
 

Na podlagi Zakon o spodbujanju razvoja turizma ( Uradni lis RS, št. 2/04 ), 29. člena Zakona 
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Občine Kostanjevica na Krki ( Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek ) je Občinski svet 

Občine Kostanjevica na Krki, na svoji 33. redni seji, dne 15.07.2010, sprejel  

 

SKLEP 

o sprejemu 

Strategije razvoja turizma na mikro destinaciji Kostanjevica na Krki 

za obdobje 2008-2013 

 

 

I. 

 

Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki sprejme Strategijo razvoja turizma na mikro 

destinaciji Kostanjevica na Krki za obdobje 2008-2013. 

 

 

II. 

 

Strategija  razvoja turizma na mikro destinaciji Kostanjevica na Krki za obdobje 2008-2013 je 

sestavni del tega sklepa in občinskega prostorskega načrta ( OPN ). 

 

 

III. 
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Ničesar tu ne bodo vzela leta,  

ker nič ni trdnejšega kot bolečina 

prestanega ponižanja, 

ki v sina prelije z grenko se krvjo očeta. 

(A. Gradnik) 
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1 TURISTIČNA PONUDBA OBČINE KOSTANJEVICA NA 

KRKI  

Turistična ponudba občine Kostanjevica na Krki obsega naslednje produkte, ki se nanašajo 

predvsem na elemente naravne in kulturne dediščine: 

 

 Kostanjeviška jama 

 Gozdovi in pragozdovi: Krakovski gozd, pragozd, drugi najdebelejši hrast v Sloveniji, 

najdebelejši beli gaber v Sloveniji 

 Reka Krka  

 Potok Studena 

 Dediščina vinogradništva in vinarstva – prva cvičkova klet etnološkega pomena 

 Podgorjanska vinsko turistična cesta in ponudba ob njej (zidanice, brunarice, vinotoči, 

turistične kmetije) 

 

 Staro mestno jedro z otokom 

 Galerija Boţidar Jakac  

 Forma viva Galerije Boţidar Jakac 

 Lamutov likovni salon Galerije Boţidar Jakac 

 Osnovna šola Joţeta Gorjupa z Gorjupovo zbirko Galerije Boţidar Jakac in mozaikom 

“Bitka na krškem polju” 

 Razstavišče Joţeta Marinča 

 Osnovna šola in Straţni stolp v Črneči vasi 

 Tercialski most 

 

 Sakralni objekti (ţupna cerkev sv. Jakoba in podruţnična cerkev sv. Miklavţa na otoku 

mesta,  romarska boţjepotna cerkev sv. Marije, matere dobrega sveta na Slinovcah, 

podruţnične cerkve sv. Mohorja in Fortunata v Črneči vasi, sv. Marije Magdalene na 

Rţišču, cerkev Marije tolaţnice na Malih vodenicah, Marijina cerkev v kompleksu 

Galerije Boţidar Jakac) 

 

 Pomembnejše osebnosti 

 

 Šport in rekreacija 

 Tematske poti: pohodniške poti (Resslova gozdna pot, Evropska pešpot E7, Trdinova pot 

po Gorjancih, pot na Kičer, Rutenska kroţna pot, Cvičkova pot Mohor-Gradnje)  in 

kolesarske poti (Cvičkova kolesarska pot, Panoramska kolesarska pot, Resljeva 

kolesarska pot in Trdinova kolesarka pot) 

 

 Dediščina eno-gastronosmke ponudbe: gostilna Ţolnir, gostilna Kmečki hram, Vinotoč 

Jelenič, Turistična kmetija–Vinotoč Colarič 

 

 Nočitvene kapacitete: Gostilna Ţolnir in Apartmaji Ţolnir 

 

 Društva in prireditve 
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2 NARAVNA  DEDIŠČINA 

Kljub nenehnim posegom v naravo, je ta v Kostanjevici na Krki še ohranila svojo prvinskost. 

Tu so celo predeli, ki jih lahko označimo za naravne znamenitosti, oziroma naravno kulturno 

dediščino, v njihovem celotnem obsegu ali v posameznih delih. Obseţne gozdne površine, 

vodotoki, kraški svet s svojimi značilnimi pojavi, viri termalne vode in drugo so vredni 

našega ponovnega odkrivanja in ogledov, saj nam prinašajo urice  sprehodov in sprostitve.   

 

 

NAZIV 

DEDIŠČINE 

VSEBINA 

KOSTANJEVIŠK

A JAMA  ALI 

STUDENA JAMA 

Kostanjeviška jama ob vznoţju Gorjancev, ki jih označuje razgiban kraški 

teren s krednimi apnenci, pri izviru potoka Studene, je ena izmed postaj 

slovenske jamske turistične transverzale. Tu so padavinske vode, 

podzemski vodni tokovi in tektonski premiki skozi tisočletja ustvarjali 

prečudovite sigaste tvorbe pravljičnih oblik. Ta kraška lepotica, ki je 

zanimiva in bogata s kapniki različnih oblik, se nahaja na 169 metrov 

nadmorske višine, temperatura v notranjosti je 12 stopinj Celzija, 

kilometer oddaljena od mesta.Prvič so jo odprli 28. avgusta 1971, ko so 

tudi uredili električno razsvetljavo in tristo metrov poti za turistični ogled 

najatraktivnejših delov jame. Jasa pred Jamarskim domom je primerna za 

piknike, druţabna srečanja in športno-rekreacijske igre.  

Kostanjeviška jama postaja zaradi svojega turističnega pomena vse bolj 

poznana, jamarji beleţijo iz leta v leto večji obisk (okoli 12.000 

obiskovalcev letno), vse bolj pa predstavlja tudi eno glavnih turističnih 

ponudb. 

GORJANCI Gorjanci so planotasto hribovje v jugovzhodni Sloveniji, ki obsegajo 212 

kvadratnih kilometrov. Najvišji vrh Gorjancev je 1178 metrov visok 

Trdinov vrh (Sveta Gera). Pogorje je ob prelomih dvignjen gorski čok, z 

grudasto tektonsko zgradbo. Razteza se od savske doline na vzhodu do 

črmošnjiške doline na zahodu. Po najvišjem slemenu, kjer je razvodnica 

med rekama Krko in Kolpo, poteka drţavna meja med Slovenijo in 

Hrvaško. Za Gorjance je značilna prepletenost panonskih in kraških 

pokrajinskih značilnosti. Razmeroma nepregledno in teţko prehodno 

hribovje poraščajo prostrani bukovi gozdovi, na Trdinovem vrhu in Ravni 

gori pa sta ohranjena celo zavarovana pragozdna ostanka. Na severu se 

Gorjanci strmo spuščajo proti Prigorjanskim goricam in se nato spustijo 

do Krške kotline, na zahodu z dolgimi slemeni prehajajo v Novomeško 

pokrajino, na jugu pa se stopnjasto spuščajo proti Beli krajini in Karlovški 

kotlini.Za krajinsko in ekološko podobo Gorjancev so pomembne 

košenice z redkimi rastlinskimi vrstami. Pomembno naravno bogastvo 

Gorjancev so številni izviri (Minutnik, Gospodična, Jordanov studenec) in 

potoki (Kobila, Pendirjevka, Klamfer, Sušica) v ozkih in globoko 

zajedenih dolinah severnega pobočja. 

Na Gorjance je vezano bogato ljudsko izročilo, ki ga je literarno obdelal 

Janez Trdina (Bajke in povesti o Gorjancih). Gospodarsko izkoriščanje 

obseţnih gozdov se je pričelo 1838, ko je bila pri Dolţu zgrajena glaţuta, 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Hribovje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kilometer
http://sl.wikipedia.org/wiki/Meter
http://sl.wikipedia.org/wiki/Trdinov_vrh
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pogorje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gora
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tektonika
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Savska_dolina&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vzhod
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dolina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zahod
http://sl.wikipedia.org/wiki/Reka
http://sl.wikipedia.org/wiki/Krka
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kolpa
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEavna_meja
http://sl.wikipedia.org/wiki/Hrva%C5%A1ka
http://sl.wikipedia.org/wiki/Bukev
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gozd
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pragozd&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%A1enica&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Izvir
http://sl.wikipedia.org/wiki/Minutnik
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gospodi%C4%8Dna_(izvir)&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jordanov_studenec&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dolina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Janez_Trdina
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bajke_in_povesti_o_Gorjancih&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/1838
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gla%C5%BEuta&action=edit&redlink=1
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intenzivneje pa po prvi svetovni vojni z ţago pri Fabriki, do katere je 

vozila gozdna ţeleznica. 

Po Gorjancih so speljane številne planinske poti in so pomembno 

rekreacijsko območje. 

GOZDOVI IN 

PRAGOZDOVI – 

KRAKOVSKI 

GOZD, 

PRAGOZD, 

 

 

 

DRUGI 

NAJDEBELEJŠI 

HRAST V 

SLOVENIJI,  

 

NAJDEBELEJŠI 

BELI GABER V 

SLOVENIJI 

Na kostanjeviškem območju so znani gozdni predeli Opatova gora, Ravna 

gora, Krakovski gozd. V gozdovih, ki so bili samostanska last, so ţe pred 

več kot sto leti strokovno uredili gozdne površine. Krakovski gozd se 

razprostira na okoli 3.000 hektarjih površine med Krko in Savo. Je 

največji kompleks niţinskega poplavnega hrastovega gozda v Sloveniji. V 

osrčju gozda je ohranjen 40,5 ha velik, od leta 1952 zavarovan sekundarni 

pragozd. Dobova drevesa so stara od 300 let in visoka do 40 metrov.  

Gozdni sestoj je evropsko pomembno ptičje območje. Ker so bili 

močvirni in neprehodni tereni nepregledni in nedostopni za izkoriščanje 

plemenitega hrasta, jih je premeril in kartiral s prijateljem Francem Školo 

takratni distriktni  gozdar, izumitelj ladijskega vijaka, Josip Ressel. Po 

izmeri in delni osušitvi Krakovega  je bilo moţno večje izkoriščanje 

hrastovega lesa, ki je dober za obdelavo, ima estetski videz in je trpeţen. 

Uporablja se v pohištveni industriji za masovno pohištvo, za sode, v 

katerih zori vino in še za vrsto potreb v vsakdanjem ţivljenju. V osrčju je 

okoli 40 ha izločenega naravnega rezervata, imenovanega pragozd. 

Posebej znamenit je Cvelbarjev hrast, visok 27 metrov, z obsegom 700 in 

s premerom 223 centimetrov, ki raste na robu gozda, na Malencah, star 

pribliţno 350 let. Je drugi najdebelejši dob v Sloveniji. Ogled Krovskega 

gozda je moţen po predhodni najavi pri Zavodu za gozdove, OE 

Kostanjevica na Krki.  

Zaradi varovanja narave bi bilo potrebno pripraviti multivizijo o 

Krakovskem gozdu in pragozdu ter ostalih gozdnih površinah na tem 

območju, vodenje po gozdu pa nameniti le posebnim ciljnim skupinam. 

REKA KRKA Reka Krka na Dolenjskem je najdaljša in po vodnem obilju največja reka, 

ki po celi svoji dolţini teče po ozemlju Republike Slovenije in je torej 

najdaljša čisto slovenska reka. Reka Krka, ki teče tudi okoli Kostanjevice 

in ji daje ime otoka, vsako leto privablja veliko turistov. V Kostanjevici 

na Krki se zgodi tudi, da prestopi bregove in se razlije po ulicah, odtod 

Kostanjevici na Krki ime »Dolenjske Benetke« in vsakoletna prireditev 

Beneška, Dolenjska  ali Kostanjeviška noč.  Reka Krka je zanimiva 

turistična privlačnost, predvsem zaradi poletnega kopalnega turizma, 

lovljenja rib, čolnarjenja, kampiranja, taborjenja in podobno, kar bo 

potrebno še urediti. 

POTOK 

STUDENA 

Izvira izpod Kostanjeviške jame, nato pa se v Kostanjevici na Krki pri 

osnovni šoli izliva v reko Krko. Ker prihaja iz globin, je voda tudi poleti 

zelo mrzla. Potok Studena je od izvira pri Kostanjeviški jami do izliva v 

Krko v dolţini dva kilometra bogat z ribjim svetom in ima poseben 

ribolovni pomen.   

DEDIŠČINA 

VINOGRADNIŠT

VA IN 

Vinogradništvo spominja na dediščino pridelave cvička, ki je sinonim za 

Dolenjsko in slovenska vinska posebnost.  Zaščiteno vino cviček PTP si 

je pridobil širok krog ljubiteljev in potrošnikov, ki ga zelo cenijo. Odlično 

http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeleznica
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VINARSTVA – 

PRVA 

CVIČKOVA 

KLET 

ETNOLOŠKEGA 

POMENA 

se sklada z dolenjskimi specialitetami kulinarike, kakor tudi drugimi 

jedmi in je vino današnjega časa. Ima lastnosti, ki mu dajejo moţnost, da 

se dobro trţi in tudi v bodoče se pričakuje dobra prodaja te zvrsti vina, ki 

jo je priznala tudi EU kot posebnost. 

V Kostanjevici na Krki se v prostorih nekdanjega cistercijanskega 

samostana nahaja vinski muzej in sledovi zadruge, ki je bila ustanovljena 

leta 1929 v času občutne vinske krize.Klet z velikimi lesenimi sodi je še 

vedno ohranjena in namenjena turističnim ogledom.  

PODGORJANSK

A VINSKO 

TURISTIČNA 

CESTA 

Gorjanci, o katerih je veselo razpravljal ţe Janez Trdina, so vedno burili 

človeško domišljijo s svojimi bogatimi gozdovi in gozdnimi vilami. 

Vendar pa je človek ţe pred stoletji začel pridelovati vino, tu je doma 

cviček. Po krajinsko zanimivi trasi, mimo  kulturnih spomenikov, ki imajo 

drţavni pomen, po poteh mimo starih vinskih hramov in mestoma idilični 

pokrajini, ki jo opisujejo velikani slovenske knjiţevnosti, mimo gostiln, 

turističnih kmetij in vinotočev vodi obiskovalce Podgorjanska vinsko 

turistična cesta. Ob njej so posamezni turistični ponudniki, predvsem 

kleti, brunarice, kmetije, vinotoči. Ponuja se enkratna moţnost 

povezovanja kulturno-izobraţevalnih dejavnosti z enološko in 

vinogradniško stroko, s tem pa tudi z ostalimi oblikami turizma na 

območju. 
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2.1 Najbolj obiskana naravna dediščina 

KOSTANJEVIŠKA JAMA 
 

Osnovna ponudba: Iz Kostanjevice na Krki pribliţno 1,5 km. Dostop označujejo smerne 

table. Pešpot je označena tudi od samostana (Galerija Boţidar Jakac). Jasa ob izviru potoka 

Studenec je primerna za rekreacijo in piknike v naravi. 

Nudimo vam voden ogled turistično urejenih delov Kraške jame (Kostanjeviška jama). 

Kostanjeviška jama je ena najlaţje dostopnih turističnih jam v Sloveniji. Čudovit jamski 

ambient z mnogimi kapniškimi tvorbami očara še tako zahtevnega obiskovalca. 

Posebnosti so kapniške tvorbe v katerih lahko zlahka prepoznamo nekatere oblike: drevesno 

gobo, sabljo Jurčka, Kralja Matjaţa v prestolu, kornet, razpelo, mavrico, Indijanca, prav na 

koncu pa je Dedek mraz. Opazujemo tudi netopirje, jamske kobilice, pajke, mikroorganizme 

in druge jamske ţivali. 

Dodatna ponudba v okolici: Ogled mesta in sprehod po otoku. Čolnarjenje okoli otoka, 

galerija Boţidar Jakac, Forma viva, Lamutov likovni salon, Gorjupova galerija v Osnovni 

šoli, ogled mogočnega hrasta na Malencah, številne označene kolesarske in pešpoti, ribolov, 

jahanje…   
 

Naslov Grajska 25, 8311 Kostanjevica na Krki 

Kontaktne številke Fax: 05 9941476, Gsm: 041297001 

E-pošta brane.cuk@gmail.com 

Internetna stran www.kostanjeviska–jama.com 

Kontaktna oseba Brane Čuk 

Obratovalni čas jul – avg: vsak dan, sob,ned, prazniki: ob 10., 12., 14., 16. in 18. uri  

Vrsta registracije potrdilo o vpisu v register društev 

Tuji jeziki Nemško, Hrvaško, Italijansko, Angleško 

Dostopno z osebnim avtomobilom, z avtobusom (50 sedeţev), z mini avtobusom ali 

kombijem, 

Moţnost parkiranja da 

Moţnost obiska Sezona: 15.04. – 31.10.  

Maksimalna velikost 

skupine 

Minimalna velikost skupine: 20 

Maksimalna velikost skupine: 50  

Število sedeţev znotraj: 30 

Število sedeţev zunaj: 60 

Cenik  

 

Odrasli individualno:     5€ 

Odrasli (skupine nad 20 oseb)   4€ 

Študentje (s potrjeno izkaznico),         4€ 

Študentje, dijaki (skupine nad 20 oseb)  3€ 

Osnovnošolski otroci individualno  3€ 

Osnovnošolski otroci (skupine nad 20 oseb) 2€ 

REZERVACIJE 

Čas najave za skupine 

do zasedenosti termina, oz. po dogovoru 

 Cene veljajo za celo leto 2008 in vključujejo DDV, so zavezanci za DDV. 

 

 

mailto:brane.cuk@gmail.com
http://www.kostanjeviska/
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3 KULTURNA DEDIŠČINA 

Občina Kostanjevica na Krki ima zelo bogato zgodovino, saj so se na njenem ozemlju 

prepletale usode in ţivljenjske poti številnih zgodovinsko pomembnih osebnosti. Še danes se 

v občini nahajajo različni objekti, ki nam s svojo kulturno ali zgodovinsko vsebino pričajo o 

zanimivostih in lepotah preteklosti. Ti objekti v svojem osrčju skrivajo galerije, muzeje in 

ostale znamenitosti, v večini primerov pa so ţe sami po sebi kulturno zgodovinski spomenik. 

NAZIV 

DEDIŠČINE 

VSEBINA 

STARO 

MESTNO 

JEDRO Z 

OTOKOM 

 

Staro mestno jedro današnjega naselja Kostanjevica na Krki, ki 

predstavlja pomemben historično-urbanistični  spomenik, je nastalo na 

umetnem otoku v meandru reke Krke, na ravnici v podnoţju Gorjancev, 

ob jugozahodnem robu krške kotline. Leţi na stiku dveh geografskih 

področij, in sicer panonskega oziroma ravnega sveta, ki je del krškega 

polja in dinarsko kraškega sveta. Otok ima značilno obliko slikarske 

palete. Zaradi geografskega poloţaja je imelo naselje v preteklosti 

izjemno povezovalno vlogo na stičišču različnih krajinskih tipov, kultur 

in drţavnih tvorb. Značilen tloris Kostanjevici na Krki dajeta dve trţni 

magistrali (Veliki plac - Ulica talcev in Mali plac - Oraţnova ulica), ki 

potekata vzporedno. Mali plac se v juţnem delu lijakasto razširi v obliki 

nepravilnega pravokotnika in velja v zvezi z graščino kot osrednji mestni 

prostor. Na severu in jugu se Mali plac prometno priključi na Veliki plac, 

katerega juţni del se danes imenuje Kambičev trg. Med obema placema je 

osrednji naselitveni prostor. Ko bo zgrajena kostanjeviška obvoznica, bo 

potrebno otok razbremeniti večjega prometa. Atraktivne so voţnje 

turistov s kočijami po otoku. Sicer pa bo potrebno ohraniti zelene 

površine in urediti stavbno arhitekturo. 

GALERIJA 

BOŢIDAR 

JAKAC 

V nekdanjem cistercijanskem samostanu, ki ga  je leta 1234 ustanovil 

koroški vojvoda Bernard Spanheimski, od leta 1974 deluje Galerija 

Boţidar Jakac. Hrani in prezentira likovna dela umetnosti 20. stoletja in 

se nagiba k ekspresionizmu. S stalnimi zbirkami se v njej predstavljajo 

slovenski umetniki: Boţidar Jakac, France Kralj in Tone Kralj, France 

Gorše, Joţe Gorjup, Zoran Didek in Janez Boljka, na ogled je tudi 

Pleterska zbirka evropskih mojstrov. Z občasnimi razstavami se 

predstavljajo sodobni slovenski in tuji umetniki. Galerija nosi ime po 

slovenskem slikarju in grafiku Boţidarju Jakcu, ki ji je podaril obseţno 

zbirko svojih del, galerija pa prireja tudi mednarodni kiparski simpozij 

Forma viva. Začetki galerijske dejavnosti v Kostanjevici na Krki segajo v 

leto l956, ko je bila na pobudo tedanjega ravnatelja Lada Smrekarja v 

prostorih osnovne šole ustanovljena Gorjupova galerija. Pomeni 

predhodnico vseh kasnejših kulturnih dogajanj v Kostanjevici na Krki 

(Dolenjski kulturni festival v letih l956-l98l, Lamutov likovni salon od 

l958 dalje, ki je danes razstavišče Galerije Boţidar Jakac, kiparski 

simpozij Forma viva v letih l96l-l988 in ponovno od leta l998 dalje, 

Grafični bienale jugoslovanskih otrok do leta 1991 dalje).  Arhitekturni 

kompleks je danes kulturni spomenik, katerega obnova še vedno poteka. 
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FORMA VIVA 

GALERIJE 

BOŢIDAR 

JAKAC 

 

Forma viva, ki je v Kostanjevici na Krki  nastala po zaslugi Jakoba 

Savinška, Vilme Pirkovičeve in Lada Smrekarja, so mednarodna kiparska 

delovna srečanja oziroma simpoziji. Kiparji, ki vsako leto zavzeto 

obdelujejo hrastov les iz bliţnjega Krakovskega gozda, so avtorji 

številnih skulptur, s katerimi se srečujemo ţe v bliţnji okolici mesta, 

največ pa je razporejenih  v okolju vrtov nekdanjega cistercijanskega 

samostana. 

LAMUTOV 

LIKOVNI 

SALON 

GALERIJE 

BOŢIDAR 

JAKAC 

 

Nahaja se v preurejenih prostorih kostanjeviškega ministerialnega dvorca 

na “Malem placu” oziroma na Oraţnovi ulici št. 5. Po ukinitvi samostana 

je dvorec leta l793 kupila mestna občina za potrebe ţupnišča in mestne 

šole. Po vzpostavitvi fevdnega gospostva Habsburţanov je veljal za 

kostanjeviški grad, a tudi kot “uradna hiša” (1625). Nekdanja graščina, 

ţupnišče, danes Lamutov likovni salon, velja za najstarejšo ohranjeno 

stavbo v Kostanjevici na Krki. Danes so v njem občasne razstave in druge 

kulturne prireditve. 

OSNOVNA 

ŠOLA JOŢE 

GORJUP Z 

BOGATO 

GORJUPOVO 

ZBIRKO 

GLAERIJE 

BOŢIDAR 

JAKAC IN 

MOZAIKOM 

 

Sedanje staro šolsko poslopje je bilo zgrajeno leta l906, leta l982 pa  je 

bila otvoritev novega dela šole.Osnovna šola je mnogim obiskovalcem 

znana predvsem po stalni Gorjupovi galeriji, ki krasi prostore starega 

šolskega poslopja. Ţe sam vhod v šolo je umetniško delo Toneta Kralja iz 

leta l974, ki upodablja rojstvo in delo ter človeško ţivljenje. Nad vhodom 

je napisal: Nulla dies sine linea, kar pomeni Niti en dan naj ne mine brez 

dela (učenja). Juţno steno telovadnice krasi l85 kvadratnih metrov velik 

mozaik, ki prikazuje Bitko na Krškem polju, delo slikarja Ivana Seljaka-

Čopiča in italijanskega mozaičarja Alfia Tombossa-Ultre. To je največji 

mozaik na Slovenskem in umetniško  pomemben. Predstavlja hrvaško-

slovenski kmečki upor iz leta 1573. Tudi v šolskem parku so razstavljene 

skulpture Forma vive. 

Potrebno je poudariti, da je kostanjeviškim otrokom na ta način 

privzgojen čut do kulture in estetike, kar raste z njimi. 

TERCIALSKI 

MOST 

Posebna komunikacijska povezava za Kostanjevico na Krki je most (le za 

pešce), ki vodi iz otoka Kostanjevice na Krki proti cesti, ki pelje proti 

Novemu mestu. Idejno zasnovo prvega peš mostu čez reko Krko je 

napravil  mojster Plečnik, ideja zanj pa je nastala pri mag. Emiliji Fon. 

Gradnja prvotnega mostu se je odvijala v zimskem času leta 1955/56. 

Krajani so ga  uporabljali kot bliţnjico na otok do farne cerkve, zato ga 

domačini imenujejo »tercialski most«. Sluţil je meščanom kot sprehajalna 

pot in bil hkrati priljubljeno zbirališče mladih, zato se ga je v novejšem 

času prijelo ime »most ljubezni«. Danes sluţi kot pešpot za domačine, 

turisti stopajo nanj ob turističnih vodenjih, saj je iz mostu lep pogled na 

Krko, brodišča in čolne stanovalcev otoka. 
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OSNOVNA 

ŠOLA ČRNEČA 

VAS 

 

Šola je bila ustanovljena leta 1892, prostor je imela najprej najet v vaški 

gostilni, leta 1906 pa so skupaj s šolo v Kostanjevici na Krki zgradili tudi 

šolo v Črneči vasi. Stavba sama nima neke posebne umetnostno 

zgodovinske vrednosti in je bila zgrajena po splošnih, za celotno 

Avstroogrsko veljavnih normativih za šole in je lokalnega pomena. Kljub 

temu daje pečat samemu kraju in priča o zgodovini kraja, ki se je razvijal 

ob tej šoli. Štirirazredna podruţnična šola  je bila ukinjena leta 1971. V 

stavbi je bila do devetdesetih let trgovina z mešanim blagom. Prostore so 

prebivalci uporabljali za vaške sestanke in druge aktivnosti. 

Stavba je dvonadstropna, ima dva prostora - razreda, v stavbi je bilo še 

učiteljsko stanovanje, mlečna kuhinja in sanitarije. Fasada je dokaj 

ohranjena, po zaprtju trgovine, je stavba prazna  Stavba nima centralnega 

ogrevanja. Okolica je dokaj neurejena, pred stavbo je majhen asfaltiran 

del, za njo je prostor, kjer so učenci obdelovali vrt in imeli igrišče, sedaj 

pa je neurejen in zaraščen. 

STRAŢNI 

STOLP V 

ČRNEČI VASI 

Na majhni vzpetini nad vasjo v Črneči vasi stoji ob stari cesti nekdanji 

obmejni straţni stolp z zvonom iz časa turških vpadov.  Zvon se je oglasil 

vsak dan in ob različnih dogodkih (npr. ob nevarnosti toče). Tloris v 

kvadratu se proti vrhu zoţuje. Pod streho so okenske odprtine s kamnitimi 

okvirji, ki spominjajo na gotske oblike (zgoraj zašiljeno). Po drugi 

svetovni vojni je bil stolp obnovljen. V pritličju je urejen prostor, shramba 

z vrati (kevder), ki jo uporabljajo neposredni sosedje.  

SPOMENIKI 

PADLIM 

BORCEM, 

TALCEM IN 

DRUGIM 

ŢRTVAM 

FAŠIZMA 

Na območju občine so mnogi spomeniki padlim partizanom, dalcem in 

drugim ţrtvam fašizma. Pred kulturnim domom je spomenik talcu, na 

mestnem pokopališču spominsko grobišče borcev in ţrtev, na Malencah 

spomenik talcem, na Prekopi je v zid gasilskega doma vzidana spominska 

plošča tamkajšnjim padlim borcem in ţrtvam fašizma. Enak pomnik je ob 

cesti Kostanjevica na Krki-Črneča vas, na Oštrcu je dvoje obeleţij, v 

pokopališkem zidu spomenik 15 padlim borcem in sredi vasi spomenik z 

imeni vseh padlih in ţrtev. Med vasema Velike Vodenice in Rţišče je 

postavljen spomenik Antonu Kambiču-Dušanu, komandantu vzhodno 

dolensjkega odreda in padlim sotovarišem. Najvišje v Gorjancih, na 

Priseki, stoji spomenik pomorjenim ranjencem in osebju tamkajšnje 

partizanske bolnice. 
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3.1 Najbolj obiskana kulturna dediščina 

GALERIJA BOŢIDAR JAKAC 

 
Osnovna ponudba: Galerija Boţidarja Jakca hrani in prezentira likovna dela umetnosti 20. 

stoletja. Osnovna ponudba zajema ogled stalnih zbirk slovenskih umetnikov: Boţidarja Jakca, 

Franceta in Toneta Kralja, Franceta Goršeta, Joţeta Gorjupa, Zorana Didka, Janeza Boljke in 

Bogdana Borčića, razstavljena pa je tudi Pleterska zbirka evropskih mojstrov. Ogledati si je 

moţno tudi  začasne razstave sodobnih slovenskih in tujih umetnikov, Forma vivo v lesu v 

samostanskih vrtovih ter prvo cvičkovo klet. Gostom je na voljo tudi ogled občasnih razstav na 

dislocirani lokaciji v Lamutovem likovnem salonu in Gorjupova galerija v kostanjeviški osnovni 

šoli.V samostanski cerkvi, poleti pa tudi na dvorišču, se odvijajo mogočni koncerti in drugi večji 

dogodki, poudariti je potrebno predvsem veliko število poročnih obredov. 

Dodatna ponudba v okolici: Gostje si lahko pod vodstvom lokalnega turističnega vodnika 

ogledajo otok Kostanjevico na Krki in doţivijo utrip ţivljenja, si ogledajo kostanjeviško kraško 

jama, Krakovski gozd s pragozdom in drugim najdebelejšim hrastom v Sloveniji, čolnarijo po reki 

Krki, lovijo ribe, moţen je tudi lov, polet z balonom, kolesarjenje ter druge športno rekreativne 

aktivnosti, ob koncu pa se okrepčajo v eni izmed kostanjeviških gostiln ali turističnih kmetij. 

 
 

Naslov Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki 

Kontaktne številke Tel:(07) 49 87 008, 49 87 333, 49 86 120, fax:  07 498 73 35 

E-pošta info@galerija-bj.si 

Internetna stran www.galerija-bj.si 

Kontaktna oseba Bojan Boţič 

Obratovalni čas tor - ned od 9. do 18. ure,  od 1. nov do 1. apr med 9. in 16. uro); 

ob ponedeljkih, 1. jan, 1. nov in 25. dec pa je zaprto 

Dodaten opis ponudbe prodaja lastnega vina 

Tuji jeziki Nemško, Hrvaško, Angleško 

Dostopno z osebnim avtomobilom, z avtobusom (50 sedeţev), z mini avtobusom ali 

kombijem 

Moţnost parkiranja da 

Maksimalna velikost 

skupine 

Maksimalna velikost skupine: 40 ljudi 

Kapacitete: 80 ljudi 

Cenik  

 

Vstopnica – ogled galerije / odrasli   3€ 

Vstopnica – ogled galerije / otroci   1,5€ 

Vstopnica – druţinska (starši in njuni otroci)  5€ 

Vstopnica – ogled FV in ene zbirke / odrasli  2€ 

Vstopnica - ogled FV in ene zbirke / otroci  1€ 

Vstopnica – ogled galerije in kleti   4,5€ 

Vstopnica – ogled galerije in kleti z degustacijo  7,5€  

Degustacija v kleti     3€ 

Priprav poročnega obreda  

REZERVACIJE 

Čas najave za skupine 

Čas najave 7 – 10 dni 

 

 Cene veljajo za celo leto 2008 in vključujejo DDV, so zavezanci za DDV. 

http://www.galerija-bj.si/zbirke.htm
http://www.galerija-bj.si/jakac.htm
http://www.galerija-bj.si/fkralj.htm
http://www.galerija-bj.si/tkralj.htm
http://www.galerija-bj.si/gorse.htm
http://www.galerija-bj.si/didek.htm
http://www.galerija-bj.si/boljka.htm
http://www.galerija-bj.si/kabinet.htm
http://www.galerija-bj.si/pleter.htm
http://www.galerija-bj.si/razstave.htm
mailto:info@galerija-bj.si
http://www.galerija-bj.si/


13 

4 SAKRALNI OBJEKTI 

Glavni sakralni objekti v Kostanjevici na Krki so ţupna cerkev sv. Jakoba in podruţnična 

cerkev sv. Miklavţa na otoku mesta in romarska boţjepotna cerkev sv. Marije, matere 

dobrega sveta na Slinovcah. Sicer pa ima destinacija še druge podruţnične cerkve, in sicer 

cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Črneči vasi, sv. Marije Magdalene na Rţišču, cerkev 

Marije tolaţnice na Malih vodenicah, marijina cerkev v kompleksu Galerije Boţidar Jakac. 

 

 

ŢUPNA CERKEV SV. 

JAKOBA V 

KOSTANJEVICI NA 

KRKI 

 

Stoji na skrajni severni strani otoka, postavljena v zeleni ambient in 

obdana z zidom nekdanjega pokopališča, ločena od strnjenega niza 

hiš. Zgrajena je bila kot del utrdbenega sistema ob severnem mostu 

v 13. stoletju, v času največjega blagostanja Kostanjevice na Krki. 

Od prvotne romanske stavbe so ohranjeni pravokotna ladja z dvema 

romanskima oknoma nad baročnim svodom, levi slavoločni steber in 

dva romanska portala. Glavni portal zahodne fasade je vrezan v zid 

v treh stopnjah. V kotih so stebrički z bogato okrasno profo 

kapitelov in s slabo ohranjenimi slikanimi figuralnimi prizori na 

timpanonu iz okoli leta 1.300. V čelu stranskega portala je gotska 

slikarija iz druge polovice 15. stoletja. Bočni portal v juţnem zidu je 

skromnejši. Krasi ga par stebričkov na visokih podstavkih. Ladja je 

bila prvotno s polkroţnim profiliranim triumfalnim lokom spojena s 

prezbiterijem kvadratnega tlorisa. Prezbiterij so v 15. stoletju 

zamenjali z dolgim gotskim korom, kasneje pa so ga temeljito 

barokizirali. Stavba z ravnim zaključkom kora je nastala pod 

vplivom bliţnje cistercijanske samostanske cerkve. Portali so 

neposreden odraz bogate cistercijanske samostanske kamnoseške in 

kiparske kulture. Ohranjena portala, glavni zahodni in stranski juţni, 

sta najkvalitetnejša spomenika te vrste pri nas. 

PODRUŢNIČNA 

CERKEV SV. 

MIKLAVŢA V 

KOSTANJEVICI NA 

KRKI 

 

Je dragocen sakralni spomenik, ki zavzema pomembno prostorsko 

pozicijo na juţnem delu otoka, na razpotju Velikega in Malega placa 

na Kambičevem trgu, ki se mu je zaradi svojega obrambnega 

značaja po starem reklo “Na straţi”. Danes na to spominja le še 

temelj stolpa na mostu. Oblikuje dominantno mestno kuliso ob 

pogledu na vstopni prostor iz mostu, zvonik pa predstavlja eno od 

obeh višinskih dominant naselja.   

Cerkev s pozno gotsko notranjščino je zaradi svojih urbanističnih, 

ambientalnih, stavbnozgodovinskih lastnosti in zaradi 

visokoovrednotenega ciklusa fresk na ostenju petosminskega 

obokanega prezbiterija z rebri, ki ga je stilu primerno poslikal 

domačin - slikar, grafik in kipar Joţe Gorjup, prvovrsten kulturni 

spomenik. Njegovo delo je tudi kip Kriţanega v naravni velikosti. V 

cerkvi je še nekaj starejših slik in plastik, ki so jih prinesli iz 

okoliških podruţničnih cerkva in ki sooblikujejo bogato kulturno-

zgodovinsko dediščino Kostanjevice na Krki. 

BOŢJEPOTNA 

CERKEV MARIJE, 

S podnoţja Gorjancev, na nizkem gričku naselja Slinovce,  

jugozahodno od Kostanjevice, se ozira na široko ravnino reke Krke 
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MATERE DOBREGA 

SVETA 

 

mogočna boţjepotna cerkev Marije Matere boţje dobrega sveta. Za 

cerkev,  ki so jo postavili in posvetili leta 1777 v čast Marije, Matere 

dobrega sveta, je izdelal načrte opat kostanjeviškega cistercijanskega 

samostana Aleksander Haller pl. Hellerstein. Ljudje so vedno radi 

prihajali k tej cerkvi in se priporočali Mariji. Konec 18. stoletja so 

cistercijani na kraju prazgodovinskega naselja zgradili sedanjo 

poznobaročno boţjepotno cerkev, ki z dvema zvonikoma kraljuje 

nad celotno okolico. Po izročilu je tu stala zaobljubna kapelica, ki jo 

je tu postavil nek domačin, ko se je vrnil iz turškega ujetništva. Srce 

te cerkve je strop nad glavnim oltarjem s podobo Marije, Matere 

dobrega sveta v okvirju ţlahtnih kovin na lepem baročnem oltarju, 

ki je poslikan z legendarnim prizorom: angela pred Turki rešita 

Marijino podobo iz cerkve, Matere dobrega sveta v Skadru in jo 

preneseta preko Jadranskega morja v italijansko mesto Genezzano 

blizu Rima, kjer je še danes znana romarska pot. Oltarna podoba 

cerkve na Slinovcah je kopija tiste iz Genezzana, od koder so jo 

prinesli kostanjeviški cistercijani. Tukajšnja boţja pot se je ohranila 

vse do današnjih dni. Vsakoletno ţegnanje je na kvatrno nedeljo v 

septembru. Sicer  pa je v krajevni skupnosti več cerkva, vsaka ima 

svoje pomembno mesto. 

CERKEV SV. 

MOHORJA IN 

FORTUNATA V 

ČRNEČI VASI 

Cerkev spominja s portalom na gotiko, v stranskem oltarju pa je 

vpisana letnica 1709. Današnja cerkvena notranjost je barokizirana. 

CERKEV SV. 

MARIJE 

MAGDALENE NA 

RŢIŠČU 

Cerkev je grajena v poznoromanskem stilu in je stara okoli 800 let. 

Ima kratek in ravno zaključen oltarni prostor. Umetniško vrednost 

ima glavni oltar, ki je lesen in narejen v baročnem stilu s kipom sv. 

Marije Magdalene, spokornice. 

CERKEV MARIJE 

TOLAŢNICE NA 

MALIH 

VODENICAH 

Zgodnjegotska cerkev Marije, tolaţnice kristjanov na Malih 

Vodenicah je stara okoli 500 let. Glavni oltar je lesen, s kipom 

Marije, tolaţnice kristjanov. Umetniško vrednost ima kriţ za 

procesije in mali viseči leseni oltarček s kipom Matere Boţje. 
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5 POMEMBNEJŠE OSEBNOSTI, KI SO V KRAJU 

PUSTILE POSEBEN PEČAT 

BOŢIDAR JAKAC 

(1899-1989) 

Slikar in grafik  

 

 

 

Študiral je na akademiji v Pragi ter se študijsko izpopolnjeval v 

Berlinu in Parizu. Bil je pomemben portretist, veliko je potoval po 

svetu in beleţil vtise s potovanj tako v slikarstvu in grafiki kot tudi v 

fotografiji in filmu. Bil je eden osrednjih pobudnikov ustanovitve 

ljubljanske likovne akademije, njen redni profesor za grafiko in prvi 

rektor. S svojimi zgodnjimi deli (dvajseta leta, Galerija Boţidar Jakac 

hrani zbirko okoli 2.500 risb iz njegovih risarskih dnevnikov tega 

obdobja) je dosegel svoj mladostni umetniški vrhunec. Ta dela, 

ekspresionističnega značaja, so se začela umirjati ter se prelila v stil 

liričnega realizma z značilno temo  dolenjske krajine. Predstavljen je 

s stalnima razstavama grafik  ter pastelov in olj. Obe razstavi sta na 

ogled od leta 1974, z novima postavitvama od leta 1999 dalje. 

FRANCE GORŠE  

(1897-1986) 

Študiral je kiparstvo na zagrebški akademiji. Po nekaj letnem bivanju 

v Trstu je v Ljubljani odprl zasebno risarsko šolo, ki so jo obiskovali 

nekateri danes uveljavljeni slovenski umetniki. Pred koncem vojne je 

emigriral v Trst, leta 1952 v Ameriko, 1971 pa se je vrnil v Sveče na 

Koroškem. V njegovem obseţnem opusu prevladujejo ekspresivni 

portreti, akti in ţanrski motivi. Posebno mesto zavzemajo dela z 

religiozno motiviko. V ustvarjalnem eksperimentiranju je odkril novo 

tehniko – orešec. V stalno zbirko sodi tudi obseţnejša donacija 

(1998) dr. Slavke Bratina iz Kanade. Skupna razstava plastik je na 

ogled s slikami Joţeta Gorjupa od leta 1992. 

JOŢE GORJUP  

(1907-1932) 

Slikar, grafik in kipar 

 

Študiral je v Zagrebu in Firencah in se leta 1930 vrnil v rodno 

Kostanjevico na Krki. Je predstavnik slovenskega ekspresionizma in 

nove stvarnosti. V njegovih delih se izrazito kaţejo vplivi učiteljev 

ter velikih imen evropskega modernizma. Umrl je mlad, star komaj 

25 let. V zadnjih delih, predvsem v poslikavi prezbiterija Miklavţeve 

cerkve na otoku, je nakazal smer osebnega stilnega izraza. Poleg 

biblijske tematike, ko jo po študijo v Firencah zamenja posvetna 

motivika, so njegove teme arkadijske krajine, kopalke, portreti, motiv 

slikarskega ateljeja in igralcev. Njegova zbirka šteje okrog 600 del. 

Na stalni razstavi je s slikami predstavljen skupaj z deli kiparja 

Franceta Goršeta od leta 1992. 

FRANCE KRALJ  

(1895-1960) 

Slikar, grafik in kipar 

 

Vodilni predstavnik slovenskega ekspresionizma in poznejše nove 

stvarnosti. Kiparstvo in slikarstvo je študiral na akademijah na 

Dunaju in v Pragi. Vrsto let je bil profesor na ljubljanski srednji 

tehniški šoli in bil aktiven v okviru delovanja različnih likovnih 

društev. 1933 je izdal avtobiografijo Moja pot. Prevladujejo motivi 

kmečkega ţivljenja, upodobitve ţivali, krajin, religioznih prizorov, 

akti in portreti. Razstava je na ogled od leta 1983, z novo postavitvijo 

leta 2002. 

TONE KRALJ  Študiral je v Pragi in se študijsko izpopolnjeval na Dunaju, v Parizu, 
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(1900-1975) 

Slikar, grafik in kipar 

 

Benetkah in Rimu. Njegov stilni razvoj sledi od secesije preko 

ekspresionizma, nove stvarnosti do t.i. monumentalnega realizma v 

letih po drugi svetovni vojni. Poleg druţinskih portretov prevladujejo 

motivi zgodovinskih prizorov kmečkih uporov in vojn, kmečkega in 

delavskega ţivljenja ter biblijski prizori in ilustracije. Razstava je na 

ogled od leta 1974, z novo postavitvijo od leta 2000 dalje. 

ZORAN DIDEK  

(1910-1975) 

Slikar in likovni 

teoretik 

 

Študiral je slikarstvo na zagrebški akademiji. Bil je pomemben 

likovni teoretik, oblikovalec ter pedagog v srednjih šolah in na 

ljubljanski likovni akademiji. Motivika njegovih upodobitev je poleg 

avtoportretov, portretov in tihoţitij predvsem krajina, ki je v 

predvojnem obdobju realistična, značilno dolenjska in zelena, 

kasneje pa v analitičnih raziskovanjih prevlada nagib k abstrakciji. 

Pomemben je njegov risarski opus, v katerem izstopajo karikirani 

avtoportreti. Stalna razstava je na ogled od leta 1995, z novo 

postavitvijo od leta 2000. 

JANEZ BOLJKA  

(1931) 

kipar 

 

Študiral je kiparstvo na ljubljanski akademiji. Ţivi in ustvarja v 

Ljubljani ter je pomemben predstavnik slovenskega nadrealističnega 

kiparstva. Zgodnja dela so bila narejena v ţelezu, kasnejša pa odlita v 

bron. Asemblaţna tehnologija daje njegovim stvaritvam posebno 

slikovitost in ţivost. Tako lahko motive njegovih upodobitev, najsi 

gre za ţivali, Ribničana-večnega popotnika ali Ivana Cankarja, 

opazujemo z dveh nivojev: kot celoto ali kot sklop posameznih 

sestavin, ki so ponavadi ţe uporabljeni predmeti. Kiparjevo 

ustvarjalno dejanje pa je tisto, ki daje homogen+cfdo sporočilo vseh 

elementov. Razstava plastik, slik in grafik je na ogled od leta 1994. 

BOGDAN BORČIĆ  

(1926) 

Slikar in grafik 

 

V letih 1943/44 je obiskoval slikarsko šolo Mateja Sternena in 

risarko šolo Franceta Goršeta v Ljubljani. Leta 1944 je bil interniran 

v koncentracijsko taborišče Dachau. Študiral je na ljubljanski 

akademiji, kjer je bil kasneje tudi profesor, ter se študijsko 

izpopolnjeval v Parizu. Od 1980 dalje ţivi in ustvarja v Slovenj 

Gradcu. Je eden izmed ključnih umetnikov sodobnega slovenskega 

slikarstva in eden izmed glavnih predstavnikov t.i. ljubljanske 

grafične šole. Njegov opus zelo nazorno prikazuje razvoj 

modernističnega slikarstva od realističnega motivnega upodabljanja, 

čez fazo postopnega razpredmetljanja do popolne (minimalistične) in 

končne t.i. asociativne abstrakcije, z vsebinskim opiranjem na 

tematiko eksistencializma. V grafičnem kabinetu (od 2001 dalje) 

Galerija Boţidarja Jakca letno menjava razstavo iz posameznih 

obdobij. 

JOSIP RESSEL 

Izumitelj ladijskega 

vijaka 

Izumitelj ladijskega vijaka, Josip Ressel, je svoje imenitno odkritje 

preizkušal na reki Krki blizu Kostanjevice.O zapletenih načrtih je 

tako gotovo razmišljal med dolgimi potmi v Krakovski gozd ali v 

samotno zelenilo Gorjancev ter v posvečeni tišini samostanskih 

zidov. Kot gozdar, je namreč Ressel nekaj časa preţivel v Pleterjih 

(1816- 1820 ) in se v spomin ljudi zapisal kot pleterski, v slovensko 

knjiţevnost pa kot Jurčičev Kloštrski ţolnir. Leta 1817, ko je Ressel 
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nastopil svojo sluţbo, je bila kartuzija Pleterje ţe razpuščena. 

LENART 

PACHERNECKER 

Avtor prve katoliške 

knjige 

Rojen v prvi polovici 16. stoletja nekje na Koroškem, umrl je 30. 

septembra 1580 v Kostanjevici na Krki je avtor prve slovenske 

katoliške knjige. Ţivel je v vetrinjskem cistercijanskem samostanu, 

od leta 1579 pa je bil kostanjeviški opat. V Vetrinju je imel stike s 

samostanoma v Stični in Kostanjevici na Krki in verjetno je poznal 

rast slovenske protestantske knjiţevnosti. Za Pacherneckerjevo 

knjigo so izvedeli šele leta 1883, ko so našli Trubarjev katekizem, 

doslej pa še ni najden noben njen izvod. 

IVAN ORAŢEN 

Zdravnik, politik 

Rodil se je v Kostanjevici na Krki in postal eden najvidnejših 

slovenskih zdravnikov-politikov in hkrati veliki dobrotnik slovenskih 

študentov medicine in njihove matične ustanove Medicinske 

fakultete. 

ALFONZ GSPAN, 

slovenski ţuţkoslovec, 

botanik in geometer 

Rodil se je  20. marec 1878 v Kostanjevici na Krki. Gspan je 

ljubiteljsko zbiral rastline in hrošče. Odkril je več novih vrst in 

podvrst hroščev, nekateri nosijo tudi njegovo ime. V Prirodoslovnem 

muzeju Slovenije je uredil veliko študijsko zbirko hroščev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mojaslo.pfmb.uni-mb.si/predstavitve/predstavitve/sentjernej/kartuzija.htm
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenci
http://sl.wikipedia.org/wiki/Entomologija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Botanik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Geometer
http://sl.wikipedia.org/wiki/20._marec
http://sl.wikipedia.org/wiki/1878
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rastline
http://sl.wikipedia.org/wiki/Hro%C5%A1%C4%8Di
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ime
http://sl.wikipedia.org/wiki/Prirodoslovni_muzej_Slovenije
http://sl.wikipedia.org/wiki/Prirodoslovni_muzej_Slovenije
http://sl.wikipedia.org/wiki/Prirodoslovni_muzej_Slovenije
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6 ŠPORT IN REKREACIJA 

RIBOLOV  

Ribolov poteka v tekočih  vodah in ribnikih. V ribolovu na reki Krki  bodo uţivali lovci na 

velike divje krape, linje, ploščiče in platnice. Ribiči priporočajo lov soma, ščuke in smuča iz 

čolna. Potok Studena je naseljen s potočno postrvjo, klenom, zeleniko in podustjo, potok 

Obrh pa s potočno postrvjo ter klenom. V Kostanjevici na Krki zelo dejavna ribiška druţina 

pripravlja vrsto animacij in tekomovanj za svoje člane in tudi prireditve z mednarodnim 

pomenom (npr. svetovno prvenstvo v lovljenju rib s plovcem za ţenske v letu 2002). 

  

 

LOV 

Del lovišč leţi na severnih pobočjih Gorjancev, ki se preko reke Krke nadaljujejo v Krakovski 

gozd. Po loviščih so na voljo visoke preţe, poskrbljeno pa je tudi za solnice, ki so namenjene 

predvsem srnjadi, obiskuje pa jih tudi jelenjad in divji prašiči. Izvaja se tudi inozemni lovni 

turizem. 

V Lovski druţini Kostanjevica na Krki se je izmenjalo ţe dosti lovskih rodov, a njihovo 

poslanstvo ostaja še vedno isto, ţiveti v soţitju z naravo in ţivalmi. Poleg strelskih tekmovanj 

prirejajo tudi lovske prireditve za članstvo in širše prebivalstvo. Lovsko druţabnost 

zagotavljajo tudi s prirejanjem vsakoletnih lovov na divje prašiče za domače in sosednje 

lovce. Prirejajo se tudi strelska tekmovanja z lovsko puško risanico in šibrenico ter 

tekmovanja na streliščih za glinaste golobe. Lovci so v preteklosti intenzivno sodelovali pri 

kreiranju celotnega prostora v območju lovišč. To je tudi njihova bodoča naloga, predvsem 

usklajevanje sonaravnega gospodarjenja v gozdu in na kmetijskih površinah. 

Najpogostejši gozdni prebivalci na območju so: navadna jelenjad, srnjad, damjaki, divji prašiči, 

poljski zajci, fazani, race mlakarice, od ostale divjadi pa lisice, gozdni jerebi, krokarji, polhi, 

občasni obiskovalci naših gozdov pa so tudi rjavi medved, volk, poljska jerebica, jazbec, divja 

mačka, kuna, podlasica, piţmovka, kragulj, kanja, skobec, golob glivar in duplar, divja grlica, 

kljunač, siva čaplja, gos, ribji orel, vodna kokoška, črna liska, kozica, regeljc, kreheljc. 

 

 

BALONARSTVO 

Balonarstvo je šport za entuziaste in romantike. Z nekaj sreče se lahko prekriţari doberšnji del 

Slovenije ter se nauţije njenih lepot, malo drugače - iz zraka. V Kostanjevici na Krki deluje 

Balonarski kljub Kostanjevica na Krki z dolgoletno tradicijo. 

Na voljo je več vrst poletov: panoramski poleti, darilni poleti, šampanjski poleti, polet preko 

Julijcev in Karavank. Atraktivno je fotografiranje iz zraka, ki je namenjeno fotografiranju ali 

snemanju iz zraka določenih področij ali objektov. Prav tako društvo nudi moţnost 

promoviranja oz. marketinga v zraku, moţnost organiziranega piknika,  spust s čolni po reki 

Krki, obisk cvičkovega hrama in izlete s terenskimi vozili po neutrjenih poteh. 

 

 

ČOLNARJENJE 

Reka Krka sodi med najlepše reke v Evropi. Čolnarjenje po njej je gotovo več kot le šport in 

rekreacija. Še posebej v Kostanjevici na Krki, kjer je moţno čolnarjenje okoli in okoli otoka. 
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KONJENIŠTVO 

V Kostanjevici na Krki je aktivno konjeniško društvo Gorjanska konjenica. Organizirajo 

vsakoletno dvodnevno jezdenje na Gorjance, kjer je urejena koča za prenočitev in urejeni 

prostri za oskrbo konj.  Prav tako organizirajo jezdenje po Krakovskem gozdu in ob reki Krki. 

Šolo jahanja in vodene izlete s konji v naravo uvaja ţe nekaj let turistična kmetija Vodopivec 

na Dobah, moţna je tudi voţnja s kočijo ali vozom lojtrnikom.  
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7 TEMATSKE POTI 

7.1      Pohodniške poti  

 

Ime poti RESSLOVA GOZDNA POT 

Tehnični opis Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti:                

Poteka od Kostanjevice na Krki v Krakovski gozd, mimo mokrišča Trstenik, do roba 

pragozdnega rezervata. Ob povratku se lahko ustavi ob Cvelbarjevem hrastu - drugemu 

najdebelejšemu hrastu dobu v Sloveniji. Ob poti se spoznava zakonitosti ţivljenja in 

pomen vode za obstoj niţinskega gozda doba in belega gabra.   

Začetek poti: Kostanjevica na Krki, pri gostilni Ţolnir 

Konec poti:  izhodišče 

Dolţina poti: 8 km 

Čas trajanja poti: 2 - 3 ure 

Teţavnost: lahka pot 

Planinski vodnik, turistični vodnik: Zavod za gozdove, Območna enota Breţice, 

Bratov Milavcev 61, 8250 Breţice, tel: 07 499 1600 in Krajevna enota Kostanjevica - 

07/ 49 87 022)  

Cena vodenja in velikost skupine: 80 eur/ dan, velikost skupine 50 ljudi 

Jezikovne variante: slovenščina, angleščina 

Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte, prospekti, 

Razglednice – ime in vir,…) : zgibanka "Krakovski gozd" dostopna v gostilni Ţolnir 

ali na Zavodu za gozdove, Območna enota Breţice – Krajevna enota Kostanjevica NA 

Krki, turistična karta Kostanjevica na Krki 

Kontakni 

podatki o 

organizatorji, 

informacije in 

rezervacije: 

Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz. vnaprejšnje 

najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše informacije):   

Območna enota Breţice – Krajevna enota Kostanjevica na Krki  

Planinsko društvo Kostanjevica na Krki,  Franc Štokar: 041 773 545 

Podatki o upravljavcu posamezne poti: PD Polom Kostanjevica na Krki, Zavod za 

gozdove 

Ponudniki 

prehrane: 
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane:  

Gostilna Ţolnir, Kmečki hram, Vinotoč Jelenič, Picerija Otok, Turistična kmetija - 

Vinotoč Colarič 

Možnosti 

prenočitve: 
Namestitve ob poteh: 

Apartmaji Ţolnir 
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Ime poti EVROPSKA PEŠPOT E7 

Tehnični opis Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti: 

Na območje krške občine nas pri Zgornji Pohanci privede iz breţiške. Čez Zdole 

pridemo do Vidma (kjer prestopimo reko Savo) in mimo Leskovca do Velike vasi. Od 

tod hojo nadaljujemo v smeri Mali Podlog-Grţeča vas, kjer pridemo na območje 

Krakovskega gozda in ob močvirnem predelu Trstenika doseţemo Kostanjevico. Naprej 

nas pot vodi skozi vasi in zaselke Grič-Kočarija-Male in Velike Vodenice-Rţišče ter 

Veliki in Mali Ban, kjer se spustimo do znamenitega samostana Pleterje (v šentjernejski 

občini). 

Dodatno: pot je označena z okroglimi rumeno-rdečimi markacijami  

Začetek poti: v Veliki vasi pri Krškem 

Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte, prospekti, 

Razglednice – ime in vir,…) : STO 

Kontakni 

podatki o 

organizatorji, 

informacije in 

rezervacije: 

Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz. vnaprejšnje 

najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše informacije):                                      
Planinsko društvo Breţice, Anton Jesenko, Pod Obzidjem 20, 8250 Breţice  

Podatki o upravljavcu posamezne poti:  

Ponudniki 

prehrane: 
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane:  

Restavracija City, Restavracija Pacific, Gostilna Ţolnir, Kmečki hram, Vinotoč Jelenič, 

Picerija Otok, Turistična kmetija - Vinotoč Colarič 

Možnosti 

prenočitve: 
Namestitve ob poteh: 

Hotel Pacific, Hotel City, Apartmaji Ţolnir 
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Ime poti TRDINOVA POT PO GORJANCIH  

Tehnični opis Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti: 

Pot začnemo pri nekdanjem cistercijanskem samostanu v Kostanjevici na Krki in do 

končnega cilja na Trdinovem vrhu najprej pridemo po dveh smereh, ki se zdruţita pri 

nekdanji planinski koči na Polomu, oziroma 200 m naprej na kriţišču.  Po vzhodni 

različici pridemo do Poloma skozi naselje Orehovec, pri kapeli Roţenvenske Marije v 

Orehovcu imamo dve variante, zahtevna pot zavije levo po asfaltni cesti do 

nogometnega igrišča, nad igriščem gremo v strmino čez  Rigle. Pot je obnovljena in na 

izpostavljenih mestih zavarovana z jeklenimi vrvmi-klini. Na vrhu strmine zavijemo 

desno, po nekaj metrih pridemo na gozdno vlako, kjer se zahtevna in lahka pot 

zdruţita. Lahka pot nas vodi mimo kapele naravnost navkreber po asfaltni cesti. Na 

vrhu vasi cesta preide najprej v gramozno cesto in nato mimo kozolca v kolovoz 

(gozdna vlaka). Nadaljujemo po kostanjevem gozdu, ki počasi prehaja v bukov gozd, 

na kriţišču kolovozov zavijemo levo po Rutenski poti- Strmine, pridemo do košenice 

(v zaraščanju) in ţe smo na stečišču obeh poti. Po nekaj metrih zavijemo desno, mimo 

jame Čestitke, nadaljujemo po gozdni vlaki, proti vrhu je  samo še steza v nadaljevanju 

zavijemo levo in takoj nato desno po stezi navkreber. Ta odsek je dolg 300 m in je 

slabo uhojen. Pridemo na gozdno cesto, ki prihaja iz smeri Kostanjevice na Krki in gre 

dalje mimo Gozdarske koče do Poloma in do kriţišča jugozahodne poti. Jugozahodna 

pot, nas vodi mimo Griča, Ivanjš in Podstrma do cerkve Marije pomočnice na Malih 

Vodenicah, tukaj je lepa razgledna točka na Galerijo Boţidar Jakac, okoliške vasi in 

samo Kostanjevico na Krki. Pot vodi čez Gabrovc v strmejši del bukovega gozda do 

kapele na Mirčevem kriţu. Nadaljujemo po cesti proti Polomu, kjer na kriţišču 

doseţeno stično točko obeh poti. Od kriţišča naprej nadaljujemo po Jesenovskem jarku 

mimo Ravne gore do meje s Hrvaško, kjer zavijemo na zahod doTrdinovega vrha. 

 

Višinska razlika: pot je označena s Knafelčevimi planinskimi znaki 

Dodatno: pot je označena s Knafeljčevimi planinskimi znaki 

Začetek poti: parkirišče Galerije Boţidar Jakac 

Konec poti: Trdinov vrh - Gospodična 

Dolţina poti: 23 km 

Čas trajanja poti: 6 ur 

Teţavnost: lahka pot, fizično zahtevna 

Planinski vodnik, turistični vodnik:  vodnik PZS 

Cena vodenja in velikost skupine: 1 vodnik 80eur/dan  za  50 oseb 

Jezikovne variante: slovenščina, angleščina 

Rekreacijske prireditve: igrišča za nogomet… 

Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte, prospekti, 

Razglednice – ime in vir,…) : STO 

Kontakni 

podatki o 

organizatorji, 

informacije in 

rezervacije: 

Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz. vnaprejšnje 

najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše informacije): Planinsko 

društvo Kostanjevica na Krki, Franc Štokar: 041 773 545 

 

Ponudniki 

prehrane: 
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane:  

Gospodična (Dom Vinka Poderšiča) in Miklavţ na Gorjancih 

Možnosti 

prenočitve: 
Namestitve ob poteh:  

Gospodična na Gorjanci 
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Ime poti POT NA KIČER 

Tehnični opis Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti:      

Zbirališče pohodnikov je parkirišče Kostanjeviške jame, oziroma izvir potoka Studena. 

Moţen je tudi ogled same jame, vendar se je potrebno predhodno naročiti. Nadaljujemo 

s prečenjem potoka Studena, nakar zavijemo proti jugu, po 100 m zavijemo levo v 

strmino do vasi Dolšce, od tu naprej gremo po asfaltni cesti do kmetije Frankovič, 

nadaljujemo mimo kriţa po dobro označeni stezi do Dovčka, prečimo gramozno cesto 

in nadaljujemo po gozdni vlaki, ko pridemo do smernih tabel zavijemo levo v strmi del 

gozdne vlake. Malo pred vrhom zavijemo še enkrat levo na poloţnejši del poti in po 

nekaj metrih zagledamo vrh. Pod vrhom je postavljen velik kriţ, na njemu je tudi 

skrinjica s vpisno knjigo obiskovalcev, gotovo lepa razgledna točka na okoliške vasi, 

vinograde in samo Kostanjevico na Krki. Vračamo se po isti poti, moţna tudi daljša 

kroţna varianta.  

 

Višinska razlika: 402 m 

Dodatno: Pot je označena s Knafeljčevimi planinskimi znaki 

Začetek poti: Kostanjeviška jama 

Konec poti: Kičer 557 m in nazaj na izhodišče 

Dolţina poti: 6 km 

Čas trajanja poti: 2,5 ur 

Teţavnost: lahka pot-strma 

Planinski vodnik, turistični vodnik: vodnik PZS  

Cena vodenja in velikost skupine: 1 vodnik  80eur/dan na 50 oseb  

Jezikovne variante: slovenščina, angleščina 

Izposoja pohodniške opreme + cenik: še ni na voljo 

Rekreacijske prireditve: čolnarjenje po Krki, igrišča 

Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte, prospekti, 

Razglednice – ime in vir,…) vris poti v izdelavi pri PZS. 

Kontakni 

podatki o 

organizatorji, 

informacije in 

rezervacije: 

Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz. vnaprejšnje 

najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše informacije):  

Planinsko društvo Kostanjevica na Krki, Franc Štokar: 041 773 545 

 

Ponudniki 

prehrane: 
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane:  

Gostilna Ţolnir, Kmečki hram, Vinotoč Klet Jelenič, Picerija Otok, Turistična kmetija - 

Vinotoč Colarič 

Možnosti 

prenočitve: 
Namestitve ob poteh:  

Apartmaji Ţolnir 
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Ime poti RUTENSKA KROŢNA POT 

Tehnični opis Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti:      

Pri nekdanjem kamnolomu parkiramo vozila. Zahtevna pot vodi nad igriščem v strmino, 

katera je na izpostavljenih mestih dobro zavarovana z jeklenicami in klini. Proti vrhu 

poti, je lep razgled na dolino doljnega Orehovca, ko pridemo do razcepa poti proti 

Polomu (Trdinova pot), zavijemo levo na gramozno cesto in takoj nato desno na 

kolovoz, kjer pridemo po označeni poti do Rdeče hiše. Vračamo se nazaj, nekaj časa po 

isti poti, nakar zavijemo desno, da pridemo do Aleksandrove koče in Lovskega bivaka. 

Prelep razgled na Kostanjevico z okolico, krakovskim gozdom, Krško Breţiškim 

poljem, ob lepem vremenu se vidijo tudi Kamniške Alpe z Triglavom. Pot nadaljujemo 

po gozdni vlaki, na kriţišču vlak, ena pot vodi na vrh Kičerja, druga levo pa nas vodi v 

dolino. Pot se strmo spušča do ceste, katero prečimo, pot nadaljujemo po stezi čez  

Drage(Reber), do vasi Orehovec. Pri samem sestopu v dolino pridemo do nekdanjega 

peskokopa in izvira pitne vode, od tu zavijemo levo po asfaltni cesti, odkoder se vidi 

nogometno igrišče z parkiranimi vozili. Pot je primerna tudi za razne kondicijske 

treninge ali samo pripravo za kasnejše pohode v visokogorje.                   

 

Višinska razlika: 448 m 

Dodatno: Pot je označena s Knafeljčevimi planinskimi znaki 

Začetek poti: Nogometno igrišče Orehovec 

Konec poti: Izhodišče 

Dolţina poti: 12 km 

Čas trajanja poti: 3,5 ur 

Teţavnost: Zahtevna pot 

Planinski vodnik, turistični vodnik: vodnik PZS  

Cena vodenja in velikost skupine: 1 vodnik na 50 oseb, 80eur/dan 

Jezikovne variante: slovenščina, angleščina 

Rekreacijske prireditve: igrišče 

Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte, prospekti, 

Razglednice – ime in vir,…) v izdelavi pri PZS 

 Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz. vnaprejšnje 

najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše informacije):  

Planinsko društvo Kostanjevica na Krki, Franc Štokar: 041 773 545 

Ponudniki 

prehrane: 
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane:  
Gostilna Ţolnir, Kmečki hram, Vinotoč Klet Jelenič, Picerija Otok, Turistična kmetija - 

Vinotoč Colarič 

Možnosti 

prenočitve: 
Namestitve ob poteh 

Gostišče in apartmaji Ţolnir 
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Ime poti MOHOR - GRADNJE  (Cvičkova pot) 

Tehnični opis Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti:      

Vsako leto poteka tradicionalen pohod med vinogradi, hrami, po vinskih goricah 

Kostanjevice na Krki in Podbočja. Začetek poti  je v Zavodah, ţe na samem začetku 

ob zidanicah čaka prigrizek s pokušnjo cvička, pohod se nadaljuje proti cerkvi sv. 

Mohorja in Fortunata. Tu je razgledna točka na nekdanji samostan, Kostanjevico na 

Krki z njeno okolico, vidi se tudi na zasavsko hribovje, v lepem vremenu pa 

Kamniško Savinjske Alpe s Triglavom.  Pohod se nadaljuje proti Črneči vasi, čez 

Črneški vrh. Spust se nadaljuje do potoka Sušica, običajno ni veliko vode. Kolovozna 

pot vodi do gorice Vinjar in naprej po strmi  asfaltni cesti, na vrhu gorice se zavije 

levo v vas Gradnje, do gorice Blatnik. Čas za večji počitek, toplo malico, pijačo in na 

zdravje s cvičkom. Sledi povratek do Zavod, spust  po gozdu v dolino potoka Sušica 

in Zavod, sama okolica je posajena z vinogradi znanih pridelovalcev dobre kapljice, ki 

pripravijo pogostitve. 

 

Dodatno: ni označena 

Začetek poti: Zavode 

Konec poti:  izhodišče 

Dolţina poti: 12 km 

Čas trajanja poti:  4,5 ur 

Teţavnost: Lahka pot 

Planinski vodnik, turistični vodnik: vodnik PZS, turistični vodnik ali domačin    

Cena vodenja in velikost skupine: 30- 40 oseb, 80 eur/dan 

Jezikovne variante: slovenščina, angleščina 

Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte, prospekti, 

Razglednice – ime in vir,…)  

Kontakni 

podatki o 

organizatorji, 

informacije 

in 

rezervacije: 

Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz. vnaprejšnje 

najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše informacije):   
Planinsko društvo Kostanjevica na Krki, Franc Štokar: 041 773 545 

 

Ponudniki 

prehrane: 
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane: 

Gostilna Ţolnir, Kmečki hram, Vinotoč Klet Jelenič, Picerija Otok, Turistična kmetija 

- Vinotoč Colarič 

Možnosti 

prenočitve: 
Namestitve ob poteh:  

Gostišče in apartmaji Ţolnir 
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7.2 Kolesarske poti 

Ljubiteljem kolesarjenja ponuja območje Kostanjevice na Krki moţnosti prijetne rekreacije in 

neposreden stik z naravo. Na voljo so označene Cvičkova kolesarska pot, Panoramska 

kolesarska pot, Resljeva kolesarska pot in Trdinova kolesarka pot. 

Povpraševanje po produktih turističnega kolesarjenja je v stalnem porastu in postaja vedno 

bolj pomemben del turistične ponudbe. Kolesarske steze in poti niso same sebi cilj, postajajo  

nenadomestljivi del turistično rekreacijske infrastrukture, zato je  potrebno kolesarjem 

zagotoviti prilagojeno turistično ponudbo. Pri tem je pomembno predvsem urejeno okolje, 

predstavitve kulinarične in vinske ponudbe, različne prireditve in druga dogajanja na eni 

strani, na drugi pa sodelovanje vseh partnerjev ponudbe. 

 

Ime poti CVIČKOVA KOLESARSKA POT  

Tehnični opis Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti: Izhodišče je v 

Kostanjevici na Krki (KT13-Kmečki hram), od koder zapeljemo mimo cerkve sv. 

Miklavţa in osnovne šole, kjer se začnemo vzpenjati mimo cerkve sv. Marije dobrega 

imena na Slinovcah. Skozi Jablance nadaljujemo (KT18-Zidanica Ţolnir) ob Bočju do 

Šutne, kjer kmalu zapeljemo na območje breţiške občine. Ko doseţemo Gadovo peč, 

zavijemo ostro proti severu do Stojanskega vrha in se mimo Poštene vasi spustimo do 

Bušeče vasi. Po desnem bregu reke Krke znova prikolesarimo v krško občino, po kateri 

nadaljujemo pot pod Dobravo do Podbočja (KT19-Gostila Gadova peč). Po ravnini 

kolesarimo še mimo Ţabjeka, Slivja in Karlč, od koder do Kostanjevice ni več daleč.  

Začetek poti: v Kostanjevici na Krki (KT13-Kmečki hram) 

Konec poti: izhodiščna točka 

Dolţina poti: 29 km 

Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte, prospekti, 

Razglednice – ime in vir,…) :  

Kontakni 

podatki o 

organizatorji, 

informacije in 

rezervacije: 

Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz. vnaprejšnje 

najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše informacije):  

Kolesarski društvo Kostanjevica na Krki, Andrej Boţič: 041 717 900 

 

Ponudniki 

prehrane: 
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane: 

Kmečki hram, Gostilna Gadova peč, Gostišče Ţolnir, Vinotoč Klet Jelenič, Turistična 

kmetija – Vinotoč Colarič, Turistična kmetija Stipič 

Možnosti 

prenočitve: 
Namestitve ob poteh:  

Gostišče in apartmaji Ţolnir 
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Ime poti PANORAMSKA KOLESARSKA POT  

Tehnični opis Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti:   
Izhodišče je Kostanjevica na Krki (KT13-Kmečki hram). Mimo cerkve sv. Miklavţa 

zapeljemo do kriţišča pri osnovni šoli in od tam na desno (mimo pokopališča) do 

nekdanjega cistercijanskega samostana (KT14). Pod Gričem prikolesarimo mimo 

Ivanjš do Kočarije, kjer zavijemo proti jugu do Malih Vodenic. Pri cerkvici sv. Marije 

(KT20) se spuščamo proti vzhodu do Orehovca. V središču vasi zavijemo levo na 

krajši spust in kmalu na strmi poldrug kilometer dolg vzpon, ki ga zaključimo na lepi 

razgledni točki. Po ostrem obratu na jug prikolesarimo mimo Dolšc do Avguštin in 

naprej mimo Jablanc pod Slinovce. Po obratu proti zahodu prispemo na cilj v 

Kostanjevico mimo Globočic.  

Začetek poti: Kostanjevica na Krki 

Konec poti: izhodiščna točka 

Dolţina poti: 15 km 

Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte, prospekti, 

Razglednice – ime in vir,…) :  

Kontakni 

podatki o 

organizatorji, 

informacije in 

rezervacije: 

Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz. vnaprejšnje 

najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše informacije):  

Kolesarski društvo Kostanjevica na Krki, Andrej Boţič: 041 717 900 

 

Ponudniki 

prehrane: 
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane: 

Gostišče Kmečki hram, Gostišče Ţolnir, Vinotoč Klet Jelenič, Turistična kmetija – 

Vinotoč Colarič 

Možnosti 

prenočitve: 
Namestitve ob poteh:  

Gostišče Ţolnir in apartmaji Ţolnir 
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Ime poti RESLJEVA KOLESARSKA POT  

Tehnični opis Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti: Izhodišče je 

Kostanjevica na Krki (KT13-Kmečki hram), od koder se zapeljemo na levi breg reke 

Krke. Po obronkih Krakovskega gozda kolesarimo proti severozahodu, mimo Malenc 

do Zameškega. Tu nadaljujemo proti severu do Smednika (KT11-Ce bar) in pri vasi 

Krţišče prečkamo magistralno cesto Ljubljana-Zagreb. Po ponovnem prečkanju 

prikolesarimo do zaselka Rimš, od koder nadaljujemo proti vzhodu do Velike vasi 

(KT12-okrpčevalnica Gorenc). Po njej ostro zavijemo na jug proti Grţeči vasi do 

Velikega Podloga in mimo Pristave, Kalce-Nakla ter Malega Mraševega prikolesarimo 

do Kriţaja in glavne ceste Breţice-Kostanjevica, po kateri se vrnemo na začetek naše 

poti. 

 

Začetek poti: Kostanjevica na Krki 

Konec poti: na izhodiščni točki 

Dolţina poti: 29 km 

Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte, prospekti, 

Razglednice – ime in vir,…) :  

Kontakni 

podatki o 

organizatorji, 

informacije in 

rezervacije: 

Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz. vnaprejšnje 

najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše informacije):  

Kolesarski društvo Kostanjevica na Krki, Andrej Boţič: 041 717 900 

 

Ponudniki 

prehrane: 

 

Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane:  

Gostišče Ţolnir, Gostišče Kmečki hram, Vinotoč Klet Jelenič, Turistična kmetija – 

Vinotoč Colarič,  Okrepčevalnica Gorenc 

Možnosti 

prenočitve: 
Namestitve ob poteh:  

Gostišče in apartmaji Ţolnir 
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Ime poti TRDINOVA KOLESARSKA POT 

Tehnični opis Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti: 

Izhodišče je Kmečki hram (KT13) v Kostanjevici. Mimo cerkve sv. Miklavţa 

kolesarimo čez most na levi breg reke Krke proti Malencam in nadaljujemo do 

Zameškega, kjer zavijemo na jug do Šentjerneja (KT15- Gostilna Majzelj). Pot 

nadaljujemo proti samostanu Pleterje. Mimo Pleterskega hriba, Malega in Velikega 

Bana se vzpnemo pod Javorovico, zavijem na vzhod in pod Mirčevim gričem 

doseţemo kapelo Mirčev kriţ (KT16). Kmalu se v serpentinah spuščamo po 

Jesenovskem jarku, mimo nekdanjega planinskega doma na Polomu, Titove, Rdeče in 

Aleksandrove koče, do lovskega bivaka na Ravneh in vasi Oštrc (298 m). Od tu naprej 

nas najprej čaka vzpon do Črneče vasi (380 m) in kratek zahteven spust proti jugu, v 

Straški jarek. Tu ostro zavijemo na sever in po vzponu mimo Vrtače in Vrbja 

prikolesarimo do hrvaške meje. Proti severu nadaljujemo do Prušnje vasi in nato proti 

vzhodu, mimo Brezja do Gradca, kjer zavijemo na severni vzpon do Planine (KT17-

Turistična kmetija Stipič). Nad njo doseţemo najvišjo točko na naši poti, po 

kolesarjenju proti vzhodu pa začenjamo dolgotrajni spust. Pot nas vodi skozi 

Premagovce do Gadove peči, kjer prestopimo na ozemlje breţiške občine. Po njem 

nadaljujemo do Stojanskega vrha, mimo Poštene vasi in Bušeče vasi do ravnine na 

desnem bregu reke Krke. Ob njej se kmalu vrnemo v krško občino in proti zahodu 

kolesarimo do Podbočja (KT19-Gostilna Gadova peč). Mimo Starega gradu in 

Slinovc kaj kmalu pot zaključimo na našem začetku, v Kostanjevici. 

  

Začetek poti: Kmečki hram v Kostanjevici na Krki 

Konec poti:  na izhodiščni točki 

Dolţina poti: 64,6 km 

 Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte, prospekti, 

Razglednice – ime in vir,…):  

Kontakni podatki 

o organizatorji, 
informacije in 

rezervacije: 

Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz. vnaprejšnje 

najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše informacije):  

Kolesarski društvo Kostanjevica na Krki, Andrej Boţič: 041 717 900 

Ponudniki 

prehrane: 
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane:  

Kmečki hram, Turistična kmetija Stipič, gostilna Gadova peč, Vinotoč Klet Jelenič, 

Turistična kmetija - Vinotoč Colarič,  Gostišče Ţolnir, Gostilna Majzelj 

Možnosti 
prenočitve: 

Namestitve ob poteh:  

Gostišče in apartmaji Ţolnir 
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8 DEDIŠČINA KULINARIKE 

V zadnjih letih se daje vse več poudarka domači kuhinji, domačim jedem, receptom babic in 

dedov ter dobrotam, ki so se še ohranile na podeţelju. Temu bi morala slediti tudi gostinska 

ponudba. So izjeme, ki hočejo in znajo povzdigniti jedi in jih običajno s primernim vinom 

povezati v  prepoznavne okuse in značilnosti krajevnih posebnosti, ţal pa jih je še premalo. V 

Kostanjevici na Krki imajo gostinsko ponudbo z bogato kulinariko Gostilna Ţolnir, gostišče 

Kmečki hram, Vinotoč Jelenič, Turistična kmetija – Vinotoč Colarič, gostje pa lahko obiščejo  

še pizzerijo Otok, Okrepčevalnico Malva, Green bar in Rock caffe. Predvsem kulinarično 

ponudbo je potrebno popestriti v skladu z identiteto kraja 
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8.1 Gostinski ponudniki 

GOSTILNA KMEČKI HRAM 

 

Osnovna ponudba: Gostilna Kmečki hram se nahaja v centru na otoku mesta Kostanjevice 

na Krki. Notranjost gostilne je urejena v  domačem stilu, prevladujejo topli materiali, 

predvsem les. Zunanjost gostilne krasi velik vrt z obalo reke Krke, kjer je tudi čolnarna in 

prostor za druţenja, piknike… 

Ponujajo širok izbor domače hrane po naročilu,  izbor odprtih in buteljčnih vin, strokovno 

vodene degustacije v lastni vinoteki, oddaja seminarske dvorane, čolnarija, gastronomski 

večeri (npr. špargljev večer in drugo). 

Dodatna ponudba: Gostje si lahko pod vodstvom lokalnega turističnega vodnika ogledajo 

otok Kostanjevico na Krki in doţivijo utrip ţivljenja, si ogledajo galerijske zbirke likovnih del 

umetnosti 20. stoletja v nekdanjem cistercijanskem samostanu, danes Galeriji Boţidarja 

Jakca, prvo cvičkovo klet, forma vivo v lesu, kostanjeviško kraško jamo, Krakovski gozd s 

pragozdom in drugim najdebelejšim hrastom v Sloveniji, čolnarijo  po reki Krki, lovijo ribe, 

moţen je tudi lov, polet z balonom, kolesarjenje ter druge športno rekreativne aktivnosti, ob 

koncu pa okusijo kulinarično ponudbo v eni izmed kostanjeviških gostiln ali turističnih kmetij 
 

Naslov Oraţnova ulica 11, 8311 Kostanjevica na Krki 

Kontaktne številke Tel.: 07 498 70 78, Fax:  07 49 87 690, Gsm.: 051 360 245 

E-pošta info@gkh.si 

Internetna stran www.gkh.si 

Kontaktna oseba Aleksander Bohinc 

Obratovalni čas od torka-četrtka: 10.-22. ure, petek: 10.-01. ure, Sobota: 7:30.-21. ure 

Dodatni opis ponudbe catering  

Vrsta registracije d.o.o. 

Tip ponudbe gostinska ponudba, gostilna, rekreacija, animacija, zabava, seminarska 

dejavnost 

Tuji jeziki Angleško, nemško, italijansko (pasivno), hrvaško 

Dostopno z osebnim avtomobilom,z avtobusom (50 sedeţev), z mini avtobusom ali                   

kombijem, s turističnim vlakcem 

Moţnost parkiranja Da 

Maksimalna velikost 

skupine 

do 500 oseb 

- št. sedeţev znotraj: 300 oseb 

- št. sedeţev zunaj: 150 oseb 

- na vrtu ob Krki do 500 oseb 

- v vinoteki do 60 oseb 

- seminarska dvorana do 80 oseb 

Cena 

 

Individualni obiskovalci: po ceniku 

Skupina do 40 oseb: meniji od 12 € dalje 

Skupina nad 40 oseb: meniji od 11 € dalje 

Popusti za otroke do 10 let: 30% popust na hrano 

REZERVACIJE 

Čas najave za skupine 

1 dan prej 

 Cene veljajo za celo leto 2008 in vključujejo DDV , so zavezanci za DDV. 

mailto:info@gkh.si
http://www.gkh.si/
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TURISTIČNA KMETIJA - VINOTOČ COLARIČ 
 

Osnovna ponudba: Kmetija leţi objeta z vinogradi, gozdovi in travniki, na katerih se pasejo 

konji in krave, ob Podgorjanski VTC. Ponudba zajema doma pridelano in pripravljeno hrano, 

s poudarkom na pripravi jedi v krušni peči. Poleg hrane tudi pestro paleto doma pridelanih 

vin, od cvička PTP do vrhunskih vin (pozne trgatve, ledena vina), kar je moţno okusiti 

predvsem skozi degustacijo pod vodstvom domače sommelierke. Moţne so tudi animacije za 

goste in turistična vodenja, druţabne igre, sprehodi v okolico, spoznavanje ţivali, nabiranje 

zdravilnih zelišč, kostanja in gob. Moţno se je vključiti tudi v različne aktivnosti na kmetiji.  

Dodatna ponudba:  Ob dobrodošlici goste posebej pozdravi prva cvičkova princesa, jih 

popelje v klet, kjer nazdravijo s cvičkom ob za dobrodošlico pripravljeni potici »cop na lop«. 

Dodatna ponudba v okolici: Gostje si lahko pod vodstvom domače lokalne turistične 

vodnice ogledajo otok Kostanjevico na Krki, se podajo na ogled galerijske zbirke likovnih del 

umetnosti 20. stoletja v Galeriji Boţidarja Jakca, prvo cvičkovo klet, Forma vivo v lesu, 

razstave v Lamutovem likovnem salonu, umetnine v OŠ Joţeta Gorjupa, kostanjeviško kraško 

jamo, Krakovski gozd s pragozdom in drugim najdebelejšim hrastom v Sloveniji, čolnarijo  

po reki Krki, lovijo ribe, moţen je tudi lov, polet z balonom, kolesarjenje ter druge športno 

rekreativne aktivnosti. V bliţini je turistična ponudba Kartuzije Pleterje z muzejem na 

prostem, Terme Čateţ in Šmarješke toplice. 
 

Naslov Jablance 17, 8311 Kostanjevica na Krki 

Kontaktne številke Telefon: 07 498 75 04, Mobitel: 041 322 900 

E-pošta tk.colaric@volja.net 

Kontaktna oseba Lea-Marija Colarič-Jakše 

Vrsta registracije dopolnilna dejavnost na kmetiji 

Dodaten opis ponudbe catering 

Obratovalni čas za naročene skupine po predhodnem dogovoru 

Tip ponudbe gostinska ponudba, turistična kmetija, rekreacija, animacija, zabava, moţnost 

nakupa-lastni proizvodi 

Tuji jeziki Angleško, Nemško, Hrvaško 

Dostopno z osebnim avtomobilom, avtobusom (50 sedeţev),  mini avtobusom ali 

kombijem 

Moţnost parkiranja da 

Maksimalna velikost 

skupine 

Minimalna velikost skupine: 5 oseb 

Maksimalna velikost skupine: v zaprtem prostoru 50 oseb 

Št. sedeţev znotraj: 50 oseb 

Št. sedeţev zunaj: 50 oseb 

Št. sedeţev v odprtem kozolcu: 200 oseb 

REZERVACIJE 

Čas najave za skupine 

predhodna najava 1-2 dni prej 

 Cene veljajo za celo leto 2008 in vključujejo DDV, so zavezanci za DDV. 
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8.2 Gostinski ponudniki in ponudniki namestitvenih kapacitet 

GOSTILNA ŢOLNIR 

 

Osnovna ponudba:Gostilna Ţolnir ima izvrstno ponudbo domače in mednarodne kuhinje, ekološko 

pridelane hrane, ponudbo odprtih in buteljčnih vin, moţnost strokovno vodenih degustacij in 

pogostitev v zidanici. Sprejme 250 gostov ob vsakršni priloţnosti. Gostom pa so na voljo tudi 

nočitvene kapacitete v 12 dvoposteljnih sobah. 

Dodatna ponudba v okolici: Gostje si lahko pod vodstvom lokalnega turističnega vodnika ogledajo 

otok Kostanjevico na Krki in doţivijo utrip ţivljenja na otoku, si ogledajo galerijske zbirke likovnih 

del umetnosti 20. stoletja v nekdanjem cistercijanskem samostanu, danes Galeriji Boţidarja Jakca, 

prvo cvičkovo klet, forma vivo v lesu, kostanjeviško kraško jamo, Krakovski gozd s pragozdom in 

drugim najdebelejšim hrastom v Sloveniji, čolnarijo  po reki Krki, lovijo ribe, moţen je tudi lov, polet 

z balonom, kolesarjenje ter druge športno rekreativne aktivnosti, ob koncu pa okusijo kulinarično 

ponudbo v eni izmed kostanjeviških gostiln ali turističnih kmetij. Gostilna je tudi izhodišče za 

pohodništvo po Resslovi poti. 

 

Naslov Krška cesta 4, 8311 Kostanjevica na Krki 

Kontaktne številke Tel.: 07 498 71 33, Fax: 07 498 73 59, Gsm: 051 614 535, 041 626 711 

E-pošta sevsek.simona@siol.net 

Internetna stran www.zolnir-sp.si 

Kontaktna oseba Fanika Sevšek 

Obratovalni čas od 7 – 22 ure, vse dni v tednu 

Tip ponudbe namestitev, gostinska ponudba, gostilna 

Tuji jeziki Angleško, Hrvaško, Nemško, Italijansko 

Dostopno z osebnim avtomobilom, avtobusom (50 sedeţev), (200 m stran od centra 

mesta), mini avtobusom ali kombijem, s turističnim vlakcem 

Moţnost parkiranja da 

Maksimalna velikost 

skupine 

Sprejmejo: 250 ljudi 

Minimalna velikost skupine: 250 znotraj 

Maksimalna velikost skupine: 50 zunaj na terasi 

Število leţišč: 24 + 11 dodatnih leţišč 

Cenik namestitev 

 

-Nočitev z zajtrkom 1/1  

30€ 

-Pol penzion 1/1  

38€ 

-Polni penzion 1/1  

46€ 

-Nočitev z zajtrkom1/2 

24€ 

-Pol penzion1/2 

32€ 

-Nočitev z zajtrkom 1/3 

20€ 

-Polni penzion 1/3  

36 € 

REZERVACIJE 

Čas najave za skupine 

1-2 dni prej 

Popusti - otroci do 4 leta v sobi z dvema odraslima – brezplačno  

- otroci od 4 do 12 leta imajo 50% popust 

Doplačila Turistična taksa 1 € 

 Cene veljajo za celo leto 2008 in vključujejo DDV , so zavezanci za DDV. 

 

mailto:sevsek.simona@siol.net
http://www.zolnir-sp.si/
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ZIDANICA IN APARTMAJI ŢOLNIR 
 

Osnovna ponudba: Gostilna Ţolnir razpolaga tudi s štirimi apartmaji ob zidanici na 

Podgorjanski vinsko turistični cesti. Poleg hrane, s poudarkom na divjačinskih specialitetah, 

gostom ponudijo tudi vina lastne pridelave, pripravljajo pa tudi strokovno vodene degustacije 

in pogostitve v zidanici. 

Dodatna ponudba: Gostje si lahko pod vodstvom lokalnega turističnega vodnika ogledajo 

otok Kostanjevico na Krki in doţivijo utrip ţivljenja na otoku, si ogledajo galerijske zbirke 

likovnih del umetnosti 20. stoletja v nekdanjem cistercijanskem samostanu, danes Galeriji 

Boţidarja Jakca, prvo cvičkovo klet, forma vivo v lesu, kostanjeviško kraško jamo, Krakovski 

gozd s pragozdom in drugim najdebelejšim hrastom v Sloveniji, čolnarijo  po reki Krki, lovijo 

ribe, moţen je tudi lov, polet z balonom, pohodništvo po Resslovih in drugih 

poteh,kolesarjenje ter druge športno rekreativne aktivnosti, ob koncu pa okusijo kulinarično 

ponudbo v eni izmed kostanjeviških gostiln ali turističnih kmetij.  
 

Naslov Jablance 9, 8311 Kostanjevica na Krki 

Kontaktne številke tel.: 07 498 71 33, fax.:07 498 73 59, gsm: 051 614 535, 041 614 535 

E-pošta sevsek.simona@siol.net 

Internetna stran www.zolnir-sp.si 

Kontaktna oseba Otto Sevšek, gsm: 041 685 564 

Obratovalni čas po dogovoru 

Tip ponudbe namestitev, gostinska ponudba 

Dodaten opis ponudbe catering, dostop do interneta 

Vrsta registracije dopolnilna dejavnost na kmetiji 

Tuji jeziki Angleško, Nemško, Hrvaško, Italijansko 

Dostopno z osebnim avtomobilom,z avtobusom (50 sedeţev), z mini avtobusom ali                   

kombijem 

Moţnost parkiranja da 

Moţnost obiska sezonsko (po predhodnem dogovoru) 

Maksimalna velikost 

skupine 

Minimalna velikost skupine: 10 

Maksimalna velikost skupine: 55 

Št. leţišč: 10 + 4 dodatna leţišča 

Št. sedeţev znotraj: 55 

Št. sedeţev zunaj: 55 

Cenik namestitev 

 

- Najem apartmaja ½ 

50,00 € 

- Najem apartma/ 3+1 

65,00 € 

REZERVACIJE 

Čas najave za skupine 

predhodna najava 3-5 dni prej 

Popusti Otroci do 4 leta v sobi prebivajo brezplačno 

Otroci od 4 do 12 leta imajo 50% popust 

Doplačila Turistična taksa 1 € 

 Cene veljajo za celo leto 2008 in vključujejo DDV, so zavezanci za DDV. 
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9 VEČJE PRIREDITVE 

PUSTOVANJE 

 

Kostanjeviško pustovanje naj bi po raziskavah Nika Kurenta segalo 

v leto l854, vendar ta letnica ni potrjena s pisnim dokumentom. 

Načrtno dokumentiranje se je začelo šele po letu l948, ko je 

pustovanje tudi dobilo sedanjo podobo. Šelma je simbol pustovanja 

v Kostanjevici na Krki, kjer so se v splošno pustno veseljačenje 

zdruţili kostanjeviški malomeščanski, okoliški fevdalni in tudi 

popolnoma kmečki elementi. Otipljiv predstavnik šelme je 

pravzaprav “oče Šelme”, ki bi mu po nemškem originalu, namreč 

Schelmenvater, lahko rekli oče navihancev. Šelma (ime 

najverjetneje izhaja iz nemške bese kar pomeni pavliha) je 

stilizirana, na dolgi palici nasajena, buči podobna pločevinasta 

glava,  v kateri sveti sveča ali kakšno drugo svetilo. Ravno zato se 

tudi štiridnevno pustno rajanje imenuje Šelmarija ali Šelmovanje. 

Pustovanje, ki se prične na pustno nedeljo zjutraj in konča na 

pepelnično sredo popoldan, pripravlja poseben odbor Prforcenhaus, 

v katerega so včlanjeni vsi prebivalci Kostanjevice na Krki in ki je 

tako pomembno, da v pustnem času v celoti prevzame oblast v svoje 

roke in oblikuje dogajanje v mestu.  V pustnih dneh je Prforcenhaus 

ţe pred leti uvedel tudi svoje plačilno sredstvo, in sicer kostanj. Ime 

Prforcenhaus je prav gotovo nastalo v druţbenem okolju 

kostanjeviških meščanov in okoliških graščakov iz “Perforce-Hatz”, 

kar pomeni lovski pogon. Tisti krogi, ki so si svoje dni privoščili lov 

te vrste, okoliški graščaki in premoţnejši kostanjeviški meščani, so 

poimenovali tako tudi svoje pustovanje. Kostanjeviški Prforcenhaus 

je prav gotovo nekaj posebnega po svoji vsebini in razvojnem 

spajanju elementov iz različnih druţbenih okolij. Vendar predstavlja 

le inačico pustnih norčij in karnevalov po naših manjših mestih in 

trgih, od katerih so se nekateri ohranili tudi do danes. 

KOSTANJEVIŠKA 

NOČ 

 

Kostanjeviška, dolenjska ali beneška noč poteka v mesecu juliju. 

Prične se s srečanjem pustnih skupin, ko se te predstavijo ljudem, 

med sabo izmenjajo izkušnje in animirajo udeleţence prireditve. 

Sestanejo se v gostilni, kjer se odvijajo predstavitve in debate, vedno 

je povabljen kakšen etnolog, s katerim razpravljajo na pereče teme.  

Višek večera nastopi, ko se ljudje zberejo na prireditvenem prostoru 

na otoku in nestrpno pričakujejo, da po reki Krki pripluje splav s 

Prezidijem Prforcenhausa, kostanjeviško godbo in ostalimi pustnimi 

liki, katerim sledijo najrazličneje okrašeni čolni, ki predstavljajo 

določene vsebine iz dogajanja v lokalnem okolju ali najaktualnejše 

dogodke iz političnega prostora. Sledi ocenjevanje teh čolnov, nato 

pa bogat program in veselica na otoku z ansamblom, razglasitev 

najbolje okrašenih čolnov in ob polnoči veličastni ognjemet. 

V okviru te prireditve potekajo tudi druge aktivnosti in dogodki. 

KVATRNICA 

 

Cerkev na Slinovcah posebej oţivi vsako jesen na kvatrno nedeljo, 

ko se zbere po nekaj tisoče romarjev iz različnih koncev Slovenije in 

Hrvaške. Svojevrstna značilnost tega shoda so, poleg druţabnega 
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ljudskega srečanja, Romi, ki se po maši zberejo okrog Marije in v 

svojem jeziku prosijo za njeno varstvo. Poboţnost Mariji na čast se 

začne ţe v soboto zvečer z mašo in procesijo, višek praznovanja pa 

je v nedeljo dopoldan, ko so tri maše. Včasih so na teh shodih plesali 

kolo, zlasti uskoki iz Ţumberka, danes pa se predvsem poje.  

Kvatrnica na Slinovcah je res nekaj posebnega, ker so po vsem 

hribčku postavljene stojnice, kjer je mogoče prodati in kupiti 

marsikaj. Na edinstven način se ohranja tisto, kar je bilo včasih 

značilno za romarske shode, ko se je poboţnost prepletala z 

druţabnostjo. Zanimivo je, da so se tega shoda po vojni v teţkih 

svinčenih časih udeleţevali tudi tisti, ki zaradi poloţaja niso smeli v 

cerkev.  

BLAGOSLOV KONJ 

NA SLINOVCAH 

Na Slinovcah v Kostanjevici na Krki vsako leto poteka tradicionalni 

blagoslov konj, ki ga organizira Društvo Gorjanska konjenica. Konje 

blagoslavljajo z namenom, da bodo zdravi, ter da bodo jezdeci imeli 

srečo pri jezdenju. Blagoslova konj se udeleţujejo jahači in kočijaţi 

iz bljiţnih krajev Kostanjevice, Krškega, Senovega, Cerkelj, Breţic, 

Šentjerneja in okolice.  
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9.1 Koledar prireditev v letu 2008 

Kdaj  Kaj Kje Kdo Kontaktna oseba Telefon Elektronski naslov 

02.01.08  

16. tradicionalni pohod na 

Trdinov vrh (PD Novo 

mesto)  Planinsko društvo Polom Franc Štokar 041-773-545 franc.stokar@gmail.com 

05.01.08  

Koledovanje Svetih treh 

kraljev  Ţupnijski pevski zbor Borut Baznik 031-607-373 borut.baznik@volja.net 

15.01.08 ob 17.00 Pet bratov  Valvasorjeva knjiţnica Alenka Ţugič Jakovina 051-337-427 alenka@knjiznica-krsko.si 

19.01.08 ob 18.00 

Tradicionalno ocenjevanje 

mesnih dobrot v Gostilni 

Kmečki hram  

Društvo domačih kolin 

Kostanjevica na Krki Joţe Cunk 041-650-350  

24.01.08  

Sejem Turizem in prosti 

čas 2008  Občina Kostanjevica na Krki Mojmir Pustoslemšek 041-538-929 

mojmir.pustoslemsek@amis.

net 

01.02.08 ob 19.00 

Matevţ Sterle: 

"Rokovanja" 

Lamutov likovni 

salon - klet KD FlokArt Gregor Jordan   

03.02.08  Šelmarija 2008  

Etnološko društvo 

Prforcenhaus    

07.02.08 ob 18.00 

Tihomir Pinter: "Obrazi 

slovenskih umetnikov" 

Lamutov likovni 

salon Galerija Boţidar Jakac Bojan Boţič   

08.02.08 ob 18.00 Kulturni praznik 

OŠ Joţeta 

Gorjupa Občina Kostanjevica na Krki Melita Skušek, 031-678-180 melita.skusek@guest.arnes.si 

16.02.08 ob 19.00 Nasmeh pomladi 

Lamutov likovni 

salon Frizerski salon MAJA Maja Hodnik   

29.02.08 ob 18.00 Mate Dolenc 

Lamutov likovni 

salon 

Valvasorjeva knjiţnica  in 

GBJ Goran Milovanović  

goran.milovanovic@galerija-

bj.si 

09.03.08  Pohod po Gorjancih Dolţ PD Polom Martin Kastelic   

14.03.08 ob 19.00 

Razstava Od vijaka do 

junaka 

Lamutov likovni 

salon 

Tehnični muzej Slovenije, 

Občina, GBJ Bojan Boţič 041-690-130 info@galerija-bj.si 

28.03.08 ob 19.00 

Praznik kruha, vina in 

suhega sadja Gostilna Ţolnir Društvo vinogradnikov Stanislav Tomazin 031-650-305 stane.tomazin@hotmail.com 

05.04.08   Kopitnik   PD Polom Franc Bakšič 031-366-435 lovrobaksic@yahoo.com 

10.04.08 ob 19.00 

Kljub vsemu  - pogovor s 

p. Karlom Grţanom 

OŠ Joţeta 

Gorjupa Valvasorjeva knjiţnica Alenka Ţugič Jakovina 051-337-427 alenka@knjiznica-krsko.si 

16.04.08 ob 19.00 

Predavanje o podnebnih 

spremembah 

OŠ Joţeta 

Gorjupa dr. Lučka Bogataj Kajfeţ Mojmir Pustoslemšek 041-538-929 

mojmir.pustoslemsek@kosta

njevica.si 

mailto:franc.stokar@gmail.com
mailto:borut.baznik@volja.net
mailto:alenka@knjiznica-krsko.si
mailto:mojmir.pustoslemsek@amis.net
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mailto:melita.skusek@guest.arnes.si
mailto:goran.milovanovic@galerija-bj.si
mailto:goran.milovanovic@galerija-bj.si
mailto:info@galerija-bj.si
mailto:stane.tomazin@hotmail.com
mailto:lovrobaksic@yahoo.com
mailto:alenka@knjiznica-krsko.si
mailto:mojmir.pustoslemsek@kostanjevica.si
mailto:mojmir.pustoslemsek@kostanjevica.si
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12.04.08 ob 8.00 Pohod po Ressljevi poti 

Pred Gostilno 

Ţolnir Občina Kostanjevica na Krki Mojmir Pustoslemšek 041-538-929 

mojmi.pustoslemšek@kostan

jevica.si 

18.04.08 ob 19.00 Gorjupovi literarni večeri 

OŠ Joţeta 

Gorjupa OŠ Joţeta Gorjupa Melita Skušek 031-678-180 melita.skusek@guest.arnes.si 

19.04.08 ob 9.00 Čistilna akcija 

Pred Osnovno 

šolo Občina Kostanjevica na Krki Marjana Krhin 041-929-619 

marjana.krhin@kostanjevica.

si 

20.04.08 ob 10.00 Blagoslov konj Slinovce Društvo Gorjanska konjenica Milan Vodopivec 041-799-973 Milan.vodopivec@gvs.si 

25.04.08 ob 18.00 EXTEMPORE 

Lamutov likovni 

salon OŠ Joţeta Gorjupa Melita Skušek 031-678-180 melita.skusek@guest.arnes.si 

25.04.08 ob 19.00 

Proslava ob Dnevu upora 

proti okupatorju 

Lamutov likovni 

salon Občina Kostanjevica na Krki Mojmir Pustoslemšek 041-538-929 obcina@kostanjevica.si 

27.04.08 ob 15.00 

Blagoslov kapelice v 

Črneči vasi Črneča vas Vaščani Črneče vasi Joško Cunk 041-650-350   

27.04.08   Kepa   PD Polom Saša Bohinc 031-754-134 sasa.bohinc1@siol.net 

30.04.08 ob 10.00 

Kresovanje pri 

Konjeniškem domu Opatova gora Društvo Gorjanska konjenica Milan Vodopivec 041-799-973 Milan.vodopivec@gvs.si 

09.05.08 ob 20.00 

Metka Kavčič in Bogdan 

Borčić: Vrata 

Lamutov likovni 

salon Galerija Boţidar Jakac Bojan Boţič 041-690-130 info@galerija-bj.si 

10.05.08 ob 16.00 Evropski pomladni dan 

OŠ Joţeta 

Gorjupa OŠ Joţeta Gorjupa Melita Skušek 031-678-180 melita.skusek@guest.arnes.si 

16.05.08 ob 20.00 Iztok Maroh: Aluzije Lapidarij Galerija Boţidar Jakac Bojan Boţič 041-690-130 info@galerija-bj.si 

18.05.08   Ratitovec   PD Polom Martin Kastelic 041-691-430 tine.kastelic@gmail.com 

23.05.08   Sandi Červek 

Samostanska 

cerkev Galerija Boţidar Jakac Bojan Boţič 041-690-130 info@galerija-bj.si 

24.05.08 ob 8.00 GREMO PO CVIČEK     Ivo Kuljaj 041-694-601   

31.05.08 ob 10.00 

Srečanje občinskih 

svetnikov 

Lamutov likovni 

salon Občina Kostanjevica na Krki Silvester Miklavţ 041-615-301 obcina@kostanjevica.si 

07.06.08   Višarje, Kamniti Lovec   PD Polom Matjaţ Bohinc 041-341-114 sasa.bohinc1@siol.net 

07. in 

08.06   11. Gorjanska konjenica 

Dobe pri 

Vodopivcu Društvo Gorjanska konjenica Milan Vodopivec 041-799-973 Milan.vodopivec@gvs.si 

08.06.08 ob 9.00 

Tradicionalno srečanje z 

občani  

Bivak LD 

Kostanjevica na 

Krki na Ravneh LD Kostanjevica na Krki Andrej Abram 041-611-877 

LD-Kostanjevica-

Krki@volja.net 

14.06.08   Stol, Golica   PD Polom Martin Kastelic 041-691-430 tine.kastelic@gmail.com 

20.06.08   Prvi listi 

Lamutov likovni 

salon Galerija Boţidar Jakac Bojan Boţič 041-690-130 info@galerija-bj.si 

mailto:mojmi.pustoslem�ek@kostanjevica.si
mailto:mojmi.pustoslem�ek@kostanjevica.si
mailto:melita.skusek@guest.arnes.si
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mailto:melita.skusek@guest.arnes.si
mailto:obcina@kostanjevica.si
mailto:sasa.bohinc1@siol.net
mailto:Milan.vodopivec@gvs.si
mailto:info@galerija-bj.si
mailto:melita.skusek@guest.arnes.si
mailto:info@galerija-bj.si
mailto:tine.kastelic@gmail.com
mailto:info@galerija-bj.si
mailto:obcina@kostanjevica.si
mailto:sasa.bohinc1@siol.net
mailto:Milan.vodopivec@gvs.si
mailto:LD-Kostanjevica-Krki@volja.net
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mailto:tine.kastelic@gmail.com
mailto:info@galerija-bj.si
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21.06.08   Diplomatsko kolesarjenje Parkirišče GBJ Galerija Boţidar jakac Bojan Boţič     

22.06.08   Kolesarjenje   PD Polom Robert Volčjak     

25.06.08 ob 19.00 Promenadni koncert POK 

Lamutov likovni 

salon 

Pihalni orkester Kostanjevica 

na Krki Borut Baznik     

01. - 31. 07   Forma viva 

Galerija Boţidar 

Jakac   Bojan Boţič 041-690-130 info@galerija-bj.si 

04.07.08   Sreten Milatović Lapidarij Galerija Boţidar Jakac       

05.07.08   Krn, Kobariški stol   PD Polom Saša Bohinc     

26.07.08   

Kočna, Grintovec, 

Virnikov Grintovec   PD Polom Matjaţ Bohinc     

10.08.08   Cvičkova pot   PD Polom Franc Štokar 041-773-545 franc.stokar@gmail.com 

15.08.08   Pot v neznano   PD Polom Franc Štokar 041-773-545 franc.stokar@gmail.com 

16.08.08   Občinski praznik   Občina Kostanjevica na Krki Mojmir Pustoslemšek    

24.08.08   Triglav   PD Polom vodniki PD     

05.09.08  Karel Plemenitaš Lapidarij Galerija Boţidar Jakac    

06.09.08  Vinodolski ( HR )  PD Polom Franc Bakšič   

19.09.08  Robert Šimrak 

Samostanska 

cerkev Galerija Boţidar Jakac    

27.09.08  Tinjan, Socerb, Ankaran  PD Polom Martin Kastelic   

  Boštjan Pucelj 

Lamutov likovni 

salon Galerija Boţidar Jakac    

19.10.08  Kostanjev piknik  PD Polom Franc Štokar 041-773-545 franc.stokar@gmail.com 

23.11.08  Čebularska pot  PD Polom Franc Bakšič   

  Novoletni sprejem 

Lamutov likovni 

salon 

Društvo likovnih umetnikov 

Dolenjske Joţe Marinč   

26.12.08  

10. tradicionalni pohod na 

Polom  PD Polom Robert Štokar   

26.12.08  Boţično novoletni koncert 

OŠ Joţeta 

Gorjupa KD Pihalni orkester Borut Baznik   

mailto:info@galerija-bj.si
mailto:franc.stokar@gmail.com
mailto:franc.stokar@gmail.com
mailto:franc.stokar@gmail.com
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9.2 Društva 

 

 

Zap. 

št.                             
Naziv Ime Priimek Naslov Št Št. Pošta 

1. Aktiv kmečkih ţena Nuška Abram Dobrava  9 8311 Kostanjevica na Krki 

2. AMD Tine Hodnik Hmeljska 7a 8311 Kostanjevica na Krki 

3. Društvo čebelarjev Roman Jordan Ivanše 6a 8311 Kostanjevica na Krki 

4. Društvo domače koline Ivan Urbanč Podbočje 33a 8312 Podbočje 

5. Društvo Gorjanska konjenica Milan Vodopivec Dobe 17 8311 Kostanjevica na Krki 

6. Društvo likovnih umetnikov Dolenjske Joţe Marinč Grajska cesta 45 8311 Kostanjevica na Krki 

7. Društvo prijateljev Kostanjevice Toni Ţulič Kolarjeva 45 1000 Ljubljana 

8. Društvo prijateljev mladine Mihaela Kučič Gorjanska 9 8311 Kostanjevica na Krki 

9. Društvo upokojencev       8311 Kostanjevica na Krki 

10. Društvo vinogradnikov Stane Tomazin Ulica talcev  20 8311 Kostanjevica na Krki 

11. Društvo zbirateljev vojaške opreme Boris Jevšnik Ljubljanska  11 8311 Kostanjevica na Krki 

12. Etnološko društvo Prforcenhaus     8311 Kostanjevica na Krki 

13. Galerija Boţidar Jakac Bojan Boţič Grajska  45 8311 Kostanjevica na Krki 

14. Gasilsko društvo  Miro Drobnič Malence 8c 8311 Kostanjevica na Krki 

15. KD Landstrass Andrej Boţič Ljubljanska  6 8311 Kostanjevica na Krki 

16. Klub cvičkovih princes Lea-Marija Colarič-Jakše Jablance  17 8311 Kostanjevica na Krki 

17. Klub jamarjev Andrej Unetič Grajska  25 8311 Kostanjevica na Krki 

18. Klub radioamaterjev Mojmir Pustoslemšek Grič 10 8311 Kostanjevica na Krki 

19. Klub za prosto letenje Marjan Jerele Oraţnova 10 8311 Kostanjevica na Krki 

20. KO Rdeči Kriţ Stanka Černoša Ljubljanska  29a 8311 Kostanjevica na Krki 

21. KUD FlokArt Gregor Jordan Dobrava  10 8311 Kostanjevica na Krki 

22. Kulturno društvo  Lucija Kuntarič Grajska  18 8311 Kostanjevica na Krki 

23. Lovska druţina Andrej Abram Resljeva 3 8311 Kostanjevica na Krki 

24. OOZZB NOB Vili Punčuh Resljeva   8311 Kostanjevica na Krki 

25. Osnovna šola Joţeta Gorjupa Melita Skušek Gorjanska 2 8311 Kostanjevica na Krki 

26. PGD Prekopa Dušan Jenškovec Dol. Prekopa 34 8311 Kostanjevica na Krki 

27. Pihalni orkester   Borut Baznik Ljubljanska  21 8311 Kostanjevica na Krki 

28. Planinsko društvo POLOM Franc  Štokar Orehovec 4 8311 Kostanjevica na Krki 

29. Ribiška druţina Joţe Zagorc Ljubljanska  7 8311 Kostanjevica na Krki 

30. Športno društvo Boris Polovič Ljubljanska  21 8311 Kostanjevica na Krki 
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31. Turistično društvo Matej  Drobnič Ulica talcev  20 8311 Kostanjevica na Krki 
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Ničesar tu ne bodo vzela leta,  

ker nič ni trdnejšega kot bolečina 

prestanega ponižanja, 

ki v sina prelije z grenko se krvjo očeta. 

(A. Gradnik) 
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1 UVOD 

Kdor ne ve, kam hoče, se bo čudil, 

ko ga bo pot pripeljala povsem drugam…  

(pripisano Marku Twainu) 

 

Optimizem za turizem spodbuja na svetovni ravni WTO (Svetovna turistična organizacija), ki 

nagovarja svoje članice s sloganom »Turizem bogati – bogati človeka, druţino, druţbo in 

svet.« Turizem je v dokumentu Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma (RNUST) 

2007-2011, ki ga je sprejela Vlada RS julija 2006, opredeljen kot ena najbolj perspektivnih in 

hitro razvijajočih se dejavnosti, ki raste s hitrejšo stopnjo kot je povprečna rast slovenskega 

gospodarstva. Z vse večjim sodobnim razvojem se spreminjajo potrebe posameznikov, ki 

ţelijo svoj prosti čas čim bolj aktivno in polno preţiveti. Zanimajo jih novi kraji in običaji ter 

kulturne in etnološke zanimivosti. Veliko povpraševanje po različnih storitvah in ponudbi je 

pripeljalo do tega, da je turizem na globalni ravni tudi ena najbolj stabilnih panog, po drugi 

strani pa je ravno velika konkurenca povzročila, da je istočasno na lokalni ravni tudi eno 

najbolj nepredvidljivih poslovnih področij. Poleg ekonomskih učinkov ima tudi druge 

druţbene učinke. Lahko je velik povezovalec različnih lokalnih ali svetovnih ponudnikov, kar 

dodatno vpliva na gospodarski razvoj destinacije, v kateri se povezujejo različni ponudniki. 

 

Turistična dejavnost temelji na vrednotah sodobnega človeka, zato je turistično povpraševanje 

v porastu tako na globalnem kot tudi na lokalnem nivoju. V današnjem času doţivlja tako 

velik razmah, da nastopa tudi na območjih, ki so bila še pred leti turistično nezanimiva in tako 

se odpirajo nove turistične destinacije. Turizem je interdisciplinarna dejavnost, ki deluje v 

prostoru, kjer delujejo tudi drugi subjekti. Skupaj z vsemi drugimi sorodnimi dejavnostmi je 

turizem eden največjih in najbolj razširjenih evropskih ekonomskih sektorjev, ki igra tudi 

pomembno vlogo pri doseganju ciljev Lizbonske strategije – pri ustvarjanju rasti, delovnih 

mest in izboljšanju blaginje evropskih prebivalcev.  

S svojimi številnimi ugodnimi vplivi na gospodarski, druţbeni in socialni razvoj ter 

pomembnimi ekonomskimi učinki predstavlja razvojno in poslovno priloţnost tako za celotno 

Slovenijo, kot tudi za mikro destinacijo Kostanjevica na Krki. 

 

Globalizacijski in tranzicijski tokovi so povzročili, da se zahtevnost turistov povečuje. Utrdilo 

se je spoznanje, da turizem ni le ljubiteljska dejavnost, pač pa izredno pomembna 

gospodarska panoga, kjer se človek srečuje z drugimi ljudmi, na eni strani v zahtevni vlogi 

servisa, na drugi strani pa v vlogi zahtevnega gosta. Ljudje so postali najpomembnejši del 

premoţenja destinacije in so tisti, ki razlikujejo posamezno destinacijo od njihove 

konkurence. Poseben način za ohranjanje konkurenčne prednosti je v tem, da so se ljudje na 

neki destinaciji sposobni učiti hitreje kot konkurenca. Kostanjevica na Krki ţeli razvijati 

turizem kompleksno in učinkovito, ne ţeli ga več prepuščati le individualnim razvojnim 

teţnjam posameznikov. K razvoju tega področja ţeli pristopiti strokovno ter določiti 

usmeritve, ki bodo omogočale celostni pristop k razvoju tega pomembnega področja.  

 

Turistični dejavnosti v  Kostanjevici na Krki je bila relativno malo posvečena pozornost kljub 

temu, da razpolaga s pestro paleto turistične ponudbe. Za uspeh razvoja turistične dejavnosti 

bo turizem najprej potrebno prepoznati kot perspektivno panogo bodočega razvoja na strani 

vseh dejavnikov, to je lokalnega prebivalstva, javnega sektorja in gospodarstva ter temu 

primerno zastaviti in usmerjati nadaljnja razvojna prizadevanja na vseh ravneh. Občina je 
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premajhna, da bi lahko turizem razvijala povsem samostojno, zato je potrebno povezovanje z 

okoliškimi občinami, saj lahko le s celovito ponudbo omogoči gostom še več dodatne 

turistične ponudbe ter trţno zanimive in inovativne integralne turistične produkte (ITP).  

Snovanje strateškega razvoja in razvojnih ciljev v Kostanjevici na Krki sloni na sonaravnem, 

uravnoteţenem in skladnem razvoju turizma do narave, socialnega okolja in predvsem do 

prebivalcev, kar izključuje načrtovanje turizma na izključno profitnih motivih, na moči 

kapitala in na negiranju lastne identitete.  

 

Ker je Kostanjevica na Krki šele dve leti samostojna občina, še ni imela svoje Strategije 

razvoja turizma, obravnavana je bila kot del občine Krško. Zato je Strategija razvoja turizma 

na mikro destinaciji Kostanjevica na Krki nekoliko daljša in obširnejša, nekatere vsebine se 

ponavljajo, saj so zajete v večih poglavjih. Naslednja Strategija bo lahko krajša, saj bodo 

mnoge aktivnosti ţe vzpostavljene, sedaj pa jih postavljamo na začetek.  

 

Strategija razvoja turizma določa ključna področja in načela za razvoj turizma, naravnana je 

pragmatično in bo sluţila kot priročnik pri uresničevanju usmeritev za prihodnje obdobje ter 

predstavljala osnovo za moţnost črpanja različnih domačih in tujih razvojnih sredstev.  

 

Sicer pa zna:  

 razumeti vizijo, upoštevati trende in imeti jasne cilje; 

 poznati sebe, svoj kraj, ponudbo, opazovati druge in sodelovati; 

 biti odločna in smela, a hkrati preračunljiva in učakana; 

 poudarjati prednosti in preprečevati slabosti; 

 upati si spreminjati, nevarnosti v priloţnosti, strahove v izzive. 

 

 

In ravno turistična dejavnost je zaradi obstoječega in potencialnega zaledja v 

Kostanjevici na Krki največji izziv z moţnostjo in pogoji, da postane središče kulture in 

turizma v regiji Posavje. 
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2 METODOLOGIJA 

Zelo koristno je narediti napako, 

iz katere se lahko kaj naučimo,  

čim bolj zgodaj.  

(Winston Churchill) 

 

Pri oblikovanju tega dokumenta smo preučili situacijo dejanskega stanja turistične ponudbe, 

obstoječih danosti in turistične dejavnosti ter izdelali popis resursov v okolju, identifikacijo 

razvojnih moţnosti, ki bodo določali obseg in intenzivnost razvoja turistične dejavnosti na 

mikro destinaciji Kostanjevica na Krki oziroma ocenili razvojne potenciale in jih nato 

aplicirali v strategijo razvoja turizma s poudarkom na skupnem povezovanju, sodelovanju, 

promociji in trţenju.  

 

2.1 Namen projektnega dela  

1. Zagotoviti uspešen razvoj turizma in trţenja turistične destinacije;  

2. Ustrezno izkoristiti ključne značilnosti in konkurenčne prednosti turistične destinacije; 

3. Upoštevati trende na mednarodnem turističnem trgu;  

4. Vzpostaviti aktivno javno-zasebno partnerstvo in 

5. Ustrezno umestiti turizem v razvojne prioritete občine Kostanjevica na Krki. 

 

Strateški razvojni dokument se osredotoča zgolj na turizem in to gospodarsko panogo 

pozicionira kot eno ključnih pri doprinosu k povečanju gospodarske moči Kostanjevice na 

Krki in k njeni prepoznavnosti.  

 

2.2 Strateški cilji 

1. Opredeliti pomen turizma za gospodarstvo občine Kostanjevica na Krki; 

2. Analizirati turistično ponudbo, oceniti pozicijo Kostanjevice na Krki ter valorizirati 

ključne turistične danosti, vire in privlačnosti;  

3. Opredeliti vizijo in cilje Kostanjevice na Krki  kot turistične destinacije; 

4. Oblikovati strategijo izboljšanja konkurenčnosti turistične destinacije;  

5. Oblikovati optimalen razvojni model; 

6. Identificirati prioritetne razvojne in investicijske projekte; 

7. Oblikovati identiteto blagovne znamke turistične destinacije Kostanjevica na Krki. 

 

2.3 Uporabljene metode dela  

Uporabljene metode dela temeljijo na zbiranju podatkov, predvsem na lastnem opazovanju in 

raziskovanju, saj posedujemo znanja in informacije s turističnega in podjetniškega področja, 

spremljamo posamezne segmente turizma, sodelujemo z nosilci turističnega gospodarstva na 

regionalnem in drţavnem nivoju in nenazadnje na pregledovanju in proučevanju različnih 

modelov turističnega razvoja preko gradiv, primerov dobrih praks, spletnih strani, obrazcev, 

in posamezne strokovne literature (deduktivno in induktivno sklepanje).  
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Dokument je nastajal »od spodaj navzgor« (»bottom-up« pristop), torej tako, da so ponudniki 

turističnih produktov podali svoja videnja, mišljenja, vizije in morebitne projekte, in ne tako, 

kot je pri nas velikokrat običajno, da neka institucija opredeli razvoj, tem usmeritvam pa 

morajo slediti tisti, ki se s panogo tako ali drugače ukvarjajo. 

  

V Kostanjevici na Krki smo izvedli dve delavnici z akterji na področju turizma (dne 

18.01.2007 in 15.11.2007 v Osnovni šoli Joţeta Gorjupa) ter zaključno delavnico (dne 

22.03.2007 v sejni sobi A Občine Krško), na kateri smo z uglednimi slovenskimi in tujimi 

strokovnjaki obravnavali aktualne vsebine iz področja turizma: RNUST 2007-2011, 

Ustanavljanje RDO ter vlogo LTO in RDO pri razvoju turizma, Strategijo trţenja slovenskega 

turizma in vlogo STO pri razvoju turizma, Izkušnje z managementom turističnih destinacij v 

Avstriji s poudarkom sodelovanja termalno zabaviščnih kompleksov in turizma na podeţelju, 

Strukturne sklade, Turizem v zidanicah, Krajše referate s strani udeleţencev delavnice in 

zaključke vseh delavnic po terenu. Na delavnicah so bili predstavniki posameznih institucij, 

organizacij, podjetij, potencialni ter aktivni ponudniki, člani društev in posamezniki, ki se 

ukvarjajo s turistično dejavnostjo.  

Imeli pa smo tudi individualne razgovore, na katerih smo prav tako razmišljali o prioritetah, 

priloţnostih in ovirah v turističnem sektorju ter na koncu prišli do posameznih zaključkov. 

 

Projektno delo pa predvsem temelji na eni izmed metod dela, ki se uporablja pri pripravi 

strateških dokumentov in ki bo odgovorila na najpogostejša vprašanja: 

 Kje smo? 

 Kam ţelimo? 

 Kako bomo do tja prišli? 

 Kdaj bomo prišli tja? 

 Kaj za to potrebujemo? 

 

Pri tem smo postavili hipotezo, da ima destinacija Kostanjevica na Krki vse preddispozicije in 

potenciale, da z ustrezno organizacijo, s povezovanjem, modelom trţenja, socialnim 

motivacijskim kapitalom in nadgradnjo obstoječega stanja postane prepoznavna turistična 

destinacija v slovenskem in evropskem prostoru.  
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3 ANALIZA STANJA V PROSTORU NA PODROČJU 

TURIZMA 

Nauči se poslušati, priložnost včasih potrka zelo hitro. 

Osredotoči se na to, da boš stvari izboljšal ne pa povečal. 

(H.Jackson Brown j.t.) 

 

3.1 Predstavitev destinacije in njene turistične ponudbe 

Kostanjevica na Krki, najmanjše in eno najstarejših slovenskih mest, je pravi čudeţ narave in 

popolnoma upravičeno nosi polno ime Kostanjevica na Krki, saj se stari del mesta nahaja na 

otoku v meandru reke Krke, v podnoţju Gorjancev, ki se je razvilo blizu gradu Landestrost, 

nekdanje spanheimske obmejne trdnjave. Prvič je bila omenjena leta 1220 kot sedeţ ţupnije, 

mestne pravice pa je dobila leta 1252. Mestna struktura z dvema paralelnima ulicama, Ulico 

talcev (Veliki plac) in Oraţnovo ulico (Mali plac), se je ohranila vse do danes, ko je kraj 

razglašen za kulturni spomenik prve kategorije in v celoti zaščiten. Zaradi pogostih poplav v 

preteklosti se je mesta oprijelo ime "dolenjske Benetke", tako da je bilo gibanje po mestu 

mogoče le s čolni. Na Benetke pa asociira tudi vrsta kulturnih spomenikov, prireditev in 

umetniških zbirk. 

 

Na pribliţno 500 metrov dolgi in 200 metrov široki otok vodita dva večja lesena mostova, 

namenjena prometu, poleg tega je čez Krko speljan še Tercialski most, ki ga uporabljajo le 

pešci. Na skrajni severni strani otoka, ločena od strnjenega niza hiš, se bohoti ţupna cerkev 

sv. Jakoba, ki je bila zgrajena v XIII. stoletju kot del utrdbenega sistema ob severnem mostu, 

v času največjega blagostanja Kostanjevice na Krki. Na juţnem delu otoka stoji dragocen 

sakralni spomenik, podruţnična cerkev sv. Miklavţa, sicer pa ima mesto še več elementov 

sakralne dediščine. Kostanjevica na Krki je ţivo mesto na otoku, s svojo bogato zgodovino, 

arhitekturo in lepoto privablja veliko obiskovalcev od blizu in daleč.  

 

Največ se jih odloči za ogled kulturne dediščine, in sicer Galerije Boţidarja Jakca in 

tamkajšnje Forma vive, Lamutovega likovnega salona Galerije Boţidarja Jakca in 

Gorjupove zbirke Galerije Boţidarja Jakca v Osnovni šoli Joţeta Gorjupa. 

 

Sledijo ogledi naravnih bogastev, in sicer s kapniki bogate Kostanjeviške jame, ki so jo 

odkrili leta 1937, ko so narasle podzemne vode predrle sedanji vhod vanjo. Dolga je dva 

kilometra, raziskave obseţnega jamskega območja pa potekajo nenehno.  

Prav tako Krakovskega gozda s skoraj 3000 hektari površine na okoli 150 metrov nadmorske 

višine in izjemne naravne dragocenosti znotraj gozda – pragozdnega rezervata ter zunaj 

gozda drugega najdebelejšega slovenskega hrasta doba s 700 centimetri obsega. 

 

Pestrost pokrajine je izjemno prikladna za oddih ali sprostitev. Moţnosti kolesarjenja, teka, 

pohodništva, čolnarjenja po reki Krki, ribolova, lova ali pa jeţe konj so velike. Prav tako 

se odvijajo različne prireditve, saj na destinaciji deluje 31 različnih društev.  

 

Nad mestom se vije Podgorjanska vinsko turistična cesta, ob kateri so zidanice, brunarice, 

vinotoči, kmetije in površine zasajene z vinsko trto. Tu se radi ustavijo različni popotniki in 
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organizirane skupine, gostoljubni in prijazni ljudje pa z veseljem postreţejo z različnimi vini 

in suhomesnatimi izdelki, s poudarkom na cvičku, kralju med vini na Dolenjskem. 

 

Na jedilnih listih gostišč in turističnih kmetij (gostilna Ţolnir, Kmečki hram, Vinotoč klet 

Jelenič, Turistična kmetija–Vinotoč Colarič) je pestra ponudba, ki jo dopolnjujejo pristne 

domače jedi, kot so raca z domačimi mlinci, martinova goska, dobrote domačih kolin, 

suhomesnati izdelki, različni domači kruhi in drugo. Iz časov naših prednikov je moč najti 

ţlahtno ponudbo, kot so različni štruklji, ajdova potica z ocvirki, različni ţganci, kaše itd. 

Na destinaciji z nočitvenimi kapacitetami razpolaga samo en ponudnik, in sicer gostilna 

Ţolnir z 12 dvoposteljnimi sobami in 4 apartmaji. 

 

Na destinaciji deluje Turistično informacijski center (TIC) v okviru Galerije Boţidar Jakac, 

opremljen s promocijskim gradivom, kjer informator napoti goste na turistične lokacije v 

mestu in okolici, informira o moţnostih prenočevanja, aktivnega preţivljanja dopusta, 

gostinski ponudbi, dogodkih in prireditvah. 

 

Turistična zveza Slovenije (TZS) je Kostanjevico na Krki zaporedoma, leta 1999, 2000 in 

2001 proglasila za najlepši slovenski izletniški kraj. Mestece se je v letu 2002 priglasilo tudi 

na evropsko ocenjevanje krajev imenovano Entente Florale in prejelo srebrno odličje v 

kategoriji manjših izletniških krajev. V tem letu pa je podpisala tudi listino o prijateljstvu in 

sodelovanju z Ljubljano kot najmanjšim in največjim slovenskim mestom. S strani 

bralcev različnih časopisov je bila proglašena za eno od sedmih čudes Slovenije. 

 

Občina Kostanjevica na Krki ne poseduje s podatki o turističnih obiskih na destinaciji in o 

zasedenosti nočitvenih kapacitet, prav tako ne TIC, od posameznih turističnih ponudnikov pa 

nismo pridobili ţelenih podatkov. Imamo zgolj pavšalno sliko, ki pa je nerealna, zato bo v 

prihodnje potrebno opravljati analizo gibanja gostov na destinaciji. 

3.2 Geografske značilnosti 

Kostanjevica na Krki je geografsko zaključena celota, ki se razprostira na površini 6.233 ha in 

obsega 28 naselij, v katerih ţivi 2.419 prebivalcev (popis prebivalstva 2002). Najvišje leţeče 

naselje je Vrbje na 443 m, najniţje pa leţi Kostanjevica na Krki na 151 m nadmorske višine. 

Iz območja predvojne občine Kostanjevica na Krki so bile po vojni izločene štiri vasi na 

Gorjancih: Frluga, Gradinje, Mladje in Prušnja vas. Središčno naselje celotnega območja je 

Kostanjevica, ki stoji na poplavni ravnici ob reki Krki, ob severnem vznoţju Gorjancev, na 

dnu najbolj juţne pokrajine slovenskega panonskega sveta Vzhodne Krške kotline. Od 

Novega mesta je oddaljena 20, od Breţic pa 15 kilometrov. Gost, ki se pripelje po avtocesti 

Ljubljana-Zagreb, izstopi v Dobruški vasi, do deset kilometrov oddaljene Kostanjevice na 

Krki pa sledi označbam. Skozi mesto poteka javni avtobusni promet. 

 

Ob regionalni cesti, ki povezuje Kostanjevico na Krki z Breţicami in Novim mestom, leţijo 

nekatera manjša naselja. Ta so nastala na rahlo dvignjenih območjih, ki jih poplavne vode 

reke Krke na doseţejo.  

Severno od Kostanjevice na Krki se na poplavni ravnici v spodnjem toku Krke razprostira 

Krakovski gozd. Jugovzhodno od Kostanjevice se nad cerovškim prelomom, ki loči Krško 

panonsko kotlino od dinarskih Gorjancev, svet začne vzpenjati. 

Tu so najprej gričevnate Prigorjanske gorice, kjer med naselji Dolšce, Oštrc, Avguštine in 

Jablance zelo dobro uspevajo vinogradi. Skozi ta naselja  vodi cesta proti Črneči vasi, ki se 

prvič omenja leta 1376. Nad vasjo je dobro ohranjen srednjeveški straţni stolp. Vasici Vrbje 
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in Vrtača leţita čez 400 m visoko v povirju Sušice, ob kateri je več mlinov. Ti dve naselji sta 

najbliţji meji s Hrvaško. Z juţno sosedo poteka 11 km skupne meje. 

 

Iz Kostanjevice na Krki proti jugozahodu teče druga cestna povezava med niţinskimi naselji 

in gorjanskimi vasicami Kočarijo, Velikimi Vodenicami in Rţiščem. Največje naselje na 

Gorjancih je Orehovec (233 prebivalcev leta 1991), na griču juţno od Kostanjevice na Krki, 

ki se prvič omenja ţe leta 1290. Nad vasjo se dviga strmo z gozdom poraščeno pobočje 

Opatove gore. Do Orehovca vodi cesta mimo znamenitega cistercijanskega samostana, ki so 

ga začeli graditi leta 1234, deloval pa je do leta 1786. 

 

Osrednji vodotok celotne občine je reka Krka. Vanjo se zlivajo vsi površinski tokovi 

celotnega območja, hkrati pa tudi del podtalnice. Iz severnega krakovskega območja sta to 

potoka Črnivec in Lokavec.  Na jugu pa se na stiku prepustnega in vodo nepropustnega sveta 

pojavljata dva zanimiva kraška izvira. Prvi je Obrh, ob izviru katerega so cistercijani postavili 

samostan, drugi pa je Studena, ki je prevrtala karbonatne kamnine in ustvarila Kostanjeviško 

kraško jamo. Ta je v dolţini 440 m turistično opremljena in urejena. Reka Krka je mnogokrat 

prerasla bregove, najbolj pogosto je poplavljala jeseni, ko se je Kostanjevica na Krki  

spremenila v »Dolenjske Benetke«. 

 

Celotno območje občine spada v območje zmerno celinskega podnebja. Krajevne podnebne 

razlike so odvisne od reliefa, predvsem nadmorske višine. 

Povprečne letne temperature so od 8  do 12 C. 

Povprečna julijska temperatura je od 16 do 20 C.  

Povprečna januarska temperatura  je od –4 do 0 C. 

Povprečna letna količina padavin je od 1000 - 1600 mm.  

 

3.3 Demografske značilnosti 

Kljub precej visokemu naravnemu prirastku med obema vojnama se število prebivalcev ni 

bistveno povečalo. Vzrok je odhajanje ljudi v mesta in v industrijsko razvite evropske drţave. 

V prvih desetletjih po drugi svetovni vojni se je kmečko prebivalstvo selilo v upravno 

središče takratne občine in nastajajoče industrijske centre drugod po Sloveniji. 

 

3.3.1 Zaposlitve in izobrazbena struktura prebivalstva 

Kazalci Kostanjevica na Krki 

Zaposlitveni status skupaj 1.135 

Delovno aktivno prebivalstvo 994 

Zaposlene osebe 876 

Samozaposlene osebe skupaj 118 

Samozaposlene osebe 67 

Kmetovalci 51 

Brezposelne osebe 141 

Prebivalstvo nad 15 let 2.035 

Brez izobrazbe 13 

Nepopolna osnovna šola 230 

Osnovna šola 634 



 

12 

Srednja izobrazba 980 

Višja izobrazba 83 

Visoka dodiplomska 91 

Visoka podiplomska 4 

Vir: Povzeto iz Regionalnega razvojnega programa regije Posavje, september 2007 

 

3.3.2 Kostanjevica na Krki – samostojna občina 

V Kostanjevici na Krki je bila ţe kmalu po priključitvi k občini Krško prisotna ţelja po 

ponovni ustanovitvi lastne občine. S pridobitvijo svoje drţave leta 1991 se je ta ţelja še 

okrepila in se redno pojavljala kot pobuda na zborih krajanov. S spremembo zakona o lokalni 

samoupravi in s spremenjenim pogojem števila prebivalcev na obmejnih področjih pa so bili v  

letu 2006 izpolnjeni pogoji za samostojno občino, referendum je bil uspešen in s 1. marcem 

2006 je bila ustanovljena  nova občina Kostanjevica na Krki in kot krajevna skupnost izločena 

iz občine Krško.  

Pomembna geografska lega Kostanjevice, predvsem pa prometni in strateški poloţaj, sta 

vplivala na zgodnjo poselitev in na razne dejavnosti, ki so se odvijale na tem območju. 

Posledica tega je danes na majhni razdalji bogata zapuščina kulturnih spomenikov in območij, 

ki pričajo o zgodovini tega kraja. Teţnja Kostanjevičanov je bila, da bi to dediščino ohranili, 

jo obnovili in jo vrednotili kot pomemben element kulturne krajine. Občinski svet Občine 

Krško je 21.10.1999 sprejel Strategijo razvoja turizma na območju občine Krško, del te je bila 

tudi Kostanjevica na Krki, ki je bila z Odlokom občine Krško razglašena za kulturni in 

zgodovinski spomenik (Ur. l. št. 69/97) z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne, 

estetske in naravne vrednote ter zagotovi usklajen razvoj. 

 

3.3.3 Kostanjevica na Krki – del regije Posavje 

V letu 2006 je bil s strani občin Breţice, Krško in Sevnica ustanovljen Svet regije Posavje, v 

začetku leta 2007 pa se je v Svet vključila tudi Občina Kostanjevica na Krki. Posavsko 

razvojno regijo sestavlja šest občin: Breţice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki ter dve 

novi pridruţeni občini, ki prihajata iz statistične regije savinjske v posavsko razvojno regijo, 

to sta občina Bistrica ob Sotli in Radeče. Razvojna regija Posavje leţi v jugovzhodnem delu 

Slovenije ob spodnjem toku reke Save in meji na sosednjo Hrvaško. Po površini sodi med 

najmanjše regije v Sloveniji, saj meri le 968, 1 km
2
 in pokriva 4,77 % površine Slovenije. 

Regija Posavje ima 76.338 prebivalcev in predstavlja 3,8 % vsega prebivalstva Slovenije. 

Razvojne moţnosti regije Posavje z nacionalnimi in evropskimi razvojnimi cilji so 

predstavljene v Regionalnem razvojnem programu regije Posavje 2007-2013, ki opredeljuje 

tudi vključenost Kostanjevice na Krki v strateško razvojne dokumente za področje turizma v 

naslednjih programih in ukrepih: 

 

PROGRAM 1 GOSPODARSTVO 

Ukrep 4 Razvoj turističnih potencialov. 

PROGRAM 3 RAZVOJ PODEŢELJA 

Ukrep 4 Načrtovanje, razvoj in trţenje turizma na podeţelju. 

PROGRAM 4 OKOLJE, INFRASTRUKTURA IN PROSTOR 

Ukrep 7 Izboljšanje razvojnih moţnosti razvoja 3 razvojne osi in ostale 

regionalne/lokalne cestne infrastrukture. 

Vir: Povzeto iz Regionalnega razvojnega programa regije Posavje2007-2013 



 

13 

4 VLOGA IN POMEN DRŢAVE, JAVNEGA, ZASEBNEGA 

IN CIVILNEGA SEKTORJA PRI RAZVOJU TURIZMA 

Le zgled velikega in čistega značaja lahko prinese 

 sijajne ideje in plemenita dejanja. 

(Albert Einstein) 

 

4.1 Razmere na drţavnem nivoju 

Turistični razvoj v slovenskem prostoru opredeljuje nov in moderno zasnovan dokument 

RNUST 2007-2011, ki pri oblikovanju temeljnih konceptov in izvedbenih politik upošteva 

temeljne strateške dokumente v slovenskem prostoru. Slovenski turizem je za slovensko 

gospodarstvo in druţbeni razvoj pomembna poslovna priloţnost. Strokovnjaki načrtujejo, da 

bo slovenski turizem v tem desetletju postal ena vodilnih panog slovenskega gospodarstva. 

Načrtovani investicijski cikel v vrednosti 1,5 mrd EUR predstavlja pomembno 

narodnogospodarsko, regionalno, lokalno in podjetniško razvojno moţnost. 

Danes v Sloveniji na vseh treh ravneh deluje vrsta javnih, civilnih, mešanih in zasebnih 

institucij, za katere pa je pogosto značilno nejasno ločevanje pristojnosti in odgovornosti za 

izvajanje posameznih funkcij. Takšne razmere pri mnogih turističnih subjektih ustvarjajo 

občutek organizacijske kaotičnosti, nepreglednosti pri upravljanju in vodenju turističnih 

organizacij, zato niso pripravljeni na medsebojno sodelovanje in povezovanje. Še počasneje je 

v zadnjih letih prihajalo do organizacijskih sprememb na lokalni in regionalni ravni. Vodenje 

turističnih destinacij zahteva določen način povezovanja turističnega gospodarstva, javnega in 

društvenega sektorja v obliki javno-zasebnega partnerstva.  

 

4.2 Razmere v lokalnem okolju 

4.2.1 Trenutna vloga javnega sektorja  

Javni sektor predstavlja drţava, občine, krajevne skupnosti, javna podjetja in zavodi. 

Subjekti javnega sektorja imajo ključno vlogo pri zagotavljanju dolgoročne uspešnosti pri 

razvoju turizma na zaokroţenem območju. Tako mora občina po Zakonu o spodbujanju 

razvoja turizma zagotavljati maksimiranje koristi, ki jih prinaša turizem in minimizirati 

probleme, ki se lahko pojavljajo pri razvoju turizma v dobro gospodarskega razvoja območja, 

novih delovnih mest, okolja in dolgoročnih koristi turističnega gospodarstva.  

 

V sedanjem položaju je ključna vloga občine in njenih razvojnih institucij (TIC, PC, RRA), 

ki na razvoj turizma vplivajo: 

 posredno, z opravljanjem redne dejavnosti, to je: 

 s spodbujanjem razvoja turizma, strateškim načrtovanjem in kreiranjem turistične 

politike in financiranjem nekomercialne promocije območja, kar olajša zasebnemu 

gospodarskemu sektorju trţenje konkretnih turističnih ponudb in programov,  

 z oblikovanjem ustrezne regulative na območju, ki bo v skladu s strategijo razvoja in 

trţenja turizma: odloki o taksah, nadomestilih, pripravo ustreznih prostorskih planov za 

načrtovani turizem, 

 z vzpostavitvijo in vzdrţevanjem komunalne infrastrukture,  
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 z urejanjem kraja in vzpostavljanjem okolja, v katerem imajo podjetniki čim manj 

vstopnih ovir, 

 s strokovno pomočjo posameznikom pri vzpostavljanju turistične dejavnosti, 

 z vodenjem evidence o turističnih vodnikih, 

 z določanjem makroekonomskih ciljev in načinov turističnega razvoja na območju, 

 z oblikovanjem strategije območja skozi integracijo strategij posameznih udeleţencev 

v turistični ponudbi območja. 

 neposredno: 

 preko svojih sluţb, podjetij ter zavodov, 

 z vzpostavitvijo, vzdrţevanjem in urejanjem turistične signalizacije in osnovne 

turistične infrastrukture po sprejetih kriterijih (pohodne, sprehajalne, kolesarske in 

druge poti, ...), 

 s seznanjanjem prebivalstva in ustvarjanjem pozitivne klime, 

 s pridobivanjem investitorjev za večje turistične projekte.  

 

Dejavnosti in storitve, katerih izvajanje na ravni turističnega območja so v javnem interesu, so 

opredeljene tudi v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (URL RS 2/2004 z dne 15. 1. 2004). 

Te so: 

 Informacijsko turistična dejavnost, ki vključuje: 

- informiranje turistov, 

- zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,  

- ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, 

- sprejemanje in posredovanje predlogov in pritoţb obiskovalcev v zvezi s 

turistično ponudbo pristojnim organom, urejanje in vzdrţevanje turistične 

signalizacije. 

 Spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja. 

 Trţenje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja. 

 Razvoj in vzdrţevanje skupne turistične infrastrukture. 

 Razvoj in vzdrţevanje javnih površin namenjenih turistom. 

 Organizacija in izvajanje prireditev. 

 Ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva o pozitivnem odnosu do turistov in 

turizma. 

 Druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom. 

 

4.2.2 Zasebni (gospodarski) sektor predstavljajo neposredni ponudniki turističnih 

proizvodov ter ponudniki spremljajočih storitev (obrtniki in kmetje) 

Gospodarski subjekti so ključni dejavniki turističnega sistema na ponudbeni strani in zato tudi 

ključni subjekti turistične organiziranosti, vendar te vloge na območju občine Kostanjevica na 

Krki ne morejo prevzeti, dokler ne bodo organizirani, zato jo trenutno izvaja občina v 

sodelovanju s TIC Kostanjevica na Krki, ki ima svoj sedeţ v kompleksu Galerije Boţidar 

Jakac, CPT Krško ter preko RRA Posavje. Tako pričakujemo v prvem obdobju zasebni sektor  

v vlogi investitorja, ki bo razvijal nove kapacitete, programe in proizvode. 
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Ponudnike je potrebno spodbujati k: 

 sooblikovanju celovite integralne ponudbe, sodelovanju, povezovanju ter trţenju na 

področju turizma; 

 urejanju lastnega okolja in vplivanju na urejanje okolja v svoji soseščini; 

 moţnosti vključevanja ostale turistične ponudbe iz okolja v okvir lastne ponudbe; 

 izboljševanju gostoljubnosti in privlačnosti svoje ponudbe; 

 izvajanju izobraţevanja svojih zaposlenih (komuniciranje, tuji jeziki, e-poslovanje); 

 razvijanju in trţenju spominkov ter izdelkov domače in umetnostne obrti; 

 organiziranju in izvedbi komercialnih prireditev za turistične potrošnike; 

 sodelovanju s turističnimi informacijskimi točkami na širšem prostoru (turistične 

agencije, turistične pisarne itd.). 

 

4.2.3 Civilni sektor predstavljajo društva  

Sektor civilno pravnih organizacij vključuje turistična, kulturna, športna in druga društva, ki 

jih je v Kostanjevici na Krki 31 in imajo  pri razvoju turizma pomembno vlogo pri: 

 sodelovanju, vzpodbujanju in urejanju prijaznega turist. okolja in olepševanju krajev; 

 sodelovanju s potencialnimi gosti na destinaciji; 

 kadrovanju ustreznih turističnih vodnikov in koordinaciji lokalne turistične vodniške 

sluţbe; 

 vzpodbujanju oblikovanja spominkov pri posameznih izdelovalcih in potencialnih 

izdelovalcih ter predlaganje le-teh v Podeţelsko razvojno jedro pri RRA Posavje; 

 organizaciji turističnih promocijskih prireditev; 

 postavljanju lokalnih turističnih oznak v soglasju z občino Kostanjevica na Krki; 

 opozarjanju na dotrajane in/ali neustrezne turistične oznake in dajanje predlogov za 

nove; 

 koordinaciji koledarja prireditev in posredovanje le-tega na ustrezne naslove; 

 nudenju strokovne pomoči pri vzgajanju turističnega podmladka;  

 vključevanju v oblikovanje integralne ponudbe na destinaciji; 

 spodbujanju domačega prebivalstva za sodelovanje pri pospeševanju turizma. 

 

4.2.4 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, 2006) 

 

Javno-zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali 

javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu. Tako pri javno-zasebnem 

partnerstvu ne gre za kakršno koli obliko sodelovanja javnega in zasebnega ali za vsakršno 

javno lastnino v pravni osebi zasebnega prava, ampak le za tisto, ki je v javnem interesu. Pri 

tem mora nujno vključevati izvajanje storitev, ki predstavljajo javno sluţbo ali se sicer 

izvajajo v javnem interesu. 

 

4.2.5 Trenutno stanje na področju turizma v regiji Posavje 

4.2.5.1 Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi 

Na nivoju regije Posavje je v teku projekt Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi, v 

okviru katerega se izvajajo posamezne aktivnosti za potrebe destinacijske organizacije 

Posavje. Cilj projekta je predvsem dvigniti prepoznavnost Posavja kot regije z ohranjeno 
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naravo in visoko biotsko pestrostjo, varovanje in ohranjanje naravnih vrednot,  povezati 

dediščino, turistične privlačnosti in ponudnike ob njej v trţno zanimive, inovativne in 

avtentične ITP (integralni turistični produkti) ter oblikovati učinkovit sistem trţenja ITP  

območja naravnih vrednot skladno z RNUST 2007-2011.  

 

Na podlagi izvedenih aktivnosti v okviru projekta Naravne vrednote Posavja v turistični 

ponudbi je bila ugotovljena potreba po trţenju in prodaji oblikovanih ITP, saj jih obstoječe 

turistične agencije v Posavju ne izvajajo v zadovoljivem obsegu, zato je potrebno vzpodbuditi 

dejavnost »incominga« (receptivne dejavnosti) na trgu v okviru procesa organiziranosti 

destinacijskega managementa, kakor to opredeljuje tudi RNUST 2007 – 2011.  

 

Oblikovanih je bilo šest integralnih turističnih produktov s trţnimi imeni, na katerih bomo 

gradili prepoznavnost: 

1. Doţivetja narave – Naravne posebnosti 

2. Rekreacija in zdravje – Aktivnosti v naravi 

3. Sodobne in tradicionalne poti do zdravja – Z naravo do zdravja 

4. Kulinarična in vinarska doţivetja – Pristni okusi 

5. Kulturna dediščina in prireditve – Kulturne zanimivosti 

6. Poslovni turizem – Srečanja poslovneţev. 

 

4.2.5.2  Destinacija Posavje, d. o. o. 

Destinacija Posavje bo novo nastala gospodarska druţba, na podlagi ZGD, s statusom 

neprofitne druţbe, z omejeno odgovornostjo. Oblikovana bo kot javno-zasebno partnerstvo, 

pri čemer se bo ustvarjeni dobiček vlagal nazaj v razvoj dejavnosti ter trţenje turističnih 

produktov. Osnovna dejavnost podjetja je povezovanje turističnih ponudnikov, turističnih 

društev in turističnih zvez v Posavju (vseh posavskih občin: Bistrica ob Sotli, Breţice, Krško, 

Kostanjevica na Krki, Radeče in Sevnica), oblikovanje in razvoj ITP, skupno oglaševanje, 

nastopanje na sejmih, borzah in prireditvah, pozicioniranje turističnih paketov na trg ter 

prodaja le-teh. Specializirana bo za trţenje in prodajo regionalnih turističnih produktov in 

ostalih storitev, kasneje tudi za trgovino z izdelki in spominki iz Posavja. Destinacijska 

organizacija bo vodila tudi register turističnih vodnikov Posavja.  

Turistična ponudba Posavja je razdrobljena in nepovezana, saj razen sejma Turizem in prosti 

čas ter Slovenske turistične borze, ni skupnega nastopanja ter sodelovanja. Podjetje 

Destinacija Posavje d. o. o. se bo specializiralo za skupno trţenje vseh turističnih ponudnikov 

v Posavju, (ki izpolnjujejo določene standarde kakovosti in imajo svojo dejavnost 

registrirano), njihovo skupno nastopanje na trgu ter skupno promocijo, tako pa se bo dosegla 

večja prepoznavnost Posavja tako v Sloveniji kot tudi v tujini. V okviru svoje marketinške 

sluţbe bo skrbela za razvoj, oblikovanje in trţenje inovativnih, avtentičnih, specializiranih, 

kakovostnih in trajno naravnanih turističnih produktov, jih ustrezno povezovala in spodbujala 

nastajanje novih. Tako bo oblikovala programe, kjer bodo zajeti izbrani ponudniki Posavja, ki 

zagotavljajo določene standarde kakovosti.  

 

4.2.5.3 Destinacijski informacijski sistem - DIS 

Osnovno orodje za prodajo turističnih paketov bo direktna rezervacija preko destinacijske 

spletne strani z lastnim rezervacijskim sistemom (destinacijski informacijski sistem – DIS). 

Na spletnem portalu www.posavje.com bodo predstavljeni vsi ponudniki in turistični 

aranţmaji (paketi); 2-3 dnevni paketi z moţnostjo dodatnih dni. Spletni portal bo trţno 

usmerjen tudi preko povezav na spletne strani posameznih ponudnikov. 

http://www.posavje/
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5 POZICIONIRANJE OBSTOJEČE PONUDBE 

TURISTIČNE MIKRO DESTINACIJE KOSTANJEVICA 

NA KRKI 

Tistemu, ki ne ve kam pluje,  

vsak veter ustreza! 

(Seneca-starejši)  

 

Obstoječe pozicioniranje turistične ponudbe mikro destinacije Kostanjevica na Krki temelji na 

kulturnih in naravnih danostih, privlačnostih, dobri lokaciji in pestrih prireditvah (nekaterih z 

mednarodnim pomenom) ter omogoča zanimivost obiska v vseh letnih časih. Urejenost, 

prijaznost, tradicionalni pridih in unikatnost, ki jo ţe sama po sebi nudi narava, bogata 

zgodovina in posebna etnologija nudijo ustvarjalno okolje, kjer lahko posamezniki raziskujejo 

ali svoje doseţke predstavijo različni ustvarjalci umetnosti.V nadaljevanju je pozicioniranost 

razčlenjena glede na prevladujoči image, glavne koristi in elemente diferenciacije. 

 

PREVLADUJOČI 

IMIDŢ 

 unikatnost edinega naseljenega otoka v Sloveniji 

 območje z bogato kulturno, naravno in sakralno dediščino 

 reka Krka in aktivnosti na vodi 

 območje pomembnih zgodovinskih osebnosti in ustvarjalcev 

 gostoljubnost in prijaznost domačinov 

 območje s Podgorjansko vinsko turistično cesto: deţela zidanic in cvička 

PTP, slovenskega vinskega posebneţa  

 bliţina termalnih kopališč v Čateţu in Šmarjeških toplicah 

 bliţina dveh golf igrišč na Mokricah in na Otočcu 

 bliţina meje in Zagreba 

GLAVNE KORISTI  dobra prometna dostopnost lokacije 

 moţnost sprostitvenega ali aktivnega oddiha, tudi v naravnem okolju 

(šport in rekreacija v naravi, čolnarjenje, plavanje, tematske poti, 

kolesarjenje, polet z balonom,…) 

 moţnost obiska različnih prireditev (dogodki) 

 kulturni produkt 

 druţenje in zabava 

 podeţelski turizem 

 počitnice  

 poslovna srečanja 

ELEMENTI 

DIFERENCIACIJE 

 izredno kulturno, naravno in sakralno bogastvo 

 otok na okljuku reke Krke 

 Podgorjanska vinsko turistična cesta, cviček PTP in zidanice 

 zgodbe 

 prireditve 

 razgibana pokrajina s travniki, vinogradi, njivami, gozdovi, reko,  potoki 

 

Pri odločitvi za preţivljanje prostega časa in izletih prevladujejo motivi: 

 kulturna dediščina; 

 naravne lepote;  

 pestre aktivnosti in prireditve; 

 vinsko turistična cesta; 

 enogastronomska ponudba. 
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6 ANALIZA TURISTIČNE PONUDBE 

Najkrajša pot do samega sebe vodi okoli sveta. 

(Hermann Graf-Keyserling) 

6.1 Pregled in analiza turistične ponudbe v Kostanjevici na Krki  

Načrtovanje razvoja turizma je proces, v katerem vzporedno potekajo različne faze. Izhodišče 

načrtovanja je v analizi stanja turizma nekega območja in analizi okolja, v katerem se ta 

turizem odvija. Rezultat analize je prikazan v analizi prednosti in slabosti turistične ponudbe 

destinacije in v identifikaciji trţnih priloţnosti in potencialnih nevarnosti. Analiza stanja je 

namenjena prepoznavanju značilnosti okolja in virov, ki vplivajo na razvoj turizma. Turizem 

je namreč tesno povezan z okoljem v katerem se odvija. Gospodarsko, politično, socialno in 

naravno okolje in njihove značilnosti pogojujejo moţnosti dolgoročnega razvoja turizma. 

Poznavanje teh značilnosti in zahtev je ključnega pomena pri načrtovanju smeri razvoja 

turizma na destinaciji. 

 

6.1.1 Prednosti v okolju      

PREDNOSTI NOVO 

NASTALE OBČINE 

(Strengths)   (+) 

 

UTEMELJITEV 

bogata zgodovinska in 

kulturna dediščina ter 

etnološke posebnosti 

- nekdanji cistercijanski samostan-danes Galerija Boţidar Jakac s  

Forma vivo 

- Lamutov likovni salon Galerije Boţidar Jakac 

- prva cvičkova klet Galerije Boţidar Jakac etnološkega pomena 

- dragocena knjiţnica v Galeriji Boţidar Jakac  

- celoten kompleks Osnovne šole Joţeta Gorjupa (Gorjupova zbirka 

Galerije Boţidar Jakac, mozaik Bitka na krškem polju)  

- likovni ustvarjalci 

- razstavišče Joţeta Marinča 

- bogata zgodovina mesta s kovnico denarja, sodiščem, zemljiško 

knjigo 

- zgodovinske osebnosti 

- arheološka najdišča in izkopanine  

- spomeniki padlim partizanom, talcem in drugim ţrtvam fašizma 

geostrateška lega  - 756-let staro mestno jedro na otoku reke Krke 

- središčna lega v regiji Posavje 

- neposredna bliţina Term Krka in največje termalne riviere in 

zdravilišča v Sloveniji Term Čateţ 

- obmejno območje, bliţina meje s Hrvaško, bliţina Zagreba 

- Podgorjanska vinsko turistična cesta  

- Turistična cona Gorjanci – Ţumberak, bliţina avtoceste, dostopnost 

razvitost različnih vrst 

infrastrukture in 

produktov 

- cestna povezava, v prihodnje bo obvoznica Kostanjevice na Krki, ki 

bo razbremenila staro mestno jedro 

- v prihodnosti bo odprto letališče Cerklje ob Krki 

- dobro razvita komunalna infrastruktura   

- gostišča, turistične kmetije, vinotoči, turizem v obliki  zidanic, 

brunaric in hramov 

- tematske poti: pohodniške, kolesarske, konjeniške poti 

- kulturni dom (potreben obnove in nove vsebine) 



 

19 

- zdravstveni dom 

tradicija Kostanjevice na 

Krki in raznolikost 

ponudbe na majhnem 

mestu 

- Kostanjevica na Krki – zakladnica kulturne ustvarjalnosti 

- kulturno in druţabno ţivljenje, prireditve z etnološko in kulinarično 

vsebino (šelmovanje, kresovanje, kmečke igre, ličkanje, trgatev, 

martinovanje, miklavţevanje,  domače koline, itd.), društvene 

dejavnosti in aktivnosti, uveljavljene športne prireditve in aktivnosti 

(lovstvo, ribištvo, plavanje, čolnarjenje po reki Krki, pohodništvo, 

smučanje, tek po ulicah, kolesarjenje, jeţa konj, voţnje s kočijami,…) 

- kmetijska pridelava (razne vrste sadja, zelenjave, grozdja, vino-cviček 

PTP ter druga vrhunska vina, meso, mleko, jajca, med, suho sadje, 

trsničarstvo, vzgoja sadik za zelenjavarstvo, ...) 

- kovinsko-predelovalna in lesna proizvodnja, obrtna dejavnost; 

trgovina 

današnji odsev 

prepoznavnosti mesta in 

tradicija  opravljanja 

turistične dejavnosti 

- Kostanjevica na Krki z močnim zgodovinskim in kulturnim 

renomejem   

- eno najstarejših in najmanjše slovensko mesto 

- edini naseljeni otok v Sloveniji 

- oznaka mesta kot »dolenjske Benetke« 

- vse bolj uveljavljen slovenski posebneţ med vini cviček PTP in druga 

sortna vina 

- različni kmetijski pridelki 

- rojaki, pomembne osebnosti 

- večji projektni doseţki: tri-kratno zlato odličje kot najlepši izletniški 

kraj s strani TZS, srebrno odličje v kategoriji manjših izletniških 

krajev – evropsko ocenjevanje Entente Florale, s strani bralcev 

izbrana za eno od sedmih čudes Slovenije, listina o prijateljstvu in 

sodelovanju med najmanjšim in največjim slovenskim mestom – 

Kostanjevica na Krki in Ljubljana 

gostoljubnost prebivalcev - prebivalci so ustvarjalni, delavni, gostoljubni in odprti, posamezniki 

se povezujejo v razna društva in preko njih izvajajo prireditve in 

druge aktivnosti, s ciljem promocije občine 

znanje - kostanjeviška Osnovna šola Joţeta Gorjupa je ena najlepših šol v 

Sloveniji, ki ima poleg vzgojno izobraţevalnega programa tudi ta 

namen, da privablja goste v svojo notranjost, kajti tudi šola je velika 

zakladnica umetnin, tovrstni zgled in informacije prenaša na 

domačine in obiskovalce 

- otroci rastejo s kulturo in to vzgojo nosijo s sabo kot starejše 

osebnosti 

- mnogi ljudje se permanentno  izobraţujejo  

vlaganja - moţnost pridobitve sredstev za demografsko ogroţena območja 

- drţavni, evropski in drugi razpisi za turizem, pri čemer so lastna 

vlaganja pogoj za pridobitev sredstev iz skladov pomoči 

bogata naravna 

dediščina, ponekod 

neokrnjena narava in 

Natura 2000 

- dolenjska kraška lepotica-Kostanjeviška jama 

- Gozdovi: Krakovski gozd s pragozdom, drugi najdebelejši hrast v 

Sloveniji, najdebelejši beli gaber v Sloveniji 

- Gorjanci 

- termalna voda 

- reka Krka  

- ohranjena favna, flora, endemiti 

- viri pitne vode, relativno čisti potoki 

- rodovitna zemlja ravnic in pobočij  

- ugodne klimatske razmere, ki pogojujejo raznolikost in intenzivnost 

kmetijske proizvodnje (ekološka pridelava) 

športno rekreativna - te oblike nudijo posamezna društva v kraju, predvsem s prireditvami: 
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ponudba in moţnosti za 

preţivljanje prostega časa 

športno, kolesarsko, balonarski klub, konjeniški klub 

- športne moţnosti na vodi in ob njej 

- pripravlja se projekt ureditve športno rekreacijskega kompleksa s 

široko razseţnostjo 

aktivno društveno 

delovanje in prireditve 

- trenutno v kraju deluje 31 različnih društev, ki pripravljajo različne 

prireditve in aktivnosti 

bogastvo sakralnih 

objektov 

- Cerkev sv. Jakoba, cerkev sv. Miklavţa – na otoku mesta; romarska 

cerkev sv. Marije matere dobrega sveta na Slinovcah in ostale 

podruţnične cerkve 

varna destinacija - Kostanjevica na Krki - majhna in razmeroma varna destinacija 

povezovanje z 

organizacijami na 

regionalnem nivoju za 

razvoj skupnih turističnih 

produktov 

- občina se povezuje in sodeluje s sosednjimi občinami in regijami ter z 

različnimi organizacijami  

 

 

6.1.2 Slabosti v okolju 

SLABOSTI NOVO 

NASTALE OBČINE 

(Weakness)   (-) 

 

UTEMELJITEV 

ni krovne institucije, ki bi 

usmerjala in vodila 

razvoj turizma, ni 

koordinacije, 

kooperativnosti in 

povezanosti turističnih 

ponudnikov na trgu 

- ni organiziranosti, usklajenosti in ciljev na strani turističnih 

ponudnikov 

- dosedanji informacijski sistem je neustrezen, slab pretok informacij 

- nepovezanost obstoječih razvojnih potencialov, obstoječih produktov 

in turističnih ponudnikov 

- interesne dejavnosti (društva) so predmet prostovoljnega dela in so 

odvisne od dobre volje in samoiniciativnosti ljudi, danes pa je vse 

bolj v ospredju ekonomski faktor 

premalo razvojne 

klime/predolgo čakanje 

na rešitve »od zgoraj« 

- premalo ugodne klime za aktivni razvoj 

- premalo interesa in motiviranosti prebivalstva  

- premalo angaţiranja in motiviranosti vodilnih struktur in pri 

poslovnih subjektih, ki bi lahko pripomogli k razvoju 

- slaba informiranost in osveščenost ljudi o moţnostih za lasten razvoj 

nerazvita usmerjevalna in 

informativna 

signalizacija, premajhna 

prepoznavnost in slaba 

informiranost turistov 

glede ponudbe 

- ni ustreznega promocijskega turističnega gradiva  

- ni ustrezne spletne strani  

- ni ustreznega informiranja potencialnih obiskovalcev, navodil; slaba 

neprometna signalizacija, ki zajema usmerjevalne in informacijske 

table – premalo označb, informativnih tabel, ni infomata 

- nerazvita za turizem pomembna infrastruktura: parkirna hiša, javni 

sanitariji, koši za smeti, avtobusno postajališče, igrala za otroke…, ki 

so pomemben element zagotavljanja kakovosti  

pomanjkanje specifičnih 

znanj in strokovnega 

kadra za management v 

turizmu 

- pomanjkanje strokovnih znanj, predvsem iz področja turizma; 

prenizka izobrazbena struktura zaposlenih  

- ni znanja iz domače in umetnostne obrti, ni tradicije za obujanje 

običajev in dela v domači obrti  

- ni znanja iz projektnega vodenja, podjetništva in marketinga 

- premalo lokalnih turističnih vodnikov 

- pomanjkanje trţnega vzdušja  

- samozadovoljnost - tudi kot rezultat sive ekonomije 

- kmetje, ki so usmerjeni, so zadovoljni z obstoječo proizvodnjo; slaba 

obveščenost o domači turistični ponudbi 
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- podcenjevanje in zapostavljanje lastnih resursov    

pomanjkanje iniciative in 

vztrajnosti pri 

posameznikih, ki naj bi 

potegnili voz razvoja 

- spremeniti miselnost ljudi iz pasive v aktivo - iz minusa v plus 

- čakanje na rešitve (od zgoraj navzdol) 

- teţko je prepričati ljudi, da sprejmejo neko novo idejo  

slaba osveščenost 

prebivalstva o pomenu 

turizma in lastnih 

moţnostih razvoja, 

prisotnost strahu 

- prisoten je strah pred neuspehom 

- ljudje se bojijo sprememb, ne ţelijo tvegati, bojijo se medsebojne 

konkurence, pomanjkanje samoiniciativnosti in samozavesti za 

pričetek novega  

nepovezanost in 

razdrobljenost ponudbe, 

neorganizirano trţenje in 

promocija 

- individualizem (nesodelovanje) 

- nezaupanje med ljudmi 

- nevoščljivost 

- ni strokovne institucije, ki bi povezala turistične ponudnike in 

ponudbo  

trendi v turizmu - prepozno prepoznavanje sprememb v trendih in prepočasno 

reagiranje ponudbe 

slaba stimulacija - slaba stimulacija (materialna in moralna) za strokovni kader, 

nezadostno število strokovnih kadrov, predvsem iz turistične stroke 

neizkoriščene moţnosti 

materialnih 

virov/pomanjkanje 

finančnih sredstev za 

razvoj 

- slaba informiranost o moţnostih pridobitve finančnih sredstev, 

- ni vnaprej znanih stimulacij 

- razvojne spodbude drţave in Evrope niso pribliţane in usklajene s 

potrebami investitorjev (ustvariti pogoje za ugodne finančne vire) 

- premalo spodbud v naloţbe za manjše turistične ponudnike 

premajhna motiviranost 

in neaktivnost 

prebivalcev (podjetnost) 

ob vinskih turističnih 

cestah in drugih poteh za 

ustvarjanje ponudbe 

- nezadovoljiva ponudba ob vinsko turističnih cestah in drugih poteh  

- premalo ponudnikov in njihova posamična vključenost v ponudbo, 

nezavedanje prebivalstva o turističnem bogastvu destinacije in 

priloţnostih v njej 

- delovni čas ponudnikov ni prilagojen potrebam gostov (togost 

ponudnikov)  

ni skupne razvojne 

strategije in vizije 

- ni generalne usmeritve glede razvoja  Kostanjevice na Krki- vizije, 

strategije,  modela  

- pomanjkanje razvojnih načrtov 

neurejene razmere na 

področju prostorskega 

urejanja  

 

- premalo lokacij za nove dejavnosti 

- nedorečena vloga in podoba mestnega jedra, razpršena pozidava, 

prostorsko planiranje za potrebe turističnega razvoja na občinski ravni 

še vedno ni urejeno 

- pripraviti je potrebno kratke in jasne priročnike z opredeljenimi 

moţnostmi in pogoji investiranja in izvajanja drugih dejavnosti  

ni integralnih turističnih 

produktov 

- nepovezana ponudba in programi  

- ni organizacije, ki bi povezala posamezne turistične produkte v ITP 

pomanjkanje nočitvenih 

kapacitet in kratko 

bivanje turistov na 

destinaciji 

- samo en gostinsko-turistični obrat razpolaga z nočitvenimi 

kapacitetami, potrebe pa so veliko večje, predvsem v naravnem 

okolju 

 

pomanjkanje parkirnih 

prostorov  

- na destinaciji ni urejenih parkirnih prostorov, največja zmeda nastane 

ob prireditvah, ko obiskovalci parkirajo po travnikih in vsepovsod  

pomanjkanje športno-

turistične infrastrukture 

 

- v kraju ni javnega objekta športno turistične infrastrukture, toda 

projekt o tem je ţe pripravljen (problemi prostorskih aktov) 

- vlaganja v novo in v obnovo obstoječe športno  turistične 

infrastrukture (kolesarske steze, pohodne poti, konjeniške poti,…) 

slabe povezave z javnim 

potniškim prometom 

- slabe povezave z javnim potniškim prometom 

- ni ustreznega avtobusnega postajališča 

ni atraktivnih lokacij za - trend privlačnosti destinacije je oblika postajališč za avtodome in 
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avtodome in šotorišča šotorišča, česar na destinaciji trenutno ni 

ni nočitvenih kapacitet v 

zidanicah 

- gostje ţelijo nočitvene kapacitete v miru, v naravnem okolju, stran od 

vrveţa, destinacija pa razpolaga z zidanicami in hrami, ki bi jih bilo 

moč preurediti tudi v nočitvene kapaciete 

- stavbe na otoku nadgraditi v model »razpršenega hotela« 

nedorečenost primernih 

lokacij za organiziranje 

prireditev  

- potrebno bi bilo doreči moţnosti in primernosti atraktivnih lokacij za 

prireditve in pridobiti skupna dovoljenja za vse prireditve 

neizkoriščenost kulturno 

zgodovinske dediščine za 

turistične namene 

- kulturno zgodovinska dediščina je premalo izkoriščena v turistične 

namene, nekateri prostori so prazni in v fazi propadanja 

- objekt Galerije Boţidar Jakac bi bil lahko še bolj izkoriščen: cvičkova 

klet, Opatova dvorana, knjiţnica, Lamutov likovni salon 

ni kakovostnih lokalnih 

turističnih vodnikov, ki bi 

prodajali zgodbe in ni 

animatorjev 

- potrebno bi bilo kakovostno usposobiti lokalne turistične vodnike in 

animatorje, ki bi obiskovalce z veliko mero znanja, pripovedovanja 

zgodb in animacijo popeljali po posameznih turističnih točkah, 

oblikovati odlok o lokalnih turističnih vodnikih in enoten cenik 

klavnica na otoku mesta - objekt klavnice na Ulici talcev na otoku mesta ne sodi v ta prostor, 

klavnico bi bilo potrebno prestaviti drugam, prostor pa bi bil primeren 

za drugo dejavnost (morda prireditveni prostor, parkirna hiša,…) 

 

 

6.1.3 Priloţnosti v okolju   

PRILOŢNOSTI NOVO 

NASTALE OBČINE 

UTEMELJITEV 

povezovanje, priprava 

skupnih programov in 

skupna promocija, 

celovito trţenje in 

prepoznavnost destinacije 

s pomočjo sodobnih 

trţenjskih orodij  

- v okviru občine bi bilo potrebno ustanoviti organizacijo za turizem 

(TIC, LTO, Zavod) in vse druge oblike turistične dejavnosti, ki bi se 

dolgoročno trţila sama, na začetku pa bi dobila sredstva za delovanje 

iz občine in s članarino ustanoviteljev 

- domače ponudnike izobraziti o področju trţenja in promocije 

- povečati promocijo preko medijev, promocijskega materiala in 

sejmov, izvajati trţenje turistične ponudbe z vsemi dodatnimi 

storitvenimi in proizvodnimi dejavnostmi, izkoristiti bliţino meje in 

večjih urbanih središč 

- ustvariti turistično prepoznavnost destinacije skozi oblikovanje trţno 

zanimivih in prepoznavnih oblik ponudbe in izdelkov (ITP) ter skozi 

blagovno znamko – povezovanje navzven, povezovanje in 

motiviranje turističnih ponudnikov za vključevanje v JZP 

povezovanje turističnih 

ponudnikov na lokalni, 

regionalni in medobčinski 

ravni in motiviranje le-

teh za vključevanje v 

javno-zasebno 

partnerstvo ter poudarek 

na čezmejnem 

sodelovanju 

 

- z vključitvijo naravnih znamenitosti (kot npr.: promocija naravnih 

znamenitosti) zaokroţitev določenih območij in opredelitev 

trajnostnega razvoja turizma, ureditev  parkov, označitev oziroma 

obnova učnih, pohodniških, planinskih, konjeniških in kolesarskih 

poti,   pešpoti, trim steze) 

- kulturno-zgodovinskih znamenitosti (kot npr.: vključitev gradov in 

drugih kulturnih objektov) v turistično ponudbo, obnova in 

definiranje novih vsebin ponudbe-trţenje ogleda vseh zanimivosti; 

vzpodbuditev galerijskih aktivnosti za lokalne ustvarjalce; vključitev 

sakralne dediščine v ponudbo; obuditev bajk in legend povezanih s 

posameznimi objekti, subjekti in območji  

- etnoloških posebnosti ter običajev (obuditi ljudske običaje in izročila 

ter jih vključevati v prireditve; obnova, zaščita in signalizacija 

etnološko zanimivih objektov; vzpodbujanje in pomoč lastnikom 

takih objektov pri ureditvi primerni za oglede in vzpostavitev sistema 
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trţenja; dati ustrezno vsebino zapuščenim starim domačijam, hramom 

in kozolcem) 

izboljšati obstoječo 

turistično in gostinsko 

ponudbo 

- prizadevati si za izboljšanje kvalitete in celovitosti ponudbe, 

vzporedno oblikovati nove in trţno zanimive vsebine, ITP 

- oblikovati kulinariko na jedeh, ki so jih pripravljali v preteklosti  in ki 

so povezane s krajem, na podlagi katerih se da oblikovati zgodbe: npr. 

Kostanjevičani so pojedli precej rib in rakov, cvrli so jih povaljane v 

koruzni moki, pripravljali ščuko pečeno v pečici s krompirjem – te 

recepte je potrebno obuditi in nadgraditi jedi na podlagi sodobnih 

metod (kontaktirati z druţinami, ki imajo tradicijo ribištva) 

- vzpodbujati razvoj novih nočitvenih kapacitet (zidanice, model 

razpršenega hotela), potreben pa je tudi hotel z večjo kapaciteto leţišč 

v enem objektu 

- vzpodbujati dopolnilne dejavnosti na kmetijah, vinotoče in osmice 

razvitost društvene 

organizacije in 

prireditve 

- oţiviti pozabljene tradicionalne prireditve 

- uvajanje novih prireditev z etnološko in kulinarično vsebino 

- društva povezati in pozvati k skupnemu sodelovanju, tudi zaradi 

integracije prireditev 

šport in rekreacija - izgradnja športno rekreacijskega centra (JZP) 

- spodbujanje športno rekreacijske dejavnosti 

- ureditev kolesarske poti 

večje vključevanje 

naravnih vrednot in 

kulturne dediščine v 

turistične namene 

- naravne znamenitosti bi bilo potrebno povezati in jih ponuditi 

obiskovalcem kot zaključeno celoto (obiskovalcem bi bila na voljo 

večja ponudba, upravljavci območij pa bi laţje organizirali svoje 

aktivnosti in jih tudi učinkoviteje predstavili) 

- pripraviti je potrebno programe obnove kulturne dediščine (gradovi, 

dvorci, cerkve, mlini,…) za turistične namene z upoštevanjem JZP 

domača in umetna obrt - pospeševati prodajo izdelkov domače in umetne obrti (prodaja v 

okviru DO) 

- razvoj obrti, ki se navezuje na turistično ponudbo 

- razvoj in prodaja tipičnih in sodobnih izdelkov ter spominkov   

- vzpodbuditi amaterske ljubiteljske izdelovalce 

kmetijstvo in turizem kot 

dopolnilna dejavnost na 

kmetijah 

- organizacijsko povezati kmetijstvo s turizmom in obrtjo, saj lahko 

istočasno nastopajo na istih ali podobnih trgih 

- uvajati dopolnilne dejavnosti na kmetijah 

- aktivirati potenciale ob vinsko turistični cesti 

- izdelati in izvesti projekt sadne turistične ceste, zelenjadarske 

turistične ceste 

- promovirati blagovne znamke v kmetijstvu in izvajanje trţenja 

pridelkov  

-    vzpodbuditi razvoj konjereje in s to panogo povezanega turizma 

mladinski turizem - ustanoviti center obšolskih dejavnosti (JZP) 

- ustanoviti mladinski hotel 

- organizirati mladinske raziskovalne tabore in različne tematske 

mladinske delavnice 

- urediti šolske učne poti (gozdne, planinske, vodne, jamske) 

- organizirati otroške delavnice učenja skozi igro in kreativnega 

izraţanja, otroški ekstempore 

- urediti prostor za kampiranje in avtodome 

termalna voda - izkoristiti termalno vodo iz izvirov in vrtin za namene turizma in 

kmetijstva 

- izkoristiti moţnosti zdraviliškega in kopališkega turizma – zdraviliško 

managerski turizem 

pridobiti čim več - izkoristiti človeške potenciale tako razpoloţljive kot ţe poslovno 
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izobraţenega kadra aktivne in uspešne; načrtno izobraţevanje in usposabljanje ljudi; 

animirati drugje ţiveče rojake in jih povabiti k sodelovanju pri 

posameznih vsebinah; dodatna izobraţevanja prebivalcev; 

spodbujanje inovativnosti (šole – diplomska dela, magistrska dela, 

doktorske dizertacije, razpisi, nagrade); permanentno izobraţevanje 

lokalnih turističnih vodnikov 

incoming - vzpodbuditi turistične agencije za izvajanje incoming turizma, 

navezati stike s tujimi turističnimi agencijami in tour operatorji z 

namenom pripeljati tuje turiste na destinacijo 

slediti trendom turizma v 

EU 

- vključevanje novih trendov in smernic v turizmu, raziskave trgov, 

uravnoteţena in trajnostno naravnana destinacija 

- avtentičnost ponudbe 

destinacija z raznoliko 

ponudbo  in ponudbo 

izven sezone 

- destinacija z raznoliko ponudbo  

- ponudba v vseh letnih časih (nevezana na sezonskost) 

razvoj novih turističnih 

produktov  

- produkt zdraviliško managerskega turizma - projekt  Zdraviliška vas 

Toplice Kostanjevica na Krki 

- poroke, ne samo v nekdanjem cistercijanskem samostanu, pač pa še 

na reki Krki, v Kostanjeviški jami, med poletom v balonu nad 

Kostanjevico na Krki, na otoku Kostanjevice na Krki, pod krošnjo  

drugega najdebelejšega hrasta v Sloveniji, najdebelejšega belega 

gabra v Sloveniji, mnoţičneje pa tudi v cvičkovi kleti Galerije 

Boţidar Jakac,… 

- Kostanjevica na Krki – regijski protokolarni center: v nekdanjem 

cistercijanskem samostanu urediti Opatovo dvorano, knjiţnico in 

cvičkov muzej za konference, seminarje, protokolarne dogodke 

- Kostanjevica na Krki – regijski center podiplomskega izobraţevanja 

(v nekdanjem cistercijanskem samostanu) 

- v objektu Lamutovega likovnega salona vzpostaviti sedeţ Regionalne 

Destinacijske Organizacije, pred objekt postaviti infomat ter stavbo 

nameniti muzejski in razstaviščni dejavnosti ter umetnosti 

- postajališča za avtodome in šotorišča 

- produkt romarskega turizma (sakralna dediščina) 

- turizem na reki Krki  

- nadgradnja vsebin v Kostanjeviški jami in odkrivanje jame v širšem 

obsegu za namene turizma, postavitev multivizije v jami, vključitev v 

produkt zdraviliško managerskega turizma  - sodelovanje medicine 

(izkoriščanje plina radona v kostanjeviški jami v zdravstvene namene 

– speleoterapija – ureditev infrastrukture: mize, stoli, postelje, 

namizni tenis, igrala: primer Jama Vilenica v Seţani) 

- oţivitev ideje in projektov o golfu pri nekdanjem cistercijanskem 

samostanu ali na lokaciji sadnega nasada podjetja Evrosad 

(onesnaţenost okolja z različnimi fitofarmacevtskimi sredstvi – 

reakcije občanov) 

- ureditev območja in objektov dvorca Dobrave pri Kostanjevici na 

Krki 

razvoj novih 

prenočitvenih kapacitet  

 

- z novimi projekti, s prijavami na razpise Evropske Unije in 

animiranjem lokalnega prebivalstva ali celo pridobitvijo tujih 

investitorjev razvoj novih nočitvenih kapacitet  

- razvoj druţinskih oziroma manjših nastanitvenih objektov na        

podeţelju (v obstoječih gostinskih obratih, zidanicah, na turističnih 

kmetijah)  

- model »razpršenega hotela«: prazne, zapuščene ali deloma prazne 

hiše na otoku in v novem naselju preurediti v nočitvene kapacitete, 
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ulice predstavljajo hotelske hodnike, restavracija lahko v skupnem 

prostoru ali gostinske usluge pri zasebnikih 

- turizem v zidanicah: zidanice urediti za bivanje turistov na destinaciji 

- vzpostaviti nočitvene kapacitete za petične goste v kompleksu 

nekdanjega cistercijanskega samostana 

- apartmajski način nočitvenih kapacitet na Dobah (za ciljno skupino 

proizvoda konjeniškega turizma) 

- nočitvene kapacitete na lokaciji kulturnega doma (zaprtega tipa) 

- v primeru oţivitve ideje o golf igrišču, poleg tega vzpostaviti manjši 

hotel  

učinkovito koriščenje 

spodbud EU, nacionalnih 

ter drugih virov 

- projekte bo potrebno prijavljati na razpise 

integralni turistični 

produkti  

- mnoţico razpršenih in kakovostnih produktov povezati v ITP z 

namenom skupnega trţenja in po predhodno opravljeni kategorizaciji, 

standardizaciji turistične ponudbe na terenu 

lahko dostopno območje - lahko dostopno območje vsem in vsakomur 

ohranjena tradicionalna 

kulturna krajina in velika 

krajinska pestrost 

- na majhni površini ohranjena kulturna krajina z veliko krajinsko 

pestrostjo 

razvoj športno-

rekreativnih in tematskih 

poti 

 

- mnoge poti so sicer nastale, a so zapuščene, zato je potrebno poiskati 

ustrezne skrbnike  

- potrebno je urediti signalizacijo, kontrolne točke, izdelati promocijske 

brošure ter jih vključiti v ITP z moţnostjo trţenja 

turizem v zidanicah 

 

- turizem v zidanicah ponuja moţnosti in priloţnosti za pridobitev 

gostov, ki si ţelijo miru, individualnega pristopa, naravo, spoznati 

običaje in navade – dodatna priloţnost trţenja 

- zidanice, ki se koristijo predvsem v jesenskem času, nadgraditi s 

sobami, kjer je interes (moţnost prenočitev, prodaje pridelkov 

gostiteljev, počitnice v naravi in naravnem okolju) 

destinacija z individualno 

ponudbo 

- Kostanjevica na Krki je destinacija, ki na majhnem prostoru ponuja 

veliko privlačnosti in kjer se je moţno posvetiti individualnemu gostu 

in individualni ponudbi ter v celoti individualnemu pristopu do gosta 

sodelovanje s sosednjimi 

razvitimi turističnimi 

destinacijami 

- Kostanjevica na Krki predstavlja eminentno turistično destinacijo, ki 

se ji ponuja velika priloţnost sodelovanja s sosednjimi turističnimi 

destinacijami (tudi Krškim, Breţicami,  Sevnico, Šentjernejem, 

celotno Dolenjsko in Belo krajino, Ljubljano, Celjem, Mariborom, z 

bliţnjim Zagrebom, itd.) 

- odpirajo se nove razseţnosti, dodaten ugled, promocija in 

pridobivanje gostov 

vključitev reke Krke v 

turistično ponudbo 

- reko Krko, ki obliva Kostanjevico na Krki in ima poseben pomen, je 

potrebno dodatno in kvalitetnejše vključiti v turistično ponudbo: 

čolnarjenje, plavanje, vodni športi, prireditve na Krki, lovljenje rib,… 

bogate zgodbe, legende – 

lokalni turistični vodniki 

- zgodbe in legende povezati v ITP 

- organiziranost vodenja mora biti skladna z odlokom o lokalnih 

turističnih vodnikih na območju občine Kostanjevica na Krki 

nadaljevanje in 

nadgrajevanje ţe začetih 

promocijskih projektov 

- Evropsko ocenjevanje krajev Entente Florale - v letu 2002 pridobili 

srebrno odličje, potrebno je nadgraditi posamezne elemente in se 

potegovati za zlato odlikovanje 

- Listina o prijateljstvu in sodelovanju med Kostanjevico na Krki in 

Ljubljano kot najmanjšim in največjim slovenskim mestom – na tem 

projektu je potrebno delati naprej, skupne aktivnosti in prireditve, 

velike moţnosti in priloţnosti 

- mnoţičnejša in aktivnejša vključitev v projekt Po poteh dediščine 
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Dolenjske in Bele Krajine  

večje vključevanje 

ponudbe pristne 

kulinarike in vin 

- gostinsko ponudbo z bogato kulinariko ima Gostilna Ţolnir, gostišče 

Kmečki hram, Vinotoč - klet Jelenič, Turistična kmetija – Vinotoč 

Colarič, gostje pa lahko obiščejo še Pizzerijo Otok, Okrepčevalnico 

Malva, Green bar in Rock caffe  

- kulinarično in vinarsko ponudbo je potrebno razširiti in jo nadgraditi 

v skladu z identiteto kraja 

- bolje izkoristiti cvičkovo klet Galerije Boţidarja Jakca za različne 

sprejeme in svečane dogodke 

- potrebno je poudariti gostoljubnost in prijaznost domačinov  

 

6.1.4 Ovire v okolju 

OVIRE V NOVO 

NASTALI OBČINI 

UTEMELJITEV 

nepovezanost 

(individualizem), idejna 

nepremakljivost, 

neosveščenost 

- izraţanje tendenc k nepovezanosti  

- nezrelost posameznih akterjev 

- nezaupanje med ljudmi in nevoščljivost, namesto sodelovanja 

- prisotnost strahu 

- premajhna motiviranost in neaktivnost prebivalcev 

pomanjkanje specifičnih 

znanj ter 

nepripravljenost sledenja 

in končne realizacije 

dogovorjenih ciljev 

- pomanjkanje strokovnih znanj 

- premalo znanja s področja turizma in posameznih segmentov turizma 

- prenizka izobrazbena struktura zaposlenih in ozka strokovna znanja 

- premalo znanja iz  tujih jezikov in projektnega vodenja 

- premalo turističnih vodnikov 

 

pomanjkanje trţne 

naravnanosti destinacije 

in premalo podjetniškega 

pristopa 

- premajhna podjetnost posameznikov 

- pomanjkanje trţnega vzdušja 

- vdor primitivne samozadostne miselnosti, samozadovoljnost tudi kot 

rezultat sive ekonomije 

- podcenjevanje in zapostavljanje lastnih resursov 

- nezmoţnost povezovanja subjektov  

prepozno prepoznavanje 

sprememb v trendih in 

prepočasno reagiranje 

ponudbe 

- trendi in usmeritve v turizmu so v veliki meri odvisne od dejavnikov, 

ki so objektivne in subjektivne narave, zato nevarnost predstavljajo 

vsi novi trendi, ki se jim ne bomo mogli dovolj hitro prilagajati, kot 

tudi realne razmere glede varnosti v okolici 

- pomemben je koordinator, izdelava strategij, smernic in strokovnih 

podlag, sledenje trendom in izobraţen kader 

nedorečen pravni sistem 

in zakonodaja 

neprimerna davčna 

politika 

- nedorečena zakonodaja s področja posameznih segmentov turizma 

- ni pripravljenosti za reševanje problemov (birokracija) 

- v veliki meri je prisotna finančna nedisciplina 

neizkoriščene moţnosti 

materialnih virov 

- neinformiranost investitorjev o moţnostih kreditov, razpisov in 

ostalih moţnostih sofinanciranja turistične infrastrukture in razvoja 

- ni vnaprej znanih stimulacij 

- razvojne spodbude drţave niso pribliţane in usklajene s potrebami 

turističnega gospodarstva v lokalnih skupnostih 

togost posameznih 

institucij, sluţb in 

zavodov, administrativne 

ovire ter problemi 

druţbenih planov 

- nefleksibilnost v delovanju 

- nedorečeni predpisi in druge ovire, zaradi katerih gre razvoj prepočasi 

- počasno spreminjanje in prilagajanje zakonodaje, še posebej 

prostorske 

nerazumevanje in - potreben vloţek v upravljanje s človeškimi viri 
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pasivnost posameznikov 

za razvoj turistične 

dejavnosti  

- ni skupne vizije in trdne odločenosti vseh po uspehu  

- pasivnost in čakanje zgolj na zunanje razvojne in investicijske vire 

 

neupoštevanje 

trajnostnega razvoja 

- ob vseh nadaljnjih dejavnostih in aktivnostih bo potrebno upoštevati 

načelo trajnostnega razvoja in razmišljati o prihodnosti  

- za razvoj turizma na varovanih območjih (poudarek na območjih 

»Nature 2000«) je potrebno organizirati primerno upravljanje ter 

usposabljanje lokalnega prebivalstva za gospodarjenje  

- vodenje in izvajanje poslovnih in drugih turističnih dejavnosti na 

varovanih območjih 

premalo vlaganja v 

obveščanje 

- krajani bi morali biti sproti obveščeni o tekočem dogajanju  v kraju in 

tudi s turističnimi informacijami 

neizpolnjevanje 

pričakovanj turistov 

- turisti imajo glede na promocijo navzven, glede na izraţenost 

turistične ponudbe preko fotografij, velikokrat prevelika pričakovanja  

prevelike omejitve 

razvojnih pobud zaradi 

varovanja narave in 

kulturne dediščine 

 

- na zavarovanih območjih je potrebno vzpostaviti upravljanje, ki naj bi 

med drugim vključevalo: interpretacijo, vodenje, urejanje dostopnosti, 

vključevanje turistov v varstvene aktivnosti 

- ustrezno upravljanje in predstavljanje območij ohranjanja narave ter 

njihovo premišljeno vključevanje v primerno turistično ponudbo 

lahko pomembno pripomore k novemu pogledu na naravo 

- pomembno poslanstvo večine varovanih območij so vzpodbude za 

trajnostni razvoj, ki lahko prispevajo k večji kakovosti bivanja 

lokalnega prebivalstva 

- ohranjanje narave je neločljivo povezano z obstojem in razvojem 

drugih dejavnosti v prostoru 

- na področju kulturne ustvarjalnosti in kulturne dediščine je potrebno 

vzpostaviti sodelovanje kulturnih ustvarjalcev in storitev s turističnim 

sektorjem 

- kulturna produkcija je lahko velika podpora razvoju turizma in 

celotnega storitvenega sektorja 

- prenoviti,  razviti in ohraniti bo potrebno vse tiste objekte kulturne 

dediščine, ki bi lahko prispevali k razvoju storitvenega sektorja, še 

zlasti turizma 

- vzpodbujati in podpirati je potrebno organizacijo festivalov in  

kulturnih prireditev za potrebe popestritve turistične ponudbe in 

revitalizacijo otoka 

 

6.2 Zaključki analize 

Turistična panoga na destinaciji je slabo organizirana, kar se odraţa skozi razpršenost in 

nepovezanost turistične ponudbe. Manjka vezni člen - povezava v usklajeno turistično 

ponudbo, pomembno je izboljšati nivo, kakovost in razporeditev ponudbe. Zakonodaja in 

predpisi iz naslova turizma (predvsem gostinstva) so zelo togi in oteţujejo fleksibilnost 

skladno s potrebami in trendi na trgu. Vseskozi je prisoten pritisk na razvoj turističnega 

sektorja, potrebne so konkretne, pomembne in trajne usmeritve pozornosti k odpravljanju 

zgoraj navedenih problemov. Navedene ugotovitve navajajo na končni  sklep, da je v 

Kostanjevici na Krki prisotno pomanjkanje obseţnejših, povezovalnih/partnerskih in dobro 

premišljenih investicijskih projektov in celostnih rešitev, ki bi imeli pomemben 

multiplikativni učinek na razvoj turistične destinacije in širšega območja, čeprav potenciali za 

to obstajajo. Posamezne projekte bo potrebno povezovati v večje sklope, tudi zaradi prijave na 

različne razpise (strukturni skladi), katere bo potrebno poenostaviti ter nameniti več sredstev 

razvoju in podpori  malim projektom. Vizija razvoja je usmerjena v partnersko povezovanje 
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javnega in podjetniškega sektorja ob upoštevanju načel uravnoteţenega in trajnostnega 

razvoja destinacije na gospodarski, socialni in okoljski ravni. Potrebno se bo uveljaviti na vse 

konkurenčnejšem tujem trgu in vstopati na nove ciljne trge. Vzporedno s tem pa motivirati in 

ozaveščati lokalno prebivalstvo za sprejemanje gostov na destinaciji, vključevati ponudnike v 

sistem trţenja in postopoma s strokovnimi usmeritvami graditi na razvoju turizma. 

 

Turizem je prepoznan kot ena pomembnejših razvojnih priloţnosti na destinaciji, za 

povečanje globalne konkurenčnosti pa bo potrebno: 

 z ustrezno organizacijo vzpostaviti razvoj turizma; 

 učinkovito organiziranje, vodenje in koordiniranje izvajanja temeljnih razvojnih in 

poslovnih funkcij na ravni turistične destinacije (management destinacije);  

 oblikovanje novih integralnih turističnih produktov;  

 razviti turistično in podporno infrastrukturo in storitve; 

 razviti celovit in učinkovit marketing destinacije, proaktivno vključevanje turističnih 

ponudnikov pri projektih in trţenju (v management destinacije), okrepiti prispevek 

turizma k trajnostnemu razvoju; 

 spodbuditi inovativnost in ustvarjanje novih turističnih trendov, v večji meri vključiti 

naravne in kulturne danosti v turistično ponudbo. 

 

Prvi korak k skupnemu nastopu na trgu je zaokroţitev turistične ponudbe s skupnimi 

programi in produkti v okviru celotne destinacije ter vzporedno s tem opredelitev temeljnega 

produkta destinacije, ki naj bi izhajal iz posebnosti oziroma specifičnosti destinacije v 

primerjavi z drugimi. Obstoječe produkte je potrebno povezati  v celoto, jih nadgraditi, dodati 

nekaj sveţega, novega in kakovostnega, upoštevati trende v turizmu, potrebe gostov, povezati 

ponudnike, ozaveščati prebivalstvo in narediti prostor poln ţivljenja. Ko bodo vpeti in občutni 

vsi ti elementi, bo turist videl moţnost preţivetja svojega počitnikovanja v tej destinaciji in se 

zanjo tudi odločil.  

 

6.2.1 Strategija izboljšanja konkurenčnosti turistične ponudbe 

Opredelitev in definiranje turističnih proizvodov 

Identificirani turistični proizvodi so bili z vidika doţivetja pozicionirani v matriko doţivljanja 

teh proizvodov, in sicer z vidika konzervativnosti oz. avanturizma ter čustvenosti oz. 

racionalnosti. Matrika prikazuje, kakšna vrsta doţivetja prevladuje pri posameznih turističnih 

proizvodih.  
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Matrika pozicioniranja turističnih proizvodov glede na turistična doţivetja  

 

Kulinarična in vinarska 
doživetja

Prireditve in aktivnosti

Šport in rekreacija 

Razpršeni hotel

Zdraviliško managerski 
turizem

Doživljaji ob reki Krki

Odkrivanje narave

Pridih podeželja (Črneča vas)

Poroke

Turizem v zidanicah

Romarski turizem

Kultura in umetnost

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Konzervativnost

Racionalnost

Čustvenost

Avanturizem
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6.2.2 Strategija  konkurenčnosti in atraktivnosti 

Turistična dejavnost na mikro destinaciji Kostanjevica na Krki in njeni turistični proizvodi 

vplivajo na kakovost in pestrost celotne ponudbe, saj so vzajemno povezani in so del 

integralne ponudbe turistične destinacije.   

 

Strategija turistične destinacije se je oblikovala postopno - z ocenitvami ţe obstoječih in 

izborom potencialnih turističnih proizvodov, ki glede na kriterije z vidika konkurenčnosti in 

atraktivnosti trga izpolnjujejo kriterije in izkazujejo realne moţnosti razvoja v prihodnosti.  

 

Analiza atraktivnosti trga za posamezen turistični proizvod je temeljila na ocenitvi zunanjih 

dejavnikov in sicer na osnovi naslednjih kriterijev:  

 analiza trţnih trendov (npr. rast trga); 

 konkurenčnost (nevarnost novih konkurentov); 

 pozicioniranje (lastno zavedanje, ugled) in  

 vpliv proizvoda na povečanje števila turistov (npr. povečanje števila nočitev oz. števila 

gostov).   

 

Analiza konkurenčnosti proizvodov turistične destinacije je temeljila na ocenitvi notranjih 

dejavnikov in sicer na osnovi naslednjih kriterijev:  

 kakovost turističnega proizvoda; 

 vrednost za denar; 

 ugled destinacije; 

 stopnja informiranja potrošnika o turističnem proizvodu; 

 dostopnost destinacije in bliţina glede na glavne emitivne cilje. 

 

Zgornji dve analizi sta rezultirali v matriko atraktivnosti / konkurenčnosti, kjer so se turistični 

produkti uvrstili v različne portfelje in nakazali temeljne usmeritve v prihodnosti za 

identificirane turistične proizvode destinacije. Glede na spodaj prikazano matriko je za 

turistične proizvode moţnih osem strategij, upoštevaje tudi prioriteto – kot najbolj prioritetni 

se uvrščajo primarni proizvodi, sledijo sekundarni in terciarni.  
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Matrika konkurenčnosti in atraktivnosti 

 
 

 V PRIMARNE TURISTIČNE PROIZVODE so se uvrstili turistični produkti, ki imajo 

glede na različno porfeljsko pozicijo različne strategije in so prikazani v spodnjih 

preglednicah:   

 

Turistični proizvodi - 

značilnosti 
Strategija Značilnosti in cilji strategije  

1. Kultura in umetnost 

2. Poroke 

3. Odkrivanje narave 

4. Prireditve in aktivnosti 

  

 

Intenzivno investirati Za intenzivnejši prodor na 

nove trge je potrebno dodatno 

investirati v marketinške 

aktivnosti. Cilj tega scenarija 

je maksimirati rast trga in 

vlagati v nadaljnjo 

atraktivnost in konkurenčnost 

na tem področju. 

1. Turizem v zidanicah 

2. Kulinarična in vinarska 

doţivetja 

3. Doţivljaji ob reki Krki 

 

Turistični proizvodi so sicer 

z vidika trga privlačni, 

vendar niso tako 

konkurenčni 

Investirati v izboljšanje  

konkurenčnosti 

Cilj te strategije je povečati 

konkurenčnost – aktivnosti so 

usmerjene v povečanje 

kakovosti storitev in 

infrastrukture. 

 Investiranje v izboljšanje Med ukrepi te strategije so 
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Ti proizvodi so visoko 

konkurenčni, vendar niso 

tako zelo trţno privlačni 

atraktivnosti intenzivno vlaganje v 

marketinške aktivnosti, kar bo 

vplivalo na njihovo večjo 

atraktivnost ter prepoznavnost 

in posledično na večje 

povpraševanje po teh 

proizvodih.  

 

 V SEKUNDARNE TURISTIČNE PROIZVODE se uvršajo turistični proizvodi, ki 

potrebujejo selektivno investiranje, kar je razvidno v spodnjih preglednicah: 

 

Turistični proizvodi - 

značilnosti 
Strategija Značilnosti in cilji strategije  

1. Zdraviliško managerski 

turizem 

2. Razpršeni hotel 

 

Ti proizvodi so izjemno 

trţno privlačni, vendar še 

niso element turistične 

destinacije. Kljub temu pa 

so pomembni pri dopolnitvi 

in obogatitvi turistične 

ponudbe destinacije preko 

večje prepoznavnosti 

destinacije oz. povečanja 

povpraševanja po 

penzionskih in 

izvenpenzionskih storitvah. 

Selektivno investirati Za proizvode pod to skupino je 

potrebna strategija postopnega 

vlaganja v razvoj novih 

proizvodov,  katerim se bo 

postopoma zviševal nivo 

konkurenčnosti. 

1. Šport in rekreacija 

2. Romarski turizem 

 

 

Ti proizvodi dosegajo 

srednji nivo atraktivnosti in 

konkurenčnosti.   

 

Selektivno investirati Cilji te strategije se nanašajo 

na povečanje njihovega nivoja 

atraktivnosti, s spodbujanjem 

investiranja v ustrezno 

infrastrukturo povečati njihovo 

konkurenčnost in tako 

pritegniti večje število turistov 

na destinacijo. Ključno je 

izbrati tista področja, ki nudijo 

boljšo profitabilnost in majhno 

tveganje pri investicijskih 

vlaganjih v njihov nadaljnji 

razvoj. 
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 TERCIARNI TURISTIČNI PROIZVODI potrebujejo glede na umestitev na portfelju 

različne strategije:  

 

Turistični proizvodi - 

značilnosti 
Strategija Značilnosti in cilji strategije  

1. Pridih podeţelja 

 

Za te proizvode je značilna 

nizka konkurenčnost in 

srednja atraktivnost. Obstaja 

potencial za ustvarjanje 

prihodkov teh proizvodov.  

Upravljanje rasti 
Cilj te strategije je višja 

konkurenčnost proizvodov 

preko vlaganj v aktivnosti, ki 

bodo omogočale zadovoljivo 

infrastrukturo in izboljšale 

konkurenčnost.  

 

Vir: Arhiv poročil ponudbe in  povpraševanja TIC Kostanjevica na Krki, ki deluje v okviru Galerije Božidarja 

Jakca 
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7 TRENDI V TURIZMU  

Bodi pozoren na velike težave, 

za njimi se skriva velika priložnost. 

(H.Jackson Brown j.t.) 

 

7.1 Razvojne usmeritve turizma v Evropski uniji 

Evropska komisija je leta 2006 sprejela posebno politiko, ki obravnava turistični razvoj 

Evrope. Za glavni cilj si je zadala, da bo podpirala izboljšanje konkurenčnosti evropskega 

turističnega gospodarstva in ustvarjala večjo količino boljših delovnih mest skozi trajnostni 

razvoj turizma v Evropi in globalno. Kot takšen turizem predstavlja ključ za rast in 

zaposlovanje v Evropi. Na ravni EU je bilo namreč ob večih priloţnostih ugotovljeno, da 

lahko turizem pripomore k ustvarjanju novih delovnih mest in rasti. Zaradi raznolikosti 

naravnih in kulturnih znamenitosti ter kakovosti turističnih storitev je Evropa po skoraj pol 

stoletja trajnostne rasti še vedno vodilna turistična destinacija na svetu. V zadnjih dvajsetih 

letih se je število turistov več kot podvojilo. Na hitro rast turizma odločilno vplivajo 

globalizacija, demografske spremembe in razvoj transporta. EU podpira predvsem trajnostni 

turizem, ki ima glavno vlogo pri ohranjanju kulture in naravne dediščine na vedno večjem 

številu področij, od umetnosti do krajevne gastronomije, obrti ali ohranitve biološke 

raznolikosti. 

 

7.2 Razvojne usmeritve in načela UNWTO 

Svetovna turistična organizacija (UNWTO) je specializirana agencija Zdruţenih narodov in 

vodilna mednarodna organizacija na področju turizma. Sluţi kot globalni forum za področja 

turistične politike in kot praktični vir turističnega »know-how-a«. Igra osrednjo vlogo pri 

promociji razvoja odgovornega, trajnostnega in univerzalno dostopnega turizma, s posebnim 

poudarkom na interesih drţav v razvoju. UNWTO poudarja inovativnost v turizmu in sprotno 

uspešno prilagajanje klimatskim, socialnim in drugim spremembam, ki vplivajo na razvoj te 

panoge v svetu. Pri uspešnem trţenju turističnih destinacij v ospredje prihaja zlasti ponudba, 

ki je individualno prilagojena posamezniku, ponuja izjemne izkušnje in vpliva na človekovo 

čustveno odzivanje. Pomembni ostajajo doţivljaji, izkušnje, vrednote, umirjenost duha, stik z 

naravo, odkrivanje samega sebe. Od leta 1993 je članica UNWTO tudi Slovenija, ki je 

zavezana k uresničevanju skupnih ciljev in načel. 

 

Pri načrtovanju programa razvoja turizma na destinaciji Kostanjevica na Krki so upoštevani 

objavljeni trenutni in predvideni bodoči turistični trendi na osnovi Evropske potovalne 

agencije (ETC) in napovedi Inštituta za proučevanje turističnih gibanj. Trendi v turizmu so 

izjemno hitri. V nadaljevanju predstavljamo najpomembnejše splošne turistične trende glede 

na različne druţbene in ekonomske spremembe, ki veljajo oziroma so predvideni tudi v 

programskem obdobju 2006-2013. Deset megatrendov, ki bodo v prihodnje zaznamovali 

razvoj turizma, se nanaša na (Tourism Trends for Europe, 2006):   

 

 Demografijo – povečal se bo deleţ starejših ljudi, ljudje bodo bolj zdravi, aktivnejši in 

premoţnejši. Mnogi se bodo hitreje upokojili, kar bo povzročilo razvoj senior turizma. 
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Imeli bodo več časa za prostočasne dejavnosti, potovanja, zabavo, rekreacijo in 

učenje. 

 

 Zdravje – naraščanje zavesti po zdravem načinu ţivljenja bo naraščalo. Ne bo vplivalo 

na povečanje povpraševanja, temveč na odločanje glede destinacije. Upadlo bo 

povpraševanje po klasičnih poletnih destinacijah (sonce, morje, pesek, plaţa) ter 

naraslo povpraševanje po destinacijah, ki nudijo aktivne počitnice. 

 

 Izobraževanje in usposabljanje – z naraščanjem povprečne stopnje izobrazbe bodo 

turisti vse bolj izobraţeni. Tako se bo povečalo zanimanje po spoznavanju novih 

krajev, običajev, umetnosti, kulture in ljudi.  

 

 Prosti čas – moderen način ţivljenja je vedno bolj stresen, kar povečuje ţeljo po več 

prostega časa. Hiter in mobilen način ţivljenja bo privedel do trenda kratkih, 

ponavljajočih se počitnic. 

 

 Potovalne izkušnje – sodobni turisti imajo zelo dobro izoblikovan občutek za 

razmerje med ceno in kakovostjo ponudbe. Izkušnje bodo stimulirale zvestobo 

kakovostnim turističnim destinacijam in posameznim potovalnim produktom.  

 

 Način sodobnega življenja – ţivljenjski stil zahodne druţbe se postopno spreminja 

(dojemanje osebnih potreb in vedenja). 

 

 Informacijsko tehnologijo – uporaba interneta za iskanje informacij, rezervacije in 

nakup turističnih produktov in storitev še vedno narašča. Dostopnost in aţurnost 

informacij o integralnih turističnih produktih in ponudnikih bosta odločilno vplivala 

na uporabno vrednost svetovnega spleta kot trţenjskega orodja. 

 

 Transport – naraščanje ponudbe hitrih vlakov in nizkostroškovnih letalskih 

prevoznikov bo vplivalo na razvoj klasičnih poti. Tiste oblike potniškega transporta, ki 

se ne bodo uspele razvijati skladno z globalnimi transportnimi trendi, bodo negativno 

vplivale na privlačnost turističnih destinacij. 

 

 Trajnostni razvoj – okoljska zavest narašča. S tem narašča povpraševanje po 

destinacijah, kjer narava igra pomembno vlogo. Destinacije, ki bodo ponujale 

uravnoteţeno, raznoliko in trajnostno naravnano turistično ponudbo, bodo bolj 

priljubljene. 

 

 Varnost – turisti se bodo izogibali destinacij, ki jih dojemajo kot nevarne. Ker se 

povečujejo potrebe po varnosti, bodo stroški zagotavljanja varnosti strmo naraščali.  

 

7.3 Vpliv trendov v turizmu in razvoj turizma na mikro destinaciji 

Kostanjevica na Krki 

Turizem v svetu se nagiba iz klasične v dinamično produkcijo in temu se mora prilagoditi tudi 

mikro destinacija Kostanjevica na Krki. Za razvoj turizma nasploh so zanimive ključne 

napovedi za turizem v Evropi, podobni pa so tudi svetovni turistični razvojni trendi. Turizem, 

prosti čas in potovanja postajajo vse bolj popularna veja gospodarstva. Trendi potreb turistov 

se usmerjajo v iskanje doţivetij in prav Kostanjevica na Krki je ena majhnih turističnih 
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destinacij, ki ima za animacijo turista oziroma obiskovalca na razpolago izvirnost in 

kombinacijo najrazličnejših elementov sestavljivih v popolno doţivetje. Pri tem lahko veliko 

vlogo odigrajo društva, ki s svojimi prireditvami ustvarjajo doţivetja. Brez izkoriščanja 

naravnih danosti ob upoštevanju svetovnih turističnih trendov, pa turistična ponudba 

destinacije ne bo zanimiva. Trendi razvoja turistične dejavnosti se gibljejo v smeri 

zagotovitve varnosti turistov ter zadovoljevanja emocionalnih in duhovnih potreb. Turisti si v 

prvi vrsti ţelijo aktivnosti in doţivetij, ki zavzemajo primarno pomembnost pri izbiri 

turistične ponudbe, torej je trend rasti usmerjen v povpraševanje po avtentičnih izkušnjah, 

vključno s spoznavanjem kulture, narave, druţbe. 

 

V Slovenijo prihaja Največ gostov iz Italije, Avstrije in Nemčije, zato je pomembno 

upoštevati glavne trende povpraševanja na teh evropskih trgih. Po napovedih Svetovne 

turistične organizacije se bo obseg povpraševanja na evropskem trgu turizma v naslednjih 

letih podvojil, Srednja in Vzhodna Evropa pa bosta Zahodno Evropo izrinili iz vrha lestvice 

najbolj priljubljenih destinacij. 

 

Destinacija Kostanjevica na Krki ima moţnosti za uspešen turistični razvoj, s katerim se bo 

razvijala tudi samozavest ljudi, da so potrebne spremembe v smeri izboljšanja ekonomike 

poslovanja. Perspektiva destinacije je v neposredni ponudbi v obliki zadovoljevanja potreb 

turistov, ki se vse bolj vračajo k naravi, iščejo moţnosti rekreacije in doţivetij, ţelijo zdravo 

ekološko neoporečno ponudbo hrane in pijače. Turisti imajo danes med ostalim tudi moto – 

od kulture k naravi. Destinacija lahko v prihodnosti postane mali raj za preţivljanje prostega 

časa, za dopustovanje, izlete, za uţivanje v obdobju »jeseni ţivljenja«, za okrevanje po 

zdravstvenih teţavah, za izobraţevanje v miru narave, za rekreacijo in še kaj.  

 

Na razvoj turizma bo vedno bolj vplivala privlačnost in konkurenčnost. Privlačnost 

ocenjujemo na podlagi naslednjih kriterijev:  

Velikost trţišča: Trţišče je majhno, a lahko ponudi raznolike turistične aktivnosti .  

Stopnjo rasti: Privlačnost trţišča je z vidika povečanja povpraševanja predvsem v okviru 

evropskih trgov ocenjena kot relativno dobra.  

Povprečna poraba: S prihodkovnega vidika gre za najpomembnejši kriterij za ocenjevanje 

privlačnosti. Turisti v današnjem času radi raziskujejo predvsem turistično manj razvite 

destinacije, ki si ob primerni ponudbi lahko privoščijo tudi višje cene.    

Sezonskost: Obiskovalci na destinacijo prihajajo skozi celo leto in ne le v sezoni, kar velja 

predvsem za izlete in domače popotnike. Upoštevati je potrebno, da so najbolj dragoceni tisti 

gostje, ki prihajajo skozi celo leto. 

Potreba po investicijah: Označuje velikost sredstev, ki jih je potrebno vloţiti za uspešno 

zadovoljitev segmenta. Investicije v izboljšanje turistične infrastrukture in v nove turistične 

produkte so na destinaciji nujno potrebne. 

Potrebni trţni napori: Označujejo velikost sredstev in moţnost obdelave trţnega segmenta. 

Pri oceni je predvideno, da trţenje turizma ne zahteva izredno visokih sredstev, ampak 

predvsem uporabo elektronskih medijev, kreativnosti in izvajanja trţnih aktivnosti v obliki 

partnerskih povezav s pristojnimi organizacijami in ponudniki storitev. Trţenje turizma pa 

zahteva višja sredstva, če ţelimo ponudbo turizma na destinaciji ustrezno promovirati tudi 

izven meja. Organizirana in z drţavne ravni  koordinirana promocija stane manj kot 

razdrobljena promocija posameznih subjektov. Ciljne skupine gostov je potrebno seznaniti z 

destinacijo, jo umestiti v svetovni prostor, posredovati potrebne informacije ter izobraziti 

bodoče goste o tem, kaj lahko pričakujejo v ponudbi.  
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8 STRATEŠKI CILJI IN VIZIJA RAZVOJA TURIZMA NA 

MIKRO DESTINACIJI KOSTANJEVICA NA KRKI 

Vodstvo in zaposleni morajo kot kapitan in njegova posadka vedeti, 

kam pluje skupna barka. 

(Habjanič in Ušaj, 1998) 

 

8.1 Poslanstvo 

Poslanstvo turistične mikro destinacije Kostanjevica na Krki je razširiti prepoznavnost enovite 

destinacije v svetovno okolje. Pri tem so poglavitne naloge: 

 Oblikovanje atraktivne in avtentične turistične infrastrukture in ITP, ki bodo temeljili na 

edinstvenosti Kostanjevice na Krki in tradiciji kulturnega turizma.  

 Načrtovanje razvoja turistične ponudbe glede na potencialno stanje in trende na trgu. 

 Sistematično trţenje celostnega spleta tradicionalne naravne in kulturne dediščine s 

pripadajočo turistično infrastrukturo in superstrukturo, z namenom spremljanja in 

spreminjanja turističnih tokov. 

 Trajnostni razvoj produktov, usmerjenih v ohranjanje varovane dediščine in 

implementacija novih projektov, ki bodo doprinesli večjo prepoznavnost in atraktivnost 

destinacije. 
 

8.2 Vrednote 

Kulturna dediščina, naravna dediščina, bogata zgodovina, lahka obvladljivost (majhnost 

destinacije), raven svet z manjšimi grički, ohranjenost narave, tradicija kulture in umetnosti, 

stari običaji, zgodbe, pripadnost kraju in lokalni patriotizem, prireditve, društveno ţivljenje, 

kulinarika, vina, zidanice. Kostanjevica na Krki bo vzgajala naslednje vrednote: zaupanje, 

znanje, zavest, zadovoljstvo in zvestobo. 

a) Zaupanje: Medsebojno zaupanje je temelj turistične destinacije Kostanjevica na Krki, ki 

ga bo potrebno uresničevati z vzajemnim sodelovanjem med partnerji razvojno-trţne 

organizirane strukture, ki sledi izpolnjevanju svojega cilja: osrečiti goste, zgraditi dobro 

ime, vredno priporočila. 

b) Znanje: Vrednota znanja vključuje izmenjavo in nadgradnjo kompetenc med poslovnimi 

partnerji z namenom neprestanega izpopolnjevanja kvalitete in pestrosti turističnih 

integralnih produktov in storitev, s katerimi širimo znanje o edinstvenosti destinacije. 

Zavest: Zdruţevanje pod okriljem turistične destinacije Kostanjevica na Krki spodbuja 

medsebojno zavedanje o neprecenljivih danostih destinacije in upoštevanju načel 

trajnostnega razvoja. Osrednji namen obstoja je spodbujanje zavesti o krhkosti, 

soodvisnosti, neponovljivosti, varovanju naravnih in kulturnih vrednot, ki zaţivijo v 

vsakem posamezniku, ki stopa v starodavno otoško mestece. 

c) Zadovoljstvo: Zadovoljni gostje so gonilo destinacije, ki se bo vedno trudila vsaj 

zadovoljiti, če ne presegati pričakovanja gostov, ki bodo obiskali Kostanjevico na Krki. 

d) Zvestobo: Kostanjevica n Krki bo spodbujala širitev vrednot, še posebej pa bo zvesta 

ohranjanju okolja, gostom, partnerjem, lastnikom in drugim deleţnikom, ki bodo ponosno 

pripovedovali zgodbe nepozabnih doţivetij destinacije širnemu svetu in bodočim 

rodovom. 
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8.3 Vizija razvoja mikro destinacije Kostanjevice na Krki 

 

Kostanjevica na Krki je edino ţivo slovensko mesto na otoku, v objemu reke Krke in 

skrivnostnih zelenih Gorjancev. Polna je skrivnosti, zgodb in legend ter bogata zakladnica 

dediščine. In kar je najpomembneje, prijaznih in gostoljubnih ljudi. 

 

Kostanjevica na Krki bo s svojo raznoliko in atraktivno turistično ponudbo postala ena 

privlačnejših izletniških turističnih destinacij v Sloveniji in Evropi za aktivno in zdravo 

preţivljanje prostega časa prebivalcev in obiskovalcev območja, s poudarkom na 

kulturnem turizmu in naravnih vrednotah. 

 

 

Vizija razvoja turizma opredeljuje usmeritve razvoja turizma na mikro destinaciji 

Kostanjevica na Krki. Strateška vizija dolgoročnega razvoja vključuje izzive in spremembe, 

ki jih prinaša globalizacija, spremenjeni demografski trendi in tehnološki razvoj. Temelji na 

prepoznavnosti, konkurenčnosti ponudbe, urejenosti okolja in razvoju okolju prijaznega 

trajnostnega turizma, ki bo sledil trendom svetovnega turizma.  

Destinacija bo postala priljubljena in urejena, okolju prijazna, privlačna v vseh letnih časih, 

primerna za enodnevni obisk, krajši nekaj dnevni oddih ali daljši tedenski ali večtedenski 

oddih. Razvijala se bo turistična ponudba, ki bo prepoznavna po individualnem pristopu do 

gosta, ki ţeli občudovati, spoznavati, aktivno in pasivno uţivati naravo, ki išče sprostitev, 

doţivetja v domačem in gostoljubnem podeţelskem okolju, ki se rad vrača v preteklost in 

spoznava zgodovino, naravno in kulturno dediščino, okuša tradicionalno kulinariko in vina. 

Postala bo središče poslovnih srečanj, zdravstvenih terapij ter kraj za umik iz urbanega 

območja. Z nadgradnjo obstoječe turistične infrastrukture, vpete v bogato kulturno in naravno 

dediščino ter dopolnilno ponudbo pa bo zanimiva tudi za zahtevne obiskovalce, ţeljne novih 

odkritij in romantičnih doţivetij. 

 

Turistični razvoj bo sledil načelom trajnosti in ekološke sprejemljivosti, prebivalcem pa bo 

omogočal kakovostno bivanje v različnih ţivljenjskih obdobjih, ustvarjal dodatne moţnosti za 

zaposlovanje in omogočal podjetniško udejstvovanje, ki bo na dolgi rok zagotavljal 

konstantne donose.  

 

Na destinaciji naj bi se ukvarjali z razvojem in produkcijo. Za uresničitev navedene vizije bo 

poleg zagotovitve ustreznega finančnega kapitala potrebno uporabiti tudi najpomembnejše, to 

je socialni motivacijski kapital.  

 

Tesno sodelovanje in oblikovanje partnerstev med zasebnim sektorjem v turizmu in turistično 

industrijo na eni ter upravno-oblastnimi institucijami na lokalni, regionalni in drţavni ravni na 

drugi strani, pa bo pomembno vplivalo na povečanje pozitivnih učinkov turizma, vzporedno s 

tem pa tudi na zmanjšanje potencialnih negativnih učinkov turizma na kulturno okolje. 

 

Vizija razvoja turizma se bo morala pričeti izvajati aktivno, prodorno in s sveţimi pristopi, 

predvsem pa bo uspela z: 

 Novo vizijo razvoja turizma, ki bo poudarjala »boljši (kakovostnejši) turizem« namesto 

»več turizma«, ki bo uskladila prebivalce in turiste na destinaciji ter kvaliteto ţivljenja z 

ekonomskim razvojem; 
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 Uveljavitvijo strokovnega kadra, ki bo v razvoju turizma zelo fleksibilen (ki se ne bo 

vezal na »sheme razvoja«);  

 Pregledom identitete in analize območja, kar omogoča jasno videnje prednosti in 

opredelitev značilnosti, ki pomenijo razliko od konkurence; 

 Direktnim komuniciranjem s prebivalci na destinaciji; 

 Uvedbo standardov in kategorizacije (zvišanje ravni kakovosti storitev); 

 Nadzori in sledenjem učinkom turističnega razvoja. 

 

Le s strokovnostjo, povezovanjem, koordinacijo, s skupnimi nastopi na trgu, privlačnim 

sloganom in osveščenostjo na področju turizma bo lahko Kostanjevica na Krki s svojo 

turistično ponudbo konkurirala domačemu in tujemu trgu in na teh trgih tudi zaţivela. 

 

 

Spremljanje razvoja 

 

Vrsta/kazalec Indikator 

Kazalec rezultata  

Ustanovitev lokalne DO  Ustanovljena lokalna DO  

Zaposleni v lokalni DO Število zaposlenih v lokalni DO 

Oblikovanje lokalnega internetnega portala s 

turistično ponudbo 
Vzpostavljena turistična stran 

Vzpostavitev informacijskih portalov Število informacijskih portalov 

Oblikovanje in izvajanje promocijskih akcij Število promocijskih akcij 

Vzpostavitev   

integralnih turističnih produktov 

Povečanje števila integralnih turističnih  

produktov 

Oblikovanje in vzpostavitev trţenjskih 

aktivnosti 
Število trţenjskih aktivnosti 

Usposabljanje turističnih vodnikov  Število usposobljenih turističnih vodnikov  

Investicijski projekti Število novih investicijskih projektov 

Kazalec vpliva  

Število obiskovalcev na destinaciji  Povečanje števila obiskovalcev 

Število nočitev na destinaciji Povečanje števila nočitev 

Prihodki iz turizma Povečanje prihodkov iz turizma 
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8.4 Strateški cilji razvoja turizma 

8.4.1 Ekonomsko trţni in podjetniški cilji 

Turizem je postal dejavnost s številnimi ekonomskimi učinki, kot generator gospodarskega 

razvoja v dopolnilnih dejavnostih, posledica tega pa je razvoj novih gospodarskih dejavnosti, 

spremembe v strukturi proizvodnje in porabe, predvsem pa:  

 Povečanje obsega turističnega prometa: Povečanje števila objektov nočitvenih kapacitet 

za 20 %, števila gostov za 20-25 % in nočitev, s tem povezano tudi povečanje prihodkov 

iz naslova turizma ob predpostavki, da se bo aktivno pristopilo k nadgradnji, oblikovanju 

in trţenju stacionarnih receptivnih turističnih programov, s čimer se bo dosegla 

zasedenost novih/dodatnih nastanitvenih kapacitet. 

 Povečanje turistične potrošnje: Zvišanje prihodkov iz naslova turistične potrošnje tako 

povprečno na gosta kot tudi v skupnem znesku ob dejstvu, da se bo kakovost turistične 

ponudbe ciljno dvigovala po raznolikosti ponudbe in kakovosti storitev ter se bo 

oblikovalo in trţilo čim več ITP tako izletniškega kot tudi stacionarnega tipa. 

 Zvišanje prihodkov iz naslova turistične takse in drugih javnih prihodkov iz naslova 

turizma. 

 Vzpostavitev podjetniškega modela sodelovanja med zainteresiranimi partnerji pri 

razvoju turizma  v okviru DO, RDO in z bliţnjimi turističnimi destinacijami. 

 Podaljšanje povprečne dobe bivanja gostov na destinaciji sprva iz 2 na 6 ur, kasneje na 

ves dan, z uvedbo in trţenjem novih turističnih produktov. 

 Spodbuditev novih investicij v nastanitvene, gostinske, zdraviliške, kulturne in 

rekreacijske turistične kapacitete in posredno ustvarjanje podjetniških priloţnosti, ki jih 

generira dodatno turistično povpraševanje. 

 Odpiranje novih delovnih mest v okviru predlaganih investicijskih projektov. 

 Povečanje razpoznavnosti in konkurenčnosti turistične ponudbe destinacije. 

 Pritegnitev mladega šolanega kadra nazaj na delo v Kostanjevico na Krki ali kot zunanji 

strokovni sodelavci in člani različnih društev. 

 Pridobivanje sredstev na drţavnih, evropskih in drugih razpisih. 

 Povezovanje in organizacija skupnega trţenja turističnih proizvodov v smislu ITP na vseh 

ravneh, oblikovanje enotne blagovne znamke, uvajanje sodobnega rezervacijskega sitema 

pri prodaji storitev ter aktivno sodelovati z DO in RDO. 

 

8.4.2 Sociološki cilji 

Sociološki cilji pri razvoju turizma na destinaciji Kostanjevica na Krki so povezani z interesi 

domačega prebivalstva in njihovimi koristmi od aktivnega razvoja turizma in so  usmerjeni k: 

 povečanju ţivljenjske ravni vseh prebivalcev območja in dvigu kakovosti ţivljenja;  

 ustvarjanju pristnega okolja; 

 pozitivnemu dojemanju turizma (spremeniti miselnost ljudi iz pasive v aktivo); 

 odpiranju moţnosti za ustvarjanje novih delovnih mest na osnovi do sedaj neizkoriščenih 

lokalnih potencialov, zaposlovanju domače delovne sile in posledično zmanjšanje 

brezposelnosti: 

 ozaveščanju in gostoljubnosti;  

 povečanju zaupanja domačih javnosti v razvojne moţnosti in potenciale destinacije; 
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 aktiviranju domačega prebivalstva pri povečanju konkurenčnosti in urejenosti destinacije; 

 doseganju učinkovitega partnerskega sodelovanja med subjekti javnega in zasebnega 

sektorja v turistični ponudbi; 

 razvoju sistema strokovnega izobraţevanja in izpopolnjevanja za dvig kvalitete v 

gostinsko-turistični dejavnosti, prenos dobrih praks, izobraţevanje v managementu 

turizma; 

 pospešenemu razvoju novih, zlasti storitvenih dejavnosti za izboljšanje splošne kvalitete 

ţivljenja v občini; 

 ustvarjanju pozitivne, podjetniške razvojne klime, motiviranju prebivalcev za aktivno 

iskanje novih priloţnosti v njihovih lastnih razvojnih potencialih. 

 

8.4.3 Okoljski cilji 

Okoljski cilji so orientirani na ohranitev pristne kulturne krajine, naravnega okolja in biotske 

pestrosti, saj bodo aktivnosti potekale v skladu z ekološko zmogljivostjo po načelih 

trajnostnega razvoja turizma. 

Naravne vrednote, kot jih pojmuje Zakon o ohranjanju narave zajema površinski deleţ 

območja Natura 2000 (v občini Kostanjevica na Krki 70,24 %), vodovarstvena območja, reke 

z obreţji, naravno in kulturno krajino in ostalo oblikovano naravo, osnovni cilj pa je ohranitev 

vseh teh danosti in varovanje okolja. 

 

Okoljske cilje bo odraţalo: 

 nadaljnje usklajevanje razvoja z ekološkimi zahtevami okolja (naravnim, sociološkim, 

turističnim); 

 valorizacija naravne in kulturne dediščine v turistični dejavnosti; 

 omejevanje masovnega turizma na določenih občutljivih območjih; 

 oblikovanje sonaravnih integralnih turističnih produktov ter razvoj posameznih storitev in 

izdelkov, ki so sestavni del teh produktov; 

 spodbujanje pozitivnega odnosa prebivalcev do kvalitet lastnega prostora, varovanja 

okolja in ohranjanje krajine. 

 

Izbira scenarijev oziroma kvantitativnih ciljev razvoja pa je prepuščena lokalnemu okolju, 

investitorjem in njihovim skupnim dogovorom oziroma sporazumnim odločitvam, kjer pa so 

velikokrat potrebni tudi kompromisi zaradi zagotavljanja razvoja, upoštevanja načel 

trajnostnega razvoja destinacije, konkurenčnosti in ekonomskih rezultatov.  

 

Razkorak med ţelenim stanjem turizma v prihodnosti opredeljenega v viziji in realno 

ocenjenimi viri in potenciali za razvoj je upoštevan v konceptualizaciji turističnega razvoja, ki 

nakazuje cilje in moţne strategije ter sluţi kot osnova za oblikovanje turistične politike. 

Turistična politika temelji na strategiji, ki opredeljuje poti za doseganje izbranega cilja. 

Vsebuje ukrepe in potrebne aktivnosti za doseganje cilja.  
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8.5 Smernice do ţelenih ciljev za doseganje vizije 

VZPOSTAVITEV ORGANIZIRANE OBLIKE TURISTIČNEGA RAZVOJNEGA 

MANAGEMENTA IN NOSILCA RAZVOJA TURIZMA  

 

Do zgoraj navedenih ciljev iz področja turizma bo mikro destinacija Kostanjevica na Krki 

prišla z vzpostavitvijo  organizirane oblike turističnega razvojnega managementa po načelu 

JZP in z določitvijo ustreznega nosilca razvoja turizma, tako v fazi razvoja kot tudi v fazi 

implementacije turističnih produktov. Raziskava o razvoju turizma v občini Kostanjevica na 

Krki (Model razvoja turizma v novo nastali občini Kostanjevica na Krki, L.-M. Colarič-Jakše, 

2007) je pokazala, da je med različnimi akterji iz področja turizma na destinaciji premalo 

povezovanja in da ti potrebujejo pri najrazličnejših aktivnostih za motivacijo in premostitev 

administrativnih ovir podporno institucijo. Nosilec razvoja turizma bo poleg pospeševanja 

razvoja turizma skrbel za pripravo in izvajanje strategije razvoja turizma občine, povezoval 

institucije javnega sektorja, zasebne ponudnike in vzpodbujal izvedbo skupnih aktivnosti na 

turističnem področju, opravljal informacijske in promocijske ter receptivne turistične 

dejavnosti, upravljal javno turistično infrastrukturo, za katero ga bo občina zadolţila ali jo 

prenesla nanj ter se povezovala z bodočo Regionalno destinacijsko organizacijo. Prostor 

nosilca razvoja turizma bo na odprti in frekventni točki na otoku mesta Kostanjevice na Krki. 

 

Glavni namen organizirane oblike turističnega razvojnega managemnenta je: 

 Zagotoviti celovit, konstanten in transparenten razvoj turizma.  

 Povečati razpoznavnost destinacije in njene turistične ponudbe v širšem slovenskem in  

evropskem okolju. 

 

Vzporedno s tem bo potrebno določiti nosilca razvoja turizma, ki bo: 

 vzpostavil učinkovit model organiziranosti turizma na lokalni ravni (spodbujanje 

javno zasebnega partnerstva in aktivne vloge vseh zainteresiranih akterjev) v skladu s 

Strategijo razvoja turizma v občini Kostanjevica na Krki in skrbel za njeno izvajanje; 

 na ustrezen način in z znanim ciljem povezal vse akterje, ki delujejo na področju 

turizma (nosilce turistične ponudbe in civilno sfero – društva), da bodo lahko na 

osnovi sodelovanja in boljšega pretoka znanja, bolje in uspešneje sodelovali ter 

dvignili kakovost in prepoznavnost turistične ponudbe, tudi za učinkovitejše delo 

posameznih turističnih projektov; 

 izvajal skupno trţenje na uporabi sodobnih informacijskih tehnologij in orodij trţnega 

komuniciranja ter na nadaljnjem razvoju prepoznavnih trţenjskih znamk, promocije in 

enotnega nastopa na domačem in tujem trgu (vključitev destinacije in ponudnikov v 

centralni slovenski turistični rezervacijski sistem, ki ga vzpostavlja STO skupaj z 

lokalnim okoljem) 

 postavil učinkovit sistem informiranja tako samim ponudnikom kot turističnemu 

povpraševanju;  

 sledil merilom kakovosti in standardov ponudbe; 

 ozaveščal prebivalstvo za ciljni razvoj turizma, usmerjal njihovo miselnost ter jih učil 

pravilnega pristopa do turistov in do turizma nasploh ter organiziral izobraţevanja; 

 opravljal strokovne naloge s področja turizma, projekte, priprave na različne razpise za 

pridobitev sredstev za investicije in pospešen razvoj turizma; 

 sledil ustrezni strategiji ohranjanja gostov, pri čemer je najpomembnejše sodelovanje 

vseh prebivalcev in ponudnikov, s katerimi pridejo gostje v stik.  
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 izvajal receptivne turistične dejavnosti za individualne in organizirane turiste; 

  oblikoval trţno zanimive turistične produkte (ITP) po lasti presoji ali pa  po naročilu - 

ţelji turistov ter jih trţil tudi preko slovenskega turističnega portala: 

www.slovenia.info - centralno rezervacijskega sistema (CRS), ki omogoča trţenje 

vseh slovenskih ITP-jev na isti spletni strani; 

 spodbujal in/ali organiziral izvedbo prireditev ter integracijo več prireditev hkrati in 

zato angaţiranja več ponudnikov, da se doseţe sinergijski učinek prireditve za 

ponudnike in doseţe pozitivni učinek, ekonomska dodana vrednost za lokalno 

skupnost in drţavo (tudi pomoč društvom pri organizaciji pomembnejših prireditev, 

pri iskanju dodatnih sredstev za posamezne projekte in nasploh pri izvedbi projektov, 

ki imajo potencial turističnega razvoja na destinaciji), vzporedno s tem pa tudi 

pripravljal skupni koledar prireditev; 

 pripravljal strategije in letne programe dela s področja turizma na ravni občine; 

 vzpodbujal raziskovanja z namenom razvijanja atraktivne turistične ponudbe za ciljne 

turistične trge; 

 spodbujanje implementacije in obvladovanja celovitega odnosa s strankami (CRM) na 

ravni vplivnega območja kot tudi pri posameznih ponudnikih (celovita skrb za gosta); 

 izdeloval  in aţuriral baze podatkov o turistični ponudbi; 

 spremljal, obdeloval in analiziral podatke o turističnem gibanju (turističnem prometu, 

kakovosti storitev, povpraševanju, zadovoljstvu gostov, predlagal spremembe in 

izboljšave obstoječih produktov,…); 

 pripravljal informacijsko in promocijsko gradivo, izvajal promocijske aktivnosti in  

stike z javnostjo na nivoju občine in regije skupaj z drugimi institucijami; 

 upravljal javno turistično infrastrukturo, ki bi jo občina prenesla nanj ali ga zato 

zadolţila; 

 sodeloval in nudil podporo regijski in nacionalni turistični organizaciji pri doseganju 

regionalnih in nacionalnih ciljev, sodeloval z ministrstvi vlade RS; 

 pomagal pri pridobivanju različnih virov za razvoj turizma, tudi direktnih iz EU; 

 vzpostavljal povezovanje destinacije z drugimi destinacijami po Sloveniji ter 

poglabljal stike na mednarodnem nivoju za večjo razpoznavnost in sodelovanje; 

 izvajal servis za individualne in organizirane turiste na destinaciji in na trgu  ter 

pripomogel k spodbujanju kakovostnega izvajanja turistične ponudbe; 

 spodbujal in usmerjal razvoj turizma v skladu s trajnostnimi in ekološkimi načeli. 

 

Izvajalci posameznih aktivnosti so lahko tudi turistične agencije, drugi zavodi, civilna sfera 

ali  MMSP, če bi se to izkazalo kot učinkovitejše ali cenejše, nadziral in vodil pa bi jih nosilec 

razvoja turizma. Organizator prireditev bi moral dati priloţnost vsem izvajalcem, ki se 

profesionalno ukvarjajo s turističnimi storitvami ali popestrijo prireditve. 
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8.5.1 Ciljne skupine potencialnih gostov na destinaciji 

RNUST za obdobje 2007-2011 ne opredeljuje posebnih ciljnih skupin. Vendar pa Strategija 

razvoja slovenskega turizma do leta 2006 opredeljuje naslednje tri poglavitne ciljne skupine, 

v katere je usmerjen tudi RNUST: 

3-A: adrenalinski, akcijski in aktivni gostje – tem gostom je področje destinacije še posebej 

privlačno iz stališča izletniškega turizma. Namen ciljne skupine je izkoriščanje obstoječih 

naravnih danosti in prepoznavnosti območja za pohodništvo, kolesarjenje, čolnarjenje idr.  

3-E: etnološki, ekološki in enološki gostje – to so gostje, ki jih zanima bogata kulturna 

dediščina destinacije, razvejanost oziroma potencial za gostinsko ponudbo. V Kostanjevici na 

Krki je veliko gostiln, nekatere tudi s tradicijo, ki bi jih lahko s primerno kvaliteto in 

prepoznavnostjo še izboljšali. Prav tako je nekaj objektov kulturne dediščine, ki se danes ne 

uporabljajo za namene turizma.  

3-D: doţivljajski, domišljijski in doţivetveni turizem – zdruţuje turistično ponudbo na 

temelju doţivljajskih in domišljijskih aktivnosti. Ta usmeritev zdruţuje ponudbo t.i. trga 

motivov, doţivljajskih praks ter tematskih usmeritev, ki spodbujajo pri turistih posebna 

doţivetja in občutja. 

 

Poleg klasičnih ciljnih skupin predlagamo tudi osredotočenje na naslednje ciljne skupine: 

 Generacija 60+ (aktivni seniorji so vse pomembnejša ciljna skupina); 

 Enodnevni in prehodni gostje (izletniki) za programe odkrivanja narave, kulture, 

prireditev, športa, zabave, oglede, poslovna srečanja; 

 Druţine z majhnimi otroci; 

 Zaključene skupine (kot je npr. interesno povezovanje ljudi v različne oblike bolj ali 

manj formaliziranih društev, klubov, zdruţenj); 

 Vrtci in šole (npr. učne delavnice v naravi, naravoslovni dnevi, kulturni dnevi,…). 

 

Ciljni trgi, na katere se bo potrebno osredotočiti v prihodnje: 

Slovenija kot najpomembnejši trg, ki je ključen predvsem za dolgoročno stabilnost, 

pomemben pri razvoju novih produktov, ki na začetku nimajo dovolj sredstev za prodor na 

tuje trge. 

Italijanski gostje povprašujejo po vse bolj raznovrstnih oblikah turizma, pri čemer sta 

področji kulinarike in vinarstva, poleg dobrega počutja, še vedno najpomembnejši. Ţe stari 

Rimljani so v prostem času najraje obiskovali terme, predvsem zaradi toplih vrelcev, počitka, 

zabave in sklepanja kupčij. 

Hrvaška (natančneje bliţina Zagreba) so pomembni predvsem zaradi geografske bliţine kot 

tudi trendov rasti povpraševanja po podobnih produktih. 

Avstrija in Nemčija (deloma tudi nekateri drugi severno evropski trgi) imajo razvito 

povpraševanje po nekaterih alternativnih, predvsem ekološko obarvanih turističnih produktih. 

Zato načrtujemo aktivno trţenje ITP kot drugih, predvsem drugačnih počitnic ter pri tem 

trţišče obdelovati na bolj intenziven in inovativen način. Pomembni so tudi kot tisti trgi, s 

katerih je največ tranzitnih turistov z lastnimi prevoznimi sredstvi, med katerimi bo potrebno 

intenzivno trţiti in promovirati turistične produkte za krajši postanek na poti do končne 

destinacije oziroma ob povratku z glavnega dopusta. 

Na vseh ostalih trgih bo Kostanjevica na Krki morala biti prisotna kot aktivni partner 

posebnih akcij, ki bodo potekale v okviru STO in drugih organizacij, bodisi na perspektivnih 

trgih (Velika Britanija in Irska, drţave Beneluks, Rusija, Nizozemska, Francija, Španija, 
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Skandinavija, Grčija) ali novih trgih (Japonska, Kitajska, ZDA, Avstralija) in jih trţiti preko 

specializiranih posrednikov. 

 

8.5.2 Vzpostavitev ustrezne ponudbe 

V svetu, ki ga upravlja globalizacija, masovna proizvodnja in poceni izdelki, vedno več 

potrošnikov išče lokalne, avtentične in ekološko prijazne proizvode ter tako posredno podpira 

razvoj lokalne skupnosti. Turizem se bo izhajajoč iz analize trendov na področju turizma 

usmerjal na 3-s ponudbo – sofisticirana, segmentirana, specializirana ponudba, ki bo 

kvalitetna, atraktivna in pestra, usmerjena v zdravo ţivljenje, aktivno preţivljanje prostega 

časa v naravi, ob spoznavanju kulturne dediščine ter ob prireditvah s ponudbo kulinaričnih 

posebnosti in vin.  

Vzpostavitev turistične ponudbe bo tekla po dveh tirih: po prvem se bodo ţe obstoječi 

kakovostni produkti vključili v organizirano ponudbo integralnega turističnega produkta po 

sistemu standardizacije za destinacijsko organizacijo, po drugem pa se bodo začeli postopki 

za investicije v izbrane projekte.  

Ravno nova definicija turizma omogoča destinaciji razvoj manjših, specializiranih produktov 

za jasno opredeljene ciljne skupine.  

 

Turistične proizvode bo potrebno povezati v večje sklope, na podlagi bogatih zgodb in legend 

oblikovati trţno zanimive, kakovostne, atraktivne in inovativne ITP glede na ţelje 

potencialnih gostov in ciljnih skupin ter jih plasirati na trg. Predlagamo  slogan:  Bajke in 

povesti o Gorjancih. Vzporedno s tem pa oblikovati strategijo trţenja.  

Vzpostaviti bo potrebno ekipo strokovno usposobljenih lokalnih turističnih vodnikov, ki bodo 

znali animirati goste in jim pokazati pravo sliko destinacije. Občinska sluţba bo morala 

pripraviti odlok o lokalnih turističnih vodnikih.  

 

8.6 Programsko-produktna strategija 

8.6.1 Programi in proizvodi turizma na destinaciji Kostanjevica na Krki do leta 2010 

Kostanjevica na Krki – destinacija kulture in umetnosti 

Produkt kulturnega turizma bo nastal s povezovanjem vseh elementov kulturne dediščine na 

destinaciji v povezavi z obstoječimi prireditvami in aktivnostmi, predvsem v okviru nosilca 

tega produkta – Galerije Boţidar Jakac (Lamutov likovni salon Galerije Boţidar Jakac, 

Gorjupova zbirka Galerije Boţidar Jakac v Osnovni šoli Joţeta Gorjupa). 

Ta bo v prihodnje, ko bo končan proces denacionalizacije, svojo ponudbo nadgradila z 

ureditvijo nočitvenih kapacitet za posebne ciljne skupine gostov (gastroenološka ponudba v 

okolici), kavarno na vhodu, protokolarnim prostorom, prostorom za konference, vzporedno s 

tem pa postopoma urejala celoten kompleks nekdanjega cistercijanskega samostana in 

objektov Galerije Boţidarja Jakca.  

Posebno vejo umetnosti predstavlja akademski slikar Joţe Marinč, ki ima svoj atelje in 

razstavni prostor na Dobah in prireja občasne razstave, likovne prireditve in extempore. 

Predvideva pa se tudi ureditev območja in objektov dvorca Dobrave pri Kostanjevici na Krki, 

in sicer apartma poletne rezidence v dvorcu standardov verige Schloss oz. Historic Hotels, 

ureditev večje galerije z ateljeji in delavnicami, prireditveni prostor za poletni festival s 

tradicionalno predstavo npr. Shakespearov Sen kresne noči. Predvidevajo tudi gradnjo eye 

catch objekta (avtorska arhitektura ustreznega trajnostnega koncepta) z vsebino, ki bi 

funkcionalno pokrivala radij mednarodnega okolja med Dunajem in Benetkami, Ljubljano, 
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Zagrebom in Beogradom, npr. Muzej designa ali arhitekture, ki bi dopolnil ponudbo galerije 

Boţidar Jakac.  
 

Kostanjevica na Krki – destinacija za odkrivanje narave 

Čedalje večje povpraševanje se nagiba k produktu odkrivanja narave, naravne dediščine, 

preţivljanje dopustov na destinacijah z bogato naravo, sveţim zrakom, ohranjeno krajino in 

elementi trajnostnega razvoja. Ta produkt je ţe razvit v povezavi s Kostanjeviško jamo in 

njeno ponudbo, ki bi lahko močno razširila svoje vsebine, tako v turistične kot tudi 

zdravstvene namene. Prav tako Krakovskega gozda s pragozdom, drugim najdebelejšim 

hrastom v Sloveniji, najdebelejšim belim gabrom v Sloveniji, bogato floro in favno.  

Za odkrivanje narave so po gozdovih speljane pohodniške poti, moţna pa so tudi doţivetja ob 

jeţi konj, voţnji s kolesi po označenih kolesarskih poteh ali s čolni po reki Krki. 

V prihodnje bo potrebno dodatno urediti pohodniške in kolesarske poti ter vzpostaviti 

konjeniške poti, v okviru društev ali posameznikov pa v ponudbo vključiti tudi moţnost 

izposoje koles, čolnov ali konjev. 

 

Kostanjevica na Krki – destinacija za šport in rekreacijo 

Ta produkt zajema kolesarske poti, pohodniške poti po Gorjancih in Krakovskem gozdu, 

čolnarjenje, ribolov na reki Krki, prelete z balonom, jeţo konj in drugo. Pojavlja se moţnost 

trim steze, učnih gozdnih poti in drugo. Zanimiva je tudi širša športno rekreativna dejavnost, 

ne samo amaterskega športa, temveč tudi profesionalnega v povezavi s tekmovanji. Potrebno 

bo zasledovati trende v svetu, npr. lov z lokom in puščicami, ki se s sedanjimi ekološko – 

humanimi teţnjami močno razširja, za kar ima moţnosti tudi Kostanjevica na Krki z okolico. 

Zanimiv je rekreativni ribolov za razliko od športnega, kjer niso potrebne izkaznice.  

To je le nekaj moţnosti razvoja turizma na nekoliko drugačnih osnovah, ob velikem 

upoštevanju strokovnega kreativnega teama, ki bi bil sposoben kvalitetne organizacije in 

oblikovanja programov. 

Pri Osnovni šoli Joţeta Gorjupa bo športno rekreacijski center, na voljo tako domačinom kot 

turistom, ki se bodo lahko rekreirali na različne načine. Športno rekreacijski center bo imel 

sodobno zasnovo in bo opremljen z različnimi športno rekreacijskimi rekviziti in igrišči za 

različne igre. 

 

Kostanjevica na Krki – destinacija doţivljajev ob reki Krki 

Lokacija »Otok» 

Na lokaciji »Otok« se bodo postavila igrala za otroke, koši za smeti in lesene klopi, saj je to 

mesto zelo frekventno. Objekt pri sladoledarju bo potrebno nadomestiti z ličnim objektom v 

stilu arhitekture, značilne za Kostanjevico na Krki. Urediti bo potrebno dostop do reke Krke, 

jo očistiti in tako lokacijo »Otok« pripraviti za kopanje v poletnih mesecih, spomladi in jeseni 

pa je to mesto primerno za sprehode, za počitek mimoidočih gostov in uţivanje ob pogledu na 

utrinek Kostanjevice ob reki Krki. 

 

Lokacija Gmajna 1 

Lokacijo Gmajna bo potrebno urediti za kopanje, tako za domačine kot tudi za goste.  

 

Lokacija Gmajna 2 

Na lokaciji se bo razvil športno doţivljajski turizem, ekološkega tipa, kjer bo postajališče za 

avtodome, prostor za kampiranje, čolnarna, brodišče za hendikipirane, vzletišče za 
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toplozračne balone, večja skakalnica za skoke v vodo, otroško igrišče z igrali in prostor za 

prireditve. 

 

Lokacija Karlče 

Na lokaciji Karlče se bo razvil turistični center za izvajanje vseh vrst športnih, rekreacijskih in 

zdravstvenih dejavnosti, in sicer objekti za izkoriščanje termalne vode, športni objekti, 

gostinski objekti, prostor za kampiranje in ostali spremljajoči objekti. 

 

Kostanjevica na Krki – destinacija kulinaričnih in vinarskih doţivetij  

Kulinarika poleg značaja etnološke in kulturne dediščine vse bolj dobiva tudi ekonomski 

predznak, postaja element trţenja in turistične ponudbe. Nujno potrebna je zaščita 

posameznih jedi in pijač. Sicer pa predlagamo vključitev jedi na jedilne liste, ki simbolizirajo 

Kostanjevico na Krki in ki so bile nekdaj ţe vključene v prehrano (po pripovedih pesnikov in 

pisateljev). 

Razvoj gostinsko turistične in s tem nočitvene dejavnosti je kompleksna naloga, ki zahteva 

poleg turističnega razvoja tudi usklajen razvoj in sodelovanje drugih dejavnosti in ga je zato 

potrebno obravnavati v okviru celotnega razvoja regije Posavje in Dolenjske ne glede na to, 

da sta razvojna cilja dejavnosti gostinstva in turizma podrejena dvema globalnima 

dejavnikoma: 

 naravnim, kulturnim in rekreacijskim moţnostim tega območja (termalna voda, lepota 

pokrajine, kulturni spomeniki, ostali vodni viri, prometna dostopnost, obstoječe in 

moţne turistične kapacitete, drugi pomembni objekti, Turistična cona Gorjanci - 

Ţumberak) ter 

 potencialnemu gravitacijskemu zaledju, kupni moči tega zaledja in pričakovanemu 

tujskemu turizmu.  

 

Kostanjevica na Krki – destinacija romarskega turizma 

Veliko povpraševanja s strani posameznih ciljnih skupin je pripeljalo do nastanka produkta 

romarskega turizma. V okviru tega bo potrebno povezati elemente sakralne dediščine, 

oblikovati zgodbe in jih plasirati na trg.  

Ta produkt bo vključeval cerkev sv. Jakoba in cerkev sv. Miklavţa na otoku mesta, cerkev sv. 

Marije, matere dobrega sveta na Slinovcah, cerkev Marije tolaţnice na Malih Vodenicah in 

sakralno dediščino v sklopu Galerije Boţidarja Jakca. Produkt je moţno nadgraditi z ostalo 

sakralno dediščino na destinaciji, pa tudi z obiskom Kartuzije Pleterje, Lurda pri Šentjerneju 

in drugo. 

 

Kostanjevica na Krki – destinacija prireditev in aktivnosti 

V Kostanjevici na Krki deluje 31 različnih društev, ki skupaj z ostalimi turističnimi ponudniki 

pripravijo več kot 60 dogodkov letno (popis za leto 2008). Obstoječe prireditve bi bilo 

potrebno povezati v manjše sklope in jih ponuditi trgu skoncentrirano ob letnih časih, npr.: 

- Pozdrav pomladi. 

- Pozdrav poletju. 

- Pozdrav jeseni. 

- Pozdrav zimi. 

V te sklope prireditev se vključijo posamezna društva s svojimi aktivnostmi in dogodki. 

Vzpostavi se tudi komisija za prireditve. 
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V okviru občinskega praznika, 15. avgusta, se organizira slavnostna seja občinskega sveta in 

še srednjeveški dan. 

Skozi vse leto pa potekajo različne kulturne prireditve in dogodki v organizaciji Galerije 

Boţidar Jakac. 

Oblikovati je potrebno natančen koledar prireditev za najmanj leto v naprej in ga posredovati 

različnim ciljnim skupinam. 

 

Kostanjevica na Krki – destinacija za poroke 

Poroka je poseben veličasten produkt, ki se v posameznih eminentnih destinacijah, predvsem 

v tujini, zelo dobro trţi, na ta način pa se pozornost usmeri tudi v promocijo kraja in trţi 

ostalo turistično ponudbo (moţnost dodatnega dohodka za izvajalce ponudbe). Posebna 

promocija kraja je moţna z izvirnimi darili mladoporočencema (npr. srebrnik, kozarci v 

izvirni embalaţi z graviranimi napisi, cvičkova penina, lesen čolniček kot simbol 

Kostanjevice na Krki idr.). Kot povabilo za ponovni obisk kraja pa se lahko 

mladoporočencema in pričam za obletnico poroke podari posamezne vstopnice za oglede 

znamenitosti, svečana kosila in podobno.   

Poroke trenutno potekajo v nekdanjem cistercijanskem samostanu, vendar so te potrebne 

nadgraditve in popestritve z dodatno ponudbo in programi, potrebna je velika mera 

elastičnosti in prilagajanje ponudbe ţeljam gostov. Število porok bi bilo potrebno povečati in 

vključiti različne izvajalce dodatne ponudbe (npr. ţiva glasba, sprevod s konjsko vprego, 

godba na pihala, sveţina v gostinski ponudbi idr.),  pri tem bi lahko vključili še zgodovinske 

in literarne like povezane s krajem (npr. purgergardo, čestitke, menihe, kloštrskega ţolnirja, 

kralja in princeso cvička, idr.). 

 

Posebna ponudba poročnih protokolov bo: 

 poroka v cerkvi nekdanjega cistercijanskega samostana ali v razstavnem prostoru 

posameznih galerijskih zbirk; 

 poroka na dvorišču nekdanjega cistercijanskega samostana; 

 poroka v parku Forma vive; 

 poroka v središču starodavnega otoškega mesteca – v Kostanjevici na Krki; 

 poroka v Kostanjeviški jami; 

 poroka na reki Krki; 

 poroka v balonu; 

 poroka v prvi cičkovi kleti – cvičkovem muzeju; 

 poroka na kmetiji; 

 poroka pod krošnjo drugega najdebelejšega hrasta v Sloveniji ali pod najdebelejšim 

belim gabrom v Sloveniji (moţnost keltske  zaroke in poroke); 

 poroka v Krakovskem gozdu, pragozdu. 

 

8.6.2 Programi in proizvodi turizma na destinaciji Kostanjevica na Krki do leta 2013 

Kostanjevica na Krki – destinacija turizma v zidanicah 

Turizem v zidanicah je proizvod, ki ponuja kulturno pestrost in raznolikost vinogradniškega 

sveta na majhnem prostoru. Posejanost vinogradniške pokrajine z zidanicami in hrami je 

posebnost in ključna priloţnost za razvoj turizma. Ob Podgorjanski vinsko turistični cesti so 

zidanice in brunarice, ki jih vinogradniki intenzivneje koristijo le v jesenskem času trgatve in 

tekom posameznih opravil, sicer pa so prazne. Mnoge so lepo urejene, spodnji prostori sluţijo 

za vinogradniško opremo, predelavo grozdja in shranjevanje vina, v zgornjih prostorih pa so 

prenočišča, kuhinja in sanitariji.  
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Te zidanice je moţno oddajati v najem gostom, vključno z moţnostjo prodaje vina, 

suhomesnatih izdelkov, zelišč, rokodelskih izdelkov in drugo, kar pač je v zidanicah in okoli 

njih. Mnogi povprašujejo ravno po tovrstnih proizvodih. Nekaj je še ohranjenih lesenih 

hramov, ki pa bi jih bilo potrebno ohraniti, nadgraditi s strokovnimi pristopi, nekatere 

zaščititi, drugim vdahniti vsebino in nameniti turističnim ogledom. Zidanice predstavljajo 

zagotovilo trajnostnega razvoja številnih oblik turizma, skladnega regionalnega razvoja, 

razvoja podeţelja, ohranjevanja kulturne dediščine, podlago za oblikovanje drugih turističnih 

produktov in ustvarjanja zdrave konkurenčnosti s poudarkom na dvigu kakovosti 

stacionarnega turizma (hoteli, moteli, prenočišča in podobno). 

 

Na območju Kostanjevice na Krki primanjkuje turistične ponudbe in nočitvenih kapacitet v 

naravnem okolju, zato so lahko zidanice v funkciji nastanitvenega obrata s celostno oskrbo ali 

v funkciji sobodajalstva, nov in inovativen turistični produkt ter nova dodana vrednost 

slovenskega podeţelja. Ohranjanje zidanice skozi turistično ponudbo pomeni obstoj kvalitetne 

kulturne kmetijske krajine, preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin, zmanjševanje 

degradacije okolja zaradi črnih gradenj (dograditve), ki se pojavljajo pri stalnih naselitvah v 

zidanicah, ki postajajo stalna bivališča, kajti veliko lastnikov majhnih vinogradniških površin 

in starejših zidanic zaradi stroškov vzdrţevanja objektov zidanice proda. V primeru večjih 

moţnosti turizma v zidanicah bi bila dana alternativa lastnikom, da svoj objekt oddajo za 

opravljanje turistične dejavnosti ali pa ga namenijo prvotni funkciji. Potenciranje turizma v 

zidanicah bi vzpostavilo ravnovesje med ekonomsko koristnostjo, ohranjanjem zidanic kot 

stavbne krajinske dediščine ter manjkajočo dodatno turistično ponudbo podeţelja.  

 

Širitev turizma v zidanicah bo pripomogla: 

 k ohranjanju stavbne dediščine, ohranjanju tradicionalne kulinarike ter običajev; 

 na povabilo vinogradnika/lastnika zidanice bi obiskovalci zidanic poleg spoznavanja 

enološkega turizma samega, spoznali identiteto, tradicijo in dediščino destinacije, 

odkrivali turistično regijo v celoti, naravne in kulturne znamenitosti ter spoznavali 

druge veje turizma; 

 spodbudili bi pridelavo in prodajo kmetijskih pridelkov ter ţivilskih specialitet 

področja in vzpodbudili izdelavo tradicionalnih izdelkov oziroma spominkov.  

 

Turizem v zidanicah bo privlačen predvsem za turiste, ki prihajajo iz urbanih, čeprav relativno 

oddaljenih okolij. V socialni strukturi gostov bo prevladoval srednji druţbeni sloj, s tendenco 

povečanja povpraševanja iz kroga duhovne elite in temu bodo prilagojeni tudi ITP.  

 

Kostanjevica na Krki – destinacija razpršenega hotela 

V Kostanjevici na Krki primanjkuje nočitvenih kapacitet, saj samo en gostinski obrat 

razpolaga z 12 zasebnimi sobami in 4 apartmaji, zato predlagamo model razpršenega hotela. 

Na samem otoku je kar nekaj praznih hiš in tudi takšnih, ki so v propadajočem stanju, nekaj 

pa je tudi takšnih, ki so zasedene le v spodnjih prostorih, zgornji prostori (t.i. frčade) pa so 

prazni. Lastniki hiš bi se lahko vključili v  model razpršenega hotela, kar pomeni, da bi hiše 

na otoku predstavljale sobe, ulice pa bi bile hodniki tega hotela, še posebej, ker se bo kmalu 

odprla obvoznica in bo sam otok razbremenjen večjega prometa. Lastnikom hiš bi lahko kot 

ugodnost ponudili ogrevanje hiš na biomaso, sicer pa bi bilo potrebno v organizacijskem 

smislu za model razpršenega hotela doprinesti primerno poslovno odločitev. Otok bi na ta 

način lahko zaţivel tudi v podjetniškem smislu, z vzpostavitvijo različnih manjših obrtniških 

delavnic,  trgovinic in poslovnih prostorov. 
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Razpršeni hotel je več kot zgolj hotel. Je sistem managementa, pri katerem se več poslovnih 

aktivnosti tradicionalne obrti, kmetijstva in servisnih storitev poveţe s predpostavko  

posredovanja turističnih storitev. S pristopom celovitega razvoja bi dosegli razvoj turizma, 

socialni razvoj, vključenost lokalne druţbe, tesne stike s prebivalstvom in pozitivne učinke 

tudi na drugih ekonomskih področjih. Ponudniki se lahko poveţejo v obliko gospodarske 

druţbe (npr. v zadrugo), ki sama trţi, ima lasten spletni portal in rezervacijski sistem, ki  

povezuje turiste, ponudnike in vanj vključene turistične agencije, ki prodajajo njihovo 

ponudbo. Upravljanje stavb je lahko iz enega mesta, tako so tudi vsi stroški obratovanja in 

vzdrţevanja stvar druţbe, investicijski del pa je stvar zasebnikov. Lastniki stavb dobijo 

plačilo za svojo nepremičnino odvisno od zasedenosti. Gospodarska druţba skrbi, da so 

objekti kolikor se da enakomerno zasedeni in je prva oporna točka za vse aktivnosti oţivitve 

destinacije skozi koordinacijo različnih trţnih, socialnih ter  prostovoljnih aktivnosti. Sodeluje 

z različnimi društvi za pripravo različne ponudbe in prireditev oziroma dogodkov, z občinsko 

upravo pa določa skupne točke pri različnih projektih in aktivnostih. Prav tako izvaja 

promocijo in komercializacijo (kreira pakete ponudbe, organizira trgovino s spominki, 

organizira ekskurzije, jeţo konj, kolesarske ture, organizira smučanje, ponudbo term in drugo) 

ter to trţi. Posredno je podprta tudi obrtniška dejavnost izdelave tradicionalnih ročnih 

izdelkov, ki so primerni za prodajo,  kot so npr. spominki. 

 

Gostje razpršenega hotela bi lahko dobili vavčer, da bi koristili gostinsko ponudbo v objektih, 

oziroma v okoliških krajih kamor jih ponese turistična aktivnost po ugodni ceni, prebivalci pa 

bi na ta način lahko prodali tudi druge pridelke ali proizvode. Turistu je na ta način ponujeno 

bivanje v »mestu – hotelu«, ki  nudi sproščujoče počitnice z odkrivanjem kulture,  tradicije in  

prireditev, kulinarike in športa ter rekreacije ter občutek ţivljenjskega ritma v otoškem mestu. 

 

Sicer pa se na destinaciji predvideva tudi vzpostavitev nočitvenih kapacitet za petične goste v 

kompleksu nekdanjega cistercijanskega samostana, apartmajski način nočitvenih kapacitet na 

Dobah (za ciljno skupino proizvoda konjeniškega turizma), na lokaciji kulturnega doma 

(zaprtega tipa), v primeru oţivitve ideje o golf igrišču pa še manjši hotel. Tudi nekateri 

obstoječi ponudniki razmišljajo o nadgradnji svoje ponudbe v smislu vzpostavitve nočitvenih 

kapacitet (razvoj druţinskih oziroma manjših nastanitvenih objektov na podeţelju).  

 

Kostanjevica na Krki – destinacija zdraviliško managerskega turizma  (Zdraviliška vas 

toplice) 

Izdatna količina termalne vode na obrobju Krakovskega gozda je nakazala moţnosti 

zdraviliškega turizma. Prisotnost termalne vode bogatijo zdravo okolje (zrak), ugodna 

nadmorska višina, naravno ohranjena pokrajina (brez večje industrije), tekoča voda – reka 

Krka, ki vsebuje elemente rekreativno-alternativnih zdravstvenih terapij. To so aerobične 

terapije povezane z naravo, športi in vodo, sprostitve psihonapetosti (managerske in stresne 

bolezni), ribolov, lov, jeţa, obisk  prireditev in objektov. Praznični in vikend turizem ne bi bil 

lociran samo na enem mestu, saj je potrebno upoštevati prisotnost široke palete s ponudbo 

organizacije kratkih izletov kot del sprostitve. Kot alternativno turistično ponudbo bi bilo 

potrebno upoštevati, s predhodno raziskavo zunanjega in domačega trţišča narodne običaje, 

ki se dajo s spretno reţijo ponujati tudi na turističnem trţišču (trgatev, martinovanje, ţetev, 

gobarjenje, različni kmečki prazniki, koline, cerkveni prazniki, tekmovanja, ipd.). Predlagani 

poseg v svoji začetni osnovi ohranja vse značilnosti pokrajine, ne posega agresivno v prostor 

in nacionalno tradicijo, vendar pa lahko obnovi kvalitete, za katere danes nimamo časa. 
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Ob izvajanju rekreacijsko športnega delovanja so tudi moţnosti naravne krajevne danosti, kar 

bi lahko izkoristili za manjše rehabilitacijske »ambulantne« posege pri manjših okvarah, 

poškodbah, razgibavanju okončin in sklepov po zlomih, izvinih, izpahih, pri korektivni 

gimnastiki s plavanjem v bazenu, pri šolarjih z nepravilno formirano hrbtenico in drţo, pri 

fizioterapevtskih vajah in hidrogimnastiki ter motnjah vratne hrbtenice (posledica 

računalniške drţe) in drugo. Poudariti je potrebno tudi klimatoterapevtske učinke bivanja v 

gozdnih območjih Gorjancev. Naravna danost v ravnini Krakovskega gozda nudi dokazano 

akratohomeotermalno zemeljsko alkalno vodo, ki jo je moţno z ozirom na izhodiščno 

količino ob vrtini in ustrezno temperaturo koristno uporabiti za rekreativne in turistične 

namene, ob ustreznih gradbenih in kadrovskih pogojih pa za rehabilitacijsko balneološke 

namene. Voda ima podobno kemijsko sestavo kot jo imajo bolj ali manj znani slovenski 

akratotermalni vrelci, od katerih so nekateri osnova razvoju ţe renomiranih zdravilišč in 

turističnih destinacij. Z ozirom na danost letnega turizma, ki je tudi lokacijsko dobro 

dostopen, je ponudba rekreacije v bazenih, kopelih in spremljajočih dejavnostih še 

pomembnejša, saj bi se tako pribliţali znanim renomiranim rekreacijsko turističnim centrom, 

vendar s svojevrstno ponudbo, to je managersko zdraviliški turizem, ki bazira na preventivi in 

manj na kurativi. 

 

Prav zdravstveni turizem pomeni zadrţati našega in tujega gosta čim dlje v Kostanjevici na 

Krki in mu poleg zdravstvene storitve ponuditi moţnost aktivnega preţivljanja časa na 

destinaciji v oţjem in širšem prostoru. S spodbujanjem obnove in izgradnje nove skupne 

turistične infrastrukture in vključevanjem kulturne dediščine in naravnih vrednot v turistično 

ponudbo ter na osnovi modernega pristopa k razvoju managersko zdraviliškega turizma z 

visokim nivojem ponudbe bo moč ustvariti moţnosti za dodaten razvoj Kostanjevice na Krki 

in njene okolice, ki lahko postane unikaten kompleks v Turistični coni Gorjanci – Ţumberak. 

 

Kostanjevica na Krki – destinacija s pridihom podeţelja (Osnovna šola in Straţni stolp v 

Črneči vasi) 

Kostanjevica na Krki je destinacija, ki ima poleg mestnega značaja tudi izrazito podeţelski 

značaj, predvsem v vaseh in zaselkih, ki pa je premalo izpostavljen. Ravno ta proizvod beleţi 

povečanje povpraševanja v prihodnje, zato bi ga bilo smotrno posebej oblikovati. 

V Črneči vasi, kjer se nahaja stavba nekdanje Osnovne šole in Straţni stolp, bi bila lahko 

središčna točka. Na ta način bi dodatno predstavili del Gorjancev, vzpodbujali razvoj vasi in 

zaselkov s kmetijsko dejavnostjo. Obudili in ohranili bi rokodelske in dopolnilne dejavnosti 

na kmetijah z dodatnim zasluţkom. Pomemben vidik je moţnost enovitega in skupnega 

trţenja, promocije vasi in okolice. Z zapolnitvijo zgradbe v te namene je moţnost 

ekonomskega samovzdrţevanja objekta. Moţna je boljša umestitev kraja v širše okolje in v 

turistično ponudbo. V povezavi  z rokodelstvom lahko postanejo posamezne vasi  pod 

Gorjanci pomembne turistične točke na podeţelju. Ker bi bili prostori namenjeni tudi prihodu 

in bivanju umetnikov na podeţelju, bi se lahko vasi še močneje vključile v kulturno dogajanje 

in se tako kulturno kot druţbeno bogatile. Spremljanje ţivljenja umetnikov in njihov vpliv na 

ţivljenje krajanov bi prinesel novo dimenzijo v kulturni in svetovni nazor ljudi, preko 

njihovih del o kraju pa bi se vasi in okolica promovirala v širšem prostoru.  

 

V nadaljevanju podajamo nekaj moţnosti ureditve obstoječih kompleksov za namene turizma 

(povzeto po projektu Izraba (aplikacija) kulturno zgodovinskih vrednosti v občini Krško, A. 

Černelič Krošelj, 2002): 
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1. Rokodelske dejavnosti in rokodelsko-izobraţevalne dejavnosti: V objektu šole je 

ustrezna razporeditev prostorov za celodnevne ali popoldanske dejavnosti, predvsem za 

rokodelstvo kot dopolnilno dejavnost prebivalcev. Potrebno bi bilo vzpostaviti dogovor med 

rokodelci in turističnimi organizacijami, da bi delo potekalo dovolj pogosto in da bi bilo 

zanimivo za obiskovalce. Rokodelci (pletenje, vezenje, šivanje, izdelava sodov, komatov,…) 

bi dobili v uporabo prostor, v katerem bi imeli delavnico, majhno skladišče surovin in 

izdelkov ter prostor za prodajo, za ogled in za druţenje z obiskovalci. V čajni kuhinji bi bila 

moţnost  priprave napitkov. Delavnice bi bile namenjene tudi povezovanju z Osnovno šolo 

Joţeta Gorjupa in učenju rokodelskih spretnosti na terenu. Obiskovalec bi si tako poleg 

končnega izdelka ogledal vse faze dela, lahko bi tudi sam kaj izdelal in kupil. 

2.  Prostori za umetnike: Prostore je moţno urediti tako, da bi bili v zgornjem nadstropju  

dve garsonjeri, v spodnjem pa dve delavnici, ateljeja ali prostora za delo. Za simbolično 

najemnino bi oddajali garsonjeri in prostore vsem, ki bi ţeleli ustvarjati. Priporočljivo bi bilo, 

da gre za »ţivo« dejavnost (likovno ustvarjanje akademskih umetnikov, samoukov, 

popoldanska obrt). Umetniki bi s svojimi izdelki promovirali podeţelje in ţivljenje v njem ter 

na ta način dejavnost povezovali z umetniškim in kulturnim dogajanjem na destinaciji. 

3. Delno vaški prostori, delno rokodelske dejavnosti: Moţna je ureditev vaških prostorov, 

en prostor za prireditve, srečanja in sestanke vaščanov, ki bi s tem tudi upravljali in skrbeli 

zanj, ostali prostori  bi bili namenjeni ţe predlaganemu. Pri tem je potrebno opraviti pogovore 

s krajani o njihovih ţeljah, namerah in idejah, kajti vlaganja v OŠ Črneča vas bi bilo smotrna 

samo v dogovoru, predvsem pa z velikim interesom ter pripravljenostjo krajanov, da prostor 

zaţivi in da v vas pritegnejo šolarje in obiskovalce.  

4. Turistična znamenitost v povezavi s straţnim stolpom: V povezavi s straţnim stolpom 

je lahko zgradba OŠ s predlaganimi vsebinami pomembna in zanimiva turistična atrakcija, z 

razgledom po Gorjancih, s potjo iz Kostanjevice na Krki, ki pelje skozi zanimive vasi. 

Obiskovalce bi  v enem dnevu peljali po Kostanjevici na Krki in naprej v Črnečo vas na 

rokodelske delavnice, kjer bi lahko kupili narejene izdelke, popili kavo, čaj in vino skupaj z 

rokodelci, ki bi jim tudi predstavili tehnologijo in postopke, lokalni turistični vodnik pa 

pestrosti podeţelja z ogledom posameznih kmetij. Lahko pa bi bila tudi povezava preko 

Prušnje vasi na Planino, z ogledom cerkve na Gradcu in Frlugi, tehničnega spomenika 

tročelnega kamnitega mostu v Podbočju in nazaj v Kostanjevico na Krki.  

 

SKLEP 

Destinacija Kostanjevica na Krki ima pestro in raznoliko turistično ponudbo, je svet v 

malem, ki ţivi v soţitju z naravo in kulturo. Njen razvoj bo do leta 2010 temeljil na 

nadgrajevanju ţe obstoječih turističnih proizvodov, predvsem na treh sklopih:  

-  kulturnem turizmu, 

- naravni dediščini in 

- doţivljajih. 

Vsebine bodo povezane v zgodbe in se bodo trţile pod sloganom Bajke in povesti o 

Gorjancih. 

 

V tem času pa potekajo aktivnosti za plasiranje novih turističnih proizvodov na trg, ki 

bodo do leta 2013: 

- zdraviliško managerski, 

- podeţelski in 

- nočitvene kapacitete v zidanicah in na samem otoku mesta. 
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9 POLITIKE SPODBUJANJA RASTI IN RAZVOJA 

TURIZMA – RNUST 2007 – 2011 

Če na pričetku ideja ni absurdna,  

potem zanjo ni več upanja. 

 (Albert Einstein) 

 

V skladu z RNUST 2007-2011, ki je ključni strateški dokument na področju razvoja turizma, 

usmerjen v čim bolj natančno opredelitev vlog posameznih akterjev na področju razvoja 

turizma, so opredeljene politike, ki izhajajo iz strategije (temeljne in poslovne) in 

predstavljajo širok spekter smernic za spodbujanje rasti in razvoja turizma, katerim morajo 

slediti posamezni nosilci v smislu izvajanja strategije razvoja turizma tudi na mikro destinaciji 

Kostanjevica na Krki, in sicer: 

 Politika razvoja turistične destinacije; 

 Politika razvoja človeških virov; 

 Politika trţenja in promocije;  

 Politika trajnostnega in regionalnega razvoja;  

 Politika zagotavljanja kakovosti; 

 Politika razvoja informacijske tehnologije; 

 Politika razvoja poslovnega okolja in investicij; 

 Politika spodbujanja raziskav in razvoja v turizmu. 

 

Kot vizijo razvoja turizma dokument navaja: 

 

Slovenija bo postala razvita turistična destinacija z raznoliko in kakovostno turistično 

ponudbo, s poudarkom na krajših počitnicah. Z izoblikovanimi atraktivnimi in 

raznolikimi integralnimi turističnimi proizvodi bo postala tudi zaţelena destinacija za 

daljše počitnice. 

 

 

Sama vizija razvoja turizma Slovenije navaja kot priloţnost ravno krajše počitnice, kar je 

skladno z analizo stanja tudi razvojna priloţnost mikro destinacije Kostanjevica na Krki.  

 

V tem strateškem obdobju postavlja 6 temeljnih strateških ciljev.  

 

Trije kvantitativni cilji so: 

 povečanje obsega turističnega prometa, 

 povečanje turistične potrošnje, 

 izboljšanje prepoznavnosti. 

 

 Trije kvalitativni cilji so: 

 decentralizacija, 

 desezonalizacija, 

 promocija sprememb. 
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10 MODEL ZA DOSEGO CILJEV (ukrepi politik z 

opredelitvijo ciljev, namena in aktivnosti) 

Ena temeljnih značilnosti sodobnega poslovnega sveta je, 

da postaja znanje vse dragocenejše.  

(Stephane Garell)i 

 

10.1 Politika razvoja mikro destinacije Kostanjevica na Krki* 

POLITIKA RAZVOJA 

TURISTIČNE MIKRO 

DESTINACIJE - 

UKREP 1 

MODEL ORGANIZIRANOSTI TURIZMA  NA LOKALNI  

RAVNI 

CILJ Definiranje  modela organiziranosti turizma na  lokalni ravni in 

vključenost v  regionalni nivo.  

Določitev pristojnosti  nosilca razvoja turizma na mikro 

destinaciji Kostanjevica na Krki.  

Določitev povezanosti z  DO Posavje in njenimi programi 

dejavnosti. 

Ureditev financiranja javnih funkcij pospeševanja turizma na 

lokalni ravni.   

VSEBINA/NAMEN Spodbuditev razvoja lokalnega managementa turistične 

destinacije. 

Spodbuditev razvoja turizma po načelu javno zasebnega 

partnerstva na lokalnem nivoju. 

Povezovanje ponudnikov, institucij, stroke ter občinske uprave  

na  področju turizma. 

Določitev financiranja iz turističnih taks, provizij od trţenja  in  

dotacij iz javnih virov, lokalnih, regionalnih in drţavnih. 

AKTIVNOSTI Spremljanje učinkov in ciljev Strategije razvoja turizma in njeno 

dopolnjevanje. 

Priprava odloka z  določitvijo modela organiziranosti  turizma na 

lokalni ravni in pristojnosti Nosilca razvoja turizma v občini 

Kostanjevica na Krki (reorganizacija turistično informacijske 

pisarne v javno zasebno partnerstvo, koncesijo  ali pogodbeni 

odnos - DO).  

Sofinanciranje projektov razvoja lokalne organiziranosti, 

promocije za dosego  mreţenja na interesni ravni. 

NOSILEC Potrebno določiti 
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POLITIKA RAZVOJA 

TURISTIČNE MIKRO 

DESTINACIJE - 

UKREP 2 

IDENTIFIKACIJA TURISTIČNEGA OBMOČJA 

KOSTANJEVICA NA KRKI  

CILJ 
Oblikovanje zaokroţene, prepoznavne turistične destinacije, ki 

vključuje njeno identiteto. 

VSEBINA/NAMEN Oblikovanje smotrne zaokroţene turistične destinacije. 

AKTIVNOSTI Definiranje destinacije, vsebine, blagovne znamke, celostne 

podobe,…) 

Analiza stanja obstoječih registriranih ponudnikov.  

Evidentiranje vseh področij ponudbe (namestitve, gostinski 

objekt, športni objekti, naravne vrednote, kulturna dediščina, 

prevozniki,…). 

Priprava zahtev in kriterijev za izbor ponudnikov za vključitev v 

ITP.  

Priprava vprašalnikov za ocenjevanje kakovosti ponudnikov 

turističnih storitev po sklopih ponudbe – dokumentacija za 

terensko delo. 

Priprava in usposabljanje ljudi za ocenjevanje na terenu 

Organizacija projektnih srečanj, informacijskih akcij in delovnih 

sestankov z vključevanjem ponudnikov, razvojnih institucij.   

Ocenjevanje ponudnikov tur. storitev/kategorizacija turistične 

ponudbe na terenu glede na oblikovane kriterije.  

Predstavitev rezultatov ponudnikom.  

Objava rezultatov v lokalnih medijih. 

Ukrep se izvaja v okviru projekta Naravne vrednote Posavja v 

turistični ponudbi in je tudi sofinanciran iz tega naslova. 

NOSILEC Potrebno določiti 
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POLITIKA RAZVOJA 

TURISTIČNE MIKRO 

DESTINACIJE - 

UKREP 3 

VZPODBUJANJE NAČRTOVANJA, OBLIKOVANJA IN 

TRŢENJA INTEGRALNIH TURISTIČNIH PROIZVODOV 

CILJ Razvoj izdelkov in storitev, ki izraţajo izvirnost območja, ki 

bogatijo turistično ponudbo na mikro destinaciji. 

Spodbujanje razvoja mreţenja ponudnikov turističnih storitev po 

načelu javno zasebnega partnerstva in uresničevanje 

interaktivnega izvajanja vseh funkcij managementa turistične 

destinacije. 

VSEBINA/NAMEN Razvoj  produktov na mikro destinaciji in promocija. 

Razvoj spremljajočih dejavnosti in s tem ustvarjanja 

podjetniških priloţnosti ter novih delovnih mest. 

Razvoj storitev in izdelkov okolju prijaznega in trajnostnega 

turizma.  

Oblikovanje razvojnih načrtov trţenja in politik na podlagi 

oblikovane turistične destinacije. 

Usmerjanje razvojnih vzpodbud občine v projekte, ki bodo 

temeljili na javno zasebnem partnerstvu in v katerih bodo 

zasebni in javni ponudniki imeli aktivno vlogo, ne le z obveznim 

sofinanciranjem projektov, temveč tudi z jasno in aktivno vlogo 

pri izvedbi projektov.  

AKTIVNOSTI Pomoč ponudnikom pridobiti geografsko poreklo za posamezne 

izdelke, oblikovanje blagovnih znamk. Oblikovanje sonaravnih 

integralnih turističnih produktov. 

Priprava vsebin, cenikov, slikovnega materiala. 

Zasnova za promocijska gradiva. 

Zasnova in oblikovanje spletnega portala trţenja ali v okviru 

RDO. 

NOSILEC Potrebno določiti 
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POLITIKA RAZVOJA 

TURISTIČNE MIKRO 

DESTINACIJE - 

UKREP 4 

USPOSABLJANJE ZA PODROČJE MANAGEMENTA 

TURISTIČNE DESTINACIJE 

CILJ Zagotavljanje pravilnega razumevanja managementa turistične 

destinacije v strokovni turistični javnosti in na strani turističnih 

ponudnikov. 

Izboljšanje usposobljenosti za opravljanje funkcij managementa 

turistične destinacije na vseh nivojih. 

VSEBINA/NAMEN Spodbujanje usposabljanja in izobraţevanja za področje 

managementa turistične destinacije. 

AKTIVNOSTI Izvajanje promocije managementa turistične destinacije v 

strokovni turistični javnosti in med lokalnim prebivalstvom: 

workshopi na terenu, delovni sestanki, informacijske delavnice, 

okrogle mize. 

Sofinanciranje priprave učnih in strokovnih gradiv ter 

usposabljanja turističnih subjektov s področja managementa  

turistične destinacije. 

NOSILEC Potrebno določiti 

 
* Politika razvoja turistične destinacije 

Na turističnem območju igrajo najpomembnejšo vlogo turisti s svojim povpraševanjem  po ITP območja. ITP se 

začenja pri idejah in razvoju, dobri organizaciji ter vodenju kadrov, ki proizvod procesirajo in izvedejo tako, da 

se storitev ciljno poveže in s svojo atraktivnostjo, dobro marketinško mrežo in ustrezno infrastrukturo privabijo 

kar največ turistov. 

Pomembno vlogo pri tem odigra management turistične destinacije, ki je strateški pristop za doseganje 

konkurenčnosti turistične destinacije na globalnem trgu in sproža proces povezovanja, načrtovanja, ga 

organizira, izvaja in uresniči. Ker gradimo na konkurenčni, tržno usmerjeni in vodeni destinaciji, je potrebno, 

da se ta organizacijsko ustrezno oblikuje. Moderno organiziran destinacijski management tako prevzema vlogo 

osnovnega generatorja razvoja turizma na destinaciji, na receptivnih in emitivnih trgih ter tako postaja nosilec 

kompleksnega turističnega procesa, kar destinaciji omogoča pozitiven vpliv na trajnostni razvoj (povzeto po 

RNUST-u). 
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10.2 Politika razvoja človeških virov* 

POLITIKA RAZVOJA 

ČLOVEŠKIH VIROV - 

UKREP 1 

POSTAVITEV  SISTEMA TER RAZVOJ 

FUNKCIONALNEGA IZOBRAŢEVANJA IN 

USPOSABLJANJA, USKLAJENEGA S POTREBAMI 

TURISTIČNEGA GOSPODARSTVA  

CILJ Zagotavljanje kakovostne ponudbe izobraţevanja in 

usposabljanja na področju turizma s potrebami turističnega 

gospodarstva.  

Spodbujanje vseţivljenjskega učenja s turističnimi vsebinami 

namenjenimi turističnim ponudnikom in širši javnosti. 

Izboljšanje prilagodljivosti trga dela. 

Spodbujanje podjetniškega razvoja in povečanje konkurenčnosti.  

VSEBINA/NAMEN Sistematično ugotavljanje in določanje potreb za izobraţevanje, 

usposabljanje in delo v turizmu. 

Pomoč pri oblikovanju programov za usposabljanje in krepitev 

turistične kulture med lokalnim prebivalstvom in njegovo 

izobraţevanje  o lokalnih naravnih in kult. bogastvih. 

Izboljšanje usposobljenosti zaposlenih v turizmu. 

Oblikovanje dijakom in študentom »gostoljubne« mreţe 

turističnih podjetij za zagotavljanje (učinkovite) delovne prakse z 

oblikovanjem koncepta mentorstva v podjetjih. 

AKTIVNOSTI Izdelava modela za sistematično ugotavljanje in določanje potreb 

za izobraţevanje  in delo v turizmu ter informiranje. 

Oblikovanje programov izobraţevanj za potrebe turizma  

Spremljanje in razvoj osnovnega izobraţevanja o turizmu v 

osnovni šoli. 

Izobraţevanje lokalnih turističnih vodnikov in animatorjev. 

Oblikovanje koncepta mentorstva za izvajanje praktičnega 

izobraţevanja v podjetjih. 

NOSILEC Potrebno določiti 
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POLITIKA RAZVOJA 

ČLOVEŠKIH VIROV - 

UKREP 2 

POVEČANJE UGLEDA TURIZMA IN NJEGOVIH VPLIVOV 

V LOKALNEM OKOLJU 

CILJ Izboljšanje ugleda turizma v okolju. 

Razvoj turistične podjetniške kulture. 

VSEBINA/NAMEN Izboljšanje ugleda turizma v javnosti, predvsem med mladimi in 

lokalnim prebivalstvom ter s tem ustvarjanje za turizem 

prijaznega okolja na turistični destinaciji. 

Dviganje ravni pravilnega razumevanja turizma, njegovih 

vplivov na okolje in priloţnosti, ki jih ustvarja. 

Spodbujanje programov za krepitev turistične podjetniške kulture 

predvsem med mladimi in lokalnim prebivalstvom. 

Izboljšanje kakovosti človeških virov v podjetjih in povečanje 

atraktivnosti turističnega sektorja za zaposlene. 

AKTIVNOSTI Pridobitev sofinanciranja iz nacionalnih programov (razpisi) za 

krepitev turistične podjetniške kulture in za osveščanje lokalnega 

prebivalstva o turizmu, njegovih vplivih in priloţnostih, ki jih 

ustvarja. 

Oblikovanje sistematične izven šolske dejavnosti na področju 

turizma. 

Spodbujanje sodelovanja med vrtci in šolami, posebno na 

temeljnih turističnih območjih. 

Animiranje učencev za vključitev k predmetu Turistična vzgoja. 

Povezovanje turističnih podjetij, društev in vodstva šole na 

področju vzgoje mladih. 

Priprava delavnic in izobraţevanja o pomenu razvoja človeških 

virov za dejavnost turizma. 

NOSILEC Potrebno določiti 
 

* Politika razvoja človeških virov 

Turistična industrija, ki je delovno intenzivna storitvena industrija odvisna od socialnih in tehničnih veščin 

zaposlenih, njihovih spretnosti, predanosti delu in vedenju, v svetovnem merilu postaja najhitreje rastoč 

ekonomski sektor in hkrati največja industrija sveta, ki zaposluje veliko ljudi. Srečuje se s pojavom visoke 

fluktuacije zaposlenih, z visokimi stroški delovne sile in slabo učinkovitostjo zaposlenih. Zato je potrebno na 

področju turizma graditi na novi paradigmi razvoja človeških virov. Obravnava človeških virov v turizmu je bila 

doslej prepuščena splošnemu kadrovskemu znanju in ukrepom na tem področju. Vrsta in kakovost storitev, kot 

tudi zadovoljstvo in lojalnost gostov, so kritično odvisni od človeškega faktorja. Tudi skrb za gosta je močno 

odvisna od zmožnosti in motivacije zaposlenih, zato je pomembno, da vodje na vseh stopnjah turistične industrije 

ustrezno ravnajo z zaposlenimi. Izboljšanje kakovosti človeških virov oziroma investicije v ljudi predstavljajo 

najugodnejši način za izboljšanje turističnega proizvoda. Temeljno izhodišče politike razvoja človeških virov je, 

da je razvoj človeških virov odgovornost vseh javnih in zasebnih partnerjev ter civilne družbe s področja turizma 

in mora nastati kot konsenz vseh ključnih partnerjev, in sicer predstavnikov turističnega gospodarstva-

delodajalcev, zaposlenih v turizmu-lokalne skupnosti, izobraževalnih institucij in subjektov civilne družbe na 

področju turizma (povzeto po RNUST-u). 

 

 

 

 



 

60 

10.3 Politika trţenja in promocije*  

POLITIKA TRŢENJA 

IN PROMOCIJE - 

UKREP 1 

IZDELAVA MODELA  TRŢENJA IN PROMOCIJE TURIZMA 

TER SPODBUJANJE ŠIRJENJA MREŢE VKLJUČENOSTI  V 

TRŢENJSKI KONCEPT V OKVIRU DO POSAVJE 

CILJ Vzpostavitev modela trţenja na lokalnem nivoju, vključitev v 

regionalni nivo ter zagotavljanje uspešnega trţenja turizma v 

okviru DO Posavje,  usmerjenega na posamezne glavne ciljne 

trge. 

Vzpostavitev rezervacijskega sistema, prodaje  oblikovanih ITP 

preko spletnih orodij  in upravljanje s temi orodji ter vključevanje 

ponudnikov v sistem trţenja.  

Uvedba  interaktivne komunikacije in prenos informacij med 

ponudniki, DO  Posavje in razvojnimi institucijam s področja 

turizma.  

VSEBINA/NAMEN Izdelava modela  trţenja turizma.  

Razmejitev nalog in odgovornosti med institucijami, ki skrbijo za 

razvoj turizma.  

Vzpostavitev sistema trţenjskih provizij. 

Uvedba  spletnih orodij za trţenje in drugih  novih pristopov.  

Uvedba kartice  ugodnosti, popusti. 

Priprava promocijskih gradiv in načina komuniciranja s ciljnimi 

javnostmi.   

Spodbujanje partnerskega sodelovanja turističnih ponudnikov pri 

oblikovanju in skupnem trţenju ITP in tematskih turističnih 

proizvodov. 

AKTIVNOSTI Izdelava načrta trţenja turizma na območju občine Kostanjevica 

na Krki v skladu z usmeritvami DO Posavje, priprava in 

usklajevanje  letnih programov trţenja 

Oblikovanje ITP. 

Izdelava spletnega portala trţenja (rezervacijski sistem) in 

izvajanje trţenja (TIC, TIP, info točke, DO, TA). 

NOSILEC Potrebno določiti 
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POLITIKA TRŢENJA 

IN PROMOCIJE - 

UKREP 2 

VZPOSTAVITEV UPORABE SPLETNIH ORODIJ, SISTEMA 

- CRM 

CILJ Povečanje uporabe sodobnih orodij trţnega komuniciranja za 

zbiranje  potreb in ţelja turistov z namenom uporabe raziskav pri 

načrtovanju razvoja in izboljšav 

Obdrţati obstoječe goste in ponudnike ter pridobiti nove z 

namenom povečanja prodaje oz. dohodka. 

VSEBINA/NAMEN Spletni portali in internet postajajo pomembno in 

nenadomestljivo orodje za prenos infor. CRM je slabo obdelan v 

smislu upravljanja z informacijami in podajanja le teh - potrebno 

bi bilo, da so te obdelane na enostaven in preprost način, 

razumljive vsakomur ter da so vsi uporabniki s tem seznanjeni. 

Vzpostavitev lastnega spletnega turističnega portala, vključitev v 

bodoči regionalni portal ter podajanje ustreznih informacij in 

posredovanje podatkov na slovenski portal (www.slovenia.info). 

AKTIVNOSTI V okviru spletnih orodij vgraditi programsko opremo za CRM. 

Informiranje in usposabljanje turističnih subjektov o pomenu 

uvajanja sistema CRM. 

Spremljanje kakovosti in kaj se dogaja z gosti in kaj s 

turističnimi ponudniki. 

NOSILEC Potrebno določiti 

 

 

POLITIKA TRŢENJA 

IN PROMOCIJE - 

UKREP 3 

VZPOSTAVITEV SISTEMA PODPORE 

ORGANIZATORJEM RAZNOVRSTNIH PRIREDITEV 

CILJ Izkoriščanje potenciala prireditev za povečanje prepoznavnosti 

turistične ponudbe destinacije Kostanjevica na Krki. 

Urediti sistem pridobivanja dovoljenj. 

VSEBINA/NAMEN Vzpostavitev stranki (organizatorjem) prijaznejšega pridobivanja 

dovoljenj in elaboratov, zdruţenih za več prireditev. 

Podelitve koncesij organizatorjem ponavljajočih  se prireditev 

večjega pomena za promocijo destinacije. 

AKTIVNOSTI Vzpostavitev sistema podpore organizatorjem raznovrstnih 

prireditev.  

NOSILEC Potrebno določiti 

 
* Politika trţenja in promocije  

Politika trženja in promocije naj bo osredotočena predvsem na doseganje prve izkušnje z destinacijo, ki mora 

biti pozitivna. Z izdelanimi turističnimi proizvodi, usmerjenimi na turista in s pozitivno izkušnjo, se bo 

destinacija razvila v razvito turistično območje. Zadovoljstvo gostov izhaja iz velikega razkoraka med 

pričakovanji  in tem, kar so dobili. Pričakovanja se bodo s proaktivno vlogo turizma dvignila, zato bo potrebno 

za enako stopnjo zadovoljstva dvigniti nivo kakovosti turizma na območju. Na določenih ciljnih skupinah na 

točno določenih trgih je potrebno povečati prepoznavnost in pretrgati vez s stereotipi. Potrebno bo doreči, kateri 

so simboli območja, na katere se bo treba opreti z vidika promocije. Pri vlaganjih v trženje pa je potrebna 

inovativnost, podpora CRM, direktno trženje in vrhunsko spletno mesto, sama komunikacija pa naj bo 

osredotočena na medije, z izrazitimi profili turistov (povzeto po RNUST-u). 

http://www.slovenia.info/
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10.4 Politika trajnostnega razvoja*  

POLITIKA 

TRAJNOSTNEGA 

RAZVOJA - UKREP 1 

RAZVOJ INDIKATORJEV TRAJNOSTNEGA TURIZMA 

CILJ Spodbujanje razvoja in spremljanje uresničevanja trajnostnega 

razvoja. 

Opredelitev ključnih indikatorjev trajnostnega razvoja turizma 

na turistični destinaciji. 

Prepoznavno območje naravnih vrednot kot območja z 

ohranjeno naravo in s tem visoko biotsko pestrostjo. 

VSEBINA/ 

NAMEN 

Priprava podlag za razvoj in spremljanje trajnostnega razvoja 

turizma. 

Spodbuditev priprave prostorskih pogojev za razvojne potrebe. 

AKTIVNOSTI Oblikovanje integralnih sonaravnih turističnih produktov in 

izdelava blagovne znamke prepoznavnosti območja naravnih 

vrednot. 

Priprava potrebnih zahtev klasifikacije za turistično destinacijo. 

Vzpostavitev preverjanja zahtev trajnostnega razvoja na podlagi 

izbranih indikatorjev v turistični destinaciji. 

Oblikovanje učinkovitega sistema trţenja ITP območja naravnih 

vrednot. 

Oblikovanje razvojno raziskovalne skupine za trajnostni 

turizem. 

NOSILEC Potrebno določiti 

 

 

POLITIKA 

TRAJNOSTNEGA 

RAZVOJA - UKREP 2 

UREDITEV POGOJEV ZA RAZVOJ TURIZMA NA 

VAROVANIH OBMOČJIH / NATURA 2000 

CILJ Zagotovitev ugodnih pogojev za razvoj turizma na varovanih 

območjih ob hkratni zaščiti varovanju območij  »Nature 2000«. 

VSEBINA/ 

NAMEN 

Uskladitev funkcije varovanja z razvojno funkcijo na varovanih 

območjih. 

Izboljšanje preglednosti pogojev za poslovanje na varovanih 

območjih. 

Usposabljanje lokalnega prebivalstva za gospodarjenje, vodenje 

in izvajanje poslovnih in drugih turističnih dejavnosti v 

varovanih območjih. 

Pridobitev koncesij, podelitev upravljanja  

AKTIVNOSTI Pomoč pri pridobivanju dovoljenj, koncesij ali pridobitve 

objektov naravne dediščine v upravljanje  . 

Izdelava normativov, kriterijev in pogojev za razvoj turizma na 

varovanih območjih. 

Izvedba coniranja varovanih območij. 
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Delavnice in usposabljanja lokalnega prebivalstva za 

gospodarjenje v varovanem območju. 

Vodenje in izvajanje poslovnih in drugih turističnih dejavnosti 

na varovanih območjih. 

NOSILEC Potrebno določiti 

 
* Politika trajnostnega in regionalnega razvoja  

Turizem je velik uporabnik prostora, ki poleg storitev in blaga, ki jih na turističnem trgu ponujajo turistične in s 

turizmom povezane dejavnosti, trži tudi prostor oziroma okolje v širšem pomenu besede. Okolje v širšem smislu 

besede – kot osnovna turistična privlačnost – je podlaga in pogoj za razvoj sekundarne turistične ponudbe. 

Obstoj le-te povratno vpliva na osnovne turistične privlačnosti  in jih spremeni v primarno turistično ponudbo 

na destinaciji. 

Izhodišče strateške turistične politike sta geografski prostor ali turistična destinacija različnih dimenzij kot 

skupina enakopravnih ter med seboj povezanih in soodvisnih dejavnikov (ekonomskih, družbenih in okoljskih), 

kjer so določeni skupni cilji, ki morajo biti opredeljeni na osnovi enakopravnosti vseh treh dejavnikov in 

doseženi na koordiniran način. Z uravnoteženim ekonomskim, družbenim in okoljskim razvojem želimo doseči 

večji prispevek turističnega sektorja k ekonomski in socialni dobrobiti občanov ter k zadovoljstvu turistov. 

Trajnostni turizem ni neka posebna pojavna oblika turizma, ampak nova paradigma turistične politike in 

razvoja. Ključno je načrtovanje rabe prostora za turistične namene: neposredno s preudarnim umeščanjem in 

graditvijo turističnih objektov in posredno s skrbjo za ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine kot 

glavnih virov turističnega gospodarstva.  

Vlada RS je v Strategiji razvoja Slovenije do leta 2013 opredelila trajnostni razvoj kot enega od temeljnih načel 

razvoja Slovenije. Trajnostni razvoj turizma je kot temeljno načelo opredeljeno tudi v Zakonu o spodbujanju 

razvoja turizma - Ur. List RS, 02/04 (povzeto po RNUST-u).  
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10.5 Politika zagotavljanja kakovosti* 

POLITIKA 

ZAGOTAVLJANJA 

KAKOVOSTI -UKREP 1 

VZPOSTAVITEV SISTEMA KAKOVOSTI  

CILJ Povečevanje konkurenčne sposobnosti in zagotavljanje 

sprejemljivega kakovostnega nivoja.  

VSEBINA/ 

NAMEN 

Določitev zahtev za ponudnike in turistične vodnike. 

Priprava delavnic z namenom osveščanja pomena kakovosti. 

Priprava vprašalnikov za goste z namenom spremljanja in 

zagotavljanja  kakovosti. 

AKTIVNOSTI Priprava zahtev v obliki modelov.  

Priprava vprašalnikov.  

Popis stanja na terenu.  

Analiza stanja. 

Predstavitev rezultatov ponudnikom. 

Izvedba dopolnitev odstopanj s strani ponudnikov. 

Periodično presojanje ocenjevanja in izpolnjevanja zahtev. 

Priprava zahtev za turistične vodnike. 

Usposabljanje, ocenjevanje in vzdrţevanje kompetentnosti 

turističnih vodnikov. 

NOSILEC Potrebno določiti 

 

 

POLITIKA 

ZAGOTAVLJANJA 

KAKOVOSTI -UKREP 2 

PROGRAM ZA SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA 

TURISTOV 

CILJ Spodbujanje podjetniškega razvoja in povečanje 

konkurenčnosti. 

Zagotavljanje uspešnosti in učinkovitosti storitev. 

Ugotovitev trţnih niš in potreb turistov. 

Pozitivni trendi vračanja turistov. 

VSEBINA/ 

NAMEN 

Program temelji na spremljanju zadovoljstva turistov, ki se 

odraţa skozi: 

vprašalnike o zadovoljevanju njihovih potreb in priloţnostih 

za izboljšave ponudnikov (vprašalniki so v prvem delu 

splošni ki zadovoljujejo vse ponudnike, v drugem delu so 

specifični glede na klasifikacijo ponudnika), 

pozitivnih trendih vračanja turistov, 

osebnih razgovorov med ponudniki in turisti. 

AKTIVNOSTI Oblikovane metodologije za merjenje in zagotavljanje 

izpolnjevanja potreb in ţelja turistov. 

NOSILEC Potrebno določiti 
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* Politika zagotavljanja kakovosti 

Kakovost v turizmu opredeljujemo kot tisto tržno kategorijo in lastnost turističnega proizvoda, ki govori o 

doseganju/preseganju zahtev, katerega koncept ima posredne in neposredne učinke. Turistični proizvod je 

sestavljen iz petih komponent, ki vplivajo na zadovoljstvo ali nezadovoljstvo turista, in s tem za njega ustvarjajo 

vrednost: lokacija, zmogljivosti, ugled destinacije, cena in način izvajanja storitev. Ključ uspeha v turizmu so 

zadovoljni gostje. Zato je primarni cilj dvigniti kakovost proizvodov/storitev v turistični ponudbi obravnavane 

destinacije na vseh ravneh izvajanja storitev. Kakovost moramo obravnavati z vidika parcialnega turističnega 

proizvoda in z vidika turistične destinacije ter na drugi strani z vidika subjektov, ki nastopajo v ITP: to so 

ponudniki turističnih proizvodov in okolje s ponudbo naravnih, kulturnih in zgodovinskih znamenitosti; 

komunalna in socialna infrastruktura; ekonomska razvitost in prebivalci, ki živijo in delajo v tej turistični 

destinaciji. 

Razvoj kakovosti v turizmu je odločilno gibalo konkurenčnosti in tržne diferenciacije, saj lahko odločilno 

prispeva k večji prepoznavnosti, uspešnosti in k večjemu prihodku destinacije ali posameznega turističnega 

ponudnika. Blagovne znamke v turizmu imajo zato vse bolj pomembno vlogo na vseh ravneh: posameznih 

ponudnikov, proizvodov, območja ali destinacije. Razvoj kakovosti in konkurenčnosti pa je v prvi vrsti odvisen 

od zasebne podjetniške iniciative, pri čemer igra pomembno vlogo tudi država v iskanju, urejanju in nadziranju 

najnujnejših vidikov kakovosti (povzeto po RNUST-u). 

 

10.6 Politika razvoja informacijske tehnologije* 

POLITIKA RAZVOJA 

INFOR. TEHNOLOGIJE - 

UKREP 1 

RAZVOJ INTEGRALNEGA TURISTIČNEGA 

INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA LOKALNEM NIVOJU 

IN VKLJUČITEV V REGIONALNI SISTEM 

CILJ Povezovanje vseh ponudnikov v mreţo on line rezervacijskega 

sistema. 

Zagotoviti uspešno trţenje in razvoj turizma z uporabo 

sodobnih informacijskih tehnologij. 

Vključitev lokalne turistične ponudbe v regionalni spletni 

portal. 

VSEBINA/ 

NAMEN 

Zagotoviti sodobne informacijske podpore pri trţenju in 

razvoju turizma. 

AKTIVNOSTI Vzdrţevanje in nadgradnja turističnega informacijskega 

portala www.kostanjevica.si, posavje-turizem.com ter 

www.slovenia.info. 

Spodbujanje in pomoč lokalnemu turističnemu gospodarstvu 

pri vključevanju v spletni turistični informacijski sistem. 

Oblikovanje in vzpostavitev sistema za podporo odločanju 

turističnim subjektom na vseh ravneh. 

Uvedba mobilnih tehnologij kot podpora trţenju turistične 

ponudbe.  

NOSILEC Potrebno določiti 

 
* Politika razvoja informacijske tehnologije in komunikacije 

Razvoj novih tehnologij bo še naprej povzročal pomembne spremembe v turizmu, predvsem na področju storitev 

pri zagotavljanju informacij in podpori komuniciranju. V smislu razvoja turizma obstaja kar nekaj področij, na 

katera izjemno vplivajo nove tehnologije pri zagotavljanju konkurenčnih prednosti. Ta področja so: zbiranje in 

upravljanje z informacijami o turistih, CRM, promocija in marketing, e-poslovanje, mreženje, izobraževanje, 

dostop do informacij za podporo odločanju in drugo (povzeto po RNUST-u). 

 

http://www.slovenia.info/
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10.7 Politika razvoja poslovnega okolja in investicij* 

INVESTICIJSKA 

POLITIKA - UKREP 1 

PROSTORSKA UREDITEV RAZVOJA TURIZMA ZA  

IZVEDBO NAČRTOVANIH INVESTICIJSKIH 

PROJEKTOV Z UPOŠTEVANJEM TRAJNOSTNEGA 

RAZVOJA 

CILJ Priprava prostorske dokumentacije.  

Zagotovitev osnovne podlage za uspešno izvedbo 

načrtovanega investicijskega cikla. 

Zagotovitev ugodnih prostorskih pogojev za razvoj turizma v 

skladu z načeli trajnostnega razvoja. 

VSEBINA/ 

NAMEN 

Odpravljanje identificiranih kritičnih točk za izvedbo 

načrtovanega investicijskega cikla, ki so v neustrezni 

prostorski dokumentaciji  

Spodbuditev usklajenega prostorskega načrtovanja na lokalni 

ravni za potrebe turističnega razvoja. 

Spodbuditev priprave občinskih prostorskih strategij in 

izvedbenih prostorskih strategij in izvedbenih prostorskih 

aktov za razvojne potrebe turizma ob upoštevanju nosilne 

sposobnosti okolja. 

AKTIVNOSTI Priprava in izdelava  prostorske dokumentacije (prostorskih in 

izvedbenih aktov) za razvojne potrebe turizma na občinski 

ravni. 

NOSILEC Potrebno določiti 

 

 

 

INVESTICIJSKA 

POLITIKA - UKREP 2 

SPODBUJANJE INVESTICIJ V TURISTIČNO 

INFRASTRUKTURO  ZASEBNEGA SEKTORJA 

CILJ Izboljšanje kakovosti turistične infrastrukture, kot 

pomembnega dela ITP. 

VSEBINA/ 

NAMEN 

Spodbujanje investicijskega cikla na področju izgradnje novih 

ali prenove obstoječih nastanitvenih kapacitet in drugih 

turističnih projektov v segmentu malih in srednjih podjetij. 

Spodbujanje vlaganj v novo in v obnovo obstoječe turistične 

infrastrukture. 

AKTIVNOSTI Sofinanciranje priprave prijave na razpise ESRR  

NOSILEC Potrebno določiti 
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INVESTICIJSKA 

POLITIKA - UKREP 3 

INVESTIRANJE V JAVNO TURISTIČNO, PROMETNO, 

ŠPORTNO, MLADINSKO IN DRUGO ZA TURIZEM 

POMEMBNO INFRASTRUKTURO 

CILJ Izboljšanje kakovosti javne turistične, prometne in druge za 

turizem pomembne infrastrukture na mikro destinaciji 

Kostanjevica na Krki. 

VSEBINA/ 

NAMEN 

Spodbujanje priprave in izvedbe investicij v javno turistično 

infrastrukturo (kolesarske poti, tekaške proge, konjeniške poti, 

pohodniške poti, postajališča za avtodome,…) in drugo za 

turizem pomembno javno infrastrukturo (avtobusno 

postajališče, prometna infrastruktura, parkirna hiša,…), kot 

pomembnega elementa zagotavljanja kakovosti destinacije. 

AKTIVNOSTI Sofinanciranje investicij v javno turistično, prometno, 

komunalno in drugo infrastrukturo, pomembno za turizem. 

NOSILEC Potrebno določiti 

 

 

INVESTICIJSKA 

POLITIKA - UKREP 4 

SPODBUJANJE RAZVOJA JAVNO ZASEBNEGA 

PARTNERSTVA IN UVELJAVLJANJE PROJEKTNEGA 

NAČINA FINANCIRANJA VEČJIH INVESTICIJ V 

TURISTIČNO IN ŠPORTNO TURISTIČNO 

INFRASTRUKTURO  

CILJ Vzpostavitev modela javno zasebnega partnerstva za izvedbo 

zahtevnih investicijskih projektov na področju turistične, 

športno turistične infrastrukture. 

VSEBINA/ 

NAMEN 
Zagotavljanje ugodnejšega okolja za JZP za investiranje v 

velike turistične projekte. 

Projektno financiranje strateških turističnih projektov. 

AKTIVNOSTI Priprava projektov  športno turistične in druge infrastrukture 

za turistične namene, projektov  obnove kulturne dediščine. 

NOSILEC Potrebno določiti 

 

* Politika razvoja poslovnega okolja in investicij  

V zadnjem strateškem obdobju je bilo izvajanje investicijske politike sicer ocenjeno kot najboljši dosežek 

turistične politike Vlade RS, vendar kljub temu tudi na tem področju obstaja vrsta ovir, ki preprečujejo njeno 

učinkovito izvajanje. Investicijski cikel je bil v zadnjem obdobju najbolj intenziven  predvsem v velikih podjetjih, 

ki so ob sicer neugodnem  poslovnem in finančnem okolju v Sloveniji imela zadosten delež lastnega kapitala in 

predvsem znanje za pripravo izvedljivih projektov do konca leta 2006. Bistveno slabši je bil investicijski cikel v 

segmentu malih in srednjih podjetij ter na področju investicij v javno turistično in drugo infrastrukturo, 

pomembno za razvoj turizma (povzeto po RNUST-u). 
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10.8 Politika spodbujanja raziskav in razvoja v turizmu* 

POLITIKA 

SPODBUJANJA 

RAZISKAV IN 

RAZVOJA V TURIZMU - 

UKREP 1 

SPODBUDITEV RAZISKOVALNO RAZVOJNEGA DELA 

V TURIZMU 

CILJ Vzpostavitev sistema raziskovalno razvojne dejavnosti v 

turizmu. 

Povečanje razvoja in prenosa znanja v turistično 

gospodarstvo. 

VSEBINA/ 

NAMEN 

Povečanje vloge in pomena raziskovalne dejavnosti na 

področju turizma za dvig dodane vrednosti. 

Povečanje prenosa znanja v turistično gospodarstvo. 

Usposabljanje kadrov za raziskovalno delo. 

Izpolniti pogoje za razpise ESRR 

AKTIVNOSTI Priprava programa raziskovalnih tem za področje turizma. 

Sofinanciranje/štipendiranje podiplomskega in 

postdoktorskega študija in usposabljanja za raziskovalno delo. 

NOSILEC Potrebno določiti 

 

* Politika spodbujanja raziskav in razvoja v turizmu 

Razvoj turizma mora slediti trendom v svetu, če želimo povečati atraktivnost slovenskega turizma.  Zaradi teh 

temeljnih lastnosti turizma je nujno, da so turistične strategije na različnih ravneh zasnovane na raziskavah, na 

inovativnosti.  Spodbujanje investicij ESRR je omogočeno le inovativnim projektom.  Raziskave in razvoj morajo 

slediti ciljem strategije razvoja turizma na vseh nivojih (povzeto po RNUST-u). 
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11 PROGRAMI IN UKREPI ZA PODROČJE TURIZMA V OKVIRU REGIONALNEGA 

RAZVOJNEGA PROGRAMA 

Človek, ki skuša doseči svoje ideale,  

je podoben popotniku, ki se je povzpel na hrib;  

ko je prišel na vrh, ni bliže zvezdam, jih pa zato bolje vidi! 

(Tannery) 

 

11.1 Projekti v okviru Regionalnega razvojnega programa 

Občina Kostanjevica na Krki je vključena v strateške razvojne dokumente za področje turizma na nivoju regije in drţave, Regionalni razvojni 

program regije Posavje 2007-2013 v naslednjih programih in ukrepih predvideva:  

 

Zap. 

št. 

Naziv 

programa in 

ukrepa 

Naziv projekta Nosilec 

projekta 

Skupna 

vrednost 

projekta v 

000 EUR 

EU+drţava Občina Terminski načrt 

      2008 2009 2010 2011 2012 2013 

16. P1/U2 Izdelava projektne 

dokumentacije in 

izgradnja 

komunalne 

infrastrukture 

obrtne cone 

Kostanjevica na 

Krki 

Občina 

Kostanjevica 

na Krki 

462 0 462 X X X X      

26. P1/U4 Izgradnja športno-

rekreacijskega 

kompleksa v 

Občina 

Kostanjevica 

na Krki 

827 132 694 X X X X X  
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Kostanjev. na Krki 

30. P4/U2 Izgradnja in obnova 

komunalne 

infrastrukture 

Prekopa 

Občina 

Kostanjevica 

na Krki 

2.487 808 1.679 X X X X X X 

37. P4/U6 Obvoznica 

Kostanjevica na 

Krki 

Občina 

Kostanjevica 

na Krki 

8.183 7.131 1.052 X X X X   

 

 

11.2 Individualni projekti 

ZAP.

ŠT. 

POBUDA LOKACIJA TERMIN 

1. Zdraviliška vas toplice Kostanjevica na Krki k.o. Kostanjevica na Krki, naselje 

Kostanjevica na Krki 

2009 - 2010 

2.  a) Sprememba namembnosti zemljišča za izgradnjo 

apartmajskega naselja,  

k.o. Kostanjevica na Krki, naselje 

Kostanjevica na Krki  

2007 - 2010 

  b) Postavitev objektov in prodaja domačih pridelkov  2008 - 2009 

3. Turizem v zidanicah k.o. Kostanjevica na Krki, naselje Oštrc 2008 - 2011 

4. Turizem v zidanicah Kostanjevica na Krki, naselje Oštrc 2008 

5. Turizem ob reki Krki (postajališče za avtodome, prostor za 

kampiranje, čolnarna, vzletišče za toplozračne balone, prostor za 

prireditve)                                                              

k.o. Kostanjevica na Krki, naselje 

Kostanjevica na Krki 

2008 - 2012 

6. Turizem ob reki Krki (objekti za izkoriščanje termalne vode, 

športni in gostinski objekti, prostor za kampiranje in ostali 

spremljajoči objekti za izvajanje vseh vrst športnih, rekreacijskih 

in zdravstvenih dejavnosti) 

k.o. Kostanjevica na Krki, naselje Karelče 2008- 2010 

7. Projekt izkoriščanja biomase k.o. Kostanjevica na Krki 2011-2013 
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8. Hotel s poslovno in welness ponudbo objekt sedanjega kulturnega doma 2010 

9.  Apartmajsko naselje (ponudba za konjenike) k.o. Kostanjevica na Krki, naselje Dobe 2009-2013 

10. Prenova dvorca Dobrava pri Kostanjevici na Krki k.o. Kostanjevica na Krki, naselje 

Dobrava 

2008-2015 

11. Turistični kompleks na podeţelju k.o. Kostanjevica na Krki, naselje 

Vodenice 

2010-2013 

 

11.3 Javni projekti (nosilec Občina Kostanjevica na Krki) 

ZAP.

ŠT. 

POBUDA LOKACIJA TERMIN VREDNOST V EUR 

1. Ureditev pešpoti  na relaciji Kostanjevica na Krki – 

Galerija Boţidar Jakac – 

Kostanjeviška jama 

2011 

 

5.000 

2. Ureditev nabreţin ob reki Krki in javne 

dostope do reke Krke 

ob reki Krki 2010 3.000 

3. Nakup splava in čolnov   2011 3.000 

4. Ureditev javnih vodnjakov in napajališč 

v posameznih vaseh 

 2009-2013 2.000 

5. Postavitev enotnih označevalnih tabel: 

označitev ulic, pomembnih objektov, 

pešpoti, turističnih točk 

po celotni občini Kostanjevica na Krki 2009-2013 5.000 

6. Obnova kolesarskih poti, pohodniških 

poti in vzpostavitev konjeniških poti 

po celotni občini Kostanjevica na Krki 2010-2012 2.000 

7. Ureditev postajališča za avtodome  Gmajna 2009-2010 3.000 

8. Adaptacija Osnovne šole in Straţnega 

stolpa v Črneči vasi ter vključitev 

ustreznih vsebin 

Črneča vas 2010-2011 560.000 
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9. Hortikulturna ureditev  mesta Kostanjevice na Krki in okolice 2009-1013 5.000 

10. Celostna grafična podoba (npr. labod, 

čestitke) 

 2009 1.000 

11. Postavitev otroških igral, košev za smeti, 

lesenih parkovnih klopi 

»otok«  Kostanjevica na Krki, 

»gmajna« Kostanjevica na Krki, po 

starem mestnem jedru 

2008-2013 10.000 

12. Postavitev pločnikov  do Galerije Boţidar Jakac, do 

zdravstvenega doma, do bencinskega 

servisa Petrol 

2010-2013 10.000 

13. Ureditev parkirišč za osebne avtomobile 

in avtobuse  

pri pokopališču, kjer je tudi izhodišče 

za Kostanjeviško jamo in Osnovno 

šolo 

2010-2013 10.000 

14. Ureditev večjega prireditvenega prostora pri zdravstvenem domu 2009-2013 5.000 

15. Postavitev avtobusnega postajališča  pri zdravstvenem domu 2009-2013 2.000 

16. Promocija: Postavitev infitela, izdelava 

turističnega vodnika, zemljevida s 

turističnimi ponudniki, razglednic, 

turističnega nabiralnika, multivizij (v 

Lamutovem likovnem salonu, kjer bo 

sedeţ TIC, v Galeriji Boţidar Jakac, v 

Kostanjeviški jami, v Osnovni šoli) 

infitel poleg TIC – Lamutov likovni 

salon 

2010 5.000 

17. Priprava odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda za turizem oz. ustrezne 

organizacijske strukture (nosilca razvoja 

turizma) in otvoritev  

v prostoru Lamutovega likovnega 

salona 

2009-2013 1.000 

18.  Nakup lesenih stojnic za celovito 

ponudbo društev ob raznih prireditvah 

po starem mestnem jedru  2009 5.000 

19.  Ostalo (stojala za kolesa, stebrički, 

kovane verige) 

»otok« Kostanjevica na Krki, 

pokopališče 

2009-2013 5.000 
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12 AKCIJSKI PLAN IN METODOLOGIJA IZVAJANJA 

STRATEGIJE 

Bodočnost ni odvisna od prognoz, od upanj in od želja,  

temveč od lastne volje obvladati bodoče probleme. 

(dr. Alexis Stravs) 

 

Akcijski načrt  izvajanja politik, ukrepov in aktivnosti je samostojen dokument, ki se sprejme 

z letnim načrtom delovanja subjekta, ki skrbi za razvoj turizma v občini Kostanjevica na Krki. 

V nadaljevanju podajamo tabelo za pregled teh aktivnosti, kjer so upoštevani predvsem 

ukrepi, ki pomenijo boljšo organizacijo turizma na lokalnem in posledično tudi na 

regionalnem nivoju. Nekateri ukrepi so trajne narave, drugi pa imajo zgolj enkraten značaj in 

bodo izvedeni po posameznih letih. Projekti javno zasebnega partnerstva se bodo pojavljali 

občasno in bodo opredeljeni v proračunu občine. Del ukrepov se ţe izvaja v sklopu Občine 

Kostanjevica na Krki, v okviru TIC, ki deluje v  sklopu Galerije Boţidarja Jakca, CPT Krško, 

posameznih društev ter partnerjev v okviru projekta Naravne vrednote Posavja v turistični 

ponudbi, ki ga vodi RRA Posavje.  

 

Strategija med drugim vključuje tudi izgradnjo infrastrukture s področja kulturnih dejavnosti, 

športa in komunalne infrastrukture.  

 

Poseben sklop pa zajemajo individualni projekti na področju celotne turistične infrastrukture, 

pri čemer bo potrebno pridobiti sredstva iz drţavnih in evropskih virov (ESS, ESRR). Občina 

bo potencialnim investitorjem nudila podporo pri iskanju partnerjev in jih po svojih močeh 

vzpodbujala pri naloţbah v storitve. Seveda pa občina sredstev ne bo vlagala v razvoj 

zasebnih turističnih storitev. Sodobni turistični trendi nakazujejo, da je za razvoj turizma na 

destinaciji pomembno soţitje in skladen razvoj podporne infrastrukture in investicij ter 

proizvodov usmerjenih v turistično panogo.  

 

Ukrepi, ki se nanašajo na javne investicije, bodo opredeljeni z vsakoletnim proračunom 

občine Kostanjevica na Krki. 

 

Na enak način se bodo izvajale tudi aktivnosti, opredeljene v Strategiji razvoja turizma za 

prihodnja leta do leta 2013, letno pa se bo določala dinamika izvajanja strategije v letnih 

akcijskih načrtih. 
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ZAP. 

ŠT. 

POLITIKA UKREPI TERMIN PO LETIH 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. POLITIKA 

RAZVOJA 

TURISTIČNE 

DESTINACIJE 

1. Nadgradnja modela organiziranosti turizma na 

lokalni ravni. 

* *    

2. Identifikacija turističnega območja  * *    

3. Vzpodbujanje načrtovanja, oblikovanja in trţenja 

integralnih turističnih proizvodov. 

* *    

4. Usposabljanje za področje managementa turistične 

destinacije. 

* * * * * 

2.  POLITIKA 

RAZVOJA 

ČLOVEŠKIH 

VIROV 

1. Postavitev sistema ter razvoj funkcionalnega 

izobraţevanja in usposabljanja, usklajenega s potrebami 

turističnega gospodarstva. 

* * * *  

2. Povečanje ugleda turizma in njegovih vplivov v 

lokalnem okolju. 

* * * * * 

3. POLITIKA 

TRŢENJA IN 

PROMOCIJE 

1. Izdelava modela trţenja in promocije turizma ter 

spodbujanje širjenja mreţe vključenosti v trţenjski 

koncept v okviru DO Posavje. 

 * *   

2. Vzpostavitev sistema - CRM.  * *   

3. Vzpostavitev sistema podpore organizatorjem 

raznovrstnih prireditev. 

* * * * * 

4. POLITIKA 

TRAJNOSTNEGA 

RAZVOJA 

1. Razvoj indikatorjev trajnostnega turizma. *     

2. Ureditev pogojev za razvoj turizma na varovanih 

območjih / Natura 2000. 

* * * * * 

5. POLITIKA 

ZAGOTAVLJANJA 

KAKOVOSTI 

1. Vzpostavitev sistema kakovosti.   * *  

2. Program za spremljanje zadovoljstva turistov. * * * * * 
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6. POLITIKA 

RAZVOJA 

INFORMACIJSKE 

TEHNOLOGIJE 

1. Razvoj integralnega turističnega informacijskega 

sistema na lokalnem nivoju in vključitev v regionalni 

sistem. 

* *    

7. POLITIKA 

RAZVOJA 

POSLOVNEGA 

OKOLJA IN 

INVESTICIJ 

1. Prostorska ureditev razvoja turizma za izvedbo 

načrtovanih investicijskih projektov z upoštevanjem 

trajnostnega razvoja. 

* * * * * 

2. Spodbujanje investicij v turistično infrastrukturo 

zasebnega sektorja. 

* * * * * 

3. Investiranje v javno turistično, prometno, športno, 

mladinsko in drugo za turizem pomembno 

infrastrukturo 

* * * * * 

4. Spodbujanje razvoja javno zasebnega partnerstva in 

uveljavljanje projektnega načina financiranja večjih 

investicij v turistično in športno turistično 

infrastrukturo. 

* * * * * 

8. POLITIKA 

SPODBUJANJA 

RAZISKAV IN 

RAZVOJA V 

TURIZMU 

1. Spodbuditev raziskovalno razvojnega dela v turizmu. 

 

* * * * * 
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13 ZAKLJUČEK 

Če želite izvedeti, kaj je človeku v življenju najpomembnejše,  

potem opazujte, kam vlaga svoj čas in denar,  

kajti tam je tudi njegovo (njeno) srce. 

(Iz dnevnika novodobnega milijonarja…) 

 

Strategija razvoja turizma na mikro destinaciji Kostanjevica na Krki naj postane vodilo vsem, 

ki se na destinaciji ukvarjajo s turizmom in tudi drugim, ki na to področje posegajo le 

posredno. Postane naj vodilo za načrtovanje dela občine in naj bo ţiv dokument, ki se bo 

prilagajal aktualnim trendom. 

 

Izhodišča za Strategijo razvoja turizma na območju občine Kostanjevica na Krki izvirajo iz  

RNUST 2007-2011 in so v skladu z regionalnimi strateškimi razvojnimi dokumenti, in sicer z 

RRP Posavje 2007-2013 in RPP Posavje 2003-2010, ki poleg ostalih prioritet kot prioriteto 

izpostavljata tudi turizem. Predvsem pa je v skladu s politiko razvoja DO Posavje. Ti 

dokumenti so pomembni tudi za črpanje sredstev strukturnih skladov in sklada za razvoj 

podeţelja EU. Področje turizma je s tem dokumentom dovolj nazorno in kvalitetno obdelano 

ter sledi potrebam ponudnikov turizma in usmeritvam občine Kostanjevica na Krki.  

 

Z zaključkom tega dokumenta, ki usmerja razvoj turizma na destinaciji Kostanjevica na Krki, 

se začenja konkretno delo za izvedbo zastavljenih ciljev, politik in projektov z nosilci in 

partnerji. Usmeritve naj omogočijo bolj enoten način upravljanja v turizmu, še bolj pa naj se 

okrepijo tudi povezave za sodelovanje med lokalnim prebivalstvom, investitorji, akterji na 

področju turizma, društvi in občino. Za uspešno izvedbo zastavljenih ciljev vse udeleţence 

čaka veliko dela, saj brez človeške note zapisane usmeritve ne bodo zaţivele in ne bodo imele 

učinkov. Le, če bodo sami prebivalci destinacije začutili, da ima izvedba zastavljenih 

usmeritev in programov smisel, se bodo pokazali rezultati tudi na terenu. Toda ne pričakujmo 

rezultatov jutri, kajti v usmeritve, ki so navedene v dokumentu, bo potrebno vloţiti predvsem 

dosti dela, pa tudi kapitala.  

 

Strategija bo dejansko zaţivela, ne le, če jo bosta politična in gospodarska javnost sprejeli, 

temveč če bo vzpostavljen sistem stalnega uveljavljanja sprejetih strateških usmeritev. V ta 

sistem mora biti vključen tako javni kot podjetniški interes. Poleg sistema organiziranosti je 

za zagotavljanje spodbujanja razvoja turizma potrebno zagotoviti tudi sistemske vire ter jasen 

in ciljno usmerjen sistem spodbud. 

 

Osnovni princip, ki je predlagan v Strategiji razvoja turizma na mikro destinaciji Kostanjevica 

na Krki je zagotavljanje trajnostnega, uravnoteţenega in sonaravnega razvoja turizma, 

osredotočenega na razlikovalno in razpoznavno moč ponudbe.  

 

Za zagotovitev uspešnosti implementacije sprejete strategije je potrebno aktivnosti pričeti 

izvajati takoj, še prej pa je potrebno zadostiti nujnim predpogojem: 

 vzpostaviti destinacijski management (JZP) na lokalni ravni, močne blagovne znamke, 

vezane na osnovno idejo destinacije z usklajenim nastopom vseh akterjev in se povezati v 

DO Posavje ter nadalje v RDO; 

 določiti nosilca razvoja turizma z visoko usposobljenim in motiviranim kadrom, ki bo 

izvajal naloge v skladu s Strategijo razvoja turizma v občini Kostanjevica na Krki; 
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 vzpostaviti sistem strateškega kontrolinga v okviru občine, občinske uprave, občinskega 

sveta 

 pripraviti strateške in poslovne načrte za posamezne projekte, kjer je to ustrezno; 

 neprestano komunicirati z lokalnim prebivalstvom; 

 seznanjati in animirati javnost ter pridobiti nosilce programov; 

 ciljno usposobiti potencialne izvajalce programov; 

 oblikovati in izvajati ciljno promocijo; 

 zagotoviti sistem oblikovanja in prodaje turističnih produktov destinacije; 

 vzpostaviti sistem razvojnih spodbud; 

 še posebej spodbujati k razvoju turizma druţinska podjetja (model, ki zelo dobro ţivi v 

tujini); 

 zagotoviti sistem javnega (druţbenega) in strokovnega spremljanja implementacije 

strategije. 

 

Druga pot, ki lahko postane uspešna, pa nakazuje učni in bolj teoretični primer, da 

Kostanjevica na Krki potrebuje močnega investitorja, domačega ali tujega, ki bo v destinacijo 

vloţil kapital in nadaljeval z ţe začetimi investicijskimi projekti ter trţil turistično ponudbo. 

Ta investitor naj bi na daljši rok prevzel tudi vajeti vodenja in razvoja turizma na destinaciji,  

ki v celoti zahteva profesionalne in inovativne pristope. In ko rezultate vidi in začuti lokalno 

prebivalstvo in ponudniki v njej, se le-ti vključijo v utečen sistem. 

 

 

 

Kostanjevica na Krki se z bogato kulturno in naravno dediščino in svojstva mesta na 

otoku, z neposredno okolico in drugimi turističnimi viri – termalno vodo, uvršča med 

najpomembnejše turistično potencialne destinacije v Sloveniji, z moţnostjo in pogoji, da 

se razvije v kulturno in turistično središče z drugo spremljajočo ponudbo predvsem za 

tranzitne goste ter izletnike, vzporedno s tem pa postane središčni center kulture in 

turizma regije Posavje. 
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SLOVAR UPORABLJENIH  KRATIC IN TUJIH IZRAZOV 

 

RNUST           Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 

CPT Krško     Center za podjetništvo in turizem Krško 

RRA Posavje    Regionalna razvojna agencija Posavje 

ZPT Breţice     Zavod za podjetništvo in turizem Breţice 

KŠTM Sevnica   Zavod za kult., šport, turizem in mladinske dejav.  

CRP Posavje    Center za razvoj podeţelja Posavje 

STO     Slovenska turistična organizacija 

TZS      Turistična zveza Slovenije 

TIC     Turistično informacijski center 

TA     Turistična agencija 

RNUST    Razvojni načrt in usmeritve Slovenskega turizma 

RRP     Regionalni razvojni program 

RPP     Razvojni program za podeţelje 

SWOT               Prednosti, slabosti, priloţnosti in groţnje 

ITP     Integralni turistični proizvod 

DO                                                     Izraz, ki v nadgrajenem modelu slovenskega turizma       

                                                           pomeni destinacijsko organizacijo (angl. destination   

                                                           management company - DMC) 

JZP     Javno zasebno partnerstvo 

ESS     Evropski socialni sklad 

ESRR     Evropski sklad za regionalni razvoj 
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PRILOGA 

Raziskava o razvoju turizma v občini Kostanjevica na Krki (povzeto po magistrskem delu 

Model razvoja turizma v novo nastali občini Kostanjevica na Krki, L.-M. Colarič-Jakše, 

2007)  

 

Anketa izpostavlja zanimanje odnosa prebivalcev novo nastale občine Kostanjevica na Krki in 

tamkajšnjih zaposlenih do nadaljnjega razvoja turizma, ali so pripravljeni sodelovati pri 

razvoju in kakšno organizacijo pričakujejo v prihodnje, kakšne moţnosti in priloţnosti ima 

Kostanjevica na Krki, da postane modena turistična destinacija ter na podlagi teh ugotovitev 

pripravili model razvoja turizma za občino Kostanjevico na Krki. 

Slednja vprašanja in tovrstna ocenjevanja stališč domačinov so ključnega pomena, saj je 

ravno od ljudi na destinaciji odvisno ali bodo turizem sprejeli za svojo panogo ali ne. Nadvse 

enostavno je opevati turistično ponudbo in potenciale, toda če domačini ne ţivijo s turizmom 

in se ne vţivijo v ta sistem, potem je zaman razmišljati o turizmu kot perspektivni panogi 

destinacije in postavljati njegov model razvoja.  

 

Pri obdelavi podatkov je uporabljena metoda Likertove lestvice, kjer od izprašanca terjamo, 

da v zvezi z vsako trditvijo izrečejo stališče. Anketa je bila sestavljena tako, da je v prvem 

delu najprej vsebovala 27 trditev, ki vplivajo na razvoj turizma v občini Kostanjevica na Krki 

ali pa so z njim posledično povezane. Nato so sledila štiri področja gospodarskih panog, ki so 

jih anketiranci razvrščali po pomembnosti glede na vlogo, ki jo imajo pri razvoju turizma. 

Naslednje štiri trditve so se nanašale na vodenje razvoja turizma v okviru neke organizacijske 

oblike oziroma trditev, da za turizem ni potrebna posebna institucija, vodenje in koordinacija. 

26 trditev se je nanašalo na pomembnost elementov naravne in kulturne dediščine za nadaljnji 

razvoj turizma. Naslednjih 15 trditev pa je opredeljevalo pomembnost nadgradnje nekaterih 

turističnih projektov za perspektivnejši in donosnejši razvoj turizma. Ob koncu pa še podatki 

o anketiranih osebah, ali je oseba prebivalec Kostanjevice na Krki, spol, starost, stopnja 

izobrazbe in status zaposlenosti.  

 

V raziskavi mnenj in stališč o nadaljnjem razvoju turizma v kraju je sodelovalo 200 

anketirancev obeh spolov. Zaradi nepopolnih, delno izpolnjenih in drugih nepravilnosti je bilo 

izločenih 34 anket, tako da je obravnavanih 166 pravilno izpolnjenih anketnih vprašalnikov. 

Ciljna skupina raziskave je bilo lokalno prebivalstvo novo nastale občine Kostanjevica na 

Krki, staro nad 18 let, v obdobju od 14. junija 2007 do 11. avgusta 2007.  Večina anketirancev 

so bili prebivalci Kostanjevice na Krki, in sicer 79 %, 21 % anketirancev pa je predstavljala 

populacija, ki je zaposlena v Kostanjevici na Krki, vendar v tej občini ne ţivi, pač pa se vozijo 

v kraj na delo.  
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Predstavitev rezultatov 

 Vzorec 

Anketiranih je bilo 166 oseb, večinoma prebivalcev Kostanjevice na Krki (79 %) v obdobju 

od 14. junija 2007 do 11. avgusta 2007. V nadaljevanju predstavljamo nekatere značilnosti 

vzorca. 

moški

44%

ženski

56%

 
Slika 1: Struktura anketirancev glede na spol 

 

Struktura po spolu je dokaj uravnoteţena, nekaj večji deleţ je ţensk (56 %). 
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Slika 2: Struktura anketirancev glede na starost 

 

Največji deleţ anketirancev se nahaja v starostnem razredu do 25 let (27,7 %), dobra petina 

(21,1 %) pa je starih od 26 do 30 let. Anketiranci v starosti od 36 do 45 let predstavljajo 17,5-

odstoten deleţ, anketiranci v starosti od 46 do 55 let pa 23,5-odstotni deleţ. Slabše so 

zastopani starejši občani, saj je v vzorec zajetih le 6 % v starosti od 56 do 65 let in le 4 % 

starejših od 65 let. 
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Slika 3: Struktura anketirancev glede na stopnjo izobrazbe 

 

Anketirane osebe so nadpovprečno izobraţene, saj ima večina anketirancev dokončano 

srednjo šolo (53 %), več kot četrtina pa ima bodisi višjo oziroma visoko šolo (12,7 %), bodisi 

fakulteto (12,7 %) ali pa magisterij oziroma doktorat (0,6 %). Skromno so zastopane osebe, ki 

imajo opravljeno le osnovno šolo (7,8 %), deleţ poklicno izobraţenih pa je 13,8-odstoten. 
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Slika 4: Struktura anketirancev glede na zaposlitveni status 

 

Večina anketirancev je zaposlenih (63,3 %), petina pa je še šolajočih; študentje predstavljajo 

13,9-odstotni deleţ v vzorcu, dijaki pa 6-odstotni. Upokojenci so zastopani v 10,8-odstotnem 

deleţi, ostali pa (8 %) pa so bodisi nezaposleni ali pa jih ne moremo razvrstiti v nobeno od 

navedenih kategorij, oblikovanih glede na zaposlitveni status. 

 

Značilnosti vzorca delno odstopajo od populacije, predvsem je podreprezentirana skupina 

starejših in niţje izobraţenih oseb, kar moramo upoštevati pri nadaljnji interpretaciji 

rezultatov. 
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 Analiza anketnih odgovorov 

a) Splošna podpora razvoju turizma v Kostanjevici na Krki 

 

Najprej nas je zanimalo, kako so prebivalci Kostanjevice na Krki in tisti, ki tam delajo, 

naklonjeni razvoju turizma.  
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Slika 5: Povprečna vrednost podpore razvoju turizma 

 

Izkaţe se, da so prebivalci izredno naklonjeni razvoju turizma v občini, saj je povprečna 

ocenjena vrednost na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) kar 4,6. 

Omenimo še, da nihče od 166 anketirancev v celoti ne nasprotuje razvoju turizma, le eden 

delno (ocena 2), 8,4 % jih je namenilo srednjo vrednost 3, skoraj četrtina (24,1 %) vrednost 4, 

dve tretjini (66,9 %) pa se jih z razvojem turizma popolnoma strinja (Priloga, Preglednica 1).  

 

Podrobnejšo analizo glede na sociodemografske značilnosti respondentov smo naredili s t 

testom za neodvisne vzorce v primeru dveh kategorij in z analizo variance v primeru več 

kategorij. Izkaţe se, da so razvoju turizma v občini malce bolj naklonjeni moški in – 

presenetljivo – s starostjo narašča podpora turizmu. Razlik glede na spol in starost vseeno ne 

moremo statistično potrditi, ker so premajhne, se pa nakazujejo. Statistično pomembne razlike 

pa se pokaţejo glede na zaposlitveni status, kjer največjo podporo razvoju turizma izkazujejo 

ravno upokojenci (4,89), sledijo študenti (4,74), nato zaposleni (4,74), najmanj pa turizem 

podpirajo dijaki (3,9). Razlog je morda v tem, da se še ne zavedajo prednosti, ki bi jih prinesel 

turizem, med drugim tudi moţnost novih zaposlitev itd. F statistika znaša 4,3 pri manj kot 1-

odstotnem tveganju (Priloga, preglednice od 2 do 11). 

 

b) Posledice razvoja turizma v Kostanjevici na Krki 

 

Anketiranci so ocenjevali 23 trditev na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se 

strinjam), kako bi razvoj turizma vplival na ţivljenje občanov in na samo občino. V 

nadaljevanju so prikazane povprečne vrednosti ocen. 
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Slika 6: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o vplivih turizma 

 

V splošnem lahko rečemo, da vidijo anketiranci več pozitivnih kot negativnih učinkov 

turizma, saj so pozitivne trditve ocenjene v povprečju višje kot negativne. Z zelo visoko 

povprečno oceno sta bili ocenjeni trditvi Več investicij in Več delovnih mest (4,5), torej 

vsesplošen gospodarski razvoj občine. Anketiranci tudi verjamejo, da se bo z razvojem 

turizma povečala prepoznavnost občine in da se bodo povečale nočitvene kapacitete, 

predvsem v naravnem okolju (4,4). Strinjajo se tudi, da se bo z razvojem turizma oţivljala 

tradicija in tako postala bolj poznana, bolj bodo strokovno usposobljeni lokalni turistični 

vodniki, pogostejše bodo zabavne prireditve, povečala se bo gostinska ponudba in tudi cestna 

infrastruktura se bo izboljšala (4,3). Predvidevajo tudi, da se bo izboljšalo sodelovanje in 

povezanost občanov in večja bo ponudba kulturnih prireditev (4,2). Z visoko povprečno 

oceno sta bili ocenjeni tudi trditvi Večja medijska vključenost in Pospešila se bo izgradnja 

komunalne infrastruktura (4,1). Z nekaj slabšo povprečno oceno sta bili ocenjeni trditvi  

Povečala se bo avtonomija občine in večja ponudba v trgovinah (3,9). Anketiranci se tudi 

precej strinjajo, da bo prišlo do obujanja bogatih zgodb o mestu (3,8) in da se bo ţivljenje 

moderniziralo (3,7). 
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Naslednje trditve se nanašajo na negativne vidike vplivov turizma, ki so povečini ocenjene s 

povprečno vrednostjo okoli 3, kar predstavlja sredino ocenjevalne lestvice, torej srednjo 

stopnjo strinjanja. Anketiranci se tako najbolj strinjajo, da bo turizem imel negativen vpliv na 

ţivljenje mladostnikov, da se bodo cene turističnih storitev zvišale in da se bo pričelo 

opuščanje tradicionalnega načina ţivljenja (3,3). Malce manj se strinjajo, da bo zato manj 

mirnega načina ţivljenja in da bo to negativno vplivalo na ţivljenje starejših občanov (3,2). 

Najmanj pa verjamejo, da se bodo cene neturističnih storitev podraţile (3,1). 
 

V splošnem lahko rečemo, da anketiranci verjamejo v pozitivne vplive, ki bi jih prinesel 

razvoj turizma, zavedajo pa se tudi negativnih posledic, vendar jih ne ocenjujejo kot zelo 

pereče. Za razvoj turizma je zelo pomembno, da mu je prebivalstvo naklonjeno in v primeru 

Kostanjevice na Krki to lahko potrdimo. 
 

Da bi laţje analizirali odgovore glede na sociodemografske značilnosti anketirancev, smo 

trditve zdruţili v dimenzije, pri tem pa smo si pomagali s faktorsko analizo. Uporabili smo 

metodo glavnih osi (ang.: Principal Axis Factoring) in pravokotno rotacijo (ang.: Varimax). 

Zaradi velikega števila trditev (24) smo zaradi nizkih korelacij z ostalimi trditvami izločili 

dve, to sta Manj mirnega ţivljenja in Opuščanje tradicionalnega načina ţivljenja, vendar ker 

smo ocenili, da sta zelo pomembni, smo se odločili, da vsaka predstavlja svojo dimenzijo. 

Ostale dimenzije pa smo oblikovali na podlagi faktorskih uteţi. 

Kot kriterij za število faktorjev smo vzeli lastno vrednost nad 1, pomagali pa smo si tudi z 

diagramom lastnih vrednosti, ki pa kaţe 4 zelo izrazite faktorje, vendar če se odločimo za to 

število faktorjev, nekatere trditve vsebinsko ne sodijo skupaj in tudi deleţ pojasnjene variance 

je majhen (40 %). Tako se odločimo za 6 faktorjev, s katerimi pojasnimo skoraj polovico 

celotne variance spremenljivk (48,2 %). 

 

Preglednica 1: Dejavniki razvoja turizma - faktorske uteţi po pravokotni rotaciji 
 

  

FaKtorji 

Negativen 

vpliv na 
ţivljenje 

mladih in 

starejših 

Izboljšanje 
infrastruktur

e, povečanje 

investicij 

Medsebojno 

sodelovanje 

in promocija 

Večja 

uveljavljenos
t in 

samostojnost 

t občine 

Povečanje 

zabavne, 
kulturne in 

gostinske 

ponudbe 

Povišanje 

cen 

Na splošno negativen vpliv na ţivljenje starejših občanov 0,96      

Na splošno negativen vpliv na ţivljenje mladostnikov 0,764      

Modernizacija ţivljenja 0,33   0,305   

Izboljšanje cestne infrastrukture  0,7     

Več investicij  0,453     

Oţivljanje in s tem večje poznavanje tradicije  0,451   0,42  

Pospešila se bo izgradnja komunalne infrastrukture  0,439     

Večja medijska vključitev   0,691    

Obujanje bogatih zgodb o mestu   0,573    

Strokovno usposobljeni lokalni turistični vodniki   0,557    

Večja povezanost in sodelovanje občanov   0,354    

Več nočitvenih kapacitet, predvsem v naravnem okolju    0,561   

Povečala se bo avtonomija občine    0,548   

Večja prepoznavnost novo nastale občine    0,507   

Več delovnih mest  0,305  0,49   

Več kulturnih prireditev     0,795  

Pestrejša in avtentična gostinska ponudba     0,495  

Več zabavnih prireditev     0,473  

Cene turističnih storitev se bodo zvišale      0,872 

Cene neturističnih storitev in izdelkov se bodo zvišale      0,704 
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V gornji tabeli predstavljamo zaradi večje preglednosti le tiste faktorske uteţi, ki so večje od 

0,3. Kot vidimo, imajo nekatere trditve dve uteţi večje od 0,3, kar kaţe na to, da faktorska 

struktura ni tako izrazita.  

 

Prvi faktor se nanaša na negativne vplive na ţivljenje mladostnikov in starejših oseb, kjer 

imata predvsem močne faktorske uteţi trditvi Na splošno negativen vpliv na ţivljenje starejših 

občanov in Na splošno negativen vpliv na ţivljenje mladostnikov. K tej dimenziji prispeva 

tudi trditev Modernizacija ţivljenja, kar kaţe na to, da so jo anketiranci razumeli bolj v smislu 

izgube vrednot kot pa na izboljšanje ţivljenjskih pogojev. 

 

K drugemu faktorju največ prispevajo trditve, ki se nanašajo na izboljšanje infrastrukture in 

povečanje investicij. Najmočnejšo uteţ ima trditev Izboljšanje cestne infrastrukture, 

pomembna pa sta tudi prispevka trditev Več investicij in Pospešila se bo izgradnja komunalne 

infrastrukture. Med temi trditvami se je znašla tudi trditev, ki se nanaša na oţivljanje tradicije 

in ker ima podobno veliko uteţ na šestem faktorju, jo bomo pripisali slednjemu, saj vsebinsko 

ne sodi k drugemu faktorju. 

 

K tretjemu faktorju najbolj prispevajo trditve: Večja medijska vključitev, Obujanje bogatih 

zgodb o mestu, Strokovno usposobljeni lokalni turistični vodniki in Večja povezanost in 

sodelovanje občanov. Vse trditve se nanašajo na medsebojno sodelovanje in promocijo 

občine.  

 

Četrti faktor se nanaša na večjo uveljavljenost in samostojnost občine, tudi v ekonomskem 

smislu. Sem spada več nočitvenih kapacitet, večja avtonomija občine pri odločanju od 

sredstvih, večja prepoznavnost občine in več novo nastalih delovnih mest. 

 

Peti faktor se nanaša na povečanje zabavne, kulturne in gostinske ponudbe, pa tudi trditev, 

ki se nanaša na oţivljenje in s tem izboljšanje poznavanja tradicije. 

 

Šesti faktor se nanaša na povišanje cen tako turističnih kot neturističnih storitev ter izdelkov 

in kaţe na negativni vidik razvoja turizma. 

 

Na podlagi faktorske analize sestavimo nove dimenzije Likertovega tipa, kjer dimenzija 

predstavlja povprečje vrednosti na skupini trditev, ki najbolje opisujejo določen faktor. Dve 

zgoraj omenjeni trditvi, ki se nanašata pa opuščanje tradicionalnega načina ţivljenja in manj 

mirno ţivljenje pa ohranimo kot samostojni dimenziji.  
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Slika 7: Povprečne vrednosti dimenzij učinkov turizma 

 

Najbolje so ocenjene dimenzije večja uveljavljenost in (ekonomska) samostojnost občine, 

izboljšanje infrastrukture in povečanje investicij in povečanje zabavne, kulturne in gostinske 

ponudbe, ki so jih anketiranci ocenili s povprečno oceno 4,3. Veliko stopnjo strinjanja ima 

tudi dimenzija medsebojno sodelovanje in promocija (4,1). Niţjo stopnjo strinjanja so 

anketiranci izrazili z dimenzijo negativen vpliv na ţivljenje mladih in starih (3,4). Povprečno 

ocenjene pa so dimenzije opuščanje tradicionalnega načina ţivljenja, manj mirnega ţivljenja 

in povišanje cen (3,2). 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali obstajajo razlike v ocenjevanju dimenzij glede na 

sociodemografske značilnosti anketirancev. Razlike smo preverili s t testom v primeru dveh 

kategorij in z analizo variance v primeru več kategorij. 
 

 Statistično značilne razlike glede na spol se kaţejo pri dimenziji negativen vpliv na 

življenje mladostnikov in starejših občanov, kjer ţenske ocenjujejo (3,55), da bo 

turizem imel bolj negativen vpliv kot moški (3,25). Vrednost t statistike znaša 1,99 

pri manj kot 5-odstotnem tveganju (Priloga, Preglednici 15 in 16). 

 Da se bo v Kostanjevici na Krki izboljšala infrastruktura in povečale investicije, se s 

tem bolj strinjajo tisti anketiranci, ki ne ţivijo v tej občini (4,5), kot tisti, ki v njej 

ţivijo (4,2). Vrednost t statistike znaša 2,77 pri manj kot 1-odstotnem tveganju 

(Priloga, Preglednici 17 in 18). 

 Dve dimenziji se razlikujeta glede na starostne skupine. Da se bo z razvojem  

turizma izboljšala infrastruktura in se bodo povečale investicije, se s tem najbolj 

strinjajo starejši od 55 let (4,5) in stari od 26 do 35 let (4,4), najmanj pa najmlajša 

starostna skupina (4,1). F statistika znaša 2,58 pri manj kot 5-odstotnem tveganju. 

Najbolj se strinjajo z dimenzijo, da se bo z razvojem turizma začelo opuščati 

tradicionalen način ţivljenja, anketiranci iz starostnih skupin od 26 do 35 let in nad 55 

let (3,5), najmanj pa v starosti do 25 let (2,7). ). F statistika znaša 2,7 pri manj kot 5-

odstotnem tveganju (Priloga, Preglednici 19 in 20). 
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 Glede na stopnjo izobrazbe ne moremo potrditi razlik med dimenzijami (Priloga, 

Preglednici 21 in 22). 

 Statistično značilne razlike glede na zaposlitveni status se kaţejo v dveh dimenzijah. 

Da bo turizem prispeval k izboljšanju infrastrukture in povečanju investicij, se s tem 

najbolj strinjajo upokojenci (4,5), najmanj pa dijaki (3,8). F statistika znaša 3,15 pri 

manj kot 5-odstotnem tveganju. Upokojenci se najbolj strinjajo, da se bodo s 

turizmom povišale cene (3,5), najmanj pa to skrbi dijake (2,4). F statistika znaša 2,9 

pri manj kot 5-odstotnem tveganju (Priloga, Preglednici 23 in 24). 

 

Ţenske so bolj zaskrbljene glede negativnih vplivov turizma na ţivljenje mladostnikov in 

starejših oseb. Anketiranci v starostni skupini od 26 do 35 let in nad 55 let oziroma 

upokojenci so si v pričakovanjih dokaj podobni: oboji namreč pričakujejo, da se bo izboljšala 

infrastruktura in se povečale investicije, vendar pa jih skrbi opuščanje tradicionalnega načina 

ţivljenja. Upokojenci tudi menijo, da se bodo z razvojem turizma povečale cene. Najmanj od 

turizma pričakujejo najmlajši oziroma dijaki. 

 

c) nujni ukrepi za večji razvoj turizma v Kostanjevici na Krki 

 

Anketirance smo tudi vprašali, v kolikšni meri se strinjajo, da bi bilo treba izvesti tudi kakšne 

ukrepe, da bi pospešili razvoj turizma v domači občini. Ocenjevali so dva ukrepa na lestvici 

od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). 

3,3

4,3

1 2 3 4 5

Mestno jedro-otok je potrebno

zapreti za promet

Prijave na domače in tuje razpise so

nujno potrebne

Povprečna vrednost
 

Slika 8: Povprečni vrednosti ocen o potrebnosti ukrepov ob razvoju turizma 

 

Večina anketirancev se v celoti strinja, da bi se morala občina prijaviti na domače in tuje 

razpise (55,5 %), četrtina (25,6 %) pa je trditev ocenila z oceno 4. Skupna povprečna ocena 

znaša 4,3. Bolj razdeljeni so anketiranci glede zaprtja mestnega jedra - trditev, ki se na to 

nanaša, so ocenili s povprečno vrednostjo 3,3. Z zaprtjem se 13,9 % anketirancev sploh ne 

strinja, delno pa se jih ne strinja 15,5 %. Neopredeljenih je petina (21,2 %), polovica pa se jih 

bodisi strinja ali pa popolnoma strinja (Priloga, Preglednica 25). 

 

Anketiranci se glede mnenja o nujnih ukrepih ne razlikujejo glede na spol in  kraj bivanja. Da 

so prijave na domače in tuje razpise nujne, menijo predvsem anketiranci v starostni skupini 46 

do 55 let (4,69), manj pa anketiranci v starosti do 25 let (3,98). F statistika znaša 3,33 pri 1-

odstotnem tveganju (Priloga, Preglednici 31 in 32). Strinjanje, da je treba mestno jedro za 

promet zapreti, se s starostjo povečuje. F statistika znaša 2,61 pri manj kot 5-odstotnem 

tveganju (Priloga, Preglednici 33 in 34). Upokojenci se tako s tem, da so prijave na razpise 

nujne (4,47), kot s tem, da je treba mestno jedro za promet zapreti (3,67), izmed vseh skupin 

glede na zaposlitveni status najbolj strinjajo, najmanj pa se s tem strinjajo dijaki, ki bi jih 

predvsem motilo zaprtje mestnega jedra (1,89). Razlike v strinjanju s prijavami na razpise 

lahko potrdimo pri manj kot 1-odstotnem tveganju (F=5,381), razlike v strinjanju glede 

zaprtja mestnega jedra pa lahko potrdimo pri manj kot 5-odstotnem tveganju (F=3,155) 

(Priloga, Preglednici 34 in 35). 

 



 

89 

d) Pomembnost gospodarskih panog za razvoj Kostanjevice na Krki 

 

Anketiranci so na lestvici od 1 (nepomembno) do 5 (zelo pomembno) ocenjevali, kako 

pomembne so nekatere panoge za razvoj občine. Vse panoge so ocenjene nad srednjo 

vrednostjo (3), kar pomeni, da anketiranci smatrajo, da so vse pomembne. 
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Slika 9: Povprečne ocene pomembnosti panog 

 

Z najvišjo povprečno oceno je ocenjen turizem (4,7), ki jo je kot zelo pomembno dejavnost 

ocenilo kar 72,3 % anketirancev. Sledi obrt in drobno gospodarstvo (4,2) z 38,6-odstotnim 

deleţem odgovorov »zelo pomembno«. Na zadnjem mestu pa sta skupaj kmetijstvo in 

industrija (3,7) (Priloga, Preglednica 36). 

 

Pomembnost navedenih panog za razvoj občine moški ocenjujejo podobno kot ţenske 

(Priloga, Preglednici 37 in 38). Zanimivo je, da se zdi tistim anketirancem, ki ne ţivijo v 

Kostanjevici na Krki, turizem pomembnejša panoga (4,8) kot pa tistim, ki tam ţivijo (4,6). 

Vrednost t testa znaša -2,04 pri manj kot 5-odstotnem tveganju (Priloga, Preglednici 39 in 40). 

Tak rezultat je morda posledica tega, da ravno tisti, ki ne ţivijo v Kostanjevici na Krki, vendar 

pa tam delajo in to v turistični panogi, tako da se zato toliko bolj zavedajo pomena turizma v 

občini. Glede na starost ne moremo potrditi statistično značilnih razlik, čeprav se nakazuje, da 

je najstarejši starostni skupini kmetijstvo pomembnejše (4,24) kot ostalim, še zlasti 

najmlajšim (3,48), vendar pa je tveganje, da bi razlike potrdili, večje od 5 %. (Priloga, 

Preglednici 41 in 42). Tudi izobrazba ni pomemben dejavnik, ki bi ločeval anketirance glede 

na pomembnost gospodarskih panog. Omenimo le razliko glede pomembnosti obrti in 

drobnega gospodarstva, ki ju poklicno izobraţeni bolj pomembno ocenjujejo (4,4) kot ostali. 

F statistika znaša 2,36 pri 5,5-odstotnem tveganju (Priloga, Preglednici 43 in 44). Omenimo 

še, da upokojenci kmetijstvo ocenjujejo kot precej bolj pomembno kot pa ostali anketiranci, 

statistična značilnost pa je na meji (0,06) (Priloga, Preglednici 45 in 46). 

 

Povzamemo lahko, da se tisti anketiranci, ki ne živijo v Kostanjevici na Krki, bolj zavedajo 

pomena turizma kot pa domačini.   

 

e) Pristojnosti posameznih institucij za promocijo turizma 

 

Anketiranci so ocenili na lestvici od 1 (nepomembno) do 5 (zelo pomembno) pristojnosti 

nekaterih institucij pri povezovanju in razvoju turizma v Kostanjevici na Krki.  
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Slika 10: Povprečne ocene pomembnosti institucij pri promociji turizma 

 

Najprimernejša institucija za promocijo turizma po mnenju anketirancev bi bil Turistično-

informacijski center (4,0), primerna pa bila tudi Zavod za turizem, kulturo, šport in 

podjetništvo (3,8) ter Lokalna turistična organizacija v javno-zasebnem partnerstvu. Le 6 % 

anketirancev meni, da za turizem ni potrebna nobena posebna institucija, vodenje in 

koordinacija, skupna povprečna ocena pa znaša 1,8. 

 

Med moškimi in ţenskami ni razlik v ocenah pomembnosti posameznih institucij (Priloga, 

Preglednici 48 in 49), razlike pa se kaţejo glede na to, ali je anketiranec prebivalec 

Kostanjevice na Krki ali ne. Pomembnost Turistično-informacijskega centra je za tamkajšnje 

prebivalce manjša (3,9) kot pa za tiste, ki zgolj delajo v omenjeni občini (4,3) (Priloga, 

Preglednici 50 in 51). Lokalna turistična organizacija se za promocijo turizma zdi 

najprimernejša anketirancem v starosti od 26 do 35 let (4,0), najmanj primerna pa 

anketirancem v starosti od 36 do 45 let (3,3). Zavod za turizem je najprimernejši za 

anketirance, stare do 25 let (4,0), najmanj primeren pa za anketirance, stare od 36 do 45 let 

(3,1). Razlike med starostnimi razredi lahko potrdimo pri manj kot 5-odstotnem tveganju 

(Priloga, Preglednici 52 in 53). Med anketiranci glede na izobrazbo in zaposlitveni status ni 

statistično značilnih razlik v oceni pomembnosti posameznih institucij (Priloga, Preglednice 

54 do 57). 

 

f) Pomembnost elementov naravne in kulturne dediščine za turizem Kostanjevice 

na Krki 

 

Anketiranci so na lestvici od 1 (nepomembno) do 5 (zelo pomembno) ocenjevali pomembnost 

25 elementov naravne in kulturne dediščine. Vsi elementi so bili ocenjeni nad srednjo 

vrednostjo, ki predstavlja srednjo stopnjo pomembnosti. Anketiranci se torej zavedajo, da ima 

občina veliko naravnih in kulturnih znamenitosti, vrednih ogleda. 
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Slika 11: Povprečne ocene pomembnosti elementov naravne in kulturne dediščine za turizem 

 

Najpomembnejši elementi naravne in kulturne dediščine (ocenjeni s povprečno oceno nad 

4,5) so po mnenju anketirancev: Galerija Boţidarja Jakca (4,9), Kostanjeviška jama, Forma 

Viva in staro mestno jedro na otoku (4,7). Naslednja skupina znamenitosti so reka Krka (4,5), 

Osnovna šola Joţeta Gorupa z galerijo, turistične kmetije in vinotoči, Lamutov likovni salon 

in Krakovski gozd in naravni rezervat – pragozd (4,4). Za turizem so zelo pomembne tudi 

kulturne prireditve, oţivljanje starih običajev, navad, šeg in obrti (4,3), zgodovinski viri, 

Zeleni Gorjanci, prireditve različnih društev, Podgorjanska vinsko turistična in kolesarske poti  

(4,2). 

 

Glede ne spol se ne kaţejo velike razlike v oceni pomembnosti posameznih elementov. 

Ţenske ocenjujejo Lamutov likovni salon kot pomembnejši za turizem kot moški (Priloga, 

Preglednici 59 in 60). V splošnem ocenjujejo domačini naštete atrakcije bolje kot tisti, ki tam 

ne ţivijo, statistično značilne razlike pa lahko potrdimo pri naslednjih atrakcijah: Krakovski 

gozd (t=3,2, p<0,01), sakralna dediščina (t=1,961, p=0,05), staro mestno jedro (t=2,13, 
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p<0,05) in prireditve različnih društev (t=2,31, p<0,05) (Priloga, Preglednici 61 in 62). 

Zidaniški turizem se zdi najbolj atraktiven za anketirance v starosti od 26 do 35 let, najmanj 

pa anketirancem v starosti od 36 do 45 let (F=2,4, p=0,05). Pomembnost romarskega turizma 

s starostjo narašča, v najstarejši starostni skupini so ga namreč ocenili s povprečno oceno 4,2, 

v starostni skupini od 26 do 35 let pa z oceno 3,4 (F=4,9, p<0,01) (Priloga, Preglednici 63 in 

64). Anketirancem, ki imajo končano zgolj osnovno šolo, je zidaniški turizem pomembnejši 

(4,3) kot pa anketirancem, ki imajo višjo ali visoko šolo (3,4). F statistika znaša 2,4, pri 5-

odstotnem tveganju. Zelo podobne rezultate dobimo glede ocene pomembnosti romarskega 

turizma: anketiranci s končano osnovno šolo so ga ocenili s povprečno oceno 4,1, anketiranci 

z višjo oziroma visoko šola pa le z 2,9. F statistika, ki znaša 4,9 z manj kot 1-odstotnim 

tveganjem lahko potrdi razlike (Priloga, Preglednici 66 in 67). 

 

Glede na zaposlitveni status se kaţejo statistično značilne razlike v oceni pomembnosti 

ekološkega kmetijstva, ki ga kot zelo pomembnega ocenjujejo predvsem upokojenci (4,4), 

manj zanimiv pa je za študente (3,5). F statistike znaša 2,69, razlike v ocenah pa lahko 

potrdimo pri 5-odstotnem tveganju. Kulturni dom se zdi prav tako pomemben upokojencem 

(4,5) in brezposelnim osebam (4,2), ne pa toliko študentom (3,4), F statistika znaša 2,9 in 

potrdi razlike med posameznimi zaposlitvenimi razredi pri manj kot 5-odstotnem tveganju. 

Dediščina kulinarike je prav tako najbolj privlačna upokojencem (4,1), najmanj pa 

nezaposlenim (3,4). F statistika znaša 3,86 pri manj kot 1-odstotnem  tveganju. Romarski 

turizem je pomemben upokojencem (4,1) in – presenetljivo – dijakom (4,0), ne pa toliko 

študentom (3,1). Razlike lahko potrdimo pri manj kot 5-odstotnem tveganju, F statistika znaša 

2,7 (Priloga, Preglednici 66 in 68).  

 

V kolikor lahko sklepamo na podlagi rezultatov analize glede na sociodemografske skupine, 

potem lahko povzamemo naslednje: 

 anketiranci so vse elemente naravne in kulturne dediščine ocenili kot precej 

pomembne, naloga tistih, ki promovirajo turizem v Kostanjevici na Krki  pa je, da vse 

elemente dobro predstavijo širši javnosti, saj ni dovolj, da jih poznajo zgolj domačini, 

ki so večino elementov ocenili bolje kot tisti, ki tu ne ţivijo; 

 promocija zidaniškega turizma bi bila najbolj uspešna pri mlajših turistih (od 26 do 35 

let) in pri starejših od 45 let; 

 romarski turizem bi bil uspešen v segmentu starejših oziroma upokojencev in v 

nasprotju s pričakovanju – tudi za najstniško populacijo oziroma dijake; 

 upokojenci so pokazali tudi več zanimanja za kulinarično dediščino. 

 

g) Pomembnost nadgradnje nekaterih turističnih projektov za razvoj turizma 

 

Anketiranci so na lestvici od 1 (nepomembno) do 5 (zelo pomembno) ocenjevali pomembnost 

nadgradnje 15 projektov za nadaljnji razvoj turizma. Vsi projekti so bili ocenjeni kot 

pomembni, ocenjeni so bili s povprečno oceno 4 ali več. 

 



 

93 

4,0

4,0

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,2

4,2

4,2

4,3

4,3

4,3

4,4

4,5

1 2 3 4 5

Srebrno odličje v okviru "Entente Florale"

leta 2002 je pomembno za razvoj kraja

Nadgradnja proj. "podpisa listine o

prijateljstvu in sodelov. med Ljublj. in Kost."

Zdraviliško managerski turizem

Protokolarni objekti v okviru Galerije Božidar

Jakac in drugo

Več rekreacijskih površin

Športno rekreacijski center v Kost.

Preureditev nekaterih stanovanjskih hiš v

zasebne sobe

Termalni viri

Ureditev zidanic v turistične namene

(oddajanje sob)

Obnova in izgradnja kulturnih objektov

Vključenost Kost. v projekt "Po poteh

dediščine Dolenjske in Bele Krajine"

Obnova in izgradnja turističnih objektov

Izbor Kost. za "eno od sedmih čudes

Slovenije" leta 2005 je izrednega pomena

Ureditev postajališč za avtodome in

ureditev kampov
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Slika 12: Povprečne vrednosti pomembnost nadgradnje turističnih projektov za razvoj turizma 

 

Anketiranci menijo, da je projekt čolnarjenja na reki Krki najpomembnejši za nadaljnji razvoj 

turizma v občini, saj so ga ocenili s povprečno oceno 4,5. Menijo tudi, da bi bilo treba urediti 

postajališča za avtodome in urediti kampe (4,4). Pristojni za turizem bi morali čim bolje 

unovčiti izbor Kostanjevice na Krki kot enega od sedmih čudes Slovenije v letu 2005, saj je to 

dobra popotnica za nadaljnji razvoj turizma, predvsem v smislu prepoznavnosti občine. 

Pomembna je tudi vključenost občine v projekt »Po poteh dediščine Dolenjske in Bele 

Krajine«, za nadaljnji razvoj pa je zelo pomembna obnova in izgradnja turističnih objektov 

(4,3). 

 

Zaradi laţjega obravnavanja odgovorov smo tako kot pri prvem sklopu vprašanj naredili 

faktorsko analizo. Izkaţe se, da gre za 5 faktorjev, ki skupaj pojasnijo 54,6 % skupne variance 

spremenljivk (Priloga, Preglednica 71). V modelu je zajete vsaj 20 % variance vsake od 

spremenljivk, kar kaţejo vrednosti komunalitet (Priloga, Preglednica 70). V nadaljevanju so 

predstavljene faktorske uteţi po rotaciji Varimax. 
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Preglednica 2: Pomembnost nadgradnje turističnih projektov za razvoj turizma faktorske uteţi 

po pravokotni rotaciji 
 

  
Faktorji 

1 2 3 4 5 

Izbor Kostanjevice za "eno od sedmih čudes Slovenije" v letu 2005 

je izrednega pomena za nadaljnji razvoj kraja 
0,649         

Prejeto srebrno odličje v okviru "evropskega ocenjevanja Entente 

Florale" v letu 2002 je zelo pomembna odskočna deska za nadaljnji 

razvoj kraja 0,619       0,367 

Nadgradnja projekta "podpisa listine o prijateljstvu in sodelovanju 
med Ljubljano in Kostanjevico na Krki kot najmanjšim in hkrati 

največjim slovenskim mestom" 0,582 0,359     0,345 

Vključenost Kostanjevice na Krki v projekt "Po poteh dediščine 

Dolenjske in Bele Krajine" 0,457         

Protokolarni objekti v okviru Galerije Boţidar Jakac in drugo 
0,432         

Zdraviliško managerski turizem 0,313 0,769       

Termalni viri   0,714       

Obnova in izgradnja kulturnih objektov     0,88     

Obnova in izgradnja turističnih objektov     0,599     

Preureditev nekaterih stanovanjskih hiš v zasebne sobe     0,395 0,346   

Ureditev zidanic v turistične namene (oddajanje sob)       0,671   

Čolnarjenje na reki Krki       0,621   

Ureditev postajališč za avtodome in ureditev kampov   0,324   0,442   

Več rekreacijskih površin         0,803 

Športno rekreacijski center Kostanjevica na Krki         0,546 

 

V preglednici so predstavljene le vrednosti faktorskih uteţi, ki so večje od 0,3, saj so le-te 

smiselne za interpretacijo faktorjev. 

 

Prvi faktor pokriva naslednje projekte oziroma priznanja: Izbor Kostanjevice kot eno od 

sedmih čudes Slovenije, srebrno odličje Entente Florale v letu 2002, nadgradnja projekta 

Podpis listine o prijateljstvu med največjo in najmanjšo občino v Sloveniji, to je med 

Ljubljano in Kostanjevico na Krki, vključenost Kostanjevice na Krki v projekt Po poteh 

dediščine Dolenjske in Bele Krajine ter Protokolarni objekti v okviru Galerije Boţidar Jakac. 

Faktor poimenujemo projekti in priznanja za promocijo Kostanjevice na Krki.  

 

Drugi faktor najbolje opisujeta zdraviliško-managerski turizem in termalni viri. Poimenujemo 

ga promocija zdraviliškega turizma. 

 

Tretji faktor se nanaša na obnovo in izgradnjo tako kulturnih kot turističnih objektov in 

preureditev nekaterih stanovanjskih hiš v zasebne sobe. Faktor se imenuje prenova in 

izgradnja objektov. 

 

Četrti faktor pokrivajo ureditev zidanic v turistične namene, čolnarjenje na reki Krki in 

ureditev parkirišč za avtodome in ureditev kampov. Faktor poimenujemo izvirna turistična 

ponudba z možnostjo nastanitve. 

 

Zadnji faktor opisujeta trditvi več rekreacijskih površin in športno-rekreacijski center v 

Kostanjevici na Krki. Faktor se nanaša na izboljšanje športno-rekreacijske ponudbe. 
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Na podlagi sugestije, ki smo jo dobili s faktorsko analizo, oblikujemo nove dimenzije – 

sestavljene spremenljivke, ki predstavljajo povprečje trditev, ki najbolje opisujejo 

predstavljene faktorje oziroma imajo pri danih faktorjih največje uteţi. 

 

4,1

4,1

4,2

4,3

4,1

1 2 3 4 5

Projekti in priznanja za promocijo

Kostanjevice na Krki

Promocija zdraviliškega turizma

Prenova in izgradnja objektov

Izvirna turistična ponudba z

možnostjo nastanitve

Izboljšanje športno-rekreacijske

ponudbe

Povprečna vrednost
 

Slika 13: Povprečne vrednosti dimenzij pomembnosti nadgradnje projektov za razvoj turizma 

 

Vse dimenzije so ocenjene zelo podobno – nad vrednostjo 4, tako da bi teţko govorili o 

prioritetnih projektih. Še najvišje je ocenjena dimenzija izvirna turistična ponudba z 

moţnostjo nastanitve, torej tista dimenzija, ki je najbolj avtentična za Kostanjevico na Krki, 

predvsem zidanice in čolnarjenje na Krki. 

 

Anketiranci so se glede pomembnosti nadgradnje projektov zelo sloţni, saj skorajda ni razlik 

v ocenah dimenzij predvsem v spolu, starostnih skupinah, izobrazbi in zaposlitvenem statusu 

(Priloga, Preglednice 72, 73, 76 do 81). Tisti anketiranci, ki ne ţivijo v Kostanjevici na Krki, 

precej bolj izpostavljajo nujnost izboljšanja športno-rekreacijske ponudbe (4,4) kot pa 

domačini (4,1). Vrednost t statistike znaša -3,3 pri manj kot 1-odstotnem tveganju (Priloga, 

Preglednici 74 in 75). 

 

Za uspešen razvoj turizma je torej treba pristopiti celostno, s poudarkom na avtentičnosti. 

 

h) Vpliv dejavnikov razvoja turizma na splošno naklonjenost turizmu 

 

V tem razdelku bomo preučili dejavnike, kako izboljšati naklonjenost domačinov razvoju 

turizma, saj je podpora lokalnega prebivalstva pomemben dejavnik za uspešen razvoj turizma. 

Predvsem nas je zanimalo, kako percepcija dejavnikov, ki spremljajo razvoj turizma vpliva na 

naklonjenost turizmu nasploh. Analizo smo opravili s pomočjo multiple regresijske analize z 

metodo Stepwise, ki upošteva le tiste neodvisne spremenljivke, ki zadostijo kriteriju 

vključitve v regresijski model, to je statistično značilen beta koeficient.  Kot neodvisne 

spremenljivke smo izbrali osem dimenzij dejavnikov, ki predstavljajo povprečje skupin 

dejavnikov, oblikovanih s pomočjo faktorske analize. Za odvisno spremenljivko smo izbrali 

splošno naklonjenost turizmu.  
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Preglednica 3: Vpliv dejavnikov razvoja turizma na splošno  naklonjenost turizmu – deleţ 

pojasnjene variance 
 

Model R R kvadrat 
Prilagojeni R 

kvadrat 

Standardna 

napaka ocene 

1 ,410(a) 0,168 0,163 0,595 

2 ,449(b) 0,202 0,191 0,585 

 

Z dejavniki razvoja turizma pojasnimo 19,1 % variance odvisne spremenljivke, kar sicer ni 

zelo veliko, vsekakor pa ne zanemarljivo, saj je model statistično značilen (Priloga, 

Preglednica 82).  

 

Preglednica 4: Vpliv dejavnikov razvoja turizma na splošno  naklonjenost turizmu – beta 

koeficienti 
 

Model   

Nestandardizirani koeficienti 
Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 

napaka 
Beta 

1 

Konstanta 2,611 0,354   7,366 0 

Izboljšanje infrastrukture, 
povečanje investicij 0,46 0,082 0,41 5,613 0 

2 

Konstanta 1,895 0,447   4,244 0 

Izboljšanje infrastrukture, 

povečanje investicij 0,411 0,083 0,366 4,959 0 

Povečanje zabavne, kulturne in 

gostinske ponudbe 0,217 0,085 0,189 2,56 0,011 

 

Drugi model vključuje dve neodvisni spremenljivki, ki zadostita kriteriju vključitve, to sta 

izboljšanje infrastrukture, povečanje investicij in povečanje zabavne, kulturne in gostinske 

ponudbe. Pri obeh dejavnikih sta beta koeficienta statistično značilno večja od 0, večji pa je 

pri izboljšanju infrastrukture in povečanju investicij (0,411). Vsebinska razlaga je naslednja: 

bolj ko anketiranec verjame, da se bo z razvojem turizma izboljšala infrastruktura in povečale 

investicije, bolj je naklonjen turizmu. Nasprotno pa lahko sklepamo, da v kolikor se z 

razvojem turizma ne bo izboljševala infrastruktura in se povečevale investicije, se bo 

naklonjenost prebivalstva Kostanjevice na Krki in tistih, ki tam delajo, zmanjšala. Enako velja 

za dejavnik povečanje zabavne, kulturne in gostinske ponudbe, za ostale dejavnike pa ne 

moremo reči, da vplivajo na naklonjenost turizmu.  
 

Povzamemo lahko, da prebivalci Kostanjevice na Krki in ljudje, ki v tej občini delajo, 

pričakujejo, da jim bo turizem popestril življenje in jim dvignil nivo kakovosti bivanja v 

njihovi občini. Razvoj turizma je torej treba obravnavati celostno, ne samo povečati turistične 

kapacitete, saj prijaznost in naklonjenost turistom prebivalstva zelo pomembno prispeva k 

zadovoljstvu turistov. 
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i) Vpliv percepcije pomembnosti posameznih gospodarskih panog na naklonjenost 

turizmu 

 

Preglednica 5: Vpliv percepcije pomembnosti posameznih gospodarskih panog na naklonjenost 

turizmu – deleţ pojasnjene variance 
 

Model R R kvadrat 
Prilagojeni R 

kvadrat 

Standardna 

napaka ocene 

1 ,452(a) ,205 ,200 ,602 

2 ,476(b) ,227 ,217 ,595 

 

S percepcijo pomembnosti posameznih gospodarskih panog lahko pojasnimo 21,7 % variance 

odvisne spremenljivke. Regresijski model je statistično značilen (Priloga, Preglednica  

 

Preglednica 6: Vpliv percepcije pomembnosti posameznih gospodarskih panog na naklonjenost 

turizmu – beta koeficienti 
 

Model   

Nestandardizirani koeficienti 
Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 

napaka 
Beta 

1 
Konstanta 2,251 ,361   6,244 ,000 

Turizem ,498 ,077 ,452 6,493 ,000 

2 

Konstanta 1,892 ,393   4,817 ,000 

Turizem ,462 ,078 ,419 5,946 ,000 

Obrt in drobno gospodarstvo ,127 ,058 ,153 2,172 ,031 

 

Beta koeficienta percepcije pomembnosti turizma in obrti ter drobnega gospodarstva sta 

pozitivna in statistično značilna. S percepcijo pomembnosti teh dveh panog se povečuje 

naklonjenost turizmu. Bolj ko se torej ljudje zavedajo, sta ti dve dejavnosti gonilo. 
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