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KMETIJSTVO 
IN TURIZEM

ki jih kmetijstvu, gostinstvu in turizmu 
OdkrivamO prilOžnOsti, 

prinašata korona in  
evropska gastronomska regija



MOJ NAČIN
POVEZOVANJA
ZA PRIHODNOST.

#ifeelsLOVEnia
#myway
#tasteslovenia

Slovenija kot ponosna nosilka naziva
Evropska gastronomska regija 2021
spodbuja razvoj zelenih dobavnih verig za
avtentično doživetje slovenske gastronomije.

www.slovenia.info
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Koronske klofute 
in Michelinove 
zvezdice

Korona je šok, ni pa katastrofa, prilagodili smo se in 
spremenili kakšne navade, na marsikaterem področju 
pa nam je nastavila ogledalo. Videli smo, kje škripa in 
kje nam gre. Korona je dober čas za kreativni preboj, 

iskanje novih priložnosti in partnerskih povezovanj.

Turistične kmetije so druga drugi priskrbele goste. Tri turistične 
kmetije so tržile skupni paket, ki je gostom prinesel po dve pre-
nočitvi na vsaki kmetiji, v tednu dni pa so tako obiskali in doživeli 
tri regije. Želimo si, da bi bilo takšnega povezovanja še več.

Turistični boni so marsikomu rešili poletno sezono in to je dobro. 
Dobro je tudi, da smo dobili Michelinov vodnik in prve zvezdice, 
ki jih bomo lahko prihodnje leto, ko se bo Slovenija promovirala 
kot evropska gastronomska regija, še bolje izkoristili. Idej in na-
črtov ni malo. Podpora ministrstev, Slovenske turistične organi-
zacije in drugih ustanov je pri tem pomembna, a veliko lahko na-
redi vsak sam. Od gosta, kmetije, zadruge do gostilne, hotela ...

Kje kupujete hrano, kam hodite na kozarec vina, kje preživljate 
dopust, kam zavijete na večerjo? Po čem si boste zapomnili po-
letno sezono? Sama po maskah, počitnicah na Krasu, Štajerskem 
in v posoških hribih, pa tudi po uživanju v eni od gostiln iz Miche-
linovega vodnika. Zdaj pa je čas za delo, nove ideje in projekte.

Petra Šubic,  
urednica priloge

petra.subic@finance.si

Kmetijstvo in turizem  
je posebna priloga  
revije Finance Manager.
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Kriza za slabiča 
pomeni Konec, 

pogumnemu  
pa odpre nova 

vrata

Obstaja 
pravljica o 
meni, da sem 
zelo naporna 
in težavna. Če 
greste skrivaj 
vprašat mojo 
ekipo, vam bodo 
povedali, da 
imajo občutek, 
kot da sem 
njihova mama.

Malo prej sta šla dva človeka okrog 
hiše in me našla tam zadaj, ko sem 
pekla na žaru. Ves dan, od 8. do 14. 
ure. Tam imam mir. Našli smo vas, 

sta rekla in prosila za fotografiranje. Glede na to, 
da kuharji nismo svet šovbiznisa, se pravi rokenro-
la ali filma, je to nova stvar za nas. Tako je začela 
Ana Roš, ko je po celodnevnem vrtenju okrog žara 
skočila pod prho in še z mokrimi lasmi prisedla k 
našemu omizju na vrtu Hiše Franko v Starem selu 
pri Kobaridu.

Pogovor smo namreč začeli s tem, da je v inter-
vjujih v zadnjih letih večkrat potožila, da je utruje-
na od vsega dogajanja. Pravi, da sebe še vedno ne 
jemlje kot zvezdnika, ampak kot nekoga, ki fizično 
veliko dela ter veliko klepeta in se preprosto ukvar-
ja z gosti.

Vanja Alič
vanja.alic@finance.si

INTERVJU: ANA Roš, NAJbolJšA kUhARIcA NA sVETU
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Michelinovi zvezdici 
na prstih leve roke
Dolgo pričakovani in napovedovani 
Michelinov vodnik oziroma rdeča biblija, kot 
tudi imenujejo ta najstarejši in najvplivnejši 
vodnik po restavracijah in hotelih po svetu, 
je letos končno prispel v Slovenijo. Medtem 
ko je pet restavracij prejelo po eno zvezdico, 
je dve čislani zvezdici dobila – nič ni narobe, 
če zapišemo, da pričakovano – Hiša Franko 
oziroma Ana Roš, kuharica, ki jo je med 
planetarne zvezde izstrelil Netflix, ko je o njej 
posnel epizodo svoje dokumentarne serije 
Chef's Table. Ana Roš si je na sredinec in 
prstanec leve roke dve zvezdici tudi trajno 
vtisnila.  

KMETIJSTVO IN TURIZEM 5
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A ko te razglasijo za najboljšo kuharico na svetu, 
ko te prikažejo v kultni Netflixovi seriji Chef‘s Table, 
ko tvojo restavracijo posadijo med elitno petdesete-
rico najboljših na svetu in ko za povrhu prejmeš še 
dve Michelinovi zvezdici, se pač moraš sprijazniti, 
da si (tudi) zvezdnik.

»Kuhar, ki nenadoma dobi toliko pozornosti, po-
trebuje čas, da se pripravi na vse skupaj. Večkrat 
razmišljam o tem, kako je kuharski svet postal zvez-
dniški in koliko napora to prinese. Ko gre enkrat 
ven Netflixov dokumentarec in ko nekdo obrede 
pol sveta, da te vidi, se te dotakne in s teboj spre-
govori dve besedi, to zelo kmalu postane naporno. 
Posebej zato, ker se vsakomur res posvetim. Potem 
samo čakam trenutke, da zadiham in dobim energi-
jo nazaj. Sicer bi verjetno zbolela. Preprosto potre-
bujem mir, da lahko počnem, kar počnem.«

Kaj pa je bolj naporno? Samo kuhanje ali vo-
denje kar 40-članskega kolektiva?
Človeški dejavnik je vedno najbolj naporen. Nas 
je 40 in sama sem hočeš nočeš odgovorna za vse. 
Toda v zadnjih treh letih smo kar profesionalizirali 
strukturo, na vodilne položaje smo postavili ljudi, 
ki so stoodstotno odgovorni, zato je vse skupaj 
malo lažje. Prestrukturiranje družinskega podjetja 
v fazi tako hitrega razvoja, kot je bil razvoj Hiše 
Franko, je bilo glavno.

Vam pri tem kaj pride prav študij diplomaci-
je? Ali ste bolj po primorsko glasni?
Sploh nisem glasna. Obstaja pravljica o meni, da 
sem zelo naporna in težavna. Če greste skrivaj vpra-
šat mojo ekipo, vam bodo povedali, da imajo ob-
čutek, kot da sem njihova mama. Vedno pokrivam 
njihove hrbte, pazim, da je vse v redu, kupim jim 
40 banjic sladoleda, da jih razveselim, in podobno, 
ker se mi zdi, da če dobro misliš in dobro organizi-
raš, ni treba povzdigniti glasu. Ko povzdigneš glas, 
to pomeni tvojo nemoč. Je pa res, da je treba težave 
razčistiti pravočasno, kar pomeni, da moraš biti to-
liko zraven, da opaziš, da težava nastaja.

Koronakriza je marsikomu omogočila sre-
čanje s samim seboj. Ste tudi sami prišli do 
kakšnih posebnih spoznanj v tem času?
Sem. Za dva meseca sem se znova zbližala s svojo 
osnovno celico – družino. Pa ne mislim toliko na 
otroke, s katerimi tako ali tako skupaj delamo, di-
hamo in živimo, ampak na starše. Dvakrat na teden 
sem hodila v Nebesa (turistično naselje nad Liv-
kom, ki sta ga vzpostavila Anina starša, op. a.), ki so 
bila zaprta. Prehodili smo vse vršace od Matajurja 
do planine Dovč. Opravili smo dva velika pohoda 
na teden. Ugotovila sem, kako velika vrednota je 
biti zaljubljen v svojo družino in kako čudovito je 
imeti tako dober tim, kot je naš v Hiši Franko. To 
je moja druga družina, s katero sem preživela pet 
dni na teden v skupinskem »lockdownu«. V popolni 
samoizolaciji. Dva meseca smo bili vsi skupaj, delo-
vali smo kot robinzoni. Vzporedno smo delali pro-
jekte in poglabljali znanje. Vsak delavnik smo imeli 
od tri do pet ur resne šole. Vsak teden je bila druga 

tema: od kruha, fermentiranih pijač do testenin. 
Imeli smo tudi delavnice o znanosti okusov. Če me 
vprašate, kaj mi je dalo zaprtje zaradi korone – zelo 
veliko osebnostno rast.

Je »padel« tudi kakšen koronarecept?
V tem koronačasu je bila največ vredna analiza iz-
delkov iz našega okolja. Imeli smo čas, da smo to 
lahko počeli. Razvojnega tima, ki bi to počel ves čas, 
si žal še ne moremo privoščiti. Japonski dresnik, na 
primer, nekateri poznamo kot zdravilno rastlino, 
večina pa kot superinvazivno. Leo, šef moje kuhi-
nje, si je določil, da bo iz japonskega dresnika na-
redil nekaj genialnega. Veste, kakšen sladoled smo 
pripravili iz njega!? Divjo magnolijo sem do zdaj ve-
dno uporabljala svežo. Zdaj smo jo fermentirali in 
postala je pikantna kot ingver.

Pripravili smo kup osnov, na katerih smo potem 
gradili. Ugotovili smo, da kar raste v naravi ali se 
pridela v okolju, ni nujno samo dodatek zelene-
ga, barvnega, presnega, ampak lahko z znanjem 
ustvariš veliko več. Odprli smo si veliko vrat. Aktu-
alen degustacijski meni je nekaj kategorij boljši od 
lanskega, pa si je lanski prislužil dve Michelinovi 
zvezdici. Pa uporaba močvirskega oslada … Če ga 
pravilno obdelaš, ti da najbolj nor okus tega okolja. 
Še vedno je na meniju sorbet iz sliv in močvirskega 
slada. Pripravili smo tudi olje in sirupe. Hočem reči, 
korona ni bila čas za spanje. Vse krize ti dajo mo-
žnost, da narediš nekaj več, korak naprej.

Menda ste med korono pripravili tudi pose-
ben projekt z mlekarno Planika?
Res je. Na drugi dan lockdowna je prišla k nam na 
obisk Anka, direktorica Planike, s svojim asisten-
tom. Zelo mi je blizu, saj jo poznam od mladih 
nog. Povedala je, da je kmetijstvo pred razsulom, 
da zlivajo na tisoče litrov mleka na dan stran, ker 
ni več odkupa. Zaprti so vrtci, šole, restavracije, 
vse. A nakazala je, da so bili presežki že prej te-

Aktualen 
degustacijski 
meni je nekaj 
kategorij 
boljši od 
lanskega, pa 
si je lanski 
prislužil dve 
Michelinovi 
zvezdici.



KMETIJSTVO IN TURIZEM 7KMETIJSTVO IN TURIZEM 7

žava. Če zlivaš planinsko mleko stran, mora biti 
res nekaj hudo narobe. In smo začeli razmišljati. 
Ali bi naredili sladoled, raviole … Začeli smo pri-
pravljati linijo 50 noro dobrih mlečnih izdelkov, s 
čimer smo dokazovali, kje vse je lahko skrit mlečni 
izdelek in kako lahko nezdravi prigrizki postanejo 
zdravi. Zalomilo pa se nam je pri organizaciji ozi-
roma distribuciji. Na veliko noč so klicali ovčarji iz 
Bovca, da ni odkupa jagnjetine v Italiji, da je trg 
povsem zaprt. Rekli so, da je ostalo tisoč janjčkov 
in da ne morejo začeti sirariti. Kmetijstvo je zelo 
kompleksno. Če janjčkov ne moreš dati stran od 
ovce, ta ne bo mogla dajati mleka, to pa pomeni, 
da ne bo sira. Tukaj je padla cela veriga, turizem 
in kmetijstvo sta v trenutku zmrznila. Klicala sem 
nekega prijatelja, ki mi je rekel: »Veš, kje je rešitev? 
Industrija.«

Industrija?
Ugotovili smo, da ima Tuš kot edina prava sloven-
ska veriga, torej podjetje brez tujega kapitala, ko-
operante v vseh panogah prehranske industrije. 
Zakaj je to pomembno? Ker med kmetom in konč-
nim kupcem potrebujemo še predelavo, logistiko 
in distribucijo. Svojega obraza ne bom dala nikoli, 
ne vozim niti sponzorskega avtomobila, bi pa nare-
dila vse, da bi bilo mogoče tak koncept spraviti na 
trg. Začeli smo se tipati s Tušem. Ali je vse skupaj 
uresničljivo? Sama nisem bila prepričana, ali lah-
ko industrializiraš izdelek, ne da bi pri tem izgu-
bil kakovost. A vse kaže, da nam bo uspelo. Sama 
bom poskrbela, da bo cela veriga sklenjena, kar 
pomeni, da kmet pride do predelovalca skozi moj 
recept, ki je izdelan v Hiši Franko in potem prilago-
jen na industrijskem obratu. Gre za ovrednotenje 
pravega kmečkega izdelka. Torej mlekarna Planika 
ima preveč skute iz pašnega mleka. Predstavljajte 
si, da mi odkupimo 20 tisoč kilogramov planinske 
skute, ki bo končala v raviolih s črno olivo in limo-
no ali v njokih z makom in pehtranom, z mojim 
podpisom. To pomeni, da bo stoodstotno kmečki 
izdelek končal v končnem izdelku, ki bo na voljo 
kupcu. Tuš se je tudi zavezal, da izdelek ne bo na-
prodaj samo v Tuševih trgovinah, ampak v vseh 
boljših po Sloveniji.

Če prav razumem, bo to cela linija raznih 
izdelkov. Kako se bodo imenovali?
Ana in Tuš slovenskim kmetom. Predstavitev bo 
na začetku septembra. Res je, nastaja cela linija. 
Začeli bomo s polnjenimi testeninami in kislim 
kruhom z drožmi, pod katerim bo podpisana Na-
taša Đurić, naša glavna pekovka. Moka in druge 
sestavine bodo stoodstotno od slovenskega kme-
ta. Druga linija bodo sladoledi. Porabili bomo na 
deset tisoč litrov sirotke, ki ostaja, ter čistega mle-
ka in podobno. Dotaknili se bomo celotnega slo-
venskega kmetijstva. To bo industrijski izdelek, ki 
bo v 90 odstotkih tako kakovosten, kot bi ga jedel 
v Hiši Franko. Bo pa dostopen vsakemu sloven-
skemu domu. Potem pride na vrsto nabiralništvo, 
meso, ostanki rib … Nič se nisem spočila med ko-
rono (smeh).

Kako se Hiša Franko povezuje z lokalnimi 
kmeti?
Bolj se ne bi mogla. Ko smo začeli pred 15 leti bolj 
resno delati, nismo imeli nobenih dobaviteljev. Če 
smo hoteli kaj skuhati, smo se morali vezati na lo-
kalno okolje. Sprva je bilo težko, ker so bili to mali 
kmetje, brez papirjev in veterinarskih pregledov. 
Dolgo smo jih morali prepričevati, da se splača 
vse to urediti. Danes je v našo prehransko verigo 
vključenih vsaj sto kmetov. Skoraj vsa zelenjava, ki 
jo uporabljamo, prihaja s kmetije na Kolovratu, na 
slovenski strani, kjer jo po biodinamičnih načelih 
pridelujeta dva mlada hipsterja, Kanadčanka in Ita-
lijan. Tukaj so še lovci, planšarji, nabiralci, ribiške 
družine …

Torej so vse sestavine, ki jih uporabljate, 
lokalne?
Z izjemo nekaj odstotkov, predvsem začimb, kot so 
vanilja, cimet, kardamom …

Zakaj pa slovenski kmetje ne zalagajo tudi 
drugih tako kot Hiše Franko? Kje so težave, 
ovire? Se ne znajdejo? Ponujajo premalo? So 
predragi? Je morda kriva država z birokraci-
jo?
Veliko težav je. Kmet ni sam sebi namen. On dela 
z razlogom. Mora imeti motiv in nekdo ga mora 
voditi do končnega rezultata. Pri nas manjka infra-
struktura vodenja. Na primer: kmet nasadi stročji 
fižol in se zmeni s Hišo Franko, da bo stročji fižol 
odkupovala. Toda kmet hkrati obere ves stročji fi-
žol naenkrat, ker ga je pač tako posadil, in pride k 
meni s sto kilogrami. Kaj naj s sto kilogrami v enem 
dnevu? Ni kriv kmet, ker tega znanja nima, a nisem 
kriva niti sama, ker ga ne morem prevzeti 200 kilo-
gramov v enem dnevu. Zmanjka vodenje – tisti, ki 
bi moral kmeta usmerjati. Ko bomo to imeli, bo biti 
kmet pomenilo biti gospod.

Če janjčkov 
ne moreš 
dati stran od 
ovce, ta ne bo 
mogla dajati 
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Tukaj je padla 
cela veriga, 
turizem in 
kmetijstvo 
sta v trenutku 
zmrznila.
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Kakšno vlogo imajo pri vaših menijih stare, 
pozabljene posoške jedi?
Imamo Hišo Polonko (ljudska različica Hiše Fran-
ko v Kobaridu, op. a.), kjer so te jedi skoraj v ori-
ginalni interpretaciji. Govorimo o friki, zabeljeni 
polenti, čompah s skuto in podobnih jedeh. Mi pa 
delamo, če že, nekakšne izpeljanke. Mi smo tra-
dicionalni le toliko, da uporabljamo stara, morda 
tudi pozabljena živila, denimo fermentirano kislo 
skuto. To je eno izmed najbolj originalnih živil v 
naši dolini. Ni pa Hiša Franko tradicionalna kuhi-
nja. No, tu pa tam se najde kaj tradicionalnega. 
Lani smo, denimo, pripravili trilogijo kobariškega 
štruklja, ki je bil na bazi prašička. Včasih se poi-
gramo na tak način.

Spomnim se, pisalo se je leto 2013, bili ste 
pobudnica večerov Umetnost revne kuhinje, 
na katerih ste na Ljubljanskem gradu domači 
in tuji kuharski mojstri ustvarjali vrhunske 
jedi iz »revnih«, a kakovostnih sestavin. Tik 
pred tem ste na Poljskem doživeli izkušnjo 
Cook it raw. Je bil to nekakšen prelom v vaši 
karieri?
Ta projekt je bil resnično dober in žal mi je, da se 
ni nadaljeval. To so taka obdobja – tako kot zdaj 
korona –, ki za slabiče pomenijo konec, za tiste, 
ki imajo ideje, pa odpirajo nova vrata. Kriza, ki 
se je začela leta 2008, je veliko gostinskih vrat za-
prla, spremenil se je način dela, mnogi so začeli 
iskati bližnjice, ker je bilo težko obdobje. Zato se 
je takrat rodila tudi revna kuhinja. Ljudje niso več 
hodili v restavracije, zato je bilo treba iskati neke 
splošne odgovore, kako skuhati obed in zanj ne 
zapraviti preveč.

Koliko v Hiši Franko danes velja reklo z mali-
mi sestavinami skuhati »veliko« večerjo?
Povsem. Mi nimamo ne kaviarja ne gosjih jeter. 
Če secirate naš meni, je sestavljen iz sardele, ki je 
naš edini morski sadež, skute, postrvi, celo sena, 
čebeljega voska, cvetnega prahu, medu, jagenjč-
ka, storžev rušja … Niti za sladico ni čokolade. Nič 
od tega, kar se jemlje kot luksuz, ko gre nekdo 
v trizvezdično restavracijo, ne najdete na našem 
meniju. Ta stoodstotno temelji na lokalnih živilih.

Omenili ste nabiralništvo. Kako pomembno je 
za vašo kuhinjo? Kje vse nabirate?
Nabiramo na različnih nadmorskih višinah, od 
200 do 2.500 metrov nad morjem. Imamo dva 
osnovna nabiralca, ki vsak dan nabirata, trikrat 
na teden pa dostavljata. Omenila sem že močvir-
ski slad, zdaj so aktualne bezgove jagode, ki so 
baza za testenine, ki jih polnimo z odojkom kr-
škopoljskega prašiča. Miha nam praktično dikti-
ra tempo, pove, česa ni več in kaj prihaja. Z Ano 
nabirata, kar potrebujemo, in nam odpirata nova 
vrata.

Zdaj se začenja jerebika, to je drevo, ki ima 
živo oranžne jagode, ki jih sicer pojedo ptiči. Zdaj 
jih moramo prehiteti. Ptiče namreč. Imamo pa 
tudi ljudi, ki nabirajo samo ločene stvari. Eden 

je, ki nabira samo črne trobente, ki jih obožujem. 
Tukaj jih je oktobra toliko, da bi jih lahko žel. A 
mi se ne gremo plenjenja. Enako je bilo, ko smo 
pobirali storže rušja. Ekipa 30 ljudi se je razprši-
la po vsem Kaninskem pogorju. Nabirali smo tri 
dni. Iz storža delamo sladico. Ker ne uporabimo 
samo ekstrakta, ampak cel storž, smo nabirali ze-
lene storže. Podobno je z gobami, 90 odstotkov 
jih pustimo v naravi. Oktobra lani smo imeli v 
enem dnevu na meniju 18 vrst gob. Uporabljamo 
tudi druge divje rastline, denimo kurja črevca, iz 
katerih je najboljša solata, ali pa tolšček, ki ga vsi 
rijemo iz vrta, češ da je plevel. Tudi na žar ga lah-
ko vržeš, ker ima lepo strukturo in dobi okus po 
dimu.

Kaj je bilo najbolj nevsakdanje, kar ste postre-
gli gostu?
Nismo ravno odštekani. Uporabljamo pač vse, 
kar je mogoče uporabiti. Večini gostov so tudi pri-
željc, možgani ali vampi nekaj abstraktnega. Pri 
nas je bolj kombinacija okusov tista, ki ljudi fa-
scinira. Lani, na primer, smo imeli sladico, creme 
brulee, na bazi dimljenega prašiča. Imeli smo tudi 
štrukelj na bazi prašiča, s pastinakom, jabolkom 
in jabolčnim koktajlom. Nekateri so se spraševali, 
kako je lahko prašič za sladico, ko pa so pokusi-
li, se jim je zdelo genialno. Včasih tudi sama ne 
vem, kaj vse se lahko je. A ko potuješ po svetu, se 
marsikaj naučiš. V Burmi sem videla, kako menihi 
grizljajo kokošje kremplje. Zdaj imamo na meni-
ju jed, ki se imenuje postrv od nosa do repa. Ko 
sem bila lani s svojo desno roko Leonardom na 
dogodku Madrid Fusion, sva s sabo nesla Marto, 
12-kilogramsko soško postrv, za katero so skoraj 
zahtevali potni list.

Potni list?
Ker je bila tako velika, ni šla v noben kovček, zato 
sva jo obložila z ledom, zavila v brisačo in dala 

Če me 
vprašate, kaj 
mi je dalo 
zaprtje zaradi 
korone – 
zelo veliko 
osebnostno 
rast.

Moj tim je 
moja druga 
družina, s 
katero sem 
preživela pet 
dni na teden 
v skupinskem 
»lockdownu«. 
V popolni 
samoizolaciji. 
Dva meseca 
smo bili 
vsi skupaj, 
delovali smo 
kot robinzoni.



01 471 44 08 | 
er-mspu@petrol.si | 
www.petrol.si/er-mspu

POMAGAJTE PISATI 
TRAJNOSTNO PRIHODNOST
SLOVENSKEGA PODEŽELJA

Skupaj s Petrolom pišite prihodnost zelenega razvoja slovenskega podeželja. Z uporabo 
obnovljivih virov energije prispevajte k ohranjanju naravnega okolja, predvsem pa izboljšajte 
energetsko učinkovitost svoje kmetije ali dejavnosti ter turističnih in drugih poslovnih 
objektov. Prihranite in se že danes soočite z izzivi, ki nas čakajo v prihodnje.

Petrolove celovite energetske rešitve zajemajo:

Zakaj izbrati Petrol?
• Ker smo s povsem individualnim pristopom do energetskih prihrankov pomagali že 

preko 1.000 raznovrstnim objektom: javnim, industrijskim, poslovnim, turističnim, 
športnim, cerkvam, kmetijam in več. 

• Ker nudimo brezobrestno obročno odplačevanje do 5 let, kar pomeni takojšen 
prihranek pri stroških povezanih z učinkovitejšo rabo energije.

• Ker vam pomagamo pri pridobivanju nepovratnih sredstev in pri prijavi na javne razpise.
• Ker sodelujemo le z uveljavljenimi in renomiranimi proizvajalci opreme.

Celovite energetske rešitve za novogradnje in obnove Toplotne črpalke

Sončne elektrarne za samooskrbo Zunanja in notranja osvetlitev z LED svetili

HVAC celovite rešitve Polnilnice za električna vozila

Plinske in druge kotlovnice Oskrba z energenti
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INTERVJU: ANA ROŠ

pod pazduho. In z njo na letalo. Ko smo prišli 
na prijavo na polet v Benetkah, se je zgodil cel 
šov. Morala sva jo odviti, iz brisače je pomolil 
njen gobec, gospa na okencu pa se je spraševala, 
ali potrebuje potni list. Zakaj neki, saj je mrtva, 
sem ji rekla. Ona pa je poklicala karabinjerje in 
finančno policijo. Imeli smo konzilij, na koncu pa 
smo vendarle ugotovili, da ne potrebuje potnega 
lista. Šov je bil spet na rentgenu za prtljago. Vsi 
policisti so gledali to čudo. Pri čakanju v vrsti, 
da se vkrcamo, je stevardesa začela kričati, tukaj 
sta ta dva s postrvjo. Ljudje so umirali od smeha.

Pa sta povedala, zakaj imata s sabo ribo?
Ja, vse sva povedala, tudi to, da ne moreva na 
oder brez ribe. Tam sva potem iz postrvi naredi-
la 12 krožnikov v 20 minutah. Iz vseh kosov ribe. 
Uporabili smo oči, jezik, kožo, jetra … vse. No, 
danes imamo na meniju prej omenjeno postrv 
od glave do repa. To je trilogija – dobiš kožo, ki je 
čips z emulzijo potrebušine, juho, ki je končana 
z verbeno in kaffir limeom (vrsta citrusa, op. a.), 
tretji pa je filet.

Kje so meje kuhanja in prevzetnosti? V 
smislu, da je jed še jed, ne pa odbito zaradi 
odbitosti.
Po mojem mora biti hrana predvsem dobra. Ko 
zapustiš restavracijo, moraš biti navdušen. Mi 
smo imeli vampe na meniju leto in pol, tudi ko 
je bil tu Michelinov inšpektor. Pozneje smo ugo-
tovili, da je bil on. No, ampak spomnim se, da je 
posebej pohvalil prav vampe. Ti so lahko ogabni 
ali pa izjemni. Če delaš s takimi živili, moraš res 
obvladati kuhanje.

Že kar nekaj let pred podelitvijo prvih 
slovenskih Michelinovih zvezdic se je 
govorilo, da je Hiša Franko na ravni dveh 
Michelinovih zvezdic, tudi sodeč po uvrsti-
tvah v drugih vodnikih, kjer so bile zraven 
za primerjavo tudi tuje restavracije, ki so že 
imele michelinke. A pred tokratno podeli-
tvijo si vendarle nihče ni upal na glas na-
povedati dveh michelink, predvsem zaradi 
debakla, ki se je zgodil ob prvi podelitvi na 
Hrvaškem. Vas je vendarle presenetilo, da 
ste v krstni sezoni prejeli kar dve zvezdici?
Ni me presenetilo, niti približno. Če ne bi dobili 
dveh zvezdic, bi bilo veliko ljudi v našem timu 
razočaranih. Člani naše ekipe so delali po števil-
nih najuglednejših restavracijah po svetu, zato 
znajo izmeriti, kam sodi naš nivo. Ni nas torej 
presenetilo. Res pa je, da me je bilo strah, ker 
vem, da vsak vodnik pri vstopu v novo državo 
starta z rezervo. Nočejo biti preveč radodarni. In 
tudi v Sloveniji so startali z rezervo, saj menim, 
da je še kar nekaj restavracij, ki bi lahko dobile 
zvezdico.

Koliko sprejemate kompromise, se pravi, če 
si majhen otrok zaželi pomfri, ga spečete?
Če bi jokal, bi, seveda. Ampak pri nas je vsa ko-

munikacija vnaprej načrtovana in tudi za otroke 
se prej zmenimo, kaj bodo jedli. Včasih je to pa-
šta s paradižnikom, včasih kos mesa in riž, včasih 
ribica … Se pa seveda prilagodimo, če je treba. 
Pri odraslih pa smo precej strogi.

Kaj pa najraje skuhate domači družbi? 
Predpostavljam, da kaj bolj preprostega.
Vsekakor. Pašto, ker se mi ne ljubi kuhati. Vza-
mem »šalšo« od mojega očeta, ki je v Istri rav-
nokar pridelal 800 kilogramov paradižnikov. Za-
vrem vodo in vržem noter pašto. Prej pa spijem 
malo vina in se imamo fino. Ko je na obisk prišla 
Ilka Štuhec – na Kaninu je trenirala, njen mene-
džer pa je rekel, da bi me rada spoznala –, sem 
mu rekla, seveda, naj pride mimo. On pa je bil v 
zadregi, češ v njeni ekipi jih je 12. Ni problema, 
sem rekla, ampak ne bo drugega kot pašta s para-
dajzom. In super smo se imeli.

Kaj pa tretja michelinka? Je morda to moti-
vacija za naprej?
Za tretjo michelinko moraš biti zbran in motivi-
ran. Mislim, da mi dobro funkcioniramo z dve-
ma, nismo pa trenutno pripravljeni za tri. Za tri 
zvezdice mora v ozadju delovati celotna struktu-
ra. Treba je imeti vinsko klet, založeno z vsemi 
živimi vini. Sploh pod korono je to utopično, to 
namreč ni čas za naložbe. Če vprašate mene, je 
v Hiši Franko raven kuhinje in strežbe verjetno 
zelo blizu treh zvezdic, a obstajajo drobnarije, 
predvsem luksuzne, ki prinesejo tretjo zvezdico. 
V luksuz pa trenutno ne bi vlagala.

Predstavljajte 
si, da mi 
odkupimo 
20 tisoč 
kilogramov 
planinske 
skute, ki bo 
končala v 
raviolih s 
črno olivo 
in limono 
ali v njokih 
z makom in 
pehtranom, 
z mojim 
podpisom. To 
pomeni, da bo 
stoodstotno 
kmečki 
izdelek končal 
v končnem 
izdelku, ki 
bo na voljo 
kupcu.

FOTOGRAFIJE: JURE MAKOVEC
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pristna doživetja, 
narava in trajnostna 

gastronomija 
Korona je zatresla turizem in gostinstvo, kje so izzivi in 

priložnosti ter kako bomo prihodnje leto izkoristili naziv evropske 
gastronomske regije.

Dobra poletna sezona
Meni, da je prehitro govoriti o zmagovalcih in pora-
žencih turizma, saj korona in z njo povezane ome-
jitve še trajajo. »Julijski podatki o številu gostov in 
prenočitev so bili pravo olajšanje po zatišju, ki je 
trajalo od marca do junija. Promocijska kampanja 
in turistični boni so prinesli dobro poletno turistič-
no sezono,« ponazarja Zmrzlikarjeva.

Julija so našteli za 76 odstotkov več domačih go-
stov kot julija lani, tujih gostov pa je bilo za 67 od-
stotkov manj. Korona je spremenila tudi razmerje 
med domačimi in tujimi gosti. Prej smo imeli okoli 
70 odstotkov tujih in 30 odstotkov domačih gostov, 
letos pa je bilo obrnjeno.

Od tujcev, ki so kljub koroni julija dopustovali v 
Sloveniji, so prevladovali Nemci, Nizozemci, Avstrij-
ci, Čehi in Madžari, med top 10 državami je bila tudi 
Italija. Domači gosti so največkrat prenočili na Oba-
li, in sicer v Piranu in Izoli, v alpskih mestih, zlasti v 
Kranjski Gori in Bohinju, ter v Posavju, kjer so naj-
večji magnet Terme Čatež. Največ prenočitev tujih 
gostov pa so našteli v Piranu, na Bledu, v Bovcu in 
Bohinju.

Turistične kmetije tudi jeseni 
pričakujejo velik obisk
Za avgust še ni statističnih podatkov, v STO pa pri-
čakujejo podoben turistični obisk kot julija in po-
dobno število tujih gostov. »V Pomurju, Portorožu 
in Piranu se pohvalijo s podobnim številom gostov 
kot lani. To velja tudi za Posočje, Goriška brda, Je-
zersko, Kranjsko Goro, Belo krajino in Bohinj. Z obi-
skom so zadovoljni naravna zdravilišča, glampingi 
in kampi. Večina turističnih kmetij s prenočitvami 
je bila julija in avgusta od 90- do stoodstotno zase-
dena, nekatere že zbirajo rezervacije za prihodnje 
leto.

»Tudi jesen bo po napovedih turističnih kmetij 
zelo dobra. Za september in oktober je že veliko 
rezervacij na kmetijah, vikendi so skoraj polno za-
sedeni. Na zasedenost kmetij zelo vplivajo vremen-
ske razmere. Če bo jesen lepa, sončna, brez dolgo-
trajnega dežja, bodo tudi kmetije obiskane,« pravi 
kmetijska ministrica Aleksandra Pivec.

»Destinacije, ki so tradicionalno vezane na tuje 
goste, kot sta Bled in Radovljica, ter mesta pa obču-
tijo upad števila gostov. K temu je pripomoglo tudi 

Korona je pri turizmu v ospredje postavila 
domače goste in goste iz bližnjih držav. Ni 
bilo katastrofe, julijski podatki o številu 
gostov in prenočitvah niso slabi. Turistič-

ne kmetije so bile dobro zasedene, podobno tudi 
zdravilišča, kampi in glampingi, manj gostov pa je 
bilo v mestih in drugih destinacijah, kot sta Bled in 
Radovljica, ki tradicionalno živita od tujih gostov. 
Kje so priložnosti in izzivi v turizmu? Kako bomo 
prihodnje leto zaznamovali naziv evropske gastro-
nomske regije?

Raziskave kažejo, da bodo domači gosti močno 
vplivali na to, kako hitro se bo turizem po koroni 
pobral. »Turistični zagon lahko spodbudijo tudi 
tenkočutno oblikovana pristna doživetja in trajno-
stna ponudba. Namesto umetnih zanimivosti, ki se 
ne zlijejo z okoljem, je čas za avtentična doživetja. 
Gosti radi spoznavajo vsakdanja opravila, stopijo 
na vrt in opazujejo domačina, kako ga obdeluje …« 
pravi Barbara Zmrzlikar, vodja sektorja Raziskave, 
razvoj, inovacije in evropski projekti v Slovenski tu-
ristični organizaciji (STO).

Počitnice doma
Zaradi tako imenovanega lockdowna ob epidemiji 
korone in slabših napovedi o obisku tujih gostov 
so v STO prilagodili strategijo slovenskega turizma. 
Domače goste so k preživljanju dopusta doma vabili 
s kampanjo Zdaj je čas, moja Slovenija. V kampanjo 
so se vključili številni turistični ponudniki, vseh 35 
vodilnih turističnih destinacij je promoviralo svoje 
skrite kotičke, nabralo se je že več kot 170 videov, 
novi še nastajajo. »Kampanja ni končana, dopusto-
vanje doma bomo spodbujali tudi jeseni in pozimi; 
z rezultati kampanje smo za zdaj zelo zadovoljni. 
Kar 230 tisoč javno dostopnih objav s ključniki #Ife-
elSlovenija in #MojaSlovenija kaže, da so se ljudje 
poistovetili s kampanjo, delili svoje izkušnje z do-
mačih počitnic in drugim svetovali, kje lahko kaj 
lepega doživijo. Kampanjo so podprla tudi turistič-
na podjetja in pripravila več kot 360 različnih poči-
tniških paketov za dopustovanje po Sloveniji. Turi-
stični boni pa so bili dodatna spodbuda za oddih,« 
ugotavlja Barbara Zmrzlikar.

Petra Šubic
petra.subic@finance.si

Med korono 
potujejo 
mlajši, 
starejši pa iz 
previdnosti 
ostajajo doma. 
Temu bo treba 
prilagoditi 
turistično 
ponudbo in 
promocijo.
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zamrtje poslovnih in drugih dogodkov ter kongre-
sov,« dodaja Barbara Zmrzlikar.

Zmagovalci in poraženci turizma se bodo poka-
zali srednjeročno. Kdor bo še lahko vlagal v razvoj 
in se prilagodil tako, da bo privabil domače goste in 
goste z bližnjih trgov, bo med prvimi.

Prvi izziv: privlačna ponudba kljub 
prilagoditvam zaradi korone
»Vizija turističnega razvoja kljub koroni ostaja ena-
ka. Našo prepoznavnost gradimo na zeleni Sloveni-
ji, tesno povezanosti z naravo, na raznovrstnih in 
butičnih doživetjih, umiku od množičnega turizma 
in drugih prednostih majhne države. Bomo pa za-
radi korone bolj poudarjali vidik varnosti; goste pri-
vabljamo z obljubo varne destinacije ter ponudbo 
edinstvenih doživetij,« napoveduje Zmrzlikarjeva.

Spomni, da je turistična industrija v Sloveniji 
med prvimi državami sprejela varnostne in higien-
ske standarde, usklajene s priporočili NIJZ, promo-
virajo pa jih pod oznako »Green & Safe«. Svetovni 
svet za trgovino in turizem WTTC je Slovenijo prav 
zato med prvimi priznal kot varno turistično desti-
nacijo. »Prilagoditi ponudbo tako, da bo kljub zašči-
tnim ukrepom, ki veljajo zaradi korone, še vedno 
zanimiva za goste, je velik izziv za turistične ponu-
dnike,« meni Barbara Zmrzlikar.

Izziva sta tudi v izboru pravih trgov in 
razumevanju gostov
Drugi izziv vidi v novi segmentaciji ali razvrščanju 

trgov. »Zaradi korone smo nagovarjali bližnje evrop-
ske trge in Slovenijo, ne pa bolj oddaljenih trgov. Na 
goste s čezmorskih trgov, kot so ZDA in Avstralija, 
zaradi korone ne moremo računati vsaj do konca 
prihodnjega leta, če ne še dlje,« meni Zmrzlikarjeva.

Posebna pozornost gre razumevanju gostov. »Za-
vedamo se, da zaradi korone k nam prihajajo nekoli-
ko drugačni gosti kot prej. V preteklih letih smo naše 
glavne trge dodobra raziskali, identificirali potenci-
ale in glavne skupine gostov. Zdaj je treba preveri-
ti, katere skupine ljudi s teh trgov so kljub koroni 
še pripravljene potovati. Razumeti moramo njihov 
proces odločanja, da jih bomo zajeli v nadaljnjo tu-
ristično promocijo,« napoveduje Barbara Zmrzlikar.

»Odzivi s trga in raziskave kažejo, da med koro-
no potuje predvsem mlajša generacija, starejši pa iz 
previdnosti ostajajo doma. Temu bo treba prilago-
diti turistično ponudbo in promocijo. To nakazujejo 
tudi podatki o unovčevanju turističnih bonov. Pov-
prečna starost tistega, ki je unovčil turistični bon, 
je 38 let, tisti, ki so turistični bon podarili, pa so bili 
povprečno stari nekaj čez 64 let,« omenja vpliv ko-
rone na turistične tokove.

Čas je za trajnostno gastronomijo in 
digitalizacijo
V STO vse bolj gledajo na trajnostne prakse, ki jih s 
programom zelene sheme slovenskega turizma vpe-
ljujejo pri turističnih ponudnikih in destinacijah, te 
zelene prakse pa promovirajo pod znamko Slovenia 
Green. »Trajnostne prakse spodbujamo na številnih 

ShutterStock
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področjih, denimo pri ohranjanju kulturne dedišči-
ne, upravljanju turistične destinacije, vključevanju 
lokalnega prebivalstva, tudi pri lokalni pridelavi 
hrane. Ker gastronomija pridobiva veljavo, jo bomo 
jeseni v zeleni shemi zelo okrepili,« razlaga Barbara 
Zmrzlikar.

Kmalu bodo lahko tudi destinacije in gostinci 
za uspešno vpeljavo trajnostne gastronomije pri-
dobili poseben znak Slovenia Green Cuisine in 
tako dobili novo orodje za promocijo ter razloče-
vanje od konkurence. Septembra bo STO z javnim 
pozivom vabil ponudnike k pridobitvi znaka in 
vstopu v zeleno shemo.

»Korona je pokazala, da so v prednosti tisti tu-
ristični ponudniki in gostinci, ki so svoje poslova-
nje že digitalizirali in goste nagovarjajo po spletu, 
omogočajo spletno naročilo, rezervacijo in plačilo. 
Govorimo o digitalni izkušnji gosta ali digital experi-
ence,« dodaja Barbara Zmrzlikar.

Prihodnje leto bo največ govora o 
gastronomiji
STO s kmetijskim in gospodarskim ministrstvom ter 
partnerji projekta pripravlja »teren«, da bi Slovenija 
kar najbolje izkoristila naziv evropske gastronom-

ske regije leta 2021. »Z akcijskim načrtom trženja in 
promocije gastronomskega turizma 2019–2023 smo 
si postavili dva cilja – povečati prepoznavnost naše 
gastronomije in vpeljati več trajnostnih praks. Prvi 
cilj smo dosegli s prihodom Michelinovega vodnika, 
Michelinove zvezdice so Slovenijo postavile na kuli-
narični zemljevid sveta. Prvih 14 dni po razglasitvi 
Michelinovih nagrajencev so o tem poročali števil-
ni tuji mediji, njihove objave so dosegle 290 milijo-
nov bralcev po svetu. Razglasitev je odmevala tudi 
doma, saj so na dan objave rezultatov zabeležili kar 
rekordnih tri tisoč rezervacij za mizo v okviru Te-
dna restavracij, ki je potekal ravno takrat,« o učinkih 
najslavnejšega gastronomskega vodnika pove Zmrz-
likarjeva.

Poudarja še en dosežek: »Slovenijo so pri Miche-
linu prepoznali kot vrhunsko trajnostno gastronom-
sko destinacijo in priznanje za trajnost podelili kar 
šestim restavracijam – Hiši Franko, gostišču Grič, bi-
stroju Monstera, Gostilni za Gradom, gostilni Krištof 
in gostilni Mahorčič.«

Novi kulinarični portal, festivali in 
dogodki
Na STO upajo, da bomo prihodnje leto kljub koroni 
imeli več festivalov in dogodkov, na katere bo mogo-
če vključiti tudi lokalno hrano. Še bolj bodo poudar-
jali gastronomijo in kratke nabavne verige, to pa je 
priložnost tudi za večjo promocijo kmetij in drugih 
ponudnikov lokalne hrane.

Kmetijsko ministrstvo bo v prvi polovici priho-
dnjega leta pripravilo gastronomske dogodke, na 
njih bodo povezovali gostince s kmetijami, podprli 
certificiranje in promocijo lokalne hrane v gostin-
stvu ...

»Gastronomija je nosilna tema pri promociji slo-
venskega turizma v letih 2020 in 2021. Junija je za-
živel nov spletni portal Taste Slovenia, na katerem 
med drugim predstavljamo tako turistične kmetije 
kot vinarje in znane ali tradicionalne gostilne. STO 
bo še podpiral tudi Michelinov vodnik in vodnik 
Gault & Millau,« pravi Barbara Zmrzlikar.

»Upoštevati moramo, da je koronakriza močno 
prizadela prav gostinstvo in da se je celotno delo-
vanje spustilo na boj za osnovno preživetje podjetij 
ter posameznikov. V takih okoliščinah je zelo težko 
pridobivati gostince za nadgrajevanje kakovosti in 
izboljševanje njihove ponudbe, saj imajo težavo že 
z osnovnim povpraševanjem in tudi z vse manjšo 
kupno močjo gostov,« opozarja kmetijska ministrica 
Aleksandra Pivec.

Manjši ponudniki hrane se širijo v 
turizem
Vse več malih ponudnikov lokalne hrane se širi tudi 
v turizem. Pri STO vsako leto izberejo in nadgradi-
jo edinstvena slovenska doživetja, ki se tržijo pod 
znamko Slovenia Unique Experiences. S področja 
gastronomije je v to zbirko vključenih pet kulinarič-
nih doživetij: nepozabni dan v ribogojnici Fonda, 
spanje na seniku domačije Firbas, čuječe doživetje 
Intinity Wine Bliss ob zgodbah iz Brd, s katerim pro-
movirajo vina Motnik in spoznavajo tehnike čuječ-

Turistične 
kmetije že 
imajo veliko 
rezervacij za 
september 
in oktober, 
konci tedna so 
skoraj polno 
zasedeni. Če 
bo lepo vreme, 
bodo dobro 
obiskane,
pravi Aleksandra 
Pivec, kmetijska 
ministrica. 
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Posestvo SONČNI RAJ ponuja svežino 
in drugačnost, tako zaradi svoje lege 
med griči vinogradov, stran od mestnega 
vrveža, kot tudi zaradi svojega pristopa. 

Vaš obisk pri nas bo doživetje, tako za 
odrasle, kot tudi za otroke. 

Poleg organizacije timskih, družabnih in 
zabavnih dogodkov nudimo tudi vodene 
oglede po zeliščnem vrtu in sprehode po 
trajnostnih nasadih v naravi. 

Obiščite nas in doživite popolnoma 
drugačen dan, kot ste vajeni.

nosti, Vintage Gourmet Tour oljarne Lisjak in po 
poti najstarejše vinske trte na svetu.

Povezovanje kmetij, gostiln in turizma
»Povezovanje kmetijstva, turizma in gostinstva je 
ena izmed najpomembnejših nalog vseh členov v 
verigi, prinese lahko večjo prepoznavnost Slovenije 
in večjo porabo lokalne hrane,« pravi Aleksandra 
Pivec.

»Da bo na krožnikih v gostilnah več lokalne 
hrane ter da bodo kmetije in kulinarika dobi-
le večjo vlogo v turistični ponudbi, morajo za 
to aktivno delati vsi členi v tej verigi,« poudarja 
kmetijska ministrica. Tako kot mora kmet po-
skrbeti, da bo pridelal dovolj kakovostne hrane, 
morajo gostinci in turistični ponudniki poskrbeti, 
da bodo gostom ponudili še bolj zanimive in pri-
vlačne domače izdelke z višjo dodano vrednostjo 
in zanimivo zgodbo. Na koncu pa je vedno gost, 
ki lahko naredi zelo veliko, da bo na mizah več 
lokalne hrane. Mora biti čedalje bolj izbirčen ter 
večkrat iskati in zahtevati doma pridelano hrano, 
dodaja Aleksandra Pivec.

Za nekmetijske dejavnosti na 
podeželju 10 milijonov
Spomni, da je odprt razpis kmetijskega ministrstva, 
s katerim financirajo gostinstvo, turizem in druge 
nekmetijske dejavnosti na podeželju. Gre za razpis 
za podukrep 6.4 iz Programa za razvoj podeželja, s 
katerim podpirajo naložbe tudi v dejavnosti, ki so 
povezane s turizmom oziroma gostinstvom. Deset 
milijonov je rezerviranih za kmetije z dopolnilno 
dejavnostjo, pet milijonov pa za espeje, gospodar-
ske družbe, zavode in zadruge. »Kmetije imajo ide-
alno priložnost, da si s temi sredstvi izboljšajo raz-
mere za opravljanje teh dejavnosti, modernizirajo 
objekte, zagotovijo ustrezno opremo ...« poziva mi-
nistrica. Do 21. oktobra je čas za prijavo na razpis. 
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Tako uspešne TurisTične 
kmeTije privabljajo gosTe
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Na ekološkem 
posestvu Sončni 

raj blizu Maribora 
lahko doživite tudi 

hojo po žerjavici.

jim je prinesla tudi večje povpraševanje po spustu 
po jeklenici. »Letos se učimo ostati na površju, pri-
hodnje leto pa bomo splavali,« dodaja Mak.

Povezali so se z vinsko fontano iz Marezig v slo-
venski Istri, drug drugemu pomagajo pri promociji. 
»Istrani so svojo vinsko fontano predstavljali v Ma-
riboru, njihov promocijski avtobus se je ustavil tudi 
pri nas in nam pripeljal goste. Podobno bomo jeseni 
pri njih predstavljali štajerske vinarje,« razlaga Bog-
dan Mak.

Pomono rešili turistični boni
Tudi za turistično kmetijo Pomona blizu Rogaške 
Slatine, ki se imenuje po rimski boginji sadja, po-
letna sezona ni tekla po pričakovanjih. Vsa leta so 
imeli 92 odstotkov tujih gostov, zaradi korone pa so 
se letos obrnili na domače goste. »Kar nekaj gostov 
nam je poslala ekološka turistična kmetija Urška iz 
Križevca blizu Zreč, ki je hitro zapolnila svoje poste-
lje. Z obiskom sem zadovoljen, a če ne bi bilo turi-
stičnih bonov, bi bili obsojeni na propad,« je iskren 
Janko Zupanec, ki vodi Pomono.

Lani so postavili kmetijski objekt za spravilo pri-
delkov in trženje. Šlo je za veliko naložbo, s katero 
so pridobili prostor za predelavo hrušk, pokušnje, 
manjšo trgovino, galerijo ... Uredili so novo teraso 
in nov vrt, da za svoje goste pridelajo vso zelenjavo. 
Precej načrtov pa še imajo za prihodnje leto.

Redili bodo krškopoljske prašiče, z 
akvaponiko tudi ribe
»Postavili bomo oboro in redili krškopoljske prašiče. 
Tudi kokošnjak bomo postavili in več rastlinjakov. V 
enem rastlinjaku se bomo ukvarjali tudi z akvapo-
niko, ki omogoča, da bomo hkrati z zelenjavo gojili 
tudi ribe. Idej za nove projekte je še veliko več,« za 
konec pravi Janko Zupanec.

Korona je na turistične kmetije pripeljala 
več domačih gostov kot minula leta. Do-
bra hrana, prijetna soba in lepa narava že 
dolgo niso dovolj velik magnet za goste. 

Kakšna doživetja iščejo?
»Od začetka z ženo iščeva poti, da bi ljudem prek 

stika z naravo pomagala do boljšega počutja. Go-
stom želiva v prihodnosti ponuditi tudi prenočitve 
in iščeva rešitev, ki bo omogočala malo drugačno 
spanje v naravi, po dostopnejši ceni od na primer 
glampinga,« pravi Bogdan Mak z ekološkega pose-
stva Sončni raj v Vodolah pri Mariboru. Z ženo Pe-
tro Špes Mak sta iz zapuščene kmetije v zaraščanju 
ustvarila eno najprodornejših turističnih kmetij.

Doživetja za dobro počutje in zabavo
Na svojem posestvu pridelujeta piro in ajdo za moko 
in zdrob, buče hokaido za marmelado, v največje 
veselje pa jima je industrijska konoplja. Zasadila sta 
velik park z medonosnimi rastlinami in zelišči, ima-
ta sadovnjak in nov učni čebelnjak.

Posestvo nadgrajujeta v učno kmetijo, kjer lah-
ko vrtci in šole preživljajo tehnične in naravoslovne 
dneve. Robide sta zasadila v obliki labirinta, skozenj 
pa speljala učno pot, kjer obiskovalci spoznavajo 
rastline in drevesa. Na posestvu rastejo še jagode, 
rdeči ribez, maline in orehi, iz katerih delajo olje. 
Med doživetji ponujajo spust po jeklenici ali zip line 
Čebelji let, ritual hoje po žerjavici, v maju organizi-
rajo medeni dan, na fontani vin pa točijo vina šestih 
bližnjih vinarjev in dveh iz širše okolice. Načrtuje 
tudi rastlinjak in namakalni sistem.

Sodelujejo z vinsko fontano iz Marezig
Zaradi korone jih je obiskalo več družin kot lani, a 
manj dnevnih gostov. Pozna se, da avtobusi nekaj 
časa niso vozili. Dobro obiskana je fontana vin, ki 

Petra Šubic
petra.subic@finance.si
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Gostje so se kljub koroni 
vračali v vipavsko dolino, 

v Gostilnah pa napolnili 
mize  

Pritegnila sta jih dobro 
vino in sezonska lokalna 
hrana na vipavskem 
jedilniku 

Tamkajšnje gostilne in hoteli že ponujajo vi
pavski jedilnik, na katerem ne sme manj
kati lokalno pridelana zelenjava, sadje, 
kruh, mlečni izdelki, meso … Gostje ga 

lahko prepoznajo po obujenih tradicionalnih in na 
novo ustvarjenih jedeh na sodoben način.

»Osrednje mesto v vipavskem jedilniku ima se
zonska, trajnostna in zelena ponudba iz svežih 
domačih sestavin, ki čim hitreje pridejo z njive na 
krožnik. To daje dodano vrednost kulinarični po
nudbi Vipavske doline, gostje se vračajo in pripe
ljejo nove,« pravi Brigita Habjan Štolfa, direktorica 
Regijske razvojne agencije ROD iz Ajdovščine.

Korona ni pregnala gostov
Med epidemijo novega koronavirusa se gostje niso le 
vrnili v Vipavsko dolino, temveč so napolnili mize po 
gostilnah. Lokalno hrano na krožnikih so kot svojo 
razlikovalno prednost že prepoznali v Gostilni pri 
Lojzetu na dvorcu Zemono, gostilni Podfarovž, do
mačiji Majerija, restavraciji Žogica ter v vinoteki in 
vinskem baru Faladur. Vsi ti že dobro sodelujejo z lo
kalnimi kmetijami in drugimi ponudniki lokalne hra
ne. Priložnosti za takšno povezovanje pa je še veliko.

V Regijski razvojni agenciji ROD spodbujajo ra
zvoj trajnostnega turizma v Vipavski dolini tudi z 
organizacijo festivala vina in kulinarike Okusi Vipav
ske v maju, aprila pa pripravijo istoimenski kuli
narični mesec. »Cel mesec pred festivalom Okusi 
Vipav ske naše gostilne že ponujajo tipične vipavske 
jedi. Postopno so ponudbo sezonske lokalne hrane 
raztegnile na vse leto,« razlaga Brigita Habjan Štol
fa.

Obujajo solkanski in črniški radič
Na Vipavskem skrbijo tudi za ohranjanje starih sort. 
»To, denimo, velja za solkanski in črniški radič, ki ju 
kmetje znova pridelujejo, gostinci pa vključujejo na 

jedilnik. Občina Ajdovščina je lani s posebnim pro
jektom obudila črniški radič, ki so ga promovirali 
tudi v jedeh,« dodaja sogovornica.

Mlinotest spodbuja kmete, da sejejo 
koruzo poltrdinko
Spomni, da tudi ajdovski Mlinotest spodbuja vi
pavske kmete, da sejejo več koruze poltrdinke. Ta 
vrsta koruze je primerna za pridelavo v Vipavski 
dolini kljub vse ostrejšim podnebnim razmeram in 
pogostim sušam v poletnih mesecih. Poltrdinka je 
primerna za predelavo v zdrob. Ker je izrazito zla
torumene barve, je tudi polenta iz poltrdinke bolj 
intenzivno rumena in izrazitejšega okusa. Mlinotest 
iz poltrdinke dela tudi njoke.

Pri povezovanju kmetov s kupci 
pogrešajo zadrugo
»Korak naprej pri povezovanju kmetij s kupci že
limo narediti tudi z novim projektom Tržnica na 
Borjaču, v okviru katerega razvijamo spletišče, kjer 
bodo kmetje našli nasvete za pridelavo, predelavo 
in trženje hrane. Po spletu bi radi zagnali tudi etr
žnico,« napoveduje Brigita Habjan Štolfa. Pričaku
je, da bodo kmetje dali pobudo za vzpostavitev za
druge oziroma koga drugega, ki bi skrbel za odkup 
pridelkov s kmetij in prodajo končnim kupcem. To 
podpirata tudi Društvo podeželske mladine Primor
ska in Kmetijskogozdarski zavod Nova Gorica, ki 
sodelujeta pri projektu Tržnica na Borjaču.
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Na festivalu 
Okusi Vipavske 
sodeluje tudi 
chef Tomaž 
Kavčič, ki na 
dvorcu Zemono 
vodi Gostilno pri 
Lojzetu.

Petra Šubic
petra.subic@finance.si
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V hotelih lahko pri 
zajtrku in Večerji 

okusite hrano lokalnih 
dobaViteljeV

V hotelih višje kategorije je ponudba lokalno pridelane hrane 
največja, to je povezano s ceno; sicer pa hrana in pijača nista 

glavni magnet za goste  
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Gostom 
Term 3000 
v Moravskih 
Toplicah 
postrežejo tudi 
prekmurski zajtrk 
in prekmursko 
večerjo (na sliki).

čim bolj prilagajati potrebam in željam gosta. Pri 
penzionskih obrokih kombinirajo pristne lokalne in 
tradicionalne jedi, da gostje tudi na krožniku začu-
tijo destinacijo, ki so jo obiskali. Ponujajo tudi bolj 
klasično in svetovno hrano, ki je dobro znana po 
vsem svetu. Za zajtrk imajo posebne kotičke s tradi-
cionalno lokalno hrano, ki jo dostavijo okoliški do-
bavitelji. Tak primer so prekmurski zajtrki in prek-
murski večeri v Termah 3000 v Moravskih Toplicah.

Kateri Savini hoteli in zdravilišča ponujajo največ 
hrane s podeželja, torej od okoliških ponudnikov? 
Nekaj je vključujejo v penzionske obroke, večinoma 
pa v ponudbo po naročilu in v posebne pogostitve 
na raznih srečanjih, dogodkih in team buildingih, 
ko so naročniki pripravljeni plačati nekoliko več za 
višjo kakovost hrane in pijače.

Lokalno pridelano hrano s podeželja poskušajo 
pripeljati na krožnike vseh hotelov in zdravilišč, naj-
več pa je ponujajo v hotelih višje kategorije, kjer so 
gostje pripravljeni plačati več za višjo kakovost.

»Hrano in pijačo za naše hotele in zdravilišča v 
95 odstotkih nabavljamo od slovenskih dobavite-
ljev. Poskušamo ju nabavljati od prvega v verigi, 
in ne od posrednikov, če je le možno, da vsaj tako 
pripomoremo k ohranjanju okolja oziroma skrajše-
vanju nabavne verige. Od lokalnih dobaviteljev pa 
kupujemo sestavine predvsem za kotičke s pristno 
lokalno hrano in za posebne lokalno obarvane do-
godke,« še pravi Ana Praprotnik.

Kako pomemben del hotelske ponudbe sta 
hrana in pijača? So gostje ob koroni spre-
menili svoj odnos do hrane in bolj gledajo, 
kako in kje je pridelana ter po kako kratki 

poti pride na mizo? O tem smo se pogovarjali z Ano 
Praprotnik, direktorico trženja v Savi Turizem.

V skupini Sava Hotels & Resorts, k s svojimi hoteli 
in zdravilišči pokriva Obalo, Bled in severovzhodni 
del Slovenije, je na prvem mestu gost. Ponujajo mu 
avtentične, lokalne ter čim bolj trajnostne izdelke 
in storitve. To imajo v mislih predvsem pri prenovi 
objektov, ko poskušajo čim bolj poskrbeti, da gost 
v hotelski sobi doživi lokalno in avtentično zgodbo, 
temu sledi tudi ponudba hrane, pijače in vsega dru-
gega za dobro počutje gostov.

»Hrana in pijača gotovo nista glavni razlog za 
obisk neke destinacije, pogosto sta drugotnega po-
mena, prav tako kot sproščanje v velnesu in plava-
nje v bazenu. Gostje se na dopustu želijo sprostiti, 
razvajati in napolniti z energijo, k temu pripomore 
tudi dobra hrana,« pravi Ana Praprotnik.

Gostje imajo zelo različen okus za 
hrano in pijačo
V skupini Sava Hotels & Resorts pravijo, da imajo 
gostje zelo različen okus za hrano in pijačo. Neka-
teri cenijo dobro pristno lokalno kulinariko. Zah-
tevnejši gostje prisegajo na hrano iz svežih, lokalno 
pridelanih, sezonskih in kakovostnih sestavin, ki je 
lahko pripravljena bolj moderno ali zelo tradicio-
nalno. Drugi gostje pa so navajeni svetovne kulina-
rike, ki je enaka povsod, kamor gredo.

»Umetnost naših sodelavcev v hotelih je, da te po-
trebe uspešno zadovoljijo tako v hotelskih restavra-
cijah kot restavracijah a la carte, barih, bistrojih in 
kavarnah. Korona je le pospešila, da še več ljudi po-
dobno gleda na hrano kot zahtevnejši gosti,« dodaja 
Praprotnikova.

Zajtrk s tradicionalno hrano lokalnih 
dobaviteljev
V Savinih hotelih in zdraviliščih poskušajo hrano 

Redakcija Agrobiznis
finance@finance.si
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Brda SO preplavili 
SlOvenSki gOStje, ki Sicer 

»pOBegnejO« v tujinO
Pogovarjali smo se s Tino Novak Samec, direktorico Zavoda  

za turizem, kulturo, mladino in šport Brda.

Koronavirus je nova realnost. Vsaj tako bi 
ga morali doživljati tudi turistični ponu-
dniki, ki jim je slavni virus letos odtegnil 
precejšen del tujih turistov. V Goriških 

brdih, kjer turizem zadnja leta temelji prav na 
tujcih, so se hitro prilagodili novim razmeram in 
poskušali tudi karseda zajeziti presežke aktualnih 
pridelkov, ki privabljajo goste v Brda, začenši s če-
šnjami.

»Vse se je ustavilo in naši kmetje, marca pred-
vsem sadjarji, so se spraševali, kam bodo prodali 
vse češnje, ki so poleg vina naš najbolj prepoznaven 
produkt in nam spomladi pripeljejo veliko turistov. 
Padli so vsi prodajni kanali – tržnice doma in na tu-
jem, šole, vrtci, menze … Skupaj s sadjarji smo se 
hitro odzvali in pripravili akcijo Briška češnja v vsak 
dom,« pojasnjuje Tina Novak Samec, direktorica 
Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda.

Pri tem so dobili veliko podporo nekaterih zavo-
dov za turizem in občin, kot člani Skupnosti Julij-
skih Alp predvsem v Posočju in na Gorenjskem. »Ko 
so se ukrepi sprostili in so ljudje začeli prehajati iz 
občine v občino, so začeli prihajati tudi k nam po 
češnje. Ljudi smo spomnili, da smo varna destina-
cija, da razvijamo butični turizem in ponujamo prvi 
spomladanski sadež. Pravzaprav smo se povezali s 
sloganom Kupujmo domače. Vsekakor akcija ne bi 
bila tako uspešna brez velike podpore vseh prebi-
valcev Brd in briških kmetov.«

Kako ste prilagodili ponudbo za domače turi-
ste, ki načeloma manj zapravljajo?
Maja in junija smo imeli dober obisk. Ker so bile 
v tem času državne meje še zaprte, so k nam pri-
hajali dobri slovenski gostje z večjo kupno močjo, 
ki sicer v tem času »pobegnejo« v tujino. Zanimi-
vo, 50 odstotkov teh gostov je bilo prvič v Brdih. 
Nad našo ponudbo so bili tako navdušeni, da so 
številni že rezervirali za prihodnje leto. S turistič-
nimi boni v juliju se je spremenila sestava obisko-
valcev. Prišli so tudi gostje, ki nekoliko manj tro-
šijo. Toda ponudniki pravijo, da so boni pozitivni 
z vidika zapolnitve prenočitvenih zmogljivosti, saj 
je veliko tujcev rezervacije storniralo. In brez te 

državne spodbude gotovo ne bi dosegli takih re-
zultatov. Julija smo namreč ustvarili 44 odstotkov 
več prenočitev kot v istem obdobju lani. Razlog 
je seveda tudi v tem, da smo letos vzpostavili kar 
nekaj novih prenočitvenih zmogljivosti. Ponudbe 
posebej nismo prilagajali, saj so tudi pri vinarjih 
cene degustacij različne. Smo pa v okviru skupne 
kampanje Brd, Krasa in Vipavske doline ponudbo 
približali tudi kupcem, ki imajo manjšo kupno 
moč. Slovenski gost, ki prespi na enem mestu vsaj 
dvakrat, dobi kartico, s katero gre potem lahko na 
brezplačen ogled znamenitosti ali ima brezplač-
no vodenje. Poleg tega dobi tudi kozarec vina. Na 
spletni strani www.brda-vipavskadolina-kras.si so 
opisani vsi ponudniki.

Kako pa boste spet privabili tuje turiste? Se 
boste oglaševali kot varna destinacija?
Menim, da je Slovenija na splošno varna destina-
cija. Slovenska turistična organizacija (STO) spod-
buja zeleni turizem in pridobivanje zelenih certi-
fikatov, njihovi imetniki pa že delujejo na varen 
način. Govorimo o visoki kakovosti, butičnosti in 
razpršenosti. Slovenija je v zadnjih letih veliko na-
redila na področju prepoznavnosti, zato nas tuji 

Vanja Alič
vanja.alic@finance.si

INTERVJU

Ljudi smo 
spomnili, da 
smo varna 
destinacija, 
da razvijamo 
butični 
turizem in 
ponujamo prvi 
spomladanski 
sadež. 
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Trajnostna naravnanost, preverjeni dobavitelji, 
lokalne sestavine, ki se povežejo v kakovostne 
in varne izdelke, ter zanesljiva dostava. To so 
lastnosti, ki opisujejo poslovanje Žita. V podje-
tju so jih postavili v ospredje z novim znakom 
zanesljivega dobavitelja.

»V Žitu smo zavezani proizvodnji in dobavi var-
nih izdelkov. Da izpostavimo svojo zavezo trajnosti 
in zanesljivosti v odnosu tako do kupcev kot po-
slovnih partnerjev, smo kot dodaten pečat in sim-
bol kredibilnosti podjetja Žito na slovenskem trgu 
zasnovali znak zanesljivega dobavitelja,« je opisal 
Janez Bojc, generalni direktor Žita.

Tako prek enotnega simbola in dveh različnih 
sloganov izkazujejo svojo skrb za nemoteno doba-
vo kakovostnih izdelkov. S sloganom »Vaš obrok, 
naša skrb iz Slovenije« potrošnikom sporočajo, da 
sta trajnost in zaveza stalni najvišji kakovosti dve 
izmed njihovih najpomembnejših vrednot. Zato 
sodelujejo s preverjenimi lokalnimi dobavitelji in 
proizvajajo izdelke, ki imajo domač okus.

S sloganom »Trajno in varno skrbimo za najljub-
še okuse iz Slovenije« nagovarjajo svoje poslovne 
partnerje in dobavitelje. V Žitu namreč zaradi svoje 
razvejene lokalizirane infrastrukture zagotavljajo vi-
soko fleksibilnost, hitre in kratke dobavne poti pri 
dnevni dostavi. 

»Znak je hkrati način, s katerim se želimo zah-
valiti našim poslovnim partnerjem za dosedanje 
dobro sodelovanje ter utrditi dolgoročne in stabilne 
partnerske odnose,« je še dodal Janez Bojc.

PROMOCIJSKO SPOROČILO

Žitov znak zanesljivega dobavitelja izraža kakovostno oskrbo z živili

turisti čez noč ne bodo pozabili. Tako imenova-
ni destinacijski zavodi in STO ves čas ohranjamo 
stik s tujino, se pravi se promoviramo, novinarji 
še vedno prihajajo k nam oziroma izvajamo pred-
stavitve prek spleta. Ko se bodo razmere v svetu 
umirile, sem prepričana, da bodo tujci spet začeli 
prihajati k nam.

Zmagal si, ko zadovoljiš prav 
vsakega gosta
Goriška brda so zgled povezovanja med vinarji in drugimi kmetijami 
oziroma turističnimi ponudniki. »Ne samo, da se povezujejo z 
lokalnimi ponudniki v smislu prenočitev in hrane, temveč se tudi 
vinarji med seboj povezujejo. Zmagal si namreč, ko zadovoljiš prav 
vsakega gosta. Če ti vina nekega vinarja ne ustrezajo oziroma želiš 
pokusiti še kaj drugačnega, greš k drugemu vinarju. To deluje. 
Vinarji niso ljubosumni, ampak so med seboj zdrava konkurenca,« 
pravi Tina Novak Samec.
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Občutite 
adrenalinske 
okuse Slovenske 
Štajerske

flavorsofstyria.com

Projekt Flavors of Styria sofinancirata Evropska unija - Evropski sklad za regionalni razvoj 
in Republika Slovenija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

INTERVJU

Na področju vinskega turizma je gotovo naj-
odmevnejši projekt Brda, home of rebula, ki 
je vsako leto privabil številne ugledne vinske 
pisce z vsega sveta.
Z masterclassom smo dosegli preboj ne samo z vi-
dika umeščanja rebule in Brd v svetu, ampak tudi 
razmišljanja predvsem na ravni Slovenije, kakšna je 
vloga vina v gastronomiji in kaj pomeni za Slovenijo 
vinski turizem. To smo letos nadgradili z odprtjem 
Doma rebule na Dobrovem. Gostje, ki pridejo v 
Brda, lahko odslej okušajo vse rebule na enem me-
stu, tudi tiste iz Collia in Vipavske doline. Letos žal 
masterclassa ne bo – zaradi korone. Čakali smo do 
zadnjega in ugotovili, da so težave s potovanji trenu-
tno vendarle prevelike. Države, od koder prihajajo 
naši glavni kupci, so na rdečem seznamu. Italijani 
pa so prestrašeni in ne potujejo. Ko so se odprle 
meje, smo vsi pričakovali, da bodo vdrli k nam, pa 
jih ni in ni. Razmišljali smo sicer o možnosti, da bi 
pripravili nekakšen spletni masterclass, vendar to 
ne gre skupaj z našim temeljnim konceptom, da 
novinarji doživijo Brda v živo, vključno z briškimi 
vinarji, ki so gostitelji, z okušanjem briške gastrono-
mije, s spanjem in jutranjim pogledom na vinogra-
de ... Tega doživetja ne more nadomestiti nobena 
spletna predstavitev.

Kaj pa preostali projekti?
Poleg eno-gastronomskih produktov, pohodništva 
in kolesarjenja smo kot destinacija zelo prepoznav-
ni po doživetjih. Pri tem je najpomembnejši briški 
človek – gostoljuben, delaven, vztrajen. Mi gostom 

ponujamo, da doživijo, kar sami doživljamo vsak 
dan. Se pravi, ko je, denimo, žetev sivke, to ponudi-
mo tudi našim gostom. Do žetve pa se sprehajajo po 
sivkinih poljih ter opazujejo čmrlje in metulje. Le-
tos smo, na primer, gostom ponudili tudi obiranje 
češenj. Veliko tujcev, ki pridejo k nam, sploh ne ve, 
kje rastejo češnje. Veliko je stvari, ki se nam zdijo 
vsakdanje, povprečnega tujca pa fascinirajo.

Imamo tudi seznam odprtih domačij, ki ga vsa-
ka dva meseca osvežimo. Od marca do novembra 
je vsak dan v tednu kakšna odprta domačija, kamor 
lahko pride gost brez predhodne napovedi. Vklju-
čeni so tudi čebelarji in oljkarji. Velik potencial, ki 
ga včasih zanemarjamo, je tudi, da te pri nas v kle-
ti sprejmejo svetovno prepoznavni vinarji osebno. 
Tega v tujini ne doživiš. V Brdih imamo tudi razne 
kulturno-vinske dogodke, ki jih prirejamo v vseh le-
tnih časih, denimo Brda in vino, Dan odprtih kleti, 
martinovanje v Šmartnem, Praznik rebule in oljčne-
ga olja v Višnjeviku … Ponujamo tudi vožnjo z dži-
pi, piknike v brajdi, električna kolesa, kulinarične 
delavnice, izdelavo naravne kozmetike, slikarsko 
delavnico, pletenje košar in podobno.

Kje je še prostor za izboljšave, kaj so največji 
izzivi?
Vsekakor si prizadevamo za zeleno zgodbo. Želimo 
si, da bi se vsak prebivalec Brd poistovetil z zeleno 
miselnostjo. Se pravi, z vidika ločevanja odpadkov, 
varčevanja in izkoriščanja naravnih virov, spodbu-
janja proizvodnje lokalnih izdelkov. Mladim je tre-
ba predstaviti možnosti razvoja podeželja tako, da 
bodo začutili podjetniški izziv in ostali doma. Eden 
izmed glavnih izzivov je tudi oblikovanje kolektivne 
blagovne znamke, ki bo posledično zagotavljala ka-
kovost vseh naših izdelkov in storitev. Seveda pa so 
tu še razvojni projekti v smislu dodatne ponudbe, ki 
bi gosta zadržala več dni in tudi skozi vse leto. Dol-
goletna želja našega župana je spa resort, s katerim 
bi ubili dve muhi na en mah: zagotovili bi več postelj 
in pridobili spa ponudbo. Resnega konferenčnega 
turizma se ne moremo iti brez prostora z vsaj sto 
sedeži.

Želimo si, da 
bi se vsak 
prebivalec Brd 
poistovetil 
z zeleno 
miselnostjo.
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Hotel v 12 zidanicah
PROMOCIJSKO SPOROČILO
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Razpršeni hotel Vinarium v Lenda-
vskih goricah se je med epidemijo 
COVID-19 izkazal kot odlična reši-

tev za vse tiste, ki se želijo umakniti od 
množičnega turizma in bučnega doga-
janja. Kako dobro so ga ljudje sprejeli, 
govori podatek, da so bile njegove zmo-
gljivosti med junijem in avgustom skoraj 
polno zasedene, pri čemer je bilo med 
obiskovalci 90 odstotkov domačih go-
stov. Upoštevajoč zimsko-pomladansko 
sezono, pa je bila letošnja povprečna 
zasedenost 67-odstotna, kar je odličen 
rezultat, če upoštevamo, da so bili hoteli 
večji del pomladi zaradi karantene pov-
sem zaprti.

Avtentičen in atraktiven  
turistični produkt
Značilnost počitnikovanja v razpršenem 
hotelu je, da daje prednost individualnemu 
turizmu. Gre namreč za inovativno obliko 
organiziranosti, pri kateri se poveže več raz-
ličnih lastnikov oziroma upravljavcev nepre-
mičnin na različnih lokacijah z namenom 
njihovega oddajanja. Razpršeni hotel ima 
tako skupno trženje, rezervacijski sistem in 
recepcijo, nastanitvene zmogljivosti pa so 
na različnih lokacijah.
V razpršeni hotel Vinarium se je pod okri-
ljem Zavoda za turizem in razvoj Lendava 
(ZTR Lendava) povezalo 12 lastnikov zi-
danic v Lendavskih goricah ter ustvarilo 
avtentičen in atraktiven turistični produkt. 
Obiskovalci v miru in tišini bivajo v eni iz-
med zidanic na izjemnih lokacijah z lepimi 
razgledi, hkrati pa v okolici uživajo v razva-
janju, rekreaciji, odlični kulinariki in pestrem 
kulturnem dogajanju. Gostje razpršenega 
hotela si namreč lahko sami krojijo svoje 
programe, pri čemer je priložnosti za različ-
na udejstvovanja na pretek. 

Kulinarika, velnes,  
rekreacija, narava, kultura …
Ljubitelji termalne vode in velnesa lahko 
obiščejo lendavske terme in manjše lokalne 
ponudnike, ljubitelji kulinarike bodo nav-
dušeni nad bogato kulinarično ponudbo, ki 
je preplet slovenske in madžarske kuhinje, 
njihov kulinarični ambasador pa je bograč, s 
katerim je povezanih več prireditev. Seveda 
je v okoliških vinogradih ogromno priložno-
sti tudi za oboževalce dobre vinske kapljice.

Navdušenci nad lepotami neokrnjene 
narave bodo obiskali Mursko šumo, nižinski 
poplavni gozd na sotočju Ledave in Mure. 
Gre za eno izmed najpomembnejših orni-
toloških območij v Sloveniji, ki se ponaša 

s številnimi rokavi in mrtvicami ter veliko  
biotsko raznovrstnostjo rastlinskega in ži-
valskega sveta. 

Krajinske lepote in posebnosti Lenda-
ve z okolico kar vabijo k rekreaciji v naravi. 
Hriboviti del med goricami je primeren za 
pohode po označenih poteh Planinskega 
društva Lendava, skozi pomursko ravnico 
pa se lahko popeljete s kolesom, pri čemer 
so kolesarske poti speljane tudi v sosednji 
Hrvaško in Madžarsko. 

Tisti, ki imate raje mestni utrip, pa lahko 
raziskujete Lendavo, najvzhodnejše slo-
vensko mesto, ki ga zaznamuje preplet več 
etnij, jezikov in religij. O njeni bogati prete-
klosti pričajo številne kulturne znamenito-
sti, bogat pa je tudi spored kulturnih prire-
ditev in koncertov. 

Kmalu novi ponudniki in nove storitve
ZTR Lendava projekt »Turizem v zidanicah« 
izvaja v okviru programa Lokalna akcijska 
skupina Pri dobrih ljudeh 2020. Za lastnike 
zidanic opravlja administrativne naloge in 
skrbi za promocijo. Kot pravijo, ohranjanje 

zidanic skozi turistično ponudbo pomeni 
tudi ohranjanje kulturne krajine, prepreče-
vanje zaraščanja kmetijskih površin, zmanj-
ševanje degradacije okolja zaradi črnih 
gradenj, do katerih prihaja pri stalnih nase-
litvah v zidanice. 

V kratkem nameravajo mrežo razprše-
nega hotela Vinarium še razširiti z novimi 
ponudniki ter nadgraditi ponudbo z doda-
tnimi vsebinami in storitvami v lokalnem 
okolju. Predvsem si želijo poglobiti sodelo-
vanje z lokalnimi ponudniki s področja ku-
linarike ter med drugim gostom hotela po-
nuditi zajtrke. Dodatne storitve bodo še na 
področjih kulture in umetnosti, velnesa in 
športa, snujejo pa tudi bonus kartico, prek 
katere bodo v pakete povezali ponudbo 
različnih ponudnikov.

hotelvinarium.si
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www.pametna-tovarna.si

Dobre prakse
PAMETNIH 
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Konec poletja v ljubljani 
pričaKujejo več 

obisKovalcev iz slovenije 

V Turizmu 
Ljubljana podpirajo 
idejo, da bi 
povečali število 
obiskovalcev 
na varno 
izpeljanih javnih 
prireditvah, zlasti 
na Kongresnem 
trgu (na sliki), 
ki je dovolj 
velik, da lahko 
na njem veliko 
ljudi razporedijo 
toliko narazen, 
kot je trenutno 
predpisano. 

Slovenija bo prihodnje leto evropska ga-
stronomska regija, to želijo v Ljubljani 
čim bolje izkoristiti. Kaj pripravljajo ter 
kako ponudbo prilagajajo koroni in do-

mačim gostom, ki praviloma zapravijo manj kot 
tuji?

Brezhibna izpeljava festivala November Gourmet 
Ljubljana, sezonsko nadgrajevanje že utečenih vo-
denih tur, kot je vodenje po ljubljanski tržnici z zaj-
trkom Dobimo se na plac‘, ter velika skrb za higien-
ske ukrepe in varno izvedbo vinsko- gastronomskih 
doživetij so glavne naloge Turizma Ljubljana, ki 
skrbi za promocijo prestolnice in osrednje Sloveni-
je. Glas o kakovostni in razgibani vinsko-kulinarični 

Petra Šubic
petra.subic@finance.si
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ponudbi širijo tudi prek tujih medijev in odzivov po-
potnikov. »Turistični ponudniki in gostinci se bodo 
še trudili za kakovostne storitve in ponudbo. Še po-
membnejše je upoštevanje zaščitnih ukrepov zaradi 
korone. Vse to morajo zaokrožiti izstopajoča pred-
stavitev, dobra komunikacija in trženje,« poudarja 
direktorica Petra Stušek.

Novembra se v Ljubljani dobro je in 
pije
Kot najodmevnejši vinsko-gastronomski dogodek v 
Ljubljani poudarja že omenjeni gourmet festival, ki 
traja ves november in združuje številna dogajanja. 

Tudi martinovanje, ko Stritarjeva ulica zaživi, 
vinarji iz vse Slovenije pa se na enem mestu pred-
stavijo meščanom in obiskovalcem od drugod. Na 
sklepnem dogodku festivala se povežejo sodelujoči 
vinarji, ponudniki kulinarike in mali kraft pivovarji. 

V Turizmu Ljubljana predlagajo, da bi lahko turistične 
bone porabili tudi za kulturne dejavnosti in povečali število 
obiskovalcev na varno izpeljanih javnih prireditvah ter na 

poslovnih dogodkih v zaprtih prostorih.
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Lani so na ta večer prvič predstavili gastronomski 
vodnik Gault & Millau Ljubljana, najboljšim gostin-
cem in trgovinam v Ljubljani pa podelili priznanja. 
Festival bo letos potekal že petič zapored, od 7. do 
9. novembra pa ga bo popestril še Evropski simpo-
zij hrane.

Doživetja slonijo na lokalni tradiciji in 
kulinariki
Med doživetji iz zadnjih let, ki slonijo na lokalni 
tradiciji in kulinariki, Petra Stušek omenja vode-
no doživetje Okusi Ljubljane, vodeno pivovsko 
doživetje in ljubljansko vinsko doživetje z obi-
skom edinega vinograda v prestolnici.

Gastronomijo vpeljujejo tudi v druge turistič-
ne produkte. Pri vodenih ogledih mesta so, deni-
mo, obiskovalce presenetili z manjšim lokalnim 
kulinaričnim presenečenjem.

Pri razvoju doživetij si prizadevajo za čim ve-
čjo uporabo lokalnih sestavin ter avtentičnih jedi 
in pijač v ljubljanskih restavracijah in prenočitve-
nih obratih. »Najboljši natakarji svojim gostom 
razkrijejo tudi zgodbe, ki so v ozadju posameznih 
lokalnih jedi,« ponazarja.

V Turizmu Ljubljana spodbujajo, promovira-
jo in organizirajo dogodke, a glavno besedo pri 
dajanju pristnih in lokalnih sestavin na krožnike 
imajo sami ponudniki. Pohvalno je, da ti že če-
dalje uspešneje združujejo ekonomsko učinko-
vitost, trajnostno naravnanost in kreativnost.

Ko bodo gostje dali prednost 
kakovosti, jo bodo tudi gostinci in 
vinarji
Izziv je k projektom pritegniti čim širši krog ponu-
dnikov z različnimi ciljnimi skupinami, da se pro-
jekti ne omejujejo zgolj na nekaj lokacij in lokalov. 
S projekti in drugimi aktivnostmi se v Turizmu 
Ljubljana ves čas trudijo, da bi lokalno, sezonsko, 
z bližnje njive postalo samoumevna stalnica v lju-
bljanski ponudbi.

»Želimo si, da bi tudi na najbolj množičnih 
prireditvah, kot je decembrski praznični sejem, 
gostinci dali prednost kakovosti in bi bil ‘kuhan-
ček‘ povsod vrhunske kakovosti. O tem na kon-
cu odločajo tudi gosti, zato jih pozivamo, naj 
tudi sami dajejo prednost kakovosti,« izzive pri 
vinskem turizmu v prestolnici opiše Stuškova.

Gostinci živijo od domačih gostov
Kako so vinsko ponudbo med korono prilagodi-
li domačim vinskim turistom, ki načeloma manj 
zapravljajo kot tuji? Sogovornica priznava, da so 
domači gosti bolj občutljivi za ceno, vendar meni, 
da morajo prav ti zagotavljati kritično maso, ki 
omogoči, da lokalni gostinci lahko delujejo. »Do-
mači obiskovalci so pravzaprav stalne stranke, ki 
ponudnike obiskujejo redno, zato še toliko bolj 
zaznajo kakovost ob dostopni ceni. Prav zato si 
prizadevamo, da spodbujamo vse ravni ponud-
be,« odgovarja.

Poleti so bile turistične kmetije dobro zasede-
ne, podobno tudi zdravilišča, kampi in glampin-

gi, manj gostov pa je bilo v mestih in na drugih 
destinacijah, ki so tradicionalno vezane na tuje 
goste. »S koncem poletja, ko bodo temperature 
prijetnejše za obisk mesta, pa si želimo in priča-
kujemo, da bo v Ljubljani več obiskovalcev iz 
Slovenije,« pravi Petra Stušek.

Več ljudi na javnih prireditvah na 
prostem in poslovnih dogodkih
Sogovornica podpira tudi to, da bi povečali števi-
lo obiskovalcev na varno izpeljanih javnih priredi-
tvah, zlasti na Kongresnem trgu, ki je dovolj velik, 
da lahko na njem veliko ljudi razporedijo tako na-
razen, kot je trenutno predpisano. Podpirajo tudi 
to, da bi na poslovnih dogodkih v zaprtih pro-
storih število udeležencev povečali s trenutnih 
50 na vsaj 250, a z jasno opredeljenimi pravili o 
medsebojni razdalji oziroma o ureditvi prizorišča 
v skladu s smernicami NIJZ. Prireditve so namreč 
eden od glavnih motivov za prihod obiskovalcev 
v Ljubljano, še posebej domačih. »Posredno je 
od prireditev odvisen obstanek mnogih podjetij, 
samostojnih podjetnikov ali drugih organizacij, 
saj je to ena glavnih poti za ustvarjanje turistič-
nih prenočitev in prihodka drugih ponudnikov v 
destinaciji. Pri tem bomo vztrajali in tega si v pre-
stolnici tudi želimo,« še pravi Petra Stušek.

Z boni tudi v muzej in na druge 
kulturne prireditve
Turistični boni so lepo oživili poletno sezono, nji-
hovo uporabo pa bi bilo dobro še razširiti. Smi-
selno bi bilo, da bi jih lahko porabili tudi za kul-
turne dejavnosti, ki so zaradi koronakrize enako 
prizadete kot turizem. Mnogi, ki delujejo v kul-
turni dejavnosti, so dodatno prizadeti tudi zaradi 
zatona poslovnega turizma, saj se najemi dvoran 
in tehnično osebje pogosto dopolnjujejo v obeh 
dejavnostih.

Najboljši 
natakarji 

svojim gostom 
razkrijejo tudi 

zgodbe, ki 
so v ozadju 
posameznih 
lokalnih jedi. 

Petra Stušek,
direktorica Turizma 

Ljubljana
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Zakaj postati član kluba?
Spoznajte nova vina in podpirajte lokalno.

Podprite slovenske vinarje in vinogradnike.

Uživajte vino ob strokovnih napotkih.

Odkrivajte Slovenijo iz domačega naslanjača  
ob vinih preverjene kakovosti.

Vsak mesec dodajamo nove ugodnosti.

Izobražujte se z nami.

Potujte ali večerjajte z nami in vinarji s klubskim popustom.

VinSki klub

član
zgodbe  
o Vinu

12 steklenic vina, vrednih greha
Vsak član vinskega kluba Zgodbe o vinu s standardnim članstvom 
bo letos prejel dvakrat po šest steklenic vina slovenskih vinarjev,  

ki jih izberemo v uredništvu spletnega mesta O vinu.si.

Pridružite se nam v naši vinski skupnosti.

Več na www.ovinu.si/klub
Vinski_klub_203x271.indd   1 27/05/2020   09:55:13
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Rdeča nit povezovanja 
kmetijstva in tuRizma so 

lokalne vinske soRte
Predstavnikom posameznih regij je skupno, da vidijo razvoj 
vinskega turizma v še boljšem povezovanju, vsi stavijo na 

butičnost in gostoljubnost domačega človeka, medtem ko se 
vsaka regija spopada s svojimi težavami in izzivi. 
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Vinarji Vipavske doline so bili med prvimi, ki so prepoznali pomen 
povezovanja kmetijstva in turizma in že leta 2007 na dvorcu Zemono 
pripravili prvi festival Okusi Vipavske.

Ne moremo niti mimo tradicionalne prireditve 
Vinski hrami Vipavske doline med martinovim in 
božičem, ki množice vinoljubov v vinorodne vasi 
Vipavske doline privablja že več kot 20 let. »Prire-
ditev pomeni odlično promocijo ponudnikov na 
Vipavski vinski cesti, ki je bila vzpostavljena že leta 
1996. Prireditvi, ki je na začetku povezovala ponu-
dnike zgornje Vipavske doline, so se pred nekaj leti 
pridružili tudi ponudniki iz spodnjega dela doline,« 
pojasnjuje Krapeževa.

Glavni izziv, s katerim se srečujejo in s katerim 
se na področju turizma trenutno srečuje ves svet, je 
v blaženju posledic pandemije, pa pojasnjuje vodja 
oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve na ob-
čini Ajdovščina Janez Furlan.

Letošnjo ponudbo za domače turiste so prilago-
dili z različnimi marketinškimi akcijami. »Destinaci-
ja Vipavska dolina se je domačemu gostu posvetila 
s kampanjo Rajska dolina obstaja, kjer ga vabimo 
k spoznavanju pristnih doživetij v Vipavski dolini, 

Vinski turizem se je pri nas komaj začel 
dobro razvijati, ko je letošnjo pričakova-
no rekordno bero prekinila koronakriza. 
Priložnosti je torej še cela vrsta, tako pri 

naložbah v namestitve kot pri razvoju gostinstva, 
povezovanju z lokalnimi kmetijami in dodatni po-
nudbi.

Predstavnike posameznih regij smo povprašali 
o najodmevnejših projektih, ki so jih pripravili do 
zdaj, o izzivih, težavah, ki jih pestijo, pa o tem, kako 
privabljajo domače turiste in kako bodo spet tuje 
po koronakrizi. Pobarali smo jih tudi o tem, ali so 
zadovoljni z boni, ki jih je kot spodbudo turizmu 
namenila država, in o tem, ali so storili dovolj, da se 
bo domači gost vrnil k njim tudi prihodnje leto, ko 
bonov ne bo več.

Okusi Vipavske na najlepši lokaciji – 
na Zemonu
Osrednja vinsko-kulinarična prireditev Vipavske do-
line je festival Okusi Vipavske, ki povezuje ponudbo 
vrhunskih vinarjev in pridelovalcev lokalnih živil. 
Festival že vrsto let nadgrajuje kulinarični mesec, 
kjer se s svojimi festivalskimi meniji predstavlja več 
kot 20 ponudnikov – od turističnih kmetij do naju-
glednejših restavracij.

Festivalsko dogajanje poteka na eni izmed najlep-
ših slovenskih lokacij za take prireditve – na dvorcu 
Zemono. Nikakor ne gre spregledati dejstva, da so 
prav vinarji Vipavske doline med prvimi prepozna-
li pomen povezovanja kmetijstva in turizma ter ob 
podpori Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina 
organizirali prvi festival že leta 2007.

»Številni festivali in prireditve, ki vsako leto po-
tekajo v Vipavski dolini, bogatijo turistično vsebino 
destinacije. Poleg tega izkazujejo povezanost pre-
hranske kulturne dediščine ter sodobne kulinarične 
in gastronomske ustvarjalnosti,« je povedala Tanja 
Krapež z razvojne agencije ROD.

Redakcija Ovinu
ovinu@finance.si
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v sodelovanju s sosednjima destinacijama Kras in 
Brda pa smo oblikovali kampanjo Zdaj je čas,« je 
razložil Furlan.

Tuje goste pa že vabijo nazaj v Vipavsko dolino. 
»Jeseni in pozimi načrtujemo dodatno oglaševanje 
v tiskanih medijih in na družbenih omrežjih. Or-
ganizirali bomo tudi študijske ture za novinarje, 
blogarje in udeležbo na sejmih v tujini,« je povedal 
sogovornik.

Modra frankinja kot stična točka
V Javnem zavodu za kulturo, šport, turizem in mla-
dinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica kot primer dobre 
prakse povezovanja kmetijstva, lokalnih prideloval-
cev in turizma poudarjajo projekt Modra frankinja 
– žametno vino regije Posavje, ki poteka že deseto 
leto.

»S tem projektom nam je uspelo v vseh teh letih 
korak za korakom povezati ponudnike, predvsem 
vinarje, posredno pa tudi gostince, s spodbudo, da 
začnejo razmišljati o skupni vinski zgodbi, v kateri 
se je avtohtona modra frankinja pokazala kot odlič-
na stična točka,« razlaga Annemarie Culetto, sveto-
valka za turizem pri KŠTM Sevnica.

Trenutno skupaj z vinarji iščejo ustrezen po-
slovni model, v katerem bi se povezali pridelovalci 
modre frankinje, kar bi to avtohtono sorto in vino-
rodno deželo Posavje postavilo še nekoliko višje v 
vinskem svetu Slovenije in tudi tujine.

Kot enega izmed večjih izzivov pri svojem delu 
sogovornica poudarja delo s ponudniki. »Ljudje 
smo si različni, različna so pričakovanja. Razlika 
je med ‘full time‘ ponudniki in ponudniki, ki se s 
turistično ponudbo, najsi bo to sobodajalstvo, vi-
narstvo, gostinstvo, pridelava lokalnih mesnin ali 
turistično vodenje, ukvarjajo v prostem času. Prvi 
so pripravljeni vložiti več časa, energije, tudi njiho-
va pričakovanja so višja od pričakovanj drugih, naš 
interes pa je povezati vse v neko skupno zgodbo, 
saj turistično ponudbo pomembno bogatijo eni in 
drugi.«

Kot primer povezovanja vinarjev z lokalnimi 
kmetijami in drugimi turističnimi ponudniki Culet-
tova poudarja sevniške in druge posavske gostilne, 
kjer je na vinskih kartah mogoče izbrati med posa-
vskimi vini.

Kako pa so letos prilagodili ponudbo za domače 
turiste, ki načeloma manj zapravljajo? »V sodelova-
nju z nekaterimi ponudniki smo oblikovali pakete, 
ki domačim turistom ponudijo več – degustacije, 
oglede kulturnih znamenitosti, kopanje na sevni-
škem bazenu in individualna doživetja manj znanih 
znamenitosti,« odgovarja svetovalka za turizem pri 
KŠTM Sevnica.

Po drugi strani poudarja, da upada števila tujih 
turistov letos niso opazili. »Verjetno gre tudi tu po 
načelu, da je največ vredna reklama od ust do ust. 
Stavimo na butičnost v smislu naše (še) neodkritosti 
in na gostoljubnost naših ljudi,« je pojasnila sogo-
vornica, ki je prepričana, da se bodo gostje, ki so 
letos turistične bone izkoristili v njihovih krajih, pri-
hodnja leta radi vračali.

Okusi Posavja združujejo najboljše v 
regiji
V še enem posavskem središču, v Krškem, pa kot 
primer dobre prakse poudarjajo produkt Okusi 
Posavja, ki so ga zasnovali pred osmimi leti. Ta se 
je začel s povezovanjem vrhunskih vinarjev in go-
stincev.

»Zgodba Okusov Posavja je povezana z oživlja-
njem starega mestnega jedra Krškega in uličnim 
festivalom in že v prvem letu je prerasla v željo po 
tesnejšem sodelovanju ponudnikov. Izpeljani so bili 
številni uspešni festivali in dogodki, lani pa smo so-
delovanje in koncept prireditev še nadgradili. Tre-
nutno v okviru Okusov Posavja deluje več kot 30 
ponudnikov iz vse regije,« je pojasnila direktorica 
Centra za podjetništvo in turizem (CPT) Krško Kri-
stina Ogorevc Račič.
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Posavce povezuje modra frankinja.

Lani so z Okusi Posavja tamkajšnji akterji dokazali, da znajo in zmorejo.
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Letos načrtujejo izid nove brošure Okusi Posavja, 
kjer bodo predstavljene celotna eno-gastronomska 
ponudba in tudi sestavine, ki so posebnosti kulina-
rične regije. »Predvsem želimo predstaviti izdelke, 
ki nas ločijo od drugih destinacij, ter naše najboljše 
gostince in vinarje,« je poudarila Ogorevc Račičeva.

Največji izziv je združevati različnost posavske 
destinacije, pravi sogovornica. »Ko bomo dosegli ra-
ven kakovosti in pestrosti ponudbe v takem obsegu, 
da bo gost preizkusil različna kulinarična doživetja 
na kmetiji, pri vinarju, pivovarju, v gostilni, turizmu 
na kmetiji ali vrhunski restavraciji ter se vračal na 
destinacijo zaradi odkrivanja kulinarike in vina skozi 
vse leto, bomo dosegli svoj cilj. Pred nami je še kar 
nekaj trdega dela,« priznava direktorica CPT Krško.

Po njenih besedah se ponudniki povezujejo šele 
v zadnjih nekaj letih. »Potreben je bil čas, da so se 
kmetije in vinske kleti preoblikovale tako, da lahko 
sprejmejo goste ter jim ponudijo doživetje in degu-
stacije. Veseli smo, da je vse več vinarjev, ki so se 
odločili za ta korak, kajti ni povsod tako, da lahko 
obiskovalec nazdravi z vinarjem v njegovi kleti,« 
pojasnjuje Ogorevc Račičeva in dodaja, da je zanje 
zelo pomembno, da se po koronakrizi čim prej nor-
malizirajo razmere s sosednjo Hrvaško, saj tamkaj-
šnji gostje pogosto zahajajo k njim prav zaradi eno-
dnevnega gastronomskega turizma.

Hiša Stare trte združuje vinsko 
ponudbo Štajerske
Najodmevnejši projekt na področju vina in kuli-
narike, ki ga je pripravil Zavod za turizem Mari-
bor - Pohorje, je bilo gotovo odprtje Hiše Stare 
trte leta 2007. Danes najbolj obiskana turistična 
znamenitost v Mariboru – v letu 2019 so našteli 
dobrih 56 tisoč obiskovalcev – združuje in promo-
vira vinsko ponudbo celotne slovenske Štajerske.

Najnovejši projekt zavoda je vzpostavitev ko-
lektivne blagovne znamke Naše najboljše, s kate-
ro nameravajo spodbuditi visoko in celostno ka-
kovost gastronomske in z njo povezane ponudbe, 

povezovanje ponudnikov, razvoj novih in poveza-
nih izdelkov in storitev ter uresničevanje poslov-
nih idej.

»Znamka pokriva geografska območja Maribor 
z Dravsko dolino in Dravskim poljem, Pohorje 
in Kozjak ter Slovenske gorice. V shemo certifi-
ciranja kolektivne blagovne znamke v prvi fazi 
sodijo rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega 
in industrijskega oblikovanja, pridelki in živilski 
izdelki ter jedi in pijače, postrežene gostinsko,« je 
pojasnila Vesna Horvat, svetovalka za regionalno 
usklajevanje pri Zavodu za turizem Maribor - Po-
horje.

Pravkar pa so izdali vinsko-kulinarični zemlje-
vid, ki je že na voljo obiskovalcem, za potrebe 
oglaševanja pa so posneli video, ki prikazuje ne-
katera vinsko-kulinarična doživetja na destinaciji, 
med drugim tudi Hišo Denk, prvo štajersko resta-
vracijo, ki je prejela Michelinovo zvezdico.

»Največji izziv, s katerim se srečujemo, je do-
stop do ponudnikov v okolici, saj povezave med 
Mariborom in okoliškimi kraji niso najbolje ure-
jene. Precej turistov pride v mesto z javnim pre-
vozom, nato pa ne morejo obiskati ponudnikov v 
okolici, ker nimamo urejenih rednih avtobusnih 
ali drugih povezav. Prav tako je precejšnja težava, 
da številni ponudniki še vedno nimajo nastavlje-
nega odpiralnega časa in obratujejo le po pred-
hodni napovedi. Dobrodošlo pa bi bilo, da bi se 
vzpostavila kolesarska mreža, ki bi omogočala iz-
posojo koles na različnih koncih mesta ter tudi na 
celotni destinaciji,« je razložila sogovornica.

Sicer pa se vinarji med seboj povezujejo in 
prirejajo razne dogodke, poudarja Horvatova. 
»Zgodba povezovanja med ponudniki je tudi vin-
ska fontana na posestvu Sončni raj v Vodolah.«

Ponudbe za domače turiste letos niso pose-
bej prilagajali, saj želijo, da je dostopna vsem 
gostom, ki iščejo kakovostna, butična in pristna 
doživetja.

Prleki z destinacijo Jeruzalem 
Slovenija
Ostajamo na severovzhodu Slovenije, kjer deluje 
Javni zavod za turizem, kulturo in šport ( JZTKŠ) 
Ormož. Direktor zavoda Andrej Vršič pravi, da so 
lani prvič pripravili dneve in vikende odprtih vrat 
na destinaciji Jeruzalem Slovenija, s katerimi so 
želeli povezati ponudnike, jih še bolj spodbuditi, 
da so odprti vse dni v letu, jih tudi navdušiti za 
skupne nastope in promocijo. »To nam je uspelo. 
Uvedli smo kolektivno blagovno znamko Jeruza-
lem Slovenija za izpričano višjo kakovost pridel-
kov in izdelkov pa tudi dogodkov z lokalno prle-
ško noto,« poudarja Vršič.

Med prioritete sogovornik uvršča oživljanje 
sorte šipon. »Želimo si pripraviti odmeven dogo-
dek Salon šipon, ki bi predstavil sorto in njene 
potenciale, ter nanj povabiti tako strokovnjake 
in medije kot gastronomske ponudnike in vino-
ljube. Druga stvar, ki si jo želimo, so delavnice 
s chefi. Imamo velik potencial, zato bi lahko s 
kakšnim izmed vrhunskih slovenskih chefov nad-
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Hiša Stare trte združuje in promovira vinsko ponudbo celotne slovenske Štajerske.



32 KMETIJSTVO IN TURIZEM32 KMETIJSTVO IN TURIZEM

ja pa nas je povezala s turizmom,« pravi Ingrid 
Mahnič, predsednica Društva vinogradnikov slo-
venske Istre.

Skupaj z vinarji in Turističnim združenjem Por-
torož imajo drzne načrte tudi v prihodnje. »Glavni 
projekt je vsekakor Wine shuttle bus, ki bi dvakrat 
na teden vozil hotelske goste na vinske ture. Soča-
sno pa bi po modelu ‘cellar door‘ preostali vinarji v 
projektu imeli na voljo degustacije za vse, ki želijo 
priti z lastnim prevozom. Na že tradicionalni dan 
odprtih kleti pa bomo v prihodnje vključili tudi več 
gostinskih ponudnikov in oljkarjev,« razlaga Mah-
ničeva.

V društvu bi radi, da bi slovenska Istra postala 
uveljavljena vinska destinacija, kar jim po besedah 
sogovornice počasi tudi uspeva. »Čedalje več lju-
di se name obrača s prošnjo, naj jim predlagam, 
katere vinske kleti obiskati. Večina bi najraje tudi 
prenočila v zaledju, a na žalost je nastanitev v Istri 
zanemarljivo malo.«

Vinarji sicer s ponudniki nastanitev in tudi z 
gostinci zgledno sodelujejo. »Še pred desetimi leti 
je bilo na Obali težko najti malvazijo in refošk na 
vrhu vinske karte. Videti je bilo ravno tako, kot da 
je Portorož v Goriških brdih. Danes ni več tako,« 
pravi predsednica Društva vinogradnikov sloven-
ske Istre.

V nasprotju z nekaterimi v društvu ugotavlja-
mo, da so slovenski gostje zelo dobri porabniki. 
»Morda je to malo povezano tudi s prestižem kraja, 
saj v Portorož načeloma prihajajo gostje z globlji-
mi žepi. Poleg tega je tu še ogromno vikendašev in 
navtični turizem,« razmišlja Mahničeva.

Nad boni za spodbudo turizma pa ni ravno nav-
dušena. »Na Obali bodo sicer številke lepe, toda 
gledano dolgoročno, so najboljši gostje tisti, ki tudi 
kaj porabijo. In če so se ti letos na Obali drenjali, 
se prihodnje leto ne bodo vrnili. Že kar nekaj let 
delamo za bolj zelen in zdrav turizem, kjer manj 
pomeni več, a tega letos ni bilo.«

gradili zgodbo kulinarike in vin, s poudarkom na 
šiponu.«

Destinacija Jeruzalem Slovenija ima ambicije 
postati ena izmed vodilnih vinskih destinacij v 
Sloveniji. »Verjamemo, da imamo vse možnosti in 
predispozicije. V prihodnje bo izziv dobiti vlaga-
telje, ki bi prepoznali možnosti regije in destina-
cije, s čimer bi dobili kapital, prepotrebne pove-
zave in s tem prave goste. Seveda moramo ob tem 
izobraževati ponudnike, da bodo v vseh pogledih 
izžarevali butičnost, kakovost in samozavest, a da 
bodo hkrati zadržali pristnost in oseben odnos z 
gosti,« pravi direktor JZTKŠ Ormož.

Povezovanje vinarjev z drugimi ponudniki 
na destinaciji Jeruzalem Slovenija deluje, pravi 
sogovornik. »Vinarji za svoje degustacije kupu-
jejo lokalne izdelke pri okoliških kmetih in turi-
stičnih kmetijah. Svoja vina prodajajo lokalnim 
gostilnam, turističnim kmetijam, barom in ho-
telom.«

Zaradi koronakrize in večjega števila domačih 
gostov letos ponudbe niso posebej prilagajali. 
Zaradi bonov tudi niso višali cen. »Več se je bilo 
treba truditi za individualne goste, izkupiček je 
manjši, a pomembno je, da so gostje zadovoljni. 
Tak gost, ki ima občutek, da je za svoj denar dobil 
veliko, se bo rad vrnil,« je prepričan Vršič.

V slovenski Istri turizem povezuje 
malvazija
V Društvu vinogradnikov slovenske Istre so pono-
sni na festival Malvazija, žlahtni okus Mediterana, 
ki je letos v središču Portoroža doživel že 21. pono-
vitev. Festival ima mednarodno noto, saj združuje 
pridelovalce malvazije iz Slovenije, Italije in Hrva-
ške. Poleg degustacij in raznih delavnic se v okviru 
festivala vselej dogaja tudi mednarodno ocenjeva-
nje malvazije v petih kategorijah.

»Z dogajanjem okrog festivala smo malvaziji, 
kraljici belih vin v Istri, dvignili ugled, malvazi-

Ju
r

e
 M

a
k

o
v

e
c

Sh
u

t
t

e
r

St
o

c
k

Malvazija je kraljica istrskih belih vin, zato ji je posvečen tudi poseben 
dvodnevni festival. 

Destinacija Jeruzalem Slovenija ima ambicije postati ena izmed vodilnih 
vinskih destinacij v Sloveniji. 



Rajska dolina obstaja!
PROMOCIJSKO SPOROČILO

V Vipavski dolini je vse drugače. 
Vse leto. Popotnika navdušijo nje-
ne lepote in brezmejne možnosti 

za aktivnosti v naravi. Z vinom in hrano za 
bogove zna očarati na vsakem koraku. Vi-
pavska dolina je rajska dolina! Čeprav so 
ji to ljubkovalno ime menda nadeli že v 17. 
stoletju, je zdaj pravi čas, da se ga spet zave-
mo. Pridite, zajemite obilje Vipavske doline 
in uživajte. Zdaj in vse leto.

Dve leti je tega, odkar je svetovno prizna-
na medijska hiša Lonely Planet Vipavsko 
dolino uvrstila med 10 top evropskih de-
stinacij, ki jih popotnik mora odkriti. Danes 
so vsi razlogi, s katerimi je Lonely Planet ute-
meljil svoj prestižni izbor, še bolj prepričljivi, 
saj bolj kot kdaj koli prej cenimo neokrnje-
no naravo, pristno podeželje in mir. 

»Vipavsko dolino boste najlepše spo-
znavali s kolesom, na lokalno vodenih 
kolesarskih turah po podeželskih cestah, 
s postanki za okušanje lokalnih dobrot 
in klepet z domačini,« je v obrazložitvi raz-
glasitve 10 top evropskih destinacij zapisal 
Lonely Planet. Pokrajina je kot ustvarjena 
za kolesarjenje. V vsakem letnem času lah-
ko najdete kolesarsko pot, ki jo je vredno 
doživeti. Karkoli boste izbrali, gorsko kole-
sarjenje, cestno kolesarjenje ali lagodno 
družinsko kolesarjenje, vselej boste lahko 
brezskrbno uživali v lepoti pokrajine, saj so 
poti urejene in varne. Če želite doživeti več, 
izberite eno od vodenih kolesarskih top 

doživetij in spoznajte resnično rajskost Vi-
pavske doline. Izkušeni kolesarski vodniki 
poznajo presenetljive poti in znajo izbrati 
najbolj prijetne postanke. 

Eden takih je Kostanjevica, nižja vzpe-
tina nad Novo Gorico, kjer deluje sloviti 
frančiškanski samostan z znamenito grob-
nico Burbonov, v kateri so pokopani zadnji 
potomci te francoske kraljeve rodbine. V 
sklopu samostana se nahajata še dragocena 
Škrabčeva knjižnica in vrt, na katerem gojijo 
čudovite vrtnice burbonke. 

Neizbežen postanek kolesarske ture po 
Vipavski dolini je Vipavski Križ. Majhno, 
slikovito naselje na griču je danes eden 
najlepših zgodovinskih in kulturnih spo-
menikov v Sloveniji. V obzidanem mestecu 
z gradom še danes deluje kapucinski samo-
stan, kjer je živel in ustvarjal tudi v Križu roje-
ni Janez Svetokriški, sloviti baročni pridigar 
in pisec. 

Ob postankih na turističnih kmetijah in 
v njihovih vinskih kleteh, v domačih gostil-
nah in v restavracijah z vrhunsko kulinariko 
pričakujte razvajanje. Razkošje lokalnih se-
stavin in bogato kulinarično izročilo uvr-
ščata Vipavsko dolino v sam vrh kulinarične 
ponudbe Slovenije. To so prepoznali tudi 
najbolj ugledni kulinarični vodniki. V aktu-
alnem Michelinovem vodniku za Slovenijo 
sta kar dve lokalni restavraciji ocenjeni z Mi-
chelinovo zvezdico, dve pa imata priznanje 
Michelinov krožnik. 

Tudi Vipavski vinarji uspešno združuje-
jo tradicionalno vinarsko izročilo s sodob-
nimi pristopi vinogradništva in kletarjenja, 
vse pogosteje se odločajo za naravne po-
stopke pridelave vin. Z veseljem odprejo 
vrata svojih kleti in vam ob vodeni degu-
staciji vin iskreno predstavijo svoje zanimi-
ve zgodbe… 

V Vipavski dolini se boste počutili kot 
v raju. V Vipavski dolini je vse drugače. Vse 
leto.

Odkrijte vsa top doživetja na
vipavskadolina.si
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KaKo pripeljati loKalno 
ponudbo do mestnega 

turizma? tu so KonKretni 
primeri, KaKo se to dela

A
N

d
R

E
J 

T
A

R
f

Il
A

/S
T

O

Prilagajajo se razmeram, ki jih kroji 
korona
Prilagodili so se razmeram, ki jih krojijo ukrepi za 
zajezitev epidemije COVID-19, tako da so oblikovali 
butične pakete. »Vključujemo tudi vrhunsko kulina-
riko, ne nazadnje imamo po novem v naših koncih 
Michelinovo zvezdico, ki jo je dobila Hiša Denk, 
vključujemo od vin do gorskega kolesarjenja. Ko-
lesarjenje je prilagojeno tudi družinam, posodimo 
opremo, usmerjamo do dobre lokalne hrane.«

Letos turistične destinacije polnijo boni, a to še 
ne pomeni, da se paketi kar prodajajo. »Gostje poi-
ščejo informacije, ne odločijo pa se toliko za nakup 
paketa. Imamo tudi družine, ki iščejo višji standard 
ponudbe in so pripravljene plačati več, a si oddih 
raje organizirajo same.« So pa poiskali rešitev, tako 
so pripravili pakete, ki so kot sestavljanka in prilago-
dljivi, torej si lahko vsak sam sestavi poljubni paket.

Enoten nastop lokalne ponudbe od 
Maribora vse do Slovenskih goric
Zavod za turizem Maribor - Pohorje pa je pred ne-
davnim predstavil kolektivno blagovno znamko 
(KBZ) Naše najboljše, s katero si bodo prizadevali 
za visoko kakovost in usklajenost gastronomske in 

Kako pripeljati ponudbo lokalnih kmetij, 
pridelovalcev do turistov v mestih? Kako 
jim zanimivo približati lokalno kulinarič-
no tradicijo? To je cilj doživetij in skupin-

skih blagovnih znamk, prek katerih turistične orga-
nizacije in ponudniki gostu predstavijo najboljše, 
kar ima ponuditi neko okolje. V nadaljevanju pred-
stavljamo primere dobre prakse na tem področju.

Okusi Štajerske do gosta pripeljejo tako 
lokalne jedi kot adrenalinska doživetja
Projekt Okusi Štajerske (Flavours of Styria) pod is-
toimensko kolektivno blagovno znamko združuje 
različne turistične akterje na območju štajerske 
regije. Gostince, vinarje, izletniške kmetije, ponu-
dnike adrenalinskih doživetij vključuje v integralne 
turistične pakete. Prek spletne strani in aplikacije 
je mogoče rezervirati izlet, oddih ali team buil-
ding, tako za skupine, posameznike kot za družine. 
»Ogromno imamo ponuditi in s tem projektom smo 
se usmerili na skupinski turizem,« poudarja Rebec-
ca Gerbec Potočnik iz Turistične agencije Martura, 
krovne partnerice projekta Okusi Štajerske. Projekt 
je sicer skupno delo 16 partnerjev, trenutno vključu-
je več kot 50 ponudnikov. »Pozivamo pa vse, ki jih 
zanima vključitev, naj nas pokličejo in povedo svojo 
zgodbo, da jih umestimo v pakete, marsikaj se lahko 
oblikuje,« poudarja Gerbčeva.

Teja Grapulin
teja.grapulin@finance.si
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z njo povezane ponudbe. KBZ Naše najboljše pove-
zuje Maribor z Dravsko dolino in Dravskim poljem, 
Pohorje in Kozjak ter Slovenske gorice. Gradili bodo 
register ponudnikov z zagotovljeno lokalno doda-
no vrednostjo, spodbujali rast celostne kakovosti 
ponudbe ter zagotavljali kratke oskrbne verige. V 
prvi fazi bodo spodbujali k povezovanju v mrežo 
ponudnikov in ponudbe ter sodelovanju v verigah 
rokodelcev, pridelovalcev in predelovalcev živil ter 
gostincev.

Spletna prodaja pomemben kanal med 
epidemijo
Za logistiko je odgovorna Zadruga Dobrina, ki izdel-
ke prodaja po različnih kanalih: trgovina, z lokalni-
mi živili zalagajo tudi javne ustanove, vzpostavili so 
spletno prodajo, dostavljajo tedenske zabojčke in 
izvajajo kmečki catering. Prav prodaja prek spleta 
je bil najpomembnejši kanal med epidemijo, pravi 
Denis Ploja, direktor Zadruge Dobrina. Ko so se za-
prle javne ustanove, kuhinjam v teh ustanovah sicer 
dostavljajo največje količine zelenjave in sadja, se je 
na drugi strani količina spletnih naročil povečala za 
500 odstotkov. Zdaj so se stvari večinoma vrnile v 
stare tirnice.

Ponudbo prilagodili, da gre lahko na 
letalo
Lokalno ponudbo predstavijo tudi turistom. »Ti 
kupujejo izdelke, ki so nekako vodilni na našem 
območju, to so bučna olja in izdelki iz bučnih se-
men, domača žganja, med temi predvsem slivovka 
in viljamovka, ter buteljčna vina,« pojasnjuje Ploja. 
»Glede na želje in potrebe turistov smo tudi začeli 
prodajati bučno olje in žganje v stekleničkah po en 
deciliter, tako da jih je mogoče spraviti na letalo v 
osebni prtljagi.«

Ponudniki spoznavajo prednosti 
povezovanja
Zgodba Zadruge Dobrina, v katero je včlanjenih 120 
kmetij, se je sicer začela pred devetimi leti prav z 

namenom povezati podeželje z mestom. »Na začet-
ku smo imeli glede članstva veliko težav, kmetije so 
bile glede uspeha projekta in zadruge precej zadrža-
ne. To se je precej hitro spremenilo, zdaj nas kme-
tije same kontaktirajo za sodelovanje. Z leti so člani 
zadruge ugotovili, da sta povezovanje in skupno 
vstopanje na trg pozitivna stvar. Navade kupcev so 
se z leti spremenile in želijo vse izdelke dobiti na 
enem mestu, kar pa lahko dosegamo prav s čim ve-
čjo pestrostjo ponudnikov.«

Ljubljana prinaša lokalno do gosta 
prek številnih kulinaričnih doživetij
Za goste, ki želijo spoznati lokalno ponudbo glav-
nega mesta in njegove okolice, so na voljo različna 
kulinarična doživetja, eno izmed takih je ljubljanski 
zajtrk. Ponujajo ga različni hoteli in restavracije, 
sestavljen je iz jedi, ki izhajajo iz zelenih nabavnih 
verig po načelu »z lokalne njive na lokalno mizo, do 
gosta«, pojasnjuje Nina Kosin iz Turizma Ljubljana. 
Pri vsakem projektu si sicer prizadevajo, da poveže-
jo različne tematike in ponudnike za kar najboljšo 
izkušnjo. Tako vsa kulinarična doživetja vključujejo 
ogled dela mesta z relevantnimi kulturno-zgodovin-
skimi podatki.

V glavnem mestu se gost lahko odpravi na vode-
no kulinarično doživetje Okusi Ljubljane, ki sloni na 
lokalni tradiciji in kulinariki oziroma gastronomiji. 
V izbranih restavracijah so na voljo tradicionalne 
ljubljanske jedi iz sestavin lokalnega izvora, pripra-
vljene na sodobne načine. Prav za ta paket je med 
kulinaričnimi doživetji največ zanimanja. Med doži-
vetji opozarjajo še na Sprehod po ljubljanski tržnici 
z zajtrkom (preizkušanje svežih pridelkov in druge 
ponudbe v družbi vodnika, zaključek z ljubljanskim 
zajtrkom), vodeno Pivovsko doživetje Ljubljane in 
Ljubljansko vinsko doživetje z obiskom edinega lju-
bljanskega vinograda.

Recepti za jedi iz lokalnih sezonskih 
pridelkov
Turizem Ljubljana povezuje mestne gostince z lo-
kalnimi pridelovalci, pri receptih jim pomagajo 
tudi s predlogi. Pomembno povezovalno vlogo ima 
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Borza lokalnih živil, projekt, ki se je začel kot del 
Zelene nabavne verige. V sodelovanju z Valentino 
Smej Novak, avtorico različnih kuharskih knjig, je 
ustvaril KULinarični koledar. »Vsak mesec ga prek 
novičnika prejmejo restavracije in hoteli, vsebuje 
pa tri recepte za jedi iz lokalnih sezonskih surovin. 
Glavna sestavina jedi je sezonska zelenjava, ki jo 
pomagajo določiti lokalni pridelovalci iz Ljubljane 
in njene okolice ter ponudniki na tržnici, recepti 
pa vsebujejo tri načine njene uporabe,« pojasnjuje 
Kosinova.

Na korono so se odzvali s posebnimi 
paketi
V glavnem mestu so tujci najpomembnejši del tu-
rističnega obiska, zato je korona močno prizadela 
turistični sektor. Da bi ponudbo približali sloven-
skemu gostu, so v Turizmu Ljubljana oblikovali 
pakete večdnevnih doživetij, ki so prilagojeni raz-
ličnim ciljnim skupinam – od družin do parov, od 
ljubiteljev kulture in gastronomije do ljubiteljev 
narave. Nakup paketa prinaša različne ugodnosti. 
Računajo, da bo s koncem poletja v Ljubljano prišlo 
več obiskovalcev iz Slovenije, vabili jih bodo z okre-
pljeno promocijo.

Okusi Laškega povezujejo prehranske 
in rokodelske ponudnike
V Laškem se lokalna ponudba povezuje in promo-
vira pod kolektivno blagovno znamko (KBZ) Okusiti 
Laško. Namen kolektivne blagovne znamke je ohra-
njanje in nadgrajevanje gastronomske dediščine ob-
močja, spodbujanje trajnostnega gastronomskega 
turizma in lokalne samooskrbe. Poleg združevanja 
prehranskih in rokodelskih ponudnikov z območja 
LAS Raznolikost podeželja, ki povezuje občine La-
ško, Celje, Vojnik in Štore, je kolektivna blagovna 
znamka pomembna tudi za skupno nastopanje in 
večjo prepoznavnost visokokakovostnih dobrin in 
storitev, pojasnjuje Marina Bezgovšek, koordinato-
rica za KBZ Okusiti Laško.

Certificirani produkti, ki pripovedujejo 
zgodbo Laškega
»Doseči želimo močno mrežo akterjev na področju 
ponudbe in nakupa lokalnih produktov, ki odseva-
jo zgodbe Laškega, in da kratke oskrbne poti med 
pridelovalci in predelovalci ter ponudniki gostin-
skih storitev, javnimi ustanovami in končnimi kup-
ci lokalne certificirane ponudbe pomenijo najvišjo 
vrednost za porabnika, tako domačina kot obisko-
valca.« V povezavi s tem Bezgovškova poudarja tudi 
pomembno priložnost za domačine, da s svojim 
znanjem ustvarjajo možnosti za nova delovna me-
sta in višjo dodano vrednost.

Kaj zanima obiskovalce in kako vse se 
povezuje ponudba
Med obiskovalci je največ zanimanja za pridelke in 
prehranske izdelke ter jedi in pijače, postrežene go-
stinsko način. Da bi privabili nove goste, septembra 
načrtujejo promocijsko kampanjo, pripravljajo pa 
tudi nadaljevanje projekta Okusiti raznolikost pode-
želja, v okviru katerega je nastal KBZ Okusiti Laško.

Sogovornica poudarja še dva turistična pro-
dukta, ki sta pomembna z vidika povezovanja, in 
sicer Pivocvetni potep po Laškem in Laško piknik 
košarico, ter ponudbo Okusi Laškega v Thermani. 
Letošnji tradicionalni festival Pivo in cvetje Laško 
so morali zaradi korone odpovedati. So pa, da bi 
ohranili nekaj pivocvetnega ozračja in tradicije, La-
ško odeli v cvetlično podobo, za katero so poskrbeli 
Hortikulturno društvo Laško in skupina Chic corner 
v sodelovanju s Komunalo Laško. Pripravili so ocve-
tličene točke po mestu, ki bodo k ogledu vabile celo 
poletje.
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Ste uporabnik, ponudnik, imate 
napredno idejo na področju novih 
tehnologij v kmetijstvu?

Bodite zmagovalec,  

Svojo idejo ali ponudbo novih tehnologij 
oziroma izkušnje z uporabo lahko prijavite  
na e-naslov: agrobiznis@finance.si. 

Najboljšega v vsaki kategoriji bomo razglasili na 
Agrobiznisovi konferenci Nove tehnologije v kmetijstvu.

prijavite se zdaj! 

Splošni pogoji so objavljeni na strani:  
https://agrobiznis.finance.si/agro-hi-tech

PODPORNIKI PROJEKTA:PARTNER KONFERENCE:
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Sestava 
gostov se 
spreminja v 
prid tistih, 
ki iščejo in 
ustrezno 
cenijo 
naravno-
lokalno in 
turistično-
kmetijsko 
ponudbo.  
Matjaž Pantelič, 
kamp Plana

c
a

M
p

IN
g

.IN
f

O

Kamp Plana 

cu počitnic pri naših dobaviteljih nakupijo še dodat
ne količine tovrstnih proizvodov,« razlaga Pantelič. 
»Tako se tudi sestava gostov spreminja v smeri prevla
de tistih, ki iščejo in ustrezno cenijo naravnolokalno 
in turističnokmetijsko ponudbo.« Zato bodo tudi v 
prihodnje stalno nadgrajevali omenjeno ponudbo.

Korona pokvarila sezono
So pa zaradi korone letos ob precejšnje število go
stov v primerjavi s prejšnjimi leti. »Zlasti zaradi ne
znanske zmede, ki jo povzročajo uradniki pri sesta
vljanju in spreminjanju raznih seznamov ‘dobrih‘ in 
‘slabih‘ držav, posledičnih recipročnih ukrepov nji
hovih ‘užaljenih‘ vlad in zapiranja mej ter negoto
vosti, ki jo takšno početje povzroča pri načrtovanju 
počitnic v Sloveniji in njeni soseščini, je zasedenost 
kampa letos žal precej manjša kot v prejšnjih letih,« 
ugotavlja Pantelič.

Gostje vse pogosteje iščejo nekaj več
Ponavadi sicer lokalne pridelke vključujejo v svojo 
ponudbo tisti kampi, ki so del turističnih kmetij, 
ugotavlja Klemen Hren, urednik spletnega porta
la avtokampi.si. »Gre predvsem za to, da je večina 
kampov pri nas majhnih, razen nekaj izjem. To so 
kampi, ki delujejo na bolj družinski ravni, povsem 
dovolj jim je poslovanje od 15. junija do 15. septem
bra. Se pa najdejo takšni, ki iščejo dodatno ponud
bo.« Vse jasneje bo postajalo, da je prenočišče samo 
točka, kjer gost prespi, ljudje si želijo doživetij, a 

Kdor želi gosta zadržati za kaj več kot noč 
ali dve, mu mora ponuditi več kot le mo
žnost prenočitve. Gostje iščejo doživetja 
in ta želja se vse bolj kaže tudi v kampih. 

Našli smo nekaj primerov uspešnega povezovanja 
kampov z lokalno ponudbo.

V Kampu Plana iz Selc pri Pivki živijo svoj slo
gan Objem narave, tako tudi ponudba kampa kar 
najbolj vključuje kakovostne ponudnike kmetijskih 
izdelkov z okoliških kmetij, poudarja lastnik kam
pa Matjaž Pantelič. In verjetno ni naključje, da se je 
kamp letos že drugo leto zapored znašel na lestvi
ci sto najboljših kampov v Evropi po spletni strani 
camping.info, ki velja za enega vodilnih evropskih 
vodnikov po kampih. Nekaj manj kot 150 tisoč obi
skovalcev je glasovalo o 23 tisoč kampih v 44 drža
vah in po njihovi oceni osebnega zadovoljstva je 
najboljši kamp v Sloveniji Camping Plana & Bar 66. 
Kot edini ponudnik iz ene od manjših evropskih dr
žav se je uvrstil v konkurenco v vseevropskem pro
storu in zasedel 87. mesto.

Navdušeni gostje izdelke pogosto 
kupijo še za domov
Kamp se lahko pohvali s ponudbo, v okviru katere 
gostom omogočajo »gurmanske užitke s posebnimi 
okusi lokalnega, kraškega okolja«. Gost lahko izbe
re zajtrk, narejen iz sestavin s kakovostnih domačih 
kmetij. »Gostje kampa se na to ponudbo večinoma 
zelo dobro odzivajo in mnogi si po tej izkušnji ob kon

Teja Grapulin
teja.grapulin@finance.si

Gostu kampa ni več dovolj 
samo urejenost, želi si 

doživeti kraje, ki jih 
obišče
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Gostje so 
prijetno 
presenečeni, 
ko spoznajo, 
da polovica 
živil pride z 
naše kmetije. 
Vsekakor je 
vključevanje 
domače 
ponudbe 
pomemben 
trženjski 
instrument.
Polona Virnik 
Karničar, Šenkova 
domačija 

nimajo časa proučevati, organizirati, zato takrat, ko 
pridejo, pričakujejo ustrezno ponudbo. »V kamping 
turizmu so gosti aktivni, zanimajo jih pohodništvo, 
kolesarjenje, rafting, planinarjenje.«

V kampu na Šenkovi domačiji gostom 
postrežejo jedi iz lastnih pridelkov
Na turistični kmetiji Šenkova domačija na Jezerskem 
je mogoče tako kampirati kot prenočiti v sobah ali 
apartmajih. Posebnost kampa so domače živali, ko-
koši, race, mačke in psi, ki se deloma prosto gibljejo 
po kmetiji, spuščeni v svojih ogradah pa so krave, 
pujsi, ovce. Ponujajo tudi prenočevanje na seniku.

Kot turistična kmetija so zavezani, da polovico 
surovin pridelajo sami, česar ne pridelajo sami, od-
kupijo na sosednjih kmetijah, denimo mleko, maslo 
in tudi mesne pridelke, če jim lastnih zmanjka, žita 
pa na kmetijah v dolini. »Gostje so prijetno prese-
nečeni, ko spoznajo, da polovica živil pride z naše 
kmetije. Vsekakor je vključevanje domače ponudbe 
pomemben trženjski instrument. K nam radi pride-
jo ljudje, ki so nadpovprečno okoljsko ozaveščeni, 
ki imajo radi naravo, zato je zanje naša ponudba 
zelo pomemben vidik.«

Porabijo čisto vse, kar pridelajo
Šenkova domačija je ekološka kmetija, gostom lah-
ko ponudijo svojo jagnjetino, teletino, svinjino in 
perutnino, jajca, sezonsko zelenjavo, denimo sola-
to, zelje, kislo zelje, zelišča, pridelujejo tudi čaje, 

ribez, maline, jabolčni sok, slive in slivovo marme-
lado. »Sicer pa ne zmoremo ponuditi toliko, koli-
kor je povpraševanja, tako ne ponujamo kosil, ker 
preprosto ne pridelamo dovolj, niti nimamo dovolj 
kadra. Tak turistični objekt, kot smo mi, ima težko 
dovolj svojega, porabi še pridelke drugih.« Na Jezer-
skem so tri turistične kmetije, razlaga sogovornica, 
če sami nimajo dovolj prostora za prenočitev, goste 
preusmerijo, k njim pa pridejo na večerjo ali zajtrk 
obiskovalci z drugih kmetij.

Sestava gostov se letos ni 
pomembneje spremenila
Letos poleti so bolj zasedeni kot v prejšnjih letih, se-
stava gostov pa se ni bistveno spremenila. »Do konca 
septembra smo bolj ali manj zasedeni, tako da smo 
lahko s sezono zadovoljni,« pravi Polona Virnik Kr-
ničar, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Kot 
poudarja, so na turistični sceni deset let in se šele 
postavljajo na turistični zemljevid. Tako je od sprva 
večjega obiska domačih gostov začelo naraščati šte-
vilo tujih gostov, v lanski sezoni je bilo razmerje 60 
proti 40 za tuje goste, letos ni velike razlike. Od sre-
dine junija do sredine avgusta so imeli okoli 3.500 
prenočitev, od tega 65 odstotkov domačih gostov, 
na drugem mestu so Nemci, nato Čehi in Nizozemci.

Še veliko načrtov
Končali so desetletni cikel naložb, v okviru katere-
ga so med drugim prenovili 500 let staro hišo. »Že 
tako smo ekološka kmetija, zdaj se usmerjamo še v 
to, da bomo zelena namestitev, urejamo papirje za 
pridobitev zelenega ključa, to je še dodatna zaveza 
k trajnostnemu delovanju in poslovanju, denimo 
uporabi ekoloških čistil, recikliranega toaletnega 
in drugega papirja, manjši porabi vode prek varčne 
pipe in podobno.«

Odločajo se tudi, ali naj se usmerijo v glamping po-
nudbo ali ostanejo tradicionalen kamp. »Zakonodaja, 
ki ureja področje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
nam nalaga, da ne smemo imeti več kot 30 ljudi na 
kampirnem prostoru, poleg tega smo na območju 
kulturne dediščine, tako da potrebujemo tudi s tega 
vidika zeleno luč. Imamo pa še en načrt, in sicer ob-
novo planine, ki bi jo radi oživili kot planšarijo.«
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Pohodniški turizem ali 
kako Povezati gibanje in 

doživetja s kulinariko

Želim si, da 
Juliane ne bi 
merili zgolj s 
prenočitvami, 
ampak tudi 
s hektarji 
dodatno 
obdelane 
zemlje, novimi 
linijami 
javnega 
prevoza, 
družinami, 
ki se bodo 
odločile, da 
ostanejo.
Klemen Langus

Možnosti je res veliko. Na nekaterih odsekih pa se 
že kot precejšnji izziv kaže skromna ponudba, de-
nimo v Baški grapi. A prav to je eden od namenov 
Juliane, da sproži razvoj lokalne ponudbe.«

Kaj epidemija pomeni za destinacije
Medtem ko so boni zapolnili prenočitvene zmo-
gljivosti, pa se na drugi strani manjše število tujcev 
kaže v manjši zunajpenzionski porabi, ugotavlja 
Langus. »Lahko rečem, da je sezona za destinacije 
Kranjska Gora, Bohinj, dolina Soče po prenočitvah 
enaka lanski, je pa upad zunajpenzionske porabe 
čez palec med 30 in 40 odstotki, Bled pa bo, ker je 
veliko bolj vezan na tuje turiste, nekoliko bolj pri-
zadet.«

Povezovanje kolektivnih blagovnih 
znamk
Pomemben vidik pohodniške poti je tudi pove-
zovanje več kolektivnih blagovnih znamk. Na ob-
močju Julijskih Alp med drugim obstajajo znamke 
Bohinjsko, Local Selection Bled, Kranjska Gora in 
dolina Soče. »V našem primeru kolektivna blagov-
na znamka Bohinjsko pomeni, da vplivamo na ka-
kovost proizvodov, sem sodijo prehranski izdelki, 
drugi izdelki, doživetja, nastanitve. S tem krepimo 
lokalno ekonomijo, naše tržnice v Bohinju so zelo 
dobre obiskane, ponudniki zelo dobro prodajajo. S 
povezovanjem bomo tem blagovnim znamkam dali 
dodaten pomen.«

Ob vsem tem je odločilnega pomena, da se s tem 
spodbujata ohranjanje in razvoj kmetijstva. »Kme-
tijstvo je pravzaprav eden večjih izzivov tudi za tu-
rizem. Kmetijstvo je tisto, ki bo določalo kulturno 

Pohodništvo ni samo odlična oblika rekrea-
cije, lahko je tudi dober temelj, na katerem 
gradi, se povezuje in krepi lokalna ponud-
ba ter njena prepoznavnost. Če pohodnike 

pametno usmeriš, se lahko prebudijo ponudniki 
tudi tam, kjer sicer ne bi nihče pričakoval, da je mo-
goče kaj prodati. In ne nazadnje pohodništvo je tudi 
način preživljanja dopusta, ki je primeren tudi v teh 
zapletenih koronačasih.

Namen pohodniške poti ni samo rast 
števila prenočitev
Slabo leto je, kar je uradno zaživela pohodniška 
pot Juliana Trail, krožna daljinska pohodniška pot, 
ki je skupno dolga 267 kilometrov in razdeljena na 
16 etap. Poteka skozi doline, prek prelazov in skozi 
gozdove, urbana središča, samotne planote in ob 
rekah Save in Soče, ni namenjena osvajanju vrhov. 
Juliana Trail povezuje deset destinacij, ki se združu-
jejo v skupnost Julijske Alpe.

Namen te poti ni zgolj pohodništvo. Juliana 
je zasnovana kot temelj, na katerem bo mogoče 
naprej graditi partnerstva za razvoj lokalne po-
nudbe, turizma, skupnosti, lokalne ekonomije, 
poudarja Klemen Langus, koordinator skupnosti 
Julijske Alpe in direktor Turizma Bohinj. »Želim si, 
da Juliane ne bi merili zgolj s prenočitvami, ampak 
tudi s hektarji dodatno obdelane zemlje, novimi 
linijami javnega prevoza, družinami, ki se bodo 
odločile, da ostanejo.«

Pot, ki vodi v sodelovanje
Pot se je že dobro prijela med pohodniki, ugotavlja 
Langus. Tudi domačini vidijo, da zaradi trase poti 
gostje pridejo tudi tja, kamor sicer ne bi. »To je bil 
tudi eden od namenov vzpostavitve te poti, da pri-
peljemo goste tudi tja, kamor ponavadi ne zaidejo, 
na manj znane kotičke. Razpršiti obisk je odgovor 
skupnosti na množično obiskanost peščice turistič-
nih krajev. Tako je Juliana kot naročena padla v ko-
rono, saj ponuja skrite kotičke, predlaga možnosti 
dopustovanja, ne da ste izpostavljeni gneči drugih 
turistov.«

Domačini zdaj že vidijo, da pohodniki prihajajo, 
in v poti prepoznavajo priložnost, da se, denimo, 
postavi sirarna, v okviru katere bi lahko ponudniki 
iz vasi organizirano prodajali svoj sir in s tem poho-
dniku poenostavili nakup, opisuje sogovornik. »Ne-
kateri pa vidijo priložnost za nadgradnjo ponudbe. 

Teja Grapulin
teja.grapulin@finance.si
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krajino, ta pa je že sama po sebi turistični produkt. 
Kakšna bo kulturna krajina, bo vplivalo na razvoj lo-
kalne ponudbe. Turizem kot porabnik prostora ne 
bo imel kaj ponuditi, če izgubimo krave, pašnike, 
tisto, po čemer smo znani,« poudarja Langus.

Kako v Vipavski dolini oblikujejo 
doživetja za aktivne goste
Vipavska dolina, njeni griči, strma pobočja in visoke 
planote ponujajo različno zahtevne poti, razglede, 
znamenitosti ter možnosti za postanek in okrepči-
lo, opisuje možnosti za pohodnike Erika Lojk, di-
rektorica Javnega zavoda za turizem Nova Gorica 
in Vipavska dolina. »Večina pohodnikov, ki obiščejo 
Vipavsko dolino, prej vzpostavi stik z našima turi-
stičnima informativnima centroma v Novi Gorici in 
Ajdovščini. Poleg pešpoti jim predstavimo še dru-
go ponudbo, kulinariko, obisk kmetij, vinarjev ozi-
roma tistih ponudnikov, po katerih gost povpraša. 
Vipavska dolina ponuja različne pohode, tradicio-
nalne, tematske in rekreativne, skozi vse leto. Po-
hodniki se lahko odpravijo po številnih urejenih in 
označenih pešpoteh.«

Različna doživetja povezali v 
inovativne pakete
Tudi v Vipavski dolini med epidemijo niso čakali 
križem rok, tako da so se hitro odzvali na nove raz-
mere. »Odločili smo se, da skupaj s ponudniki okre-
pimo konkurenčne prednosti doline. Na naš javni 
poziv za oblikovanje novih turističnih programov se 
je odzvalo razveseljivo veliko ponudnikov, ki so ob 

naši strokovni pomoči oblikovali vsebinsko bogate 
in tudi inovativne turistične programe. To so zdaj 
Top doživetja. Prav ti programi so temelj letošnje 
oglaševalske kampanje in ostajajo hrbtenica naše 
konkurenčnosti tudi za prihodnje leto.« Pri obli-
kovanju doživetij so upoštevali eno izmed glavnih 
usmeritev: velik delež obiskovalcev Vipavske doline 
je aktivnih, zanimajo jih doživetja v naravi. Tako so 
možnosti, ki jih dolina ponuja, gostom še bolj pri-
bližali.

Ponudba se prilagaja aktivnemu gostu
Ponudniki se z veseljem vključujejo v oglaševalske 
akcije, kampanje, pripravo programov, sodelovanje 
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Velik delež 
obiskovalcev 
Vipavske doline je 
aktivnih.
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pri organizaciji študijskih tur, našteva Lojkova. »Do-
bro se zavedajo, da je aktivni obiskovalec naš vse 
pogostejši gost, zato se o vseh možnostih rekreacije 
tudi poučijo in sledijo novostim. Za lažje povezova-
nje in informiranje turističnih ponudnikov imamo 
vzpostavljen skupen destinacijski spletni portal, ki 
deluje kot intranet.«

Povečanje števila domačih gostov na 
kolesih ali v pohodniških čevljih
Obisk tujih gostov je bil zaradi koronaukrepov letos 
sicer manjši, prav tako je bilo precej organiziranih 
pohodov odpovedanih. »V zadnjih mesecih opaža-
mo povečanje števila domačih gostov, ki aktivno 
preživljajo prosti čas v naravi. Tukaj gre predvsem 
za individualne goste, družine in manjše skupine, ki 
se skoraj ne odpravijo na potovanje ali izlet, ne da 
bi s seboj vzeli kolesa, pohodniške čevlje ali pa vsaj 
športno obutev.«

Na Pohorju je korona povezala 
ponudnike v turizmu in kulinariki
Na drugem koncu Slovenije pa so se med korono 
na pobudo Mariborske razvojne agencije povezali 
vsi, ki se na širšem območju Mariborskega Pohorja, 
Rogle in Koroške ukvarjajo s turizmom in lokalno 
kulinariko. Skupaj so pripravili devet novih paketov, 
ki povezujejo pohodništvo, doživetja v naravi in ku-
linariko, z njimi pa želijo na Pohorje privabiti čim 
več domačih gostov ter jih popeljati tudi na manj 
znane točke.

»Zanimanje je, kaže, da je to prava smer,« ugo-
tavlja Ilona Strmecki iz turistične agencije Pohorje 

Tours, ki trži omenjene pakete. Obisk na destinaciji 
je velik, tudi zaradi bonov, kar se sicer manj kaže 
v povpraševanju po paketih, ki so popolna novost. 
»Gostje se sicer zanimajo, a večinoma poiščejo ide-
je, za nakup paketa se težje odločijo.« Da ima neka 
ponudba učinek, da se res prime, je treba počakati 
od štiri do pet let, poudarja Strmeckijeva.

Ponudniki morajo še spoznati 
prednosti povezovanja
Izziv ostaja ponudnike prepričati, da so skupaj moč-
nejši, pravi Strmeckijeva. »Nosilci turističnih kmetij 
vse dneve delajo, nimajo časa za trženje, če pa se 
povežejo, vodstvo destinacije to naredi zanje. S sku-
pinsko pobudo so učinki dosti boljši.« Tako je bilo v 
minulih mesecih, ko je klicala ponudnike s predlo-
gom za sodelovanje, na eni strani precej nezaupa-
nja, na drugi pa prevelika pričakovanja.

Strategija bo temelj za nadaljnje delo
Nova ponudba turistično-kulinaričnih paketov prav-
zaprav prehiteva stvari, pravi Strmeckijeva, je poskus 
odziva na letošnje razmere, zato je tudi nemogoče 
govoriti o učinkih na lokalno okolje. »Prava podlaga 
za takšen projekt bo nastajajoča strategija za razvoj 
Pohorja, ki jo pripravlja Partnerstvo za Pohorje, v ka-
terem je povezanih 19 pohorskih občin. V strategiji, 
ta bo predana v uporabo čez kakšni dve leti, bodo 
zapisani cilji in ukrepi, ki bodo izhodišče za pove-
zovanje ponudnikov, bo nekakšna osebna izkaznica 
našega območja.« Ob tem, poudarja Strmeckijeva, 
je pomembno vlagati tudi v infrastrukturo, označiti 
poti, ohranjati kmetije, da se krepi samooskrba.

Prek doživetij želijo 
na Pohorje privabiti 
čim več domačih 
gostov.
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In cultura veritas
www.inculturaveritas.eu

PROMOCIJSKO SPOROČILO

Čezmejno območje subregije Obsotelje in Kozjansko na 
slovenski ter Zagrebške županije na hrvaški strani ponuja 
obiskovalcu prvinsko doživetje narave, ohranjeno tradicijo 

vinogradništva in vinarstva ter raznolike spomenike kulturne de-
diščine.  

Na čezmejnem območju Slovenije in Hrvaške se vije 200 kilome-
trov raznolikih vinskih cest, obdanih z več kot 80 objekti kulturne 
dediščine. Dediščina in vino tukaj že od nekdaj sooblikujeta vsak-
dan. Okusi vina, vonji domače hrane ter kulturna in naravna razno-
vrstnost dediščine kar vabijo na odkrivanje skrivnosti območja.

V kulturi in vinu so tukaj uživale tudi velike zvezde – Ludwig van 
Beethoven, Charlie Chaplin in Isadora Duncan, Marija Terezija, Franc 
Liszt  … Vsekakor je vredno preveriti, kaj jih je privabilo semkaj, kajne?

Spremljate naš Instagram profil (@visit_obsotelje_kozjansko) 
in Facebook stran (Obsotelje & Kozjansko) ter nam pomagajte pri 
promociji območja. S pomočjo fotografij, objavljenih na družbenih 
omrežjih, nam boste pomagali odkrivati in širši javnosti predstavlja-
ti najboljše razglede, neobljudene poti, običaje, pristna doživetja ter 
posebnosti manjših in večjih krajev na območju. Ali pa le kliknite, da 
najdete namige za prihajajoče jesenke vikende. 

Raziščite ponudbo čezmejne destinacije na povezavi www.inculturaveritas.eu 
 in nam sledite na Facebook profilu www.facebook.com/inculturaveritaseu. 

Vino in domača hrana že 
od nekdaj sooblikujeta 

vsakdan in dopolnjujeta 
bogato kulturno in narav-

no dediščino.
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Muzej baroka Šmarje pri Jelšah

Piknik v osrčju vinskih cest
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prihaja likvidnostna 
pomoč za mikro, mala in 

srednja podjetja

Ta ukrep pripravlja gospodarsko ministrstvo,  
za kritje stroškov tako imenovanega hladnega zagona bo 

razpisalo 13 milijonov evrov.

Slovenska 
turistična 
organizacija je 
konec avgusta 
objavila javni 
poziv za spod-
bujanje pov-
praševanja 
po storitvah 
turističnega 
vodenja. Na 
voljo je 146 
tisoč evrov za 
podporo turi-
stičnim vodni-
kom, ki so 
zaradi korone 
ob velik del 
posla.

dediščine, izobraževanjem zaposlenih v go-
stinstvu in turizmu …

Odprt je tudi javni razpis za spodbujanje uvaja-
nja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične na-
stanitve in gostinske ponudnike.

Spodbujajo energetsko učinkovitost 
turističnih podjetij
Med ukrepi s področja regionalnega razvoja pa 
je odprt tudi javni razpis za podporo mikro, ma-
lim in srednjim podjetjem s področja turizma za 
povečanje snovne in energetske učinkovitosti. 
S tem razpisom spodbujajo obnovo tudi degra-
diranih turističnih objektov in rabo obnovljivih 
virov energije, razpisali pa so 21,5 milijona evrov.

Gospodarsko ministrstvo pripravlja tudi javni 
razpis za energetsko prenovo planinskih koč, za 
kar bo na voljo pet milijonov evrov.

Financirajo tudi promocijo turizma na 
domačem trgu
Promocijo turizma so prek javnih razpisov 
podprli tudi na Slovenski turistični organizaciji 
(STO). Že med epidemijo so spremenili dva aktu-
alna javna razpisa v skupni vrednosti 1,9 milijona 
evrov. S tema razpisoma sofinancirajo promocij-
ske aktivnosti turističnih podjetij in vodilnih de-
stinacij. Zaradi korone po novem sofinancirajo 
tudi promocije na domačem trgu.

STO je letos prvič enotno z 800 tisoč evri 
podprl razvojne in promocijske dejavnosti raz-
ličnih združenj za nosilne turistične produkte: 
outdoor in počitnice v gorah, zdravje in dobro 
počutje, MICE (angleška kratica za srečanja, 
konference in sejme), mesta in kultura ter zele-
na doživetja.

Konec avgusta so objavili še javni poziv za 
spodbujanje povpraševanja po storitvah turistič-
nega vodenja. Na voljo je 146 tisoč evrov za pod-
poro turističnim vodnikom, ki so zaradi korone 
ob velik del posla.

Gospodarsko ministrstvo pripravlja po-
sebno likvidnostno pomoč za mikro, 
mala in srednja podjetja iz turizma in 
gostinstva. Za ta ukrep bodo namenili 

najmanj 13 milijonov evrov, z njimi pa bodo pod-
jetjem pokrili stroške tako imenovanega hladne-
ga zagona.

Gre za stroške, ki so podjetjem nastali med za-
prtjem zaradi epidemije novega koronavirusa, in 
sicer med 1. marcem in 1. junijem. Za kritje teh 
stroškov bo gospodarsko ministrstvo podjetjem 
ponudilo sedemodstotni pavšal od štirimesečne-
ga izpada prometa v primerjavi z istim obdob-
jem lani.

Ugodna posojila za gostince in 
potovalne agencije
Gostinci, potovalne agencije in organizatorji 
potovanj že lahko pri SID banki najamejo poso-
jilo pod ugodnejšimi pogoji, z daljšo odplačilno 
dobo kot pri komercialnih bankah, nižjo obre-
stno mero in moratorijem na odplačevanje, ki 
lahko traja do polovico odplačilne dobe. Od raz-
pisanih 160 milijonov je na voljo še sto milijonov 
evrov za ugodna posojila, ki jih SID banka ponuja 
za gradnjo ali nakup objekta in obratni kapital.

Denar za razvoj 35 vodilnih turističnih 
destinacij
Pri gospodarskem ministrstvu je odprt tudi 
javni razpis za dvig kompetenc in razvoj tu-
ristične ponudbe v vodilnih turističnih desti-
nacijah v letih 2020 in 2021. S tem razpisom, 
ki je odprt od lanskega oktobra, sofinancirajo 
dejavnosti, povezane z razvojem turističnih 
produktov, digitalnim inoviranjem kulturne 

Petra Šubic
petra.subic@finance.si
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100 
milijonov 
evrov je še 
na voljo za 
ugodna poso-
jila, ki jih SID 
banka ponuja 
gostincem, 
potovalnim 
agencijam in 
organizator-
jem potovanj 
za gradnjo ali 
nakup objek-
ta in obratni 
kapital.

21,5 
milijona evrov 
prinaša raz-
pis, s katerim 
mikro, malim 
in srednjim 
turističnim 
podjetjem 
pomagajo do 
večje energet-
ske učinkovi-
tosti.
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Podporniki dogodka:Veliki partner konference:

Zahvaljujemo se vsem podpornikom projekta 
Povezovanje kmetijstva in turizma, ki so omogočili 
izvedbo konference in vsebinsko obogatili 
posebno revijo, ki smo jo izdali ob tej priložnosti. 
Prav tako se zahvaljujemo tudi udeležencem  
2. konference o povezovanju kmetijstva in turizma.

ZAHVALA

Največkrat uporabljeni protikoronski 
ukrepi
Med ukrepi za zagon gospodarstva po epidemiji 
novega koronavirusa so za gostinska in turistična 
podjetja najzanimivejši tisti iz tretjega protiko-
ronskega paketa, pravijo na gospodarskem mini-

strstvu. Največkrat uporabljeni ukrep je sofinan-
ciranje čakanja na delo, ki je podaljšan do konca 
septembra. Precej podjetij se je odločilo tudi za 
skrajšan delovni čas in delno povračilo nadome-
stila plač delavcem, ki so zaradi posledic pande-
mije začasno na čakanju.

13 
milijonov evrov likvidno-
stne pomoči bo kmalu na 
voljo za kritje stroškov hla-
dnega zagona mikro, malih 
in srednjih podjetij iz turiz-
ma in gostinstva.
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5 
milijonov evrov za ener-
getsko sanacijo planin-
skih koč bo prinesel novi 
javni razpis, ki ga na 
gospodarskem ministr-
stvu še pripravljajo.



Revija z nasveti za boljše in ugodnejše življenje 

Za naročilo revije Moje finance 
obiščite spletno stran 
mojefinance.finance.si/narocam ali 
pišite na narocnine@finance.si.

– S PAMETNEJŠIM VARČEVANJEM  
IN VEČJIMI ZASLUŽKI



Ko se spustim po njenih poteh,
uživam v postankih in pristnih okusih,
se veselim radosti v njenih hramih …

#ifeelsLOVEnia #mojaslovenija #vipavskadolina #vipavavalley

www.vipavskadolina.si
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