo 12.300 prebivalcev. Največja naselja v 

dolini so Žiri, Gorenja vas in Poljane nad Škofjo Loko. Prebivalci razloženih obcestnih vasi v 

dolini se ukvarjajo s kmetijstvom in turizmom, opazen je razmah sirarstva. Med letoma 1985 

in 1990 je na Žirovskem Vrhu obratoval rudnik urana. Dolina je poznana tudi po kamnolomu 

marmorja v Hotavljah (http://sl.wikipedia.org/wiki/Poljanska_dolina_%28Gorenjska%29). 

 

2.2.1. Možnosti razvoja turizma v Poljanski dolini 

 

Kmečki turizem v Poljanski dolini ni dovolj razvit, število aktivnih kmetij upada, prav tako se 

zmanjšuje vlaganje v turizem. Za razvoj kmečkega turizma v Poljanski dolini obstajajo 

nekatere možnosti: 

Slika 7: Slogan in logotip slovenskega turizma 

(http://1.bp.blogspot.com/_GTrNE1HJ6VI/S3VH8OsdtzI/AAAAAAAAAYU/q 

CnXizJppao/s400/i+feel+logo.jpg) 

http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiri
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gorenja_vas,_Gorenja_vas_-_Poljane
http://sl.wikipedia.org/wiki/Poljane_nad_%C5%A0kofjo_Loko
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudnik_urana_%C5%BDirovski_Vrh&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rudnik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Uran
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kamnolom
http://sl.wikipedia.org/wiki/Marmor
http://sl.wikipedia.org/wiki/Hotavlje
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 V razvoj kmečkega turizma bi se morala vključiti občinska služba, ki bi intenzivneje 

pospeševala razvoj. Takšna služba je že delovala pred letom 1976, kasneje pa je bila 

ukinjena. 

 Turistične agencije in turistična društva bi morali intenzivneje promovirati kmečki 

turizem regije. 

 Promocija bi morala zaživeti tudi v tujini, saj so tujci zelo pomembni pri razvoju 

turizma. 

 V turistično ponudbo bi morali vključiti več kmetij, ki bi jim za zgled dajali uspešne 

turistične kmetije. 

 Organiziranje tečajev na temo možnosti turizma na kmetiji in z njim povezano 

ureditvijo doma ter okolice. 

 Poiskati možnosti za finančno podporo pri razvijanju dodatnih prostočasnih aktivnosti 

na turističnih kmetijah. 

 Oblikovanje posebnih projektov. 

 Podpirati tudi tiste kmetije, ki so se pripravljene odločiti le za skrčeno obliko turizma 

(Štravs, 1997). 

 

2.2.2. Število kmečkih turizmov v Poljanski dolini 

 

Turizmu so v preteklosti pripisovali velik pomen pri ohranjanju poseljenosti in s tem kulturne 

pokrajine, saj naj bi kot dodaten vir dohodka na kmetiji pripomogel k izboljšanju njihovega 

ekonomskega položaja in zaposlenosti članov kmečkega gospodinjstva. Žal ni tako, saj 

turizem kmetijstvu srednje in spodnje Poljanske doline ni prinesel pomembnega dohodka in 

ga zato lahko označimo kot eno najslabše izkoriščenih možnosti (Štravs, 1997). 

Že vrsto let se poskuša pripraviti pregled razvoja kmečkega turizma v Sloveniji, vendar je to 

zelo težko, ker ni točnih podatkov o samih kmečkih turizmih, tako da točen pregled še ni 

izdelan. 

Iz leta 1974 so dostopni podatki le po slovenskih regijah in v gorenjski regiji naj bi delovalo 

145 kmečkih turizmov. V letu 1978 naj bi v občini Škofja Loka delovalo 36 turističnih kmetij, 

vendar ti podatki niso točni in se močno razlikujejo. S seznama kmetij, ki so v preteklih 
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dvajsetih letih v nekdanji občini Škofja Loka dobile kredit za razvoj turizma, vidimo, da je 

kredit dobilo kar 46 kmetij. Od teh jih je v letu 1991 delovalo le še šest (Štravs, 1997). 

V Poljanski dolini se je ob koncu leta 1996 s kmečkim turizmom aktivno ukvarjalo le 7 

kmetij. Od leta 2004 so dostopni podatki Slovenskega statističnega urada, v katerih je 

zabeleženo, da je na začetku leta 2004 v občini Gorenja vas - Poljane delovalo 24 kmečkih 

turizmov, sredi leta 2011 pa naj jih bi bilo 37. Podatki niso točni, ker nobena institucija ne 

vodi evidence aktivnih kmečkih turizmov, večina podatkov pa je pridobljenih od nosilcev 

kmetij, ki se za oddajo podatkov odločijo prostovoljno. 

Kmetijska svetovalna služba Škofja Loka je v svoji evidenci kmetij, ki se ukvarjajo z 

dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, imela leta 2010 13 takih kmetij iz Poljanske doline. Od 

tega je 6 kmetij, ki se aktivno ukvarjajo s kmečkim turizmom, 3 kmetije so izletniške, 3 

kmetije imajo apartmaje, 1 kmetija pa je v mirovanju. Večina kmečkih turizmov je v bližini 

smučišča Stari vrh, v dolini pa so aktivni predvsem ponudniki apartmajev. 

Rdeče pike označujejo kmetijo, kjer so se v letu 2012 ukvarjali s turizmom.  

 

Slika 8: Zemljevid z označenimi kmečkimi turizmi v Poljanski dolini 

(http://www.mtbture.com/zemljevidi/blegos_porezen_2_zemljevid-2_del.jpg in Jana Oblak) 

http://www.mtbture.com/zemljevidi/blegos_porezen_2_zemljevid-2_del.jpg
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Po podatkih Občine Gorenja vas - Poljane je v letu 2015 v Poljanski dolini 13 kmetij, ki se 

ukvarjajo s turizmom; 

 STACIONARNE KMETIJE – SAMO Z NASTANITVIJO 

Apartma pri Boštjanovcu 

Apartmaji Gornik 

Kmetija Matic 

Anna Rowland 

Apartma Ribič 

 

 KOMBINIRANE KMETIJE (IZLETNIŠKA IN STACIONARNA) 

Kmetija Ljubica 

Turizem na kmetiji Žgajnar 

Turistična kmetija Ožbet 

Turistična kmetija Tavčar 

Turistična kmetija Davčen 

Kmetija pri Ažbetu doma 

 

 IZLETNIŠKE KMETIJE 

Pr Andrejon 

Pri Lenart 

 (http://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=content&content_id=112) 

 

2.2.3. Turistična društva in organizacije v Poljanski dolini 

 

Kmečki turizmi potrebujejo za svojo promocijo tudi pomoč turističnih društev in drugih 

turističnih organizacij. V Poljanski dolini je nekaj turističnih društev, ki delujejo pod okriljem 

občine Gorenja vas - Poljane in tudi pripomorejo k večji prepoznavnosti kmečkih turizmov. 

Turistična društva organizirajo dogodke, ki pritegnejo veliko število turistov – tudi tujcev –, 

obenem pa promovirajo turistično ponudbo kraja, v katero sodi tudi ponudba kmečkih 

turizmov. 
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Turistična društva v Poljanski dolini: 

 TD Gorenja vas 

 TD Žirovski Vrh 

 TD Slajka Hotavlje 

 TD Sovodenj 

 TD Poljane 

 TD Stari vrh 

 TD Javorje 

 TKŠD podeželja Kladje  

(http://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=content&content _id=113) 

Lokalna akcijska skupina Loškega pogorja 

V juniju 2006 je bil izdelan in sprejet razvojni program podeželja (RPP) za programsko 

obdobje 2007–2013 in je predstavljal podlago za nadaljevanje usklajenega dela pri razvoju 

podeželja na območju navedenih občin na Škofjeloškem ter podlago za iskanje sredstev na 

različnih razpisih. Na osnovi tega programa pa je bila izdelana tudi Lokalna razvojna 

strategija LAS loškega pogorja (http://www.las-pogorje.si/Slo/main.asp?id=0B0A3CFF). 

Namen LAS je povezati nosilce razvoja podeželja na območju občin Gorenja vas - Poljane, 

Škofja Loka, Železniki in Žiri za skupno spremljanje ter izvajanje razvojne strategije LAS po 

pristopu LEADER (http://www.las-pogorje.si/Slo/main.asp?id=0B0A3CFF). 

Cilj LAS je ohraniti in obuditi razvojne aktivnosti na podeželju. Lokalna akcijska skupina 

loškega pogorja deluje od leta 2007 in skrbi za veliko projektov, ki se izvajajo na podeželju. 

Organizirali so projekt Okusi loškega podeželja, ki na inovativen način promovira zdravo, 

domačo hrano, pripravljeno iz domačih surovin (http://olp.skofja-loka.com/projekt/). 

Društvo za razvoj podeželja Resje 

Društvo za razvoj podeželja Resje povezuje nosilce dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na 

škofjeloškem podeželju, uporabnike blagovne znamke Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni 

izdelki s škofjeloških hribov, ter ostale, ki želijo potenciale na podeželju izkoristiti in razvijati 

v smeri dviga kakovosti življenja ter ohranjanja podeželja. Združuje okoli 50 članov. V skladu 

s pravili društva letno izvajajo izobraževalne aktivnosti (aktualna strokovna predavanja na 



OBLAK, Jana (2015). Razvoj kmečkega turizma v Poljanski dolini. Diplomsko delo. PeF UL 

36 

 

področju davčne zakonodaje, dopolnilnih dejavnosti in na področju trženja ter osebnostne 

rasti), promocijske aktivnosti (sodelovanje na tržnicah kmetijskih pridelkov in izdelkov in 

drugih prireditvah v prostoru, sodelovanje na prireditvi Dobrote slovenskih kmetij ter na 

senzoričnih ocenjevanjih, predstavitve v medijih ...) in družabne aktivnosti (redna 

organizacija piknika društva, strokovne ekskurzije, sestankov ...). (http://babicadedek.ra-

sora.si/default.Aspx?Tip=1551651&KeyID=244&Naslov=Drustvo_za_razvoj_podezelja_Re 

sje). 

Pod blagovno znamko Dedek Jaka in Babica Jerca najdemo več skupin izdelkov, ki so 

značilni za Škofjeloško hribovje in so pripravljeni na naraven način. Skupni blagovni znamki 

Babica Jerca in Dedek Jaka – Naravni izdelki s škofjeloških hribov združujeta ponudbo 

naravnih pridelkov, zelo kakovostnih kulinaričnih izdelkov in izdelkov domače ter 

umetnostne obrti škofjeloškega podeželja. Blagovni znamki sta dobili ime po babici Jerci in 

dedku Jaki, ki sta zaupala svoje recepte in znanja o izdelavi. Paleta vključenih izdelkov in 

ponudnikov se vsako leto širi in trenutno obsega 41 ponudnikov ter 339 izdelkov. V ponudbi 

blagovne znamke najdete: pekovske izdelke, rezance in domača jajca, mlečne izdelke, izdelke 

iz sadja, sveže sadje in zelenjavo, med in medene kruhke, zeliščne čaje ter izdelke iz lesa, 

volno in izdelke iz volne ter klekljane čipke in kleklje (http://www.ra-sora.si/default.a 

spx?Tip=1551651&KeyID=192&Naslov=Blagovna_znamka_Babica_Jerca_&_Dedek_Jaka). 

Turizem Škofja Loka 

Turizem Škofja Loka se je do leta 2010 imenoval Lokalna turistična organizacija Blegoš. Pod 

tem imenom je bila organizacija ustanovljena leta 2000 kot zavod za turizem za območje 

občin Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Ustanoviteljice zavoda so poleg 

vseh štirih občin na Škofjeloškem še Območna obrtna zbornica Škofja Loka in Gospodarska 

zbornica Slovenije ter Območna obrtna zbornica za Gorenjsko. Leta 2010 se je LTO Blegoš 

združil z Razvojno agencijo Sora in prišlo je tudi do preimenovanja organizacije v Turizem 

Škofja Loka. Turizem Škofja Loka skrbi za koordinacijo in večjo učinkovitost razvojnih ter 

trženjskih aktivnosti na področju turizma med vsemi akterji turistične ponudbe na 

Škofjeloškem. Skrbi za večji zaslužek na področju turizma na zaokroženem turističnem 

območju in skuša ustvarjati sinergijo aktivnosti različnih sektorjev ter posameznih akterjev na 

področju turizma k skupnemu cilju, za katerega obstaja splošni interes. Ustvarja večjo 

prodornost in prepoznavnost območja na ciljnih trgih v Sloveniji in tujini ter večji učinek na 
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vložena sredstva za vse udeležence v integralni turistični ponudbi. Skuša povečati 

povpraševanje po izdelkih in storitvah območja ter zagotoviti boljšo informiranost in 

medsebojno usklajenost vseh akterjev turističnega razvoja. Njegova naloga je tržno izrabiti 

naravne, kulturne in druge danosti območja ter poskrbeti za hitrejši razvoj krajev, zlasti 

podeželja. Med svoje naloge šteje tudi izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev na 

zaokroženem turističnem območju in vključevanje ponudnikov območja v nacionalne ter 

evropske projekte (http://www.skofja-loka.com/domov/o-nas-podjetju/dejavnosti-lto.aspx). 

 

Združenje turističnih kmetij Slovenije 

Združenje turističnih kmetij Slovenije je bilo ustanovljeno konec leta 1997. Organizirano je v 

skladu z Zakonom o društvih in kot področna turistična organizacija povezuje že 400 

turističnih kmetij iz vse Slovenije. Člani združenja imajo okrog 2.600 ležišč in 11.800 

sedežev (http://www.turisticnekmetije.si/predstavitev-zdruzenja). Od ustanovitve leta 1997 

dalje skrbi združenje za skupni nastop turističnih kmetij na trgu, za razvoj ponudbe, 

informiranje in usposabljanje nosilcev turistične dejavnosti na kmetijah ter zastopanje 

interesov članov na gospodarskem in pravnem področju (http://www.turisticnekmetije.si/pr 

edstavitev-zdruzenja). 

Združenje svojim članom nudi brezplačno svetovanje o aktualnih zadevah, mesečno 

informiranje članov o aktualnem dogajanju, brezplačno predstavitev na sejmih v okviru 

združenja, cenejše objave v promocijskih materialih združenja, objavo na internetu in 

ugodnejša ali brezplačna usposabljanja (http://www.turisticnekmetije.si/ predstavitev  

zdruzenja). 

Dejavnosti promocijskega spleta so v preteklih desetih letih pomembno vplivale na večjo 

prepoznavnost ponudbe turističnih kmetij, boljše zavedanje potrošnikov, boljše poznavanje in 

večjo naklonjenost ponudbi slovenskih turističnih kmetij ter tako zagotovile vsaj za 30 % 

večjo zasedenost zmogljivosti v primerjavi z letom 1997 (http://www.turisticnekmetije 

.si/predst avitev-zdruzenja). 
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2.2.4. Turistične zanimivosti 

 

V Poljanski dolini je veliko število kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti ter bogato 

kmečko stavbarstvo, kar daje turistu izredno veliko možnosti kakovostnega preživljanja 

prostega časa. 

Rupnikova linija 

Rupnikova linija je sistem utrdb, ki ga je v 30. letih 20. stoletja gradila starojugoslovanska 

vojska na meji med Kraljevino Jugoslavijo in Kraljevino Italijo. Z Rapalsko pogodbo iz leta 

1920 je bila določena meja na črti Peč–Jalovec–Triglav–Vogel–Podbrdo–zahodno od 

Blegoša–Žiri–Hotedršica–Planina–Snežnik–Reka. Zaključek del so načrtovali za leto 

1946/47, vendar so se ob začetku 2. svetovne vojne, ko se je po kapitulaciji 

starojugoslovanska vojska umaknila, dela na še nedokončanih utrdbah takoj prenehala. 

Obrambna črta Rupnikove linije ni nikoli služila svojemu namenu, utrdbe niso bile nikoli 

uporabljene v vojaške oz. obrambne namene (http://www.ziri.si/slo/main.asp?id=6B8C617E). 

Urejena je tematska pot, ki vodi iz Gorenje vasi preko Volčje Njive mimo zapuščene 

Ferjančeve domačije do utrdbe na Hrastovem griču. Ob poti so postavljene zanimive tematske 

table, kjer so krajši opisi načina gradnje bunkerjev in življenja iz tistega obdobja. Pot pelje 

mimo številnih utrdb, ustavimo pa se lahko tudi ob prekrasnih razgledih na škofjeloško 

hribovje in alpsko visokogorje 

(http://www.obcinagvp.si/?page=raznotext&cat=rupnikovalinija&lang=sl). 

 

 

 

 

 

Slika 9: Potek Rupnikove linije 

(http://www.gore-

ljudje.net/objave/anka/Rupnikova_linija/S

can100011ajp.JPG 

Slika 10: Utrdba na Rupnikovi liniji 

(http://obcina-gvp.si/?lang=&option=co 

ntent &content_id=116) 
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Pohodne in kolesarske poti 

V Poljanski dolini je urejeno lepo število kolesarskih in pohodnih poti. Vsaka posebej ponuja 

vrsto kulturnih in naravnih zanimivosti ter zato pritegnejo lepo število obiskovalcev. Najbolj 

poznane so: 

 kolesarska pot ob Sori od Medvod do Žirov, 

 občinski kolesarski krog, 

 kolesarska pot po stari blegoški cesti, 

 pešpot Javorje–Žetina–Javorje, 

 Urekova pot, 

 pot Čabrače–Blegoš,  

 Slajka–Ermanovec, 

 pot skozi Zalo, 

 pot na Bukov vrh, 

 pot na Sv. Urbana, 

 gozdna učna pot Visoko, 

 Valentinova pot, 

 lovska pot, 

 pot na Goro in 

 tematska pot po Rupnikovi liniji. 

 

 

 

 

Slika 11: Oznaka občinskega kolesarskega 

kroga Gorenja vas–Poljane 

(http://www.sdmh.si/w/images/sdmh_priporoc

a/KolesarskiKrogGVP.png) 

http://www.obcina-gvp.si/?page=kattext&cat=poti&id=27&lang=sl
http://www.obcina-gvp.si/?page=kattext&cat=poti&id=28&lang=sl
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Dvorec Visoko 

Dvorec Visoko pri Poljanah, omenjen v 14. stoletju kot Wizzoch, je bil sprva lovski dvorec 

loške gospode, nato pa je leta 1650 prešel v kmečke roke (rodbina Kalan). Na Visokem je 242 

let gospodarilo 11 lastnikov Kalanovega rodu. Dvorec Visoko je v sedanji zasnovi dogradil v 

19. stoletju Janez Kalan. Leta 1893 ga je kupil dr. Ivan Tavčar, ki se je rodil leta 1851 v 

Poljanah in je bil leta 1923 pokopan v družinski grobnici blizu dvorca. Preteklost in usoda 

Visokega je popisana v povesti Visoška kronika. Zdaj je dvorec prazen, na dvorišču pa je 

postavljen kip dr. Ivana Tavčarja (Jakič, I., Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem). 

 

 

 

Stari vrh 

Stari vrh je v zimskem času priljubljeno smučišče prebivalcev Škofje Loke, vendar prihajajo 

sem tudi smučarji iz širše okolice. Smučišče je prostrano in nudi smuko od nadmorske višine 

1200 do 600 metrov. Glede na nadmorsko višino je smučišče dobro vzdrževano, k čemur 

pripomorejo prizadevni domačini. V poletnem času je zaradi svoje lege in lepega razgleda 

Stari vrh izhodišče številnih pohodnikov (http://www.burger.si/SkofjaLoka/StariVrh/StariVrh 

.html). 

Slika 13: Dvorec Visoko 

(http://www.rtvslo.si/slike/photo/180858) 

Slika 12: Kip Ivana Tavčarja 

(http://www.slikomat.com/slika/5140723.htm) 

http://www.burger.si/SkofjaLoka/SkofjaLoka.html
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Blegoš 

Blegoš je najvišji vrh Škofjeloškega hribovja in (poleg Ratitovca in Porezna) eden od »velikih 

treh« predalpskih vrhov. Travnat vrh nam v lepem vremenu zagotavlja enkraten razgled: 

poleg okoliških vrhov bomo opazili celoten greben spodnjih bohinjskih gora, najvišje vrhove 

okoli Triglava, celotne Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe, v dneh z zelo čistim 

ozračjem pa seže pogled na jugu vse do Snežnika (http://www.zaplana.net/izleti/Blegos/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: STC Stari vrh 

(http://www.starivrh.si/informacije/smucarske-proge/) 

Slika 15: Blegoš 

(http://cd-blegos.si/) 

http://www.zaplana.net/izleti/Sneznik


OBLAK, Jana (2015). Razvoj kmečkega turizma v Poljanski dolini. Diplomsko delo. PeF UL 

42 

 

Slapovi Sovpat 

Slapovi Sovpat so pri Logu nad Škofjo Loko proti Zgornjemu Logu in kovačiji Krmelj. 

Gozdna cesta vodi ves čas nad strugo potoka, tako da je možen lahek ogled. Po grapi teče 

desni pritok Poljanščice, to je potoček Sovpat. Najbolj zanimiv je drugi slap, danes slapišče. 

Struga potoka ni strma in potok premaguje večje višinske razlike prek skokov ter nekaj 

manjših šumov. Slap je bil še desetletje nazaj približno osem metrov visok, danes pa je v večji 

meri zasut s skalovjem. Morda bodo vode v prihodnosti odplavile zasutje, slap pa se bo 

pokazal v polni velikosti (http://www.lto-blegos.si/slo/main.asp?id=katalog&id_kat=40& 

id_art=337&naziv=SLAPOVI%20SOVPA&slika=280_.jpg). 

Slatuški slapovi 

Slatuški slapovi so v Žetini. Skupaj jih je kar sedem. Najprej sta vidna samo dva, ki ju 

povezuje nekakšna polica, kjer je voda izdolbla bajer. Še naprej v grapi je tretji slap, slap 

Rantska. Ostali se raztezajo po poti od Suše prek Gore in nazaj, kjer je pri domačiji še zadnji 

malo znan, vendar lahko dostopen in ogleda vreden slap (http://www.lto-

blegos.si/slo/main.asp?i 

d=katalog&id_kat=40&id_art=19&naziv=SLATU%8KI%20SLAPOVI&slika=280_.jpg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 16: Slapovi Sovpat 

(http://www.slapovislovenije.info/sovp

at.htm) 

Slika 17: Slatuški slapovi 

(http://www.slapovislovenije.info/slat

us.htm) 
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Cerkev sv. Volbenka 

Cerkev s taborskim obzidjem in dvema zvonikoma je nad Logom v Poljanski dolini. Sezidana 

je bila v drugi polovici 17. stoletja in je eden najlepših primerov zgodnjega baroka na 

Slovenskem. Trije oltarji so baročni, posebna dragocenost pa so oltarne podobe, delo 

slikarske rodbine Šubicev iz Poljan (http://www.lto-blegos.si/slo/main.asp?id=katalog& id_ 

kat= 37&id_art=65&naziv=CERKEV%20SV.%20VOLBENKA%20&slika=280_.jpg). 

 

Rojstna hiša slikarjev Šubic 

Hiša, v kateri sta se rodila slikarja Janez in Jurij Šubic, o čemer govori spominska plošča na 

vhodni fasadi, je nadstropna, pribrežna zidana stavba z dvokapno streho s čopi in z nižjim 

gospodarskim delom. V današnji podobi je nastala v sredini 19. stoletja na mestu starejšega 

objekta. V njej sta bila rojena slikarja Janez in Jurij Šubic. Hiša je bila leta 2001 razglašena za 

kulturni spomenik lokalnega pomena (http://www.ltoblegos.si /slo/main.asp?i 

d=katalog&id_kat=48&id_art=87&naziv=ROJSTNA%20HI%8AA%20SLIKARJEV%2 

0%8AUBIC&slika=280_.jpg). 

 

 

 

Slika 19: Cerkev sv. Volbenka 

(http://kraji.eu/slovenija/tavcarjev_dvorec_do

macija/slo) 

Slika 18: Rojstna hiša slikarjev Šubic 

(http://www.skofja-loka.com/236/section.aspx/ 

648/kulturni-center-slikarjev-ubic) 
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Hiša Antona Ažbeta 

Hiša Antona Ažbeta stoji v vasi Dolenčice nad Poljanami. Večkrat je bila prezidana in 

spremenjena, ohranila je nekaj detajlov, ki pričajo o njenih spoštljivih letih ter veljavi doma 

pravih kmečkih baronov na poljanskih hribih. V Ažbetovi domačiji, ki je bila zgrajena v 17. 

stoletju, so uredili tudi spominsko sobo, posebej posvečeno slikarju in njegovemu delu. 

Domačijo so sicer povsem prenovili, slikarjevo sobo pa so ohranili tako, kot jo je poznal tudi 

Ažbe. V sobi so na ogled postavljene reprodukcije umetnikovih del in drugi dokumenti, ki 

orisujejo njegovo življenje (http://www.ltoblegos.si/slo/m ain.asp?id=katalog&id_kat=48&i 

d_art=88&naziv=HI%8AA%20ANTONA%20A%8EBETA&slika=280_.jpg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmečka hiša Županovše 

Stoji v bližini cerkve v Poljanah, zgrajen pa je bila v 16. stoletju. V njem je tako imenovana 

Škofova soba, v kateri je po govoricah sodeč nekoč prespal freisinški škof (http://www.lto-

blegos.si/slo/main.asp?id=katalog&id_kat=48&id_art=89&naziv=KME%C KA%20 

HI%8AA%20%8EUPANOV%8AE&slika=280_.jpg). 

Slika 20: Hiša Antona Ažbeta 

(http://www.deloindom.si/izvirno-poslikan-azbetov-dom) 
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Fortunov mlin 

Je pritlični zidani objekt v Hotovlji, kvadratnega tlorisa z dvokapno streho. Zgrajen je bil 

verjetno v sredini 19. stoletja in je edini delujoči mlin v Poljanski dolini z dvema kamnoma 

ter štirimi stopami. Fortunov mlin je bil leta 2001 razglašen za kulturni spomenik lokalnega 

pomena (http://www.lto-blegos.si/slo/main.asp?id=katalog&id_kat=46&id_art=102&naziv = 

FORTUNOV%20MLIN&slika=280_.jpg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 21: Kmečka hiša Županovše 

(http://m.slovenia.info/si/dvorec/dvorec-zupanovse-v-poljanah) 

Slika 22: Fortunov mlin 

(https://www.google.si/maps/@46.11658,14.195057,3a,75y,59.9h,90t/data=!3m4!1e

1!3m2!1s7XFd2fF5IWE00XLc1_uGgA!2e0) 
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Najdebelejša smreka v Sloveniji 

Najdebelejša smreka je  v gozdu na poti med Jazbinami in Hlevišami – pod Goro. Drevo je 

debelejše od 120 cm in staro nekje od 150 do 200 let. Smreka je zaščitena kot kulturna 

znamenitost (http://www.poljanska-dolina.si/naravne-znamenitosti/najdebelejsa-sm reka-v-

sloveniji/). 

Domačija pr Mraku 

Domačija pr Mraku Volča 3, nekdaj tudi gostilna, predstavlja primer bogate velike domačije s 

“trškimi“ vzori (http://www.uradni-list.si/1/content?id=31436&smode=sem). 

Domačija pr Koritar 

Domačija pr Koritar, Hotavlje 33, predstavlja značilno loško ljudsko arhitekturo srednjega 

sloja z začetka 19. stoletja (http://www.uradni-list.si/1/content?id=31436&smode=sem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 23: Domačija pr Koritar 

(https://www.google.si/maps/@46.112629,14.11625,3a,75y,331.4h,90t/

data=!3m4!1e1!3m2!1swhCASffnWAePUPf9T2sQMA!2e0) 
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Dobničanova domačija 

Dobničanova domačija, Dobje 2, je bila nekdaj med največjimi kmetijami v Poljanski dolini, 

prav tako sta njeno oblikovanje in zasnova z gospodarskim poslopjem značilnost Poljanske 

doline 19. stoletja (http://www.uradni-list.si/1/content?id=31436&smode=sem). 

Na Vidmu 

Mogočna kmečka domačija – gostilna Na Vidmu, Poljane 27, predstavlja dobro ohranjeno 

kmečko arhitekturo, nastalo po trških vzorih in z vsemi regionalnimi stavbarskimi 

značilnostmi od druge polovice 18. pa vse do druge polovice 19. stoletja (http://www.uradni-

list.si/1/content?id=31436&smode=sem). 

 

 

 

 

 

 

Slika 24: Dobničanova domačija 

(https://www.google.si/maps/@46.117427,14.17482,3a,75y,5.9h,83.71t/data=!3m4!1e1!3m2

!1sDPZcDn1wmgklXc6qV2QIgA!2e0) 

Slika 25: Gostilna na Vidmu 

(http://transverzala-kurirjev.blogspot.com/2008_10_01_archive.html) 
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Posavcev hlev 

Posavcev hlev (z letnico 1908) s svinjakom in kozolec toplar (z letnico 1902) predstavljata 

značilna gospodarska poslopja premožnejšega kmeta Poljanske doline (http://www.uradni-

list.si/1/content?id=31436&smode=sem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerkev sv. Tomaža 

Cerkev izhaja iz 15./16. stoletja. Prezbiterij je gotski z enostavnim izdelanim rebrastim 

obokom in s stranskimi gotskimi okni, srednje okno pa je predelano. Ladja je bila podaljšana. 

Vsa zunanjščina je poslikana z Jernejevimi freskami (poslednja sodba, sv. Krištof, Kristus z 

apostoli iz l. 1606). V času baroka sta bila prizidana zvonik z letnico 1732 in zakristija. Velik 

oltar (datiran z letnico 1773) je posvečen sv. Tomažu (http://zupnija-skofja-loka.rkc.si/cm sms 

/index.php?page=sv-tomaz). 

 

Slika 27: Posavcev hlev s svinjakom 

(http://kraji.eu/slovenija/gorenja_vas_posavce

v_hlev_in_kozolec/slo) 

Slika 26: Posavcev kozolec 

(http://www.europeana.eu/portal/record/2

020712/DR_SI_IPCHS_KDG_122.html) 
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Debeljakova domačija 

Nasproti dvorca Visoko stoji kompleks Debeljakove domačije, po domače Karnišnk, ki 

predstavlja zrcalno ponovitev Tavčarjevega dvorca, sicer z nekoliko skromnejšimi likovnimi 

elementi, kot sta denimo ohranjena poslikava iz 18. stoletja in portal, vendar zato nič manj 

pričevalnimi. Stanovanjska hiša ima raščen tloris, kar kaže na to, da so tako kot na sosednji 

kmetiji sledili času in spremembam bivalne kulture. Pri obeh domačijah sta stanovanjski in 

gospodarski objekt povezana z zidom, predrtim z dvoriščnimi vrati. To značilnost pogosto 

srečujemo v Poljanski dolini. K domačiji sodi tudi nekdanja žaga (http://www.e 

heritage.si/DDC/DDC_005_029_GJOWDUSKMULAOFQVILTCVLGOFLKUGB.pdf). 

Kmetijo so od leta 1990 do danes v celoti obnovili in uredili apartmaje Cvetje v jeseni. 

Slika 28: Cerkev sv. Tomaža 

(http://zupnija-skofja-loka.rkc.si/cmsms/index.php?page=sv-tomaz) 
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Pr Lenart 

Hiša Pr Lenart v Podvrhu pri Starem vrhu v Poljanski dolini, ki izvira iz 16. stoletja (Obed, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 29: Debeljakova domačija 

(http://www.cvetjevjeseni.com/si/page.php?9) 

Slika 30: Pr Lenart 

(http://www.skofja-loka.com/108/section.aspx/3/pri-lenartu-boutique-hotel) 
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2.2.5. Jedi v Poljanski dolini 

 

Z zaščito tradicionalnih živil lahko ohranimo svojo identiteto in značilnosti prehrane v 

pokrajinah (Strategija razvoja gastronomije Slovenije, 2006). 

Nekdaj so za pripravo jedi uporabljali živila, ki so jih pridelali doma, pri čemer so porabili 

vse, kar so imeli. Hrana je bila precej enolična in preprosta, včasih precej neokusna, mastna, 

tako da je bila dovolj močna, še posebno ob težjih opravilih (Bogataj, 2005). 

Razvoj turizma je povzročil tudi spremembe v prehrani. V večjih turističnih krajih so 

organizirali številne kuharske tečaje, ki so pomembno dvigovali raven kuharskega znanja, 

hkrati pa se je z novostmi v kulinariki zmanjševalo vedenje o kulinarični dediščini. Današnja 

ponudba hrane je izrazito stereotipna, saj so vanjo vključene samo nekatere kmečke jedi, ki so 

bile del tradicionalnih vsakdanjih in prazničnih jedilnikov (Bogataj, 2005). 

S projektom Okusi loškega podeželja so strokovnjaki z različnih področij zbrali, uredili in 

oblikovali izbor jedi škofjeloškega območja, ki so ga ponudniki hrane uvrstili na svoj jedilnik. 

S tem projektom so oživili večino že pozabljenih jedi, ki so s tem postale dostopne vsem, ki si 

želijo okusiti tradicionalne jedi loškega podeželja. 

Na Loškem je vrsta značilnih jedi. S proseno kašo nadevano repo, ki je lahko predjed, glavna 

jed ali priloga, imenujejo loška smojka. Repa, ki se je tiščala stene lonca, se je temnorjavo 

zasmodila, zato je ta jed tudi dobila ime ˝smojka˝ (Bogataj, 2008). 

 

 

 

 

 

 
Slika 31: Loška smojka 

(http://www.alice.tv/articoli/ricette-slovene-loska-smojka/) 
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Iz ajdove moke in zelenjave skuhajo loško mešto, ki jo zabeljeno z ocvirki ali maslom 

ponudijo kot samostojno jed ali kot prilogo k mesnim jedem.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Podobna je zabeljena loška medla ali midla, ki jo skuhajo iz prosene kaše in ajdove moke. Po 

načinu priprave je verjetno starejša od močnikov in žgancev, predvsem pa velja za lahko ter 

kalorično manj vredno jed. Ne pozna niti začimb, zato je dodana količina in vrsta zabele 

pravzaprav edina začimba tem jedem (Bogataj, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 32: Loška mešta 

(http://www.thewineblog.net/2007-06-flavours-of-slovenia/) 

Slika 33: Loška medla 

(http://olp.skofja-loka.com/loska-medla-2/) 
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Poštengana kaša je dobila ime po stožcu kuhane prosene kaše, v katerega naredijo vdolbine z 

žlico in jih zapolnijo z zabelo iz nakockane slanine, prepražene na čebuli (http://www.skofja-

loka.com/UserFiles/file/Okusi_gorenjske_slo.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

Škofjeloški mali kruhek so oblikovali na dva načina: testo so odtisnili v posebej za to 

izrezljane lesene modele ali pa kar ročno. Lesene modele so izdelovali moški, najbolj pogosto 

v obliki srca, krajčka ali šesterolista. Loške kruhke so prodajali od hiše do hiše ali ob 

sejemskih dneh na stojnicah. Male kruhke so si fantje in dekleta podarjali v znak ljubezni. 

Nekateri so jih hranili zelo dolgo časa, tudi več let. Pravilno pečen mali kruhek je namreč 

precej trd in se ne pokvari (Bogataj, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 34: Poštengana kaša 

(http://www.finance.si/8338729/Svet-Jurij-je-bil-en-dober-mo%C5%BE) 

Slika 35: Škofjeloški mali kruhek 

(http://www.duo-kunsthandwerk.eu/news_sl/detail/740) 
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Z Visokega v Poljanski dolini izvira priprava slastne visoške pečenke iz nadevanih svinjskih 

zarebrnic (Bogataj, 2007). V družinski dediščini Kalanovih, ki so skoraj 300 let gospodarili na 

Visokem, so se ohranila tudi pričevanja o vsakdanjih in prazničnih jedeh. Med njimi je tudi 

okusna visoška pečenka, ki so jo pripravljali na cvetno nedeljo iz svinjske zarebrnice, 

nadevane s korenjem (http://www.skofja-loka.com/UserFiles/file/Okusi_gorenjsk e_slo.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za Poljansko dolino je značilna slepa žonta, ki je vrsta maslovnika, ki se uporablja kot preliv 

za koruzne ali ajdove žgance (http://recepti.najdi.si/enciklopedija/slepa-%C5%BEonta). 

 

 

 

 

 

Slika 36: Visoška pečenka 

(http://zgajnar.starivrh.si/Fotografije/Fotografije.html) 
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2.3.  KMEČKA HIŠA 

V Sloveniji poznamo več tipov tradicionalnih bivalnih hiš, verjetno tudi zato, ker Slovenija 

meji na Italijo, Avstrijo in Hrvaško ter je bila nekoč razdeljena na pet zgodovinskih pokrajin: 

Kranjsko, Koroško, Štajersko, Primorsko in Prekmurje. Danes se ta delitev države ohranja v 

pogovoru med ljudmi in tudi v stilnih značilnostih tradicionalnih hiš 

(http://www.gradimo.com/aktualno-novice/poznate-tipicne-slovenske-hise). 

Med najlepše kmečke stavbe na Slovenskem sodijo hiše na alpskem ozemlju. Na Gorenjskem, 

Koroškem in Škofjeloškem so bile hiše od 15. stoletja dalje ali v celoti zidane ali pa so bile 

napol lesene. Imele so leseno izbo in kamnito vežo s kuhinjo (Sedej, 1976). 

Vrste tradicionalnih slovenskih hiš: 

 Alpska hiša 

o Gorenjska hiša 

o Koroška hiša 

o Bovška hiša 

 Škofjeloško-cerkljanska hiša 

 Bovška hiša 

 Primorska hiša 

o Kraška hiša 

o Istrska hiša 

o Vipavska hiša 

o Briška hiša 

o Severnoprimorska hiša 

 Osrednjeslovenska hiša 

 Panonska hiša 

o Pomurska varianta 

o Belokranjska varianta  

(http://www.gradimo.com/aktualno-novice/po znate-tipicne-slovenske-hise). 
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Naselja in stavbe v hribovitem svetu, ki ga razpoznavno zaznamujeta reki Poljanska in Selška 

Sora ter ob njunem sotočju razvito starodavno mesto Škofja Loka, se navezujejo na urbani in 

arhitekturni prostor Cerkljanskega, Idrijskega ter Rovtarskega hribovja (Deu, 2006). 

2.3.1. Škofjeloško-cerkljanska hiša 

 

Velika kmečka stanovanjska stavba z značilnim alpskim 

tridelnim tlorisom je zidana največkrat v pobočju, ima delno 

vkopano klet, značilnosti so: 

 veliko število majhnih oken, 

 strma dvokapna streha brez čopov, 

 lahko je podaljšana v hlev, 

 zunanjščina je lahko sorodna notranjskim hišam 

(Fister, 1993). 

 

 

Škofjeloško-cerkljanska hiša je v celoti zidana nadstropna hiša. Notranja razporeditev 

prostorov je enaka kot pri alpski hiši. V 18. stoletju se je na loškem območju zelo razmahnilo 

poslikavanje hišnih fasad s freskami. S konca tega stoletja izvirajo tudi maloštevilni kmečki 

dvorci (http://www.loski-muzej.si/stalne_zbirke/etnoloske-zbirke/stavbarstvo/). 

Hiše poglede privabljajo z velikimi in s svetlimi čelnimi fasadami. Te fasade likovno 

zaznamujejo le nizi majhnih fasadnih odprtin in robovi razmeroma strme ter velike dvokapne 

strehe, ki je krita s sivo leseno ali cementno kritino. Dostojanstvena strogost čistih stavbnih 

gmot, ki izhaja iz razmerij med mogočnimi ostenji in relativno majhnimi okenskimi 

odprtinami v ritmično urejenih nizih, pa je pogosto dopolnjena še z izvirnim slikarskim 

poudarkom (Deu, 2006). 

Močan likovni utrip in stoletja dolga ustvarjalnost loških slikarjev sta se iz cerkva, gradov, 

palač in loških mestnih hiš prenesla tudi na stavbarstvo. Tako je v lepotno oblikovanje 

stavbne zunanjosti, baročno oblikovanih hiš, razpoznavno vpet tudi slikarski okras. Z 

okrasnimi poslikavami, z vzorci v črni, modri, rdeči, oker in zeleni barvi, so poudarjeni hišni 

Slika 37: Skica škofjeloško-

cerkljanske hiše 

(Fister, 1993) 
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vogali, podstrešni in nadstropni venci pa tudi fasadne odprtine. Pogosto so preprostemu 

okrasju v barvi dodane zahtevne stenske poslikave, upodobitve svetnikov in prizori iz 

krščanske veroizpovedi (Deu, 2006). 

Zunanjost hiš so popestrili tudi z lepo obdelanim kamnoseškim okrasjem, tako najdemo 

umetelno izdelane okenske okvirje in vhode (Sedej, 1976). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tloris 

Skozi vhod, ki je na daljši strani hiše, vstopimo v vežo. Nasproti vhoda je bila včasih črna 

kuhinja. Vrata na eni strani veže so vodila v glavno sobo, hišo ali izbo, kjer se je zbirala 

družina pri obrokih. Tam so kmečka peč, miza, klopi, včasih tudi postelja. Iz hiše je prehod v 

kamro, kjer so spali starši in majhni otroci. Tam so imeli tudi skrinje za perilo. Na drugi strani 

veže je bila shramba (špajza, čumnata), kjer so imeli hrano. V prvem nadstropju se tloris 

Slika 38: Primer fasade s freskami v 

Poljanski dolini 

(Sedej, 1976) 

Slika 39: Županovše v Poljanski dolini in 

vratni portal 

(Sedej, 1976) 
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ponovi. Tu so hranili pridelke v kašči, v ostalih prostorih so sobe, v katerih so spali družinski 

člani (http://www.dijaski.net/geografija/snov-zapiski.html?r=geo_sno_alpska_hisa_01.pdf). 

Stropi veže, kuhinje in kleti so bili lepo obokani. Strop v hiši je bil lesen in lepo rezljan, 

izrezljana je bila tudi letnica izdelave (Sedej, Kmečka hiša na slovenskem, 1976). 

 

1 Veža 

2 Kuhinja 

3 Hiša 

4 Kamra 

5 Klet 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Dvorec 

 

Največjim in najbogatejšim hišam na alpskem ozemlju, posebno na Gorenjskem in 

Škofjeloškem, pravimo kmečki dvorci. Dvorci so nastajali še posebej v 18. in 19. stoletju, ko 

so si kmetje zaradi učinkovitejšega obdelovanja zemlje denarno opomogli (Sedej, 1976). 

 

V Poljanski dolini sta najbolj znana Tavčarjev dvorec na Visokem in sosednja Kalanova 

domačija na Visokem. Dvorec sestavljajo stanovanjski objekt, gospodarsko poslopje in 

nekoliko odmaknjen kozolec. Bogastvo okrasja, domačijsko oblikovanega, s katerim stavba 

oznanja tudi svojo prostorsko pripadnost, dopolnjuje notranja prostornost. V stanovanjski hiši 

Slika 40: Tloris kmečke hiše 

(Sedej, 1976) 
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jo poudarja prostorna veža z odprtim stopniščem, ki povezuje klet z bivalnim pritličjem in 

pritličje z nadstropjem, v katerem so razmeščene sobe za spanje (Deu, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Kozolec  

 

Kozolec je običajno lesena, s strani odprta stavba za sušenje žita in trave, značilna za 

slovensko podeželje in arhitekturo. Kozolce delimo na enojne in dvojne (po 

http://www.ijs.si/kozolci/). 

Kozolec je samostojna, stalna, pretežno lesena, vertikalna, odprta, pokrita naprava za sušenje 

in spravilo poljščin (seno, žitarice, fižol). Danes ima vse pogosteje vlogo gospodarskega 

poslopja (shranjevanje poljedelskega orodja in strojev). Pri kozolcih se je kazala tudi 

razslojenost kmečkega prebivalstva. Kozolci običajno stojijo na osončenih in prevetrenih 

mestih, nedaleč od kmetije (http://www.skofja-loka.com/126/section.aspx/129/kozolci). 

Za Poljansko dolino so značilni predvsem toplarji, ki jih sestavljata dva vzporedna kozolca s 

skupno streho. Običajno so povsem lesni, nekateri pa imajo kamnite ali betonske stebre. 

 

Slika 42: Skica kmečkega dvorca 

(Deu, 2008) 
Slika 41: Dvorec Visoko 

(Deu, 2008) 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Les
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stavba&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDito
http://sl.wikipedia.org/wiki/Trava
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pode%C5%BEelje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Arhitektura
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Slika 43: Kozolec na Visokem 

(http://www.skofja-loka.com/126/section.aspx/129/kozolci) 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. Namen dela 

Namen dela je predstaviti turistično ponudbo na kmečkih turizmih v Poljanski dolini in 

njihovo prilagajanje na želje turistov. Predstavila bom tudi ponudbo jedi, značilnih za to 

področje, in značilno kmečko hišo ter spreminjanje te zaradi potreb turizma. 

3.2. Cilji  

 Predstaviti razvoj kmečkega turizma v Poljanski dolini, 

 analizirati ponudbo na obravnavanih kmečkih turizmih, 

 analizirati možnosti samozaposlovanja z vidika pokrivanja finančnih potreb, 

 predstavitev in analiza kmečkih hiš, v katerih se izvaja turistična dejavnost, ter njihovo 

sovpadanje s tradicijo in okoljem. 

3.3. Hipoteze  

 Kmečki turizem v Poljanski dolini se razvija, predvsem v raznolikosti ponudbe. 

 S kmečkim turizmom se ne more preživeti celotna družina, potrebni so dodatni 

dohodki. 

 Hiše so preurejene za potrebe turizma v notranjosti, zunanjost hiše ostaja 

nespremenjena. 

3.4. Metode raziskovanja 

Metoda raziskovalnega dela je deskriptivna in kvalitativna. Tehnika zbiranja podatkov je 

metoda intervjuja z lastniki in gospodinjami na kmečkih turizmih v Poljanski dolini. 

Pridobljeni podatki so opisno analizirani.  

Vprašanja v intervjuju so oblikovana tako, da pridobljeni odgovori zagotavljajo dosego cilja 

raziskave. Vprašanja so namenjena lastnikom kmečkih turizmov in gospodinjam, ki 

pripravljajo hrano turistom. 

Za izpeljavo intervjuja smo oblikovali vprašanja, katerih odgovori bodo prispevali podatke za 

raziskovalno delo in oblikovanje podatkov za potrditev ali pa zavrnitev zastavljenih hipotez. 
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VPRAŠANJA 

1. Kdaj ste se začeli ukvarjati s turizmom na kmetiji? 

2. Zakaj ste se odločili za kmečki turizem na kmetiji? 

3. Ali se je število prenočišč z leti spreminjalo? 

4. Ali ste svojo ponudbo turistom povečali? 

5. Katere aktivnosti nudite obiskovalcem kmetije? 

6. Ali se z opravljanjem te dejavnosti lahko preživi vsa družina? 

7. Kakšna je kulinarična ponudba za goste? 

8. Ali je v vaši kulinarični ponudbi kakšna tradicionalna jed, ki je značilna za 

področje Poljanske doline? 

9. Ali ste morali hišo, ki je namenjena za turizem, preurediti in ali ste jo uredili 

skladno s tradicijo na tem področju? 

10. Ali ste se prenove lotili sami ali ste projekt zaupali drugim? 

11. Ali prostor funkcionira, kot ste želeli? 

12. Kaj bi prostoru dodali, odvzeli? 

13. Kakšna je bila funkcija prostora pred prenovo? 
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3.5. Rezultati  

 

Intervjuje sem izvedla na štirih kmečkih turizmih v Poljanski dolini. Anketirala sem 

gospodinje in lastnike kmetij, na katerih se ukvarjajo s kmečkim turizmom. Na vprašanja so 

odgovarjali ustno. 

TURISTIČNA KMETIJA ANDREJON 

Pri Andrejonu so se pred 21 leti odločili za kmečki turizem predvsem zaradi povečanja 

dohodka, saj jim samo delo na kmetiji ni omogočalo preživetja. So ena izmed najstarejših 

kmetij, ki se ukvarja s to dejavnostjo. Gostom ponujajo samo domačo hrano in pijačo, ne 

nudijo jim prenočišč. 90 % hrane, ki jo ponudijo gostom, pridelajo doma, pri pripravi pa 

upoštevajo postopke priprave, značilne za kraje pod Blegošem. Prostora niso spreminjali, v 

hiši pa ni več kavča in velike kmečke mize, kuhinjo pa so posodobili ter ji zamenjali opremo. 

Staro hišo so obnovili, s tem pa so vanjo vnesli tudi nekaj sprememb. Stara, majhna okna so 

zamenjali z velikimi. V notranjosti najdemo starinsko opremo, krušno peč in doma izvezene 

zavese ter lestence, ki pričarajo posebno domačnost.  

 

 

 

V hiši, ki jo uporabljajo kot jedilnico, je veliko različnih slik, ki pa vse ne sodijo v tak prostor, 

predvsem fotografije družinskih članov. Stene so zelo debele, kar priča o starosti hiše. Rože 

Slika 45: Dnevni prostor kmetije 

Andrejon 

Avtorica fotografije Jana Oblak) 

Slika 44: Dnevni prostor kmetije 

Andrejon 

(Avtorica fotografije Jana Oblak) 
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na oknih malce popestrijo zunanjost hiše. Za otroke je poskrbljeno le s peskovnikom. 

Dvorišče je asfaltirano, pod lipami pa so mize za goste. Na drugem koncu dvorišča je 

postavljena manjša hiša, katere spodnji del uporabljajo za garažo in shrambo, v zgornjih 

prostorih pa so si uredili stanovanje, tako da lahko gostom ponudijo prenočišče v stari hiši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmetija 1 je staro kmečko hišo preuredila, preden so se odločili za kmečki turizem, pri 

prenovi pa so hiši dodali sodobna, večja okna in posledično zmanjšali njihovo število ter 

balkon nad vhodom, kar ni značilno za tako vrsto hiše. Na fasadi ni okrasnih detajlov ali 

fresk.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 47: Andrejonova hiša 

(Avtorica fotografije Jana Oblak) 

Slika 46: Kozolec na kmetiji Andrejon 

(Avtorica fotografije Jana Oblak) 

Slika 48: Fasada hiše na kmetiji Andrejon 

(Avtorica fotografije Jana Oblak) 
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Kozolec 

Garaža 
Igrala 

Žganjarna 

Hlev 
Hiša 

 

V notranjosti so ohranili postavitev prostorov, tudi oprema prostora je pristna, brez sodobnih 

dodatkov. Tloris hiše je štirikoten, prostori v hiši pa so razporejeni značilno za kmečko hišo.  

Vsa oprema je barvno usklajena, brez večjih odstopanj. Kozolec ima betonske stebre. 

Dvorišče je običajno med hlevom in hišo, v tem primeru pa je dvorišče prestavljeno med hišo, 

kozolec in garažo. 

 

 

 

 

KMEČKI TURIZEM BOŠTJANOVC 

S turizmom se kmetija ne ukvarja dolgo, njihova ponudba pa temelji predvsem na oddajanju 

apartmajev gostom, ne nudijo jim hrane, razen zajtrka, ki pa vključuje domačo hrano. Za 

začetek ukvarjanja s turizmom so se odločili zaradi povečanja dohodka in ker so imeli prazne 

prostore, ki so jih lahko preuredili za potrebe turizma. Prostore so spremenili v skladu s 

tradicijo, pri tem so jim pomagali tudi strokovnjaki. 

Hiša je stara 140 let, vendar obnovljena. Pri obnovi so ohranili le portal vhodnih vrat in 

vhodna vrata, ostalo je spremenjeno.  

 

 

 

 

 

Slika 51: Vratni portal kmetije Boštjanovc 

(http://www.turisticnakmetija.si/slike/33) 

Slika 50: Hiša kmetije Boštjanovc 

 (http://www.turisticnakmetija.si/slike/11) 

Slika 49: Tloris kmetije Andrejon 

(Avtorica skice Jana Oblak) 
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kozolec 

        

hlev 

parkirišče 
hiša 

igrišče 

bazen 

Tako je stara hiša obnovljena na način, ki se ne ujema preveč dobro. Skupaj z zelo starimi 

stvarmi najdemo zelo sodobne. Gospodarsko poslopje in kozolec lepo sovpadata skupaj. 

Bazen in igrišče za otroke sta zelo lepo urejena, igrala so lesena ter pestro obarvana. 

Uporabljena materiala sta predvsem marmor in les. 

 

Kmetija 2 ima 140 let staro obnovljeno hišo. Okna so večja od prvotnih, imajo lesena polkna 

in veliko lesa na fasadi. Zaradi prizidka k hiši ta nima več prvotne štirikotne oblike, ampak 

ima obliko L. Najbolj  zanimiv je vratni portal, ki je iz hotaveljskega marmorja, lesena vrata 

so prvotna, lepo izrezljana in lepo sovpadajoča v celoto. Hiša nima okrasnih poslikav. Prostori 

v hiši so razporejeni značilno za to vrsto hiše. Dvorišče hiše je med hišo in hlevom. 

 

 

 

 

Slika 55: Tloris kmetije Boštjanovc 

(Avtorica skice Jana Oblak) 

Slika 54: Bazen z igriščem na kmetiji 

Boštjanovc 

(http://www.turisticnakmetija.si/slike/31) 

Slika 52: Igrišče na kmetiji Boštjanovc  

(http://www.turisticnakmetija.si/slike/30) 

Slika 53: Hlev s kozolcem na kmetiji 

Boštjanovc 

(http://www.turisticnakmetija.si/slike/28) 
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KMEČKI TURIZEM LJUBICA 

Kmetija ima dolgoletno tradicijo, v zadnjem času pa se najbolj posvečajo otrokom, ki pridejo 

na kmetijo brez spremstva staršev, največkrat v organizaciji šol. Dejavnosti so predvsem 

prilagojene otrokom in upokojencem. Zaradi prostorne jedilnice imajo možnost pogostitev ob 

obletnicah, v preteklosti pa so organizirali tekmovanje mladih harmonikarjev. Lesen kozolec 

je izvirno preurejen v kuhinjo z jedilnico, nova stanovanjska hiša pa nudi preživljanje 

dopustniških dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmetija leži na vrhu hriba. Za turizem uporabljajo 2 stanovanjski hiši in preurejen kozolec, ki 

ga uporabljajo kot kuhinjo ter jedilnico. 

Kmetija je na samem, zato se okoli razprostirajo pašniki in gozd. Na dvorišču raste velika 

lipa, ki daje prijetno senco igrišču, ki je pred hišo. Na igrišču so velik peskovnik, več vrst 

gugalnic in tobogan. Za odrasle najdemo dovolj klopi, na katerih se lahko odpočijejo. Igrala 

so lesena, v naravnih barvah. Hiši in hlev so zgrajeni značilno za to okolje ter lepo spadajo v 

prostor. 

 

 

Slika 57: Notranjost kozolca na kmetiji 

Ljubica 

(http://www.turisticnekmetije.si/ljubica) 

Slika 56: Obnovljena stara hiša na 

kmetiji Ljubica 

(http://www.turisticnekmetije.si/ljubica) 
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kozolec 

hlev 

hiša 

drvarnica 

kozolec 
hiša 

igrišče 

bazen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kozolec je preurejen, vendar na tak način, da še vedno vidimo njegovo prvotno funkcijo. 

Notranjost je opremljena z lesom, kar daje prostoru prijetno domačnost. Dvorišče je ozko 

asfaltirano, večinoma je travnato. V okolici je nasajeno cvetje, ki predvsem spomladi ustvarja 

posebno vzdušje. Notranjost hiš, v katerih so sobe in apartmaji, je opremljena moderno, 

vendar z veliko lesa. Zanimiv je vratni portal, ki je v celoti narejen iz lesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmetija 3 je posebna predvsem zaradi preurejenega lesenega kozolca v jedilnico in kuhinjo. 

Kozolec je povsem ohranil staro obliko, le stene so zaprli s steklom in tla zabetonirali ter 

Slika 59: Hiša na kmetiji Ljubica 

(http://www.turisticnekmetije.si/ljubica) 

Slika 58: Kmetija Ljubica 

(http://www.turisticnekmetije.si/ljubica) 

Slika 60: Tloris kmetije Ljubica 

(Avtorica skice Jana Oblak) 
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pokrili s ploščicami. Notranjost kozolca je lesena, ima tudi lesen strop. Zunanjost kozolca je 

ostala nespremenjena. 

Nova hiša, namenjena gostom, je postavljena na istem prostoru kot stara, zgrajena je po njenih 

načrtih. Njena zunanjost se ujema z okolico, tudi barva fasade ni izstopajoča. Oprema v hiši je 

barvno usklajena in večinoma v lesu. 

Na stanovanjski hiši je lesen vratni obok z izrezljanimi detajli, ki pa ni značilen za to 

območje. Na nobenem objektu ni okrasnih poslikav ali okrasnih detajlov. Dvorišče na kmetiji 

je med hišo, hlevom in kozolcem, pod mogočno staro lipo. 

 

KMEČKI TURIZEM ŽGAJNAR 

Kmetija ima najdaljšo tradicijo turizma na tem področju. Kmečka hiša, ki ima kljub prenovi 

vse elemente tradicionalne kmečke hiše, je za goste izredno zanimiva in privlačna. Na kmetiji 

gostom lahko ponudijo najrazličnejše dejavnosti, od povsem preprostih počitnic na kmetih, do 

luksuznega oddiha v hribovju pod Blegošem. Največ energije usmerjajo v kakovost dela in 

ponudbe. 

Kmetija stoji sredi vasi, ki je zelo strnjena. Za turizem uporabljajo hišo, ki je obnovljena, pri 

obnovi pa so pazili, da so ohranili značilnosti starih hiš. 

Hiša je zelo velika, njene stene so zelo debele, okna majhna. V jedilnici je krušna peč, ostala 

oprema je lesena. Polovica hiše naj bi bila veliko starejša, kar lahko gostje opazijo v veži, ki 

ima zelo posebno oblikovan strop in vrata.  

 

 

 

 

 
Slika 62: Veža na kmetiji Žgajnar 

(Avtorica fotografije Jana Oblak) 

Slika 61: Vratni portal na kmetiji Žgajnar 

(Avtorica fotografije Jana Oblak) 
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V zgornjem nadstropju imajo sobe za goste, v kleti pa fitnes in jacuzzi. Hiša zelo lepo spada v 

okolje. Pod hišo so bazen in igrala za otroke, ki so v naravnih barvah. Hišo dodatno popestrita 

cvetje na oknih in urejena okolica. Materiala sta predvsem kamen in les. Dvorišče je travnato, 

asfaltirano je le parkirišče. 

Kmetija 4 ima kljub celotni obnovi hiše še vedno pristno obliko in videz. Kamnita hiša z 

debelimi stenami in številnimi majhnimi okni 

ter z značilno obliko tlorisa je ena izmed redkih 

še obstoječih hiš, ki so po obnovi ostale 

nespremenjene. Stena vhoda je zamaknjena, kar je 

zelo značilno za škofjeloško-cerkljanski tip hiše. 

 

 V polovici hiše je mogoče opaziti, da je ta veliko starejša od druge polovice. Vratni obok je 

kamnit, vrata so ročno izrezljana. Stropi v starejšem delu hiše so obokani. Oprema v hiši je 

podobna nekdanji.  

 

 

 

 

 
Slika 65: Dnevni prostor kmetije Žgajnar 

(Avtorica fotografije Jana Oblak) 

Slika 64: Hiša kmetije Žgajnar 

(http://zgajnar.starivrh.si/) 

Slika 63: Vhod v hišo na kmetiji Žgajnar 

(Avtorica fotografije Jana Oblak) 
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apartma 

kozolec 

hiša 

bazen 

hlev 

 

Fasada ima nekatere poudarjene okrasne detajle na robovih sten in med nadstropji. Dvorišče 

je med hlevom in hišo, na katerem so postavili igrala in mize za goste. Kozolec so zaprli z 

deskami in mu naredili lesena tla ter strop, tako da v njem lahko gostijo obiskovalce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 66: Tloris kmetije Žgajnar 

(Avtorica skice Jana Oblak) 
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3.5.1. Analiza odgovorov 

 

1. Kdaj ste se začeli ukvarjati s turizmom na kmetiji? 

Kmetija 1 se s turizmom ukvarja od leta 1989, kmetija 2 od leta 1995, kmetija 3 od leta 1993 

in kmetija 4 od leta 1970. 

Najprej se je začela ukvarjati s turizmom kmetija, ki leži v neposredni bližini smučišča, 

sledila ji je kmetija, ki je zelo blizu smučišča in pohodne poti na Blegoš. Najkasneje se je s 

turizmom začela ukvarjati kmetija 3, ki v bližini nima veliko turističnih zanimivosti. 

Najstarejši kmečki turizem v Poljanski dolini je od leta 1970, takrat se je tudi kmečki turizem 

začel razvijati, kasneje so se za to vrsto turizma odločale še druge kmetije, največ pa v 

devetdesetih letih. 

 

2. Zakaj ste se odločili za kmečki turizem na kmetiji? 

Vse kmetije so se za ukvarjanje s turizmom odločile zaradi povečanja dohodka, ker je bil 

dohodek od kmetijstva premajhen za normalno življenje. 

Kmetije, ki se ukvarjajo s kmečkim turizmom, so premajhne, da bi se lahko preživele le s 

kmetijstvom, zato potrebujejo dopolnilno dejavnost, nekatere se odločijo za turizem. 

 

3. Ali se je vaše število prenočišč z leti spreminjalo? 

Kmetije so število prenočišč povečevale, kmetija številka 1 pa prenočišč ne nudi. Vse kmetije 

so glede števila prenočišč omejene z zakonom, tako da bi bilo lahko število večje, če bi to 

dopuščala zakonodaja. 

Vse kmetije so skozi leta povečevala število prenočišč, nekatere bi svoje kapacitete še vedno 

lahko povečale, vendar jih omejuje zakon, druge pa omejuje delovna sila in količina doma 

pridelane hrane. 
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4. Ali ste svojo ponudbo turistom povečali? 

Kmetija številka 1 svoje ponudbe ni povečevala, ker bi posledično primanjkovalo delovne sile 

in doma pridelane hrane. Vse ostale kmetije so svojo ponudbo povečale. Kmetija 2 je svojo 

ponudbo nadgradila s parkirnimi prostori, z igrali, z bazenom ter s prostorom za piknike. 

Kmetija 3 peče kruh s turisti, nudijo jim vožnjo s konjem, molžo krav in bazen ter jih vodijo 

na pohode. Kmetija 4 nudi bazen, jacuzzi, rekreacijsko sobo in vožnjo s traktorjem na Blegoš. 

Kmetije so svojo ponudbo povečevale z bazeni in igrali ter različnimi rekreativnimi 

aktivnostmi. Nekatere kmetije nudijo turistom možnost dela na kmetiji, tako da lahko pečejo 

kruh ali molzejo krave. 

 

5. Katere aktivnosti nudite obiskovalcem vaše kmetije? 

Kmetija 1 otrokom nudi igrala, za pohodnike pa sta v bližini Blegoš in Stari vrh. Kmetija 2 

ponuja smučanje, tek na smučeh, tenis, ribolov, šolo jahanja, savno in skakanje z zmajem. 

Kmetija 3 nudi gostom možnost rekreacije, kot so pohodništvo, tenis, tek na smučeh, kopanje 

v reki in bazenu, kolesarjenje, balinanje ter lov. Kmetija 4 nudi gostom smučanje, 

pohodništvo in kolesarjenje, ugotavljajo pa, da je vedno več turistov, ki ne ostajajo na kmetiji, 

ampak odhajajo na izlete po vsej Sloveniji, na kmetiji pa le prespijo. 

Aktivnosti temeljijo predvsem na rekreaciji in nudenju doživetij skozi vse leto. 

 

6. Ali se z opravljanjem te dejavnosti lahko preživi vsa družina? 

Z opravljanjem te dejavnosti se ne more preživeti nobena kmetija, ampak je to le dodatna 

dejavnost na kmetiji, vsem je to le dodaten vir zaslužka. 

Vse kmetije se ukvarjajo s turizmom za dodaten zaslužek, preživetje vse družine le s 

turizmom pa ni mogoče. 
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7. Kakšna je kulinarična ponudba za vaše goste? 

Vse kmetije pripravljajo večinoma doma pridelano hrano, jedi pa so tudi večinoma značilne 

za to območje. Kmetija 1 nudi do 90 % doma pridelane hrane, kmetija 3 je ekološka kmetija, 

tako da je vsa hrana eko, prav tako pa kmetija 4 nudi biopridelano zelenjavo in meso. 

Kmetije svojim gostom ponujajo domačo pridelano hrano in pijačo, ki se skušata čim bolj 

približati hrani, značilni za to področje. 

 

8. Ali je v vaši kulinarični ponudbi kakšna tradicionalna jed, ki je značilna 

za področje Poljanske doline? 

Kmetija 1 skuša gostom ponuditi hrano, značilno za svoj kraj in drugačno od hrane, ki jo je 

moč dobiti v gostilni. Nudijo drobne ajdove žgance, krvavice z meto, obaro brez moke in 

štruklje, značilne za te kraje. Kmetija 2 nudi gostom domač kruh in potico. Kmetija 3 ima v 

svoji ponudbi značilne kmečke jedi Poljanske doline, kmetija 4 nudi gostom visoško pečenko, 

loško smojko in žgance. 

Gospodinje pripravljajo značilno hrano za Poljansko dolino, ponudba se razlikuje, tudi glede 

na želje obiskovalcev. 

 

9. Ali ste morali hišo, ki je namenjena za turizem, preurediti in ali ste jo 

uredili skladno s tradicijo na tem področju? 

Kmetija 1 je hišo preuredila, naredili so dvojne sanitarije, okna so novejša, kar vidijo kot 

napako, ker so jih zamenjali z večjimi. Prostori so ostali isti, zamenjali so le opremo. Skrbijo, 

da so dodatki in rože v prostoru bolj starinski, značilni za ta kraj. Kmetija 2 se skladno s 

tradicijo preuredila prostore, nekatere so prezidali, da so dobili manjše sobe. Kmetija 3 je 

porušila staro hišo in naredila novo, v skladu z normativi in po načrtih stare hiše, 

uporabljenega je veliko lesa, nova hiša je enake oblike. Trudili so se, da so jo zgradili v 

skladu s tradicijo. Kmetija 4 ima zelo staro hišo, ki so jo kljub prenovi ohranili v stari obliki. 
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Hiše so prenovljene in preurejene za potrebe izvajanja kmečkega turizma. Nekatere kmetije so 

prenovljene v celoti, druge so samo predelane, na eni kmetiji pa so za potrebe turizma 

preuredili kozolec, ga zaprli in uredili kuhinjo ter jedilnico. 

 

10. Ali ste se prenove lotili sami ali ste projekt zaupali drugim? 

Le kmetija 1 se je obnove lotila sama, ostale so pri prenovi iskale zunanjo pomoč. Kmetiji 4 

je načrt prenove naredilo spomeniško varstvo, zdaj pa imajo arhitektko, ki prisluhne njihovim 

željam. 

Na kmetijah, kjer se resno ukvarjajo s turizmom, so se prenove lotili s pomočjo 

strokovnjakov, kar se tudi takoj opazi, saj so hiše prenovljene, vendar sama oblika in videz 

hiše nista spremenjena. 

 

11. Ali prostor funkcionira, kot ste želeli? 

Vse kmetije so s prenovo zadovoljne, prostor funkcionira, kot so želeli, le kmetiji 4 se hiša zdi 

premajhna ob večjem številu ljudi. 

Gospodarji so s prostori zadovoljni in njihov prostor funkcionira, kot so želeli. 

 

12. Kaj bi prostoru dodali, odvzeli? 

Kmetija 1 bi povečala vežo, da bi ob večjem številu gostov ti lahko plesali, kmetija 2 je 

zadovoljna s trenutnim stanjem. Kmetija 3 bi postavila kuhinjo na drugi konec hiše, kjer je 

manj sonca, kmetija 4 pa je zadovoljna s trenutnim stanjem, več dajo na zadovoljstvo gostov 

kot na njihovo količino. 

Kmetije velikokrat gostijo zaključene družbe, kar pomeni večje število ljudi, kar pa je lahko 

težava pri velikosti prostorov, saj se gostje počutijo utesnjeno. Pomembna je tudi lega 

prostorov v hiši. 
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13. Kakšna je bila funkcija prostora pred prenovo? 

Kmetiji 1 in 4 sta prostor uporabljali kot hišo – dnevni prostor. Kmetija 2 je zapolnila prazne 

prostore in kaščo, kmetija 3 pa je preuredila kozolec ter naredila novo hišo. 

Kmečkemu turizmu so največkrat namenjeni dnevni prostori hiše, nekateri pa so za potrebe 

turizma preuredili druge prostore ali objekte na kmetiji. 

 

Z analizo odgovorov na vprašanja št. 1, 3, 4, 5, 7 in 8 lahko hipotezo 1 potrdim. Vse 

spraševane kmetije svojo ponudbo dopolnjujejo in jo skušajo čim bolj približati obiskovalcem. 

Kmetije povečujejo število prenočišč in ponudbo aktivnosti na kmetiji ter v bližnji okolici. 

Tudi ponudba hrane temelji na domačnosti ter tradiciji. 

Z analizo odgovora na vprašanje št. 2 in odgovora na vprašanje št. 6 lahko potrdim hipotezo 

2. Odgovori dokazujejo, da je prihodek od dopolnilne dejavnosti na kmetiji prenizek za 

preživetje celotne družine in se ta ne more preživeti le s to dejavnostjo. 

Analiza odgovorov na vprašanja št. 9, 10, 11, 12 in 13 hipotezo 3 potrdi. Vse kmetije, ki se 

ukvarjajo s turizmom, so svoje hiše prenovile v notranjosti in zunaj. Notranjost hiše se je 

spremenila predvsem na račun prostora za goste in kuhinjo, medtem ko se zunanjost hiše 

zaradi gostov ni spreminjala. Večina kmetij je za obnovo hiše poiskala pomoč arhitektov, le 

ena kmetija se je obnove lotila brez strokovne pomoči, za kar pa jim je danes žal. 
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3.6.  Predlog učne enote  

 

UČITELJEVA PRIPRAVA  

Priimek in ime učitelja: Oblak Jana 

Šola: Osnovna šola 

Razred: 9 

Predmet: Sodobna priprava hrane 

Učna tema: Tradicionalni in drugačni načini prehranjevanja 

Učna enota: Tradicionalne jedi 

 

Operativni učni cilji:  

 Učenec pozna nacionalne in drugačne načine prehranjevanja 

 Učenec analizira nacionalne jedi na podlagi poznavanja posamezne dežele 

 Učenec analizira pozitivne in negativne posledice tradicionalnega prehranjevanja 

 Učenec oceni ustreznost tradicionalne prehrane z vidika zagotavljanja dobrega zdravja 

 Učenec pripravi in senzorno, fiziološko in tehnološko ovrednoti nacionalno jed 

Didaktične oblike:  

 Skupinska 

 Frontalna 

 Individualna  

Metode:  

 Razlaga 

 Razgovor 

 praktično delo  

 

Učna sredstva:  

 Učila: delovni list, učbenik. 

 Pripomočki: tabla, računalnik, power point 
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Ureditev delovnega mesta (skica):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVEDBA UČNE URE  

 

Etape 

 

Učitelj 

 

Dijak 

Metode 

dela 

 

Čas 

UVAJANJE 

 

Pozdravi dijake in 

jim razloži potek 

ure. Skupaj pridejo 

do razlage, kaj je to 

tradicionalna hrana 

Odzdravi in posluša. Razlaga, 

diskusija 

10 min 

NOVO ZNANJE 

 

 

 

Poda in vodi dijake 

do novega znanja 

tradicionalni 

prehrani in njenih 

osnovnih 

značilnostih. 

Pomembne podatke 

Posluša, odgovarja na 

zastavljena vprašanja, 

sprašuje, zapisuje si 

nove informacije. 

Razlaga, 

razgovor 

20 min 
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predstavi s pomočjo 

power pointa in 

table. Med 

razgovorom z dijaki 

o pozitivnih in 

negativnih lastnostih 

tradicionalne 

prehrane glavne 

značilnosti piše na 

tablo. 

PONAVLJANJE 

 

Učence razdeli v več 

skupin in jim razdeli 

recepte in 

pripadajoče 

sestavine za 

pripravo 

tradicionalnih jedi. 

Učencem pomaga 

med pripravo hrane 

z nasveti, ter 

spremlja potek 

priprave hrane.  

Posluša, pripravlja 

jedi po receptu 

Razlaga, 

razgovor, 

Praktično 

delo 

45 min 

 

ZAKLJUČEK 

 

 

 

 

Z učenci poizkušajo 

pripravljeno hrano 

in jo ovrednotijo. Z 

zastavljanjem 

vprašanj učencem 

ponovi novo snov. 

Poizkušajo 

pripravljeno hrano in 

jo ovrednotijo. 

Poslušajo in 

odgovarjajo na 

zastavljena vprašanja. 

Razgovor. 

15 min 
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4. ZAKLJUČEK 

Cilj diplomske naloge je bil predstaviti razvoj kmečkega turizma v Poljanski dolini in 

analizirati ponudbo na obravnavanih kmečkih turizmih. Cilj je bil tudi analizirati možnost 

samozaposlovanja na kmečkih turizmih ter analizirati kmečko hišo, v kateri se izvaja 

turistična dejavnost v Poljanski dolini. 

Turizem je gospodarska dejavnost, ki zadovoljuje potrebe turistov. Kmečki turizem je 

dopolnilna dejavnost na kmetiji, ki turistom nudi posebno obliko turizma. Za turizem na 

kmetiji je potrebna vključitev celotne družine in kmetije v to dejavnost. 

V diplomskem delu sem ugotovila, da je ponudba kmečkih turizmov v Poljanski dolini zelo 

pestra in da se še povečuje. Kmetje svojim gostom ponujajo vedno več, od kulinaričnih 

posebnosti do najrazličnejših aktivnosti na kmetiji in v okolici. Večina kmečkih turizmov 

nudi tradicionalne loške jedi, pripravljene iz domačih sestavin. Pestra je tudi ponudba 

aktivnosti na kmetiji in pohodništva ter druge rekreacije. Celotno ponudbo so kmečki turizmi 

skozi leta dopolnjevali in povečevali – s to ugotovitvijo potrjujem hipotezo 1. V Poljanski 

dolini se je število kmečkih turizmov skozi leta zelo spreminjalo, zdaj pa jih je ostalo le še 

nekaj, ti pa se tej dejavnosti zelo posvečajo in skušajo gostom nuditi le najboljše. 

Na kmetijah v Poljanski dolini, kjer se ukvarjajo s kmečkim turizmom, to dejavnost 

opravljajo le kot dodatno dejavnost in jim zaslužek od turizma pomeni le dodaten dohodek. 

Vsi intervjuvani kmetje menijo, da se s kmečkim turizmom ne more preživeti vsa kmetija, s 

čimer potrjujem hipotezo 2. Kmetje, ki se ukvarjajo s kmečkim turizmom, se poleg te 

dejavnosti ukvarjajo še s pridelavo zelenjave, govedorejo, sirarstvom ali pa hodijo v službo. 

Nekaterim ta dopolnilna dejavnost omogoča lažjo prodajo doma pridelanih izdelkov (sir, 

mesni izdelki ipd.). 

Za kmečki turizem je zelo pomembno, da sta poleg pestre ponudbe tudi zgledno urejena 

okolica kmetije in kmečka hiša. Vsi kmečki turizmi, ki so sodelovali v intervjuju, so obnovili 

kmečke hiše, notranjost pa so tudi preuredili. Največkrat so preuredili t. i. hišo (dnevni 

prostor) v prostor za goste z mizami in stoli. Preurejene so tudi kuhinje in sanitarije. Nekatere 

kmetije so prostor za goste uredile tudi v kozolcih ali pa v drugih prostorih hiše. 
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Zunanjost hiše je, največkrat s pomočjo arhitektov, obnovljena po tradicionalnih oblikah in z 

barvami, ki so značilne za to okolje. Urejena imajo tudi parkirišča za goste in igrala za otroke. 

S to ugotovitvijo lahko potrdim hipotezo 3. 

Ker je za turiste zelo pomemben videz okolice, morajo tudi turistične kmetije velik del 

zaslužka nameniti njenemu urejanju. Pri tem bi morala biti v pomoč tudi občina, ki bi morala 

sodelovati pri izgradnji in obnovi cestne infrastrukture, urejanju vaških središč ter lažji 

dostopnosti turistično pomembnih ustanov. Občina sodeluje v evropskih projektih za razvoj 

podeželja, kjer uspešno pridobiva denar za urejanje kanalizacije in širokopasovnega interneta. 

Zaradi pomanjkanja denarja pa so se zaprle nekatere pošte, zmanjšuje se število trgovin in s 

tem posledično tudi ponudba za turiste. 
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6. PRILOGE 

Priloga 1: Recepti 

V prilogi so zbrani recepti za jedi, ki so značilne za Poljansko dolino. Nekateri recepti so že 

zelo stari, nekateri so med domačini že pozabljeni, nekateri pa so še vedno med glavnimi 

jedmi v Poljanski dolini. 

Podmetena juha z luštrekom 

3 l slanega kropa 

3 žlice moke 

1 šopek sesekljanega luštreka 

5–6 jajc 

1 dl kisle smetane 

V slan krop zakuhamo podmet iz moke in mrzle vode ter sesekljan luštrek. Vre naj nekaj 

minut, nato prilijemo razžvrkljana jajca in nazadnje smetano. Ko juha dobro prevre, je 

pripravljena (http://www.slovenske-jedi.si/gorenjska.html). 

 

Loška mešta 

1 kg krompirja 

75 dag ajdove moke 

1 l vode 

3 dl maslovnika 

sol 

čebula  

 

Krompir olupimo, narežemo na kose in pol ure kuhamo. Dodamo ajdovo moko in še pol ure 

kuhamo. Del vode odlijemo. Krompir zmečkamo in moko razmešamo. Mešto stresemo v 

skledo. Na maslovniku rjavo popražimo na lističe narezano čebulo, malo posolimo in 

zabelimo. Ponudimo kot prilogo k mesu (Bogataj, 2005). 
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Loška smojka 

10 manjših rep 

pol skodelice prosene kaše 

0,5 l vode 

maščoba za zabelo 

sol 

Repe olupimo, na vrhu izvotlimo in zložimo v pekač ali lonec. Luknje na vrhu repe nadevamo 

z malo pokuhano (5 minut) proseno kašo. Zalijemo s slanim kropom, dodamo preostalo 

surovo kašo in pečemo 45 minut ali več v pečici, da se repa zmehča in je njena skorja 

zlatorumena. Potem jo zabelimo z razpuščeno maščobo in ponudimo (Bogataj, 2008). 

 

Kislo zelje s fižolom 

50 dag kislega zelja 

50 dag fižola 

1 lovorov list 

pol čebule 

1 žlica olja 

1 žlica ocvirkov 

kumina 

sol 

Kislo zelje potresemo s kumino in ga skuhamo. Dodamo mu pol čebule, prepražene na olju, 

lovorov list in brinove jagode. Posebej skuhamo namočen fižol in ga s fižolovko vred 

vmešamo v zelje. Jed zabelimo z ocvirki. To je starejša jed, ki so jo kmečke gospodinje v 

Poljanski dolini večkrat pripravljale. H kisli repi in fižolu so primešali še ješprenj, zabelili z 

ocvirki in jed izboljšali s kislo smetano (Kuhar, 1998). 

 

Loška medla ali miedla 

10 pesti prosene kaše 

10 žlic bele ali ajdove moke 

10 dag masti 

5 dag moke 

sol 
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Oprano proseno kašo zakuhamo v tri litre slanega kropa. Med kuhanjem prilijemo podmet iz 

bele ali ajdove moke. Jed naj bo srednje gosta. Na masti zarumenimo moko in medlo 

zabelimo (Hafner, 1982). 

 

Škofjeloška mešanica 

Kakor že naslov pove, je to loška jed, ki pa so jo pripravljali tudi v okolici in v Poljanski ter 

Selški dolini. Fižol posebej skuhamo. V drugi posodi kuhamo kislo zelje, ki mu na vrh damo 

namočen ješprenj, da se ne prižge. Oboje malo osolimo. Ko je oboje kuhano, zmešamo. 

Zabelimo s svetlim prežganjem. Na boljših in večjih kmetijah ter v mestu so to jed izboljšali s 

kislo smetano (Hafner, 1982). 

 

Visoška pečenka 

1,5 kg svinjske zarebrnice 

1–2 korenčka 

maščoba za pečenje 

6 limoninih rezin 

2 stroka česna 

lovorov list 

6 nageljnovih žbic 

peteršilj 

poper 

kumina 

sol 

Stara mama na Visokem je na cvetno nedeljo pripravila svinjsko pečenko po svojem lastnem 

receptu. Spekla je cel kos svinjske zarebrnice – kare od vratu do križa. Hrbet je razdelila na 

dva enaka dela. Meso je sama izkoščičila. Meso položimo na leseno desko s hrbtno stranjo 

navzdol. Na notranji strani zarežemo po sredini in po vsej dolžini z nožem 1 cm globoko. 

Meso posolimo, popopramo, potresemo s kumino. V zarezo vložimo korenje, ki smo ga 

razrezali na tretjino debeline in prekuhali v slani vodi. V meso zataknemo nageljnove žbice, 

notranjo stran mesa obložimo s tankimi, razpolovljenimi rezinami česna, s peteršiljem in 

koščki lovorovega lista. Rulado previjemo z močno vrvico, tako kot povežemo zvito šunko. 

Rulado počasi pečemo na pekaču v krušni peči ali v pečici, lahko pa tudi na ražnju. Pečemo 



OBLAK, Jana (2015). Razvoj kmečkega turizma v Poljanski dolini. Diplomsko delo. PeF UL 

95 

 

za vsak kilogram uro in četrt. Peči moramo počasi, da bo površina rjavo hrustavo zapečena, 

toda ne pretrda. To pečenko lahko ponudimo tudi mrzlo (Hafner, 1982). 

 

Mali loški kruhek 

2,5 kg ržene moke 

1,5 kg cvetličnega medu 

2 žlički zmletega cimeta 

žlička stolčenih klinčkov 

pol žličke zmletega popra 

4 dag jelenove soli 

Med segrejemo, prilijemo zajemalko tople vode in premešamo, da se popolnoma razpusti. 

Uporabljamo samo cvetlični med, kajti z drugim medom bo testo kašnato in se ne bo dalo 

gladko obdelati. Razpuščen med ohladimo. Iz moke, medu, dišav in z dodatkom jelenove soli 

zgnetemo gladko testo. Počivati mora 2–3 ure. Testo razdelimo na hlebčke za posamezne 

modle. Model premažemo z medico, vtisnemo vanj testo in ga pustimo dobro uro v njem. 

Podobnjake vzamemo iz modlov in jih zložimo na desko. Pečemo jih šele po 24 urah. Peči 

moramo počasi in ne v prevroči pečici. Pred koncem peke površino podobnjakov premažemo 

z medico, nato jih pustimo v pečici samo toliko časa, da se prevleka posuši. Spretne 

gospodinje ročno oblikujejo podobnjake v obliki srca, pipe in zvezde. To oblikovanje zahteva 

spretne roke, veliko estetskega čuta in mnogo potrpežljivosti. Običajni ornamenti so cvetovi, 

žitna klasja, verižica, včasih tudi napisi, če ima podobnjak poseben darilni namen (Hafner, 

1982). 

 

Škofjeloški lect 

¼ kg cvetličnega medu 

45 dag ržene moke 

1 dag pepelike 

olje 

cimet 

klinčki 

muškatni orešček 
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Iz naštetih sestavin zgnetemo gladko testo, ga razvaljamo in položimo na premazan pekač. Na 

pekaču naj počiva od 24 do 30 ur. Pečemo ga v pečici tri četrt ure. Še toplega premažemo z 

oljem in razrežemo na rezine (Hafner, 1982). 

 

Sok 

Sok je ena najstarejših kmečkih jedi. V preteklosti, pred prvo svetovno vojno, je bil na mizi 

vsak dan. V osoljeno vrelo vodo zakuhamo koruzno, ječmenovo, ajdovo ali pšenično moko. 

Ves čas mešamo in pustimo vreti nekaj minut. Jed, pokrita s pokrovko, naj še nekaj časa stoji. 

Zabelimo z mlekom, maslom, smetano ali ocvirki (Bogataj, 2005). 

 

Krompirjeva kaša z masngom 

krompir 

prosena kaša 

maslo 

moka 

sol 

Krompir olupimo, narežemo na kocke in do polovice skuhamo. Dodamo proseno kašo in vse 

skupaj še nekaj časa kuhamo. Ko je jed kuhana, jo pretlačimo. V ponvi segrejemo maslo, ga 

posolimo in dodamo moko. Masng malo pokuhamo in z njim zabelimo kašo (Bogataj, 2005). 

 

Češpljevec ali češpuvc 

suhe češplje 

moka 

maslo 

Suhe češplje skuhamo v vodi, poberemo pečke in dodamo malo moke ter masla. Ponudimo 

kot prilogo h krompirjevim žgancem, zabeljenim z ocvirki (Bogataj, 2005). 
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Jabčnk 

jabolka 

bela ali koruzna moka 

sladkor 

maslo 

Olupljena, na krhlje narezana jabolka, kuhamo v malo vode. Nato jih zmečkamo v kašo, 

dodamo malo moke in sladkorja ter se malo pokuhamo. Zabelimo z maslom (Bogataj, 2005). 

 

Pečena polenta z jabolki 

polenta 

mleko 

sladkor 

maslo 

jabolka 

Polento zakuhamo na mleku ali vodi, dodamo sladkor in maslo. Odstavimo, ko še ni čisto 

skuhana, ter jo vlijemo v pekač. Nanjo naribamo jabolka in po želji dodamo cimet. Čez 

jabolka lahko polijemo tudi zmes iz smetane in jajca ter vse skupaj zapečemo v pečici 

(Bogataj, 2005). 

 

Pečeni bob z zaseko 

1 kg boba 

0,5 kg čebule 

20 dag zaseke ali ocvirkov 

2 paradižnika 

vejica zelene 

šop peteršilja 

majaron 

timijan 

3 stroki česna 

1 žlička mlete sladke paprike 

10 dag prekajene slanine 

kislo mleko 

Bob v zrnu skuhamo do mehkega in ga odcedimo. V posodi spražimo na zaseki ali ocvirkih 

drobno nasekljano čebulo. Ko postekleni, dodamo najprej na kocke narezano slanino in 
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paradižnik, nato pa še kuhan in odcejen bob ter začimbe. Vse skupaj stresemo v pekač in v 

pečici zapečemo. Preden jed ponudimo, jo polijemo s kislim mlekom. Zraven tekneta jabolčni 

mošt in rženi kruh (Bogataj, 2005). 

 

Slepa žonta 

1 l kislega mleka 

1 l sladkega mleka 

1 dl kisle smetane 

5 dag bele moke 

sol 

Zmešamo sladko in kislo mleko ter kislo smetano. Počasi kuhamo in pri tem ves čas mešamo. 

Med mešanjem dodamo podmet iz hladne vode in bele moke, lahko pa tudi ajdove. Jed dobro 

prevremo in z njo prelijemo ajdove ali koruzne žgance (Bogataj, 2005). 

 

Kumare v solati 

kumare 

krompir 

kis 

olje 

sol 

poper 

kisla smetana 

Kumare narežemo na kolobarčke in dodamo na kocke narezan kuhan krompir. Vse skupaj 

začinimo s kisom, oljem, soljo, poprom in kislo smetano (Bogataj J., Na Gorenjskem je fletno 

in okusno). 

Trjak 

črne bezgove jagode sladkor 

Črne bezgove jagode stisnemo, da dobimo sok. Precedimo. Sok kuhamo na zmernem ognju 

dva dneva, da voda izpari in ostane gosta črna tekočina. Po okusu dodamo sladkor ali med. 
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Včasih so žlico terjaka vkuhali v vrelo vodo in nastal je topel napitek, ki so ga pili ob 

prehladih (Bogataj, 2005). 

 

Poštengana kaša 

1 kg kaše, slan krop  

15 dag suhe slanine  

 

1 čebula 

V vroči vodi oprano, prej prebrano kašo zakuhamo v slan krop in kuhamo, da se kaša zmehča. 

Jed mora biti gosta. Damo jo v skledo, jo z žlico, pomočeno v maščobo, najprej zgladimo, 

nato pa napravimo z žlico po površini več vdolbin. Na slanini prepražimo čebulo in z njo 

zabelimo kašo (http://www.slovenske-jedi.si/gorenjska.htm).  
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Priloga 2: Intervjuji 

 

TURISTIČNA KMETIJA ANDREJON 

1. Kdaj ste se začeli ukvarjati s turizmom na kmetiji? 

Oktobra leta 1989. Letos bomo imeli že 21 let. 

2. Zakaj ste se odločili za kmečki turizem na kmetiji? 

Zaradi povečanja dohodka, ker se na naši kmetiji ne da preživeti samo s tem. 

3. Ali se je vaše število prenočišč z leti spreminjalo? 

Gostom ponujamo samo hrano, prek krožnika prodajamo svoje izdelke in kuhane stvari. 

4. Ali ste svojo ponudbo turistom povečali? 

Smo ostali na istem in tako imamo namen ostati, ker mislim, da je gostiln in velikih turističnih 

kmetij dovolj. Če bi povečevali, bi morali zaposliti ljudi in tudi pridelati ne bi mogli dovolj. 

5. Katere aktivnosti nudite obiskovalcem vaše kmetije? 

Lahko gredo na Blegoš, Stari vrh. Otroci imajo igrala. 

6. Ali se z opravljanjem te dejavnosti lahko preživi vsa družina? 

Ne, v sklopu cele kmetije pa se bo morala. Prej je mož hodil v službo, dodajamo pa novo 

dejavnost, sirarstvo, ker imamo premalo mleka za oddajo, zato smo se odločili, da bomo 

domače mleko predelali in skušali prodati doma. Povečevali smo število živine ter količino 

doma pridelane zelenjave, da nam ni treba kupovati. 

7. Kakšna je kulinarična ponudba za vaše goste? 

Obara in žganci, pečenice, krvavice, kisla repa. Kosila. Kar skuhamo, 90 % pridelamo doma. 

Tudi meso, vsa zelenjava, krompir. Kruha v 21 letih nismo dali kupljenega na mizo. Pečemo 

cele krače, značilni so tudi bobi, to so krofi brez marmelade. 

8. Ali je v vaši kulinarični ponudbi kakšna tradicionalna jed, ki je značilna 

za področje Poljanske doline? 
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Drobni ajdovi žganci so značilni za naše kraje. Krvavice z meto so tudi značilne za naše 

področje. Obara brez moke. Štruklje narežemo tako, da niso okrogli, vlečeno testo samo 

namažemo z maslom in posujemo z orehi. Gostom skušamo ponuditi drugačno hrano, kot jo 

lahko dobijo v gostilnah. 

9. Ali ste morali hišo, ki je namenjena za turizem, preurediti in ali ste jo 

uredili skladno s tradicijo na tem področju? 

Malo smo jo preuredili. Sanitarije smo morali narediti dvojne. V skladu s tradicijo nismo 

mogli narediti, ker so okna že pred tem zamenjali z velikimi. Stene so ostale debele. Imamo 2 

prostora, eden je tukaj v pritličju in eden v prvem nadstropju. Prostor je ostal isti, zamenjali 

smo opremo. Najprej smo odnesli ven kavč, potem še veliko kmečko mizo in omaro. Če je 

več obiskovalcev, prinesemo dodatne mize. Zavese in lestence imamo starinske. Zavese so 

»naštikane«, gledamo tudi, da imamo v prostoru stare rože, takšne, ki so jih imeli včasih. Če 

hočeš imeti kmečki turizem s 5 zvezdicami, pa od tebe zahtevajo stvari, ki za kmečke turizme 

niso značilni, kot so jacuzzi, savne … To za naše kraje ni značilno. 

10. Ali ste se prenove lotili sami ali ste projekt zaupali drugim? 

Vse smo naredili sami. Nihče nam ni delal načrtov, vse smo naredili sami. 

11. Ali prostor funkcionira, kot ste želeli? 

Da, čeprav nekateri pogrešajo kavč. Tudi če se prenehamo ukvarjati s turizmom, je prostor še 

vedno funkcionalen. 

12. Kaj bi prostoru dodali, odvzeli? 

Edino, kar bi spremenila, če bi lahko, bi povečala vežo. Če imamo zaključeno družbo, 

ljudje nimajo prostora za ples. 

13. Kakšna je bila funkcija prostora pred prenovo? 

Bila je hiša, edini dnevni prostor v hiši. Kuhinje nismo povečevali, ker je ne moremo 

povečati. Posodobili smo kuhinjo, zamenjali smo opremo. 
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KMEČKI TURIZEM BOŠTJANOVC 

1. Kdaj ste se začeli ukvarjati s turizmom na kmetiji? 

Leta 1995. 

2. Zakaj ste se odločili za kmečki turizem na kmetiji? 

Zaradi povečanja dohodka, kot dopolnilna dejavnost. 

3. Ali se je vaše število prenočišč z leti spreminjalo? 

Da, povečali smo število apartmajev, tako da imamo zdaj 12 ležišč. 

4. Ali ste svojo ponudbo turistom povečali? 

Da, gostom ponujamo ogrevani bazen, brezžični internet, pokrit parkirni prostor, varovano 

parkirišče za motor, prostor za piknike, otroško igrišče, uporabo ležalnikov in senčnikov. 

5. Katere aktivnosti nudite obiskovalcem vaše kmetije? 

Smučanje, tek na smučeh, tenis, ribolov, šolo jahanja, savno, zmajarstvo, kulinarična 

gostišča. 

6. Ali se z opravljanjem te dejavnosti lahko preživi vsa družina? 

Ne, s kmetijo in turizmom se lahko preživi ena oseba. 

7. Kakšna je kulinarična ponudba za vaše goste? 

Ponujamo jim le zajtrk, ki pa vključuje domačo hrano. 

8. Ali je v vaši kulinarični ponudbi kakšna tradicionalna jed, ki je značilna 

za področje Poljanske doline? 

Kruh, potica. 

9. Ali ste morali hišo, ki je namenjena za turizem, preurediti in ali ste jo 

uredili skladno s tradicijo na tem področju? 

Morali smo narediti prezidave prostorov, da smo dobili manjše prostore, preurejali pa smo 

skladno s tradicijo. 
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10. Ali ste se prenove lotili sami ali ste projekt zaupali drugim? 

Sami, s strokovno pomočjo drugih. 

11. Ali prostor funkcionira, kot ste želeli? 

Da 

12. Kaj bi prostoru dodali, odvzeli? 

Trenutno nič. 

13. Kakšna je bila funkcija prostora pred prenovo? 

Prostori so bili prazni, en prostor je bila kašča, shramba. 
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KMEČKI TURIZEM LJUBICA 

1. Kdaj ste se začeli ukvarjati s turizmom na kmetiji? 

Leta 1993, v hiši smo imeli sobe in pa prostor kot jedilnico. 

2. Zakaj ste se odločili za kmečki turizem na kmetiji? 

Za dodaten dohodek na kmetiji. 

3. Ali se je vaše število prenočišč z leti spreminjalo? 

Leta 2009 smo povečali število prenočišč s 15 na 20 in imamo 2 apartmaja. Sobe so 

dvoposteljne, triposteljne, petposteljna, vse pa mora biti povezano z normativi. 

4. Ali ste svojo ponudbo turistom povečali? 

Pečemo kruh, kdor želi, če več gostov želi, ga lahko skupaj pečemo, da jim pokažem. Vožnja 

s konjsko opremo, od začetka tega ni bilo. Tudi v hlev lahko gredo, tudi molzejo lahko na 

roke. Bazen smo naredili. Pohodništvo, gremo tudi z njimi na pohode. 

5. Katere aktivnosti nudite obiskovalcem vaše kmetije? 

Poleg mirne okolice in svežega zraka ponujamo gostom skozi vse leto številne možnosti 

rekreacije. Naj bo to le kratek sprehod v naravi, malo daljši pohod na Bukov vrh, na Pasjo 

ravan, Sv. Urbana,  za najbolj vztrajne pa ob primernem letnem času in vremenu seveda 

pohod na Blegoš ali Lubnik. Želni športnih aktivnosti si lahko privoščijo v okolici tenis, tek 

na smučeh, kopanje v reki, ribolov, kolesarjenje, balinanje ali lov.  Pozimi lahko smučajo na 

smučiščih Cerkno,  Stari vrh, Krvavec, zvečer pa sledi sprostitev v naših lepo opremljenih in 

čistih prostorih. Poskrbljeno je tudi za najmlajše, ki se lahko sankajo na namenskem prostoru 

v neposredni bližini kmetije. Za vse izletniške užitkarje priporočamo izlet v Škofjo Loko, 

Kranj, na Bled, Jezersko, v Ljubljano in Postojno. 

6. Ali se z opravljanjem te dejavnosti lahko preživi vsa družina? 

Ne. Še vedno je treba obdelovati kmetijo, registrirano imamo tudi predelavo mesa. 

7. Kakšna je kulinarična ponudba za vaše goste? 
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Smo ekološka kmetija, vso zelenjavo imamo eko. Lahko dobijo jedi, značilne za naše kraje: 

ajdovi žganci, visoška pečenka s sladkim zeljem, dobijo lahko tudi loško smojko. Čisto 

poljanska jed pa so drobnjakovi štruklji v juhi. Postrežemo pa z vsem. Otrokom postrežemo, 

kar imajo radi, dobijo žgance za zajtrk, domače namaze, hitre prehrane ni. Zelo radi imajo 

juho z rezanci, pečenega piščanca, pire krompir, špinačo, vse doma pridelano. 

8. Ali je v vaši kulinarični ponudbi kakšna tradicionalna jed, ki je značilna 

za področje Poljanske doline? 

Da. 

9. Ali ste morali hišo, ki je namenjena za turizem, preurediti in ali ste jo 

uredili skladno s tradicijo na tem področju? 

Seveda, ker mora biti vse v skladu z normativi. Prenovo smo si zamislili sami, ideje smo 

posredovali arhitektom, ki so jih izrisali in prilagodili normativom. Hiša je nova, narejena je 

po načrtih prejšnje, stare hiše. Gledali smo, da je enake oblike, z veliko lesa. Trudili smo se, 

da bi bilo v skladu s tradicijo, zdaj bolj gledajo na to. Nekaj besede je imelo tudi spomeniško 

varstvo. 

10. Ali ste se prenove lotili sami ali ste projekt zaupali drugim? 

Drugim, prenavljali smo tudi sami. 

11. Ali prostor funkcionira, kot ste želeli? 

Da. 

12. Kaj bi prostoru dodali, odvzeli? 

Kuhinjo bi postavila na drugi konec, ker je zdaj na sončnem koncu in je sonce ves dan. 

13. Kakšna je bila funkcija prostora pred prenovo? 

Tukaj je bil kozolec, staro hišo smo podrli in naredili novo. 

 

 



OBLAK, Jana (2015). Razvoj kmečkega turizma v Poljanski dolini. Diplomsko delo. PeF UL 

106 

 

KMEČKI TURIZEM ŽGAJNAR 

1. Kdaj ste se začeli ukvarjati s turizmom na kmetiji? 

1970. leta, takrat ko so se odprle žičnice. 

2. Zakaj ste se odločili za kmečki turizem na kmetiji? 

Zaradi izboljšanja finančnega položaja. Takrat je bil velik pobudnik kmečkega turizma župan 

gospod Krvina. 

3. Ali se je vaše število prenočišč z leti spreminjalo? 

Nekaj se je, veliko pa ne zaradi omejitev. Ko smo zadnjič adaptirali, smo imeli 18 ležišč, zdaj 

jih imamo 24. 

4. Ali ste svojo ponudbo turistom povečali? 

Potrebe turistov se z leti spreminjajo. Včasih sta bili dovolj hrana in postelja, zdaj je potrebno 

z njimi vzpostaviti prijateljski odnos. Ljudje pričakujejo aktivne počitnice in ne le počitka. 

Uredili smo bazen, jacuzzi, spodaj je rekreacijska soba. Poskrbljeno je za animacijo. Peljemo 

jih na izlet, tudi s traktorjem na Blegoš. 

5. Katere aktivnosti nudite obiskovalcem vaše kmetije? 

Za otroke so igrala, odvisno od skupine. Nekateri hodijo po hribih, nekateri križarijo po vsej 

Sloveniji, vsako leto pa je manj tistih, ki bi se več časa zadrževali na kmetiji. Pozimi je 

smučanje, poleti pa pohodništvo, kolesarjenje. Smo izhodiščna točka za vso Slovenijo. 

6. Ali se z opravljanjem te dejavnosti lahko preživi vsa družina? 

To je dodatna dejavnost. Nimamo dovolj delovne sile, tako da nudimo polpenzion, je le 

dodaten prihodek. 

7. Kakšna je kulinarična ponudba za vaše goste? 

Trend je, da bi bilo čim bolj domače. Prilagodiš se skupini, ki jo dobiš, da hrano poje. Tujcem 

skuhamo žgance, vendar jih ne jedo. Sestavine so pomembne, zelenjava je domača, 

biopridelana, goveje meso. Način priprave, da se počasi skuha, na štedilnik na drva. Mora biti 

pa tudi ljubezen do kuhanja. 
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8. Ali je v vaši kulinarični ponudbi kakšna tradicionalna jed, ki je značilna 

za področje Poljanske doline? 

Da, visoška pečenka, loška smojka, žganci. 

9. Ali ste morali hišo, ki je namenjena za turizem, preurediti in ali ste jo 

uredili skladno s tradicijo na tem področju? 

Da, ohranili smo staro hišo, je nismo modernizirali. Ljudem je to všeč, ker je hiša zelo stara. 

10. Ali ste se prenove lotili sami ali ste projekt zaupali drugim? 

V 70. letih ali še nekaj let prej je načrt naredilo spomeniško varstvo, sedaj pa imamo kolegico 

arhitektko, ki je naredila načrt po naših željah. 

11. Ali prostor funkcionira, kot ste želeli? 

Smo kar zadovoljni. Kmečka hiša je mogoče ob veliki količini ljudi malce tesna, gosti se 

morajo stisniti. Pomembno je, da je odnos do turistov topel. Hiša ni vlažna, izolacija je dobra, 

tudi estetsko je hiša lepo narejena. 

12. Kaj bi prostoru dodali, odvzeli? 

Vezani smo na okvirje, ki jih imamo. Pred 15 leti smo imeli idejo, da bi celo hišo porušili in 

naredili novo, vendar se za to nismo odločili, ker je starih hiš vedno manj. Vezani smo na to, 

kar imamo. Smo zadovoljni, ker naš cilj ni kvantiteta, bolj nam je pomembno, da so gostje 

zadovoljni. 

13. Kakšna je bila funkcija prostora pred prenovo? 

To je bila kmečka hiša. 

 

 


