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Opis modula 

Pregled: Ta modul je osredotočen na interakcije med kmetovanjem kot poklicno dejavnostjo, ki temelji na 
upravljanju kmetijskih zemljišč in upravljanju krajine, ki se navezujejo na kmetijstvo in druge podeželske 
dejavnosti in so povezane z znanjem o ozemlju, njegovim naravnim kapitalom in krajinsko dediščino. 

 

• Učni cilji 

Znanje 

➢  pridobiti znanje o številnih dejavnostih in storitvah, primernih za kmetijski in podeželski turizem, 
ekoturizem, kulinarični turizem  in didaktične kmetije 

Veščine 

➢ pridobiti poglobljeno usposobljenost za vse vrste zmogljivosti in storitev na prostem, ki jih lahko 
zagotovi dobro strukturirano večnamensko načrtovano kmetovanje 

➢ razumeti in izvajati marketinške aktivnosti in pripraviti komercialne ponudbe za ekoturizem za 
zasebne stranke, skupine in organizatorje potovanj 

Odnos 

➢ pridobiti splošno znanje in ozaveščenost o tradicionalni kmetijski dediščini, ki je podlaga za začetek 
uspešnih multifunkcionalnih kmetijskih dejavnosti v povezavi s kmetijskimi krajinami 



Entrepreneurial Concepts in the Linkage of 
EAL, Sustainable Farming and Multifunctional Agriculture (MFA) 

• Pregled 

• Poglavje I – Shematski prikaz razlage kmetijske krajine 

• Poglavje II –Kulturna načela, ki povezujejo trajnostno kmetijstvo in krajino 

• Poglavje III – Multifunkcijsko kmetijstvo, trajnostna raba kmetijskih zemljišč in krajine 

• Poglavje IV – Prispevek k varovanju, ohranjanju in izboljšanju krajine  

• Zaključek 

Vsebina 
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Krajiner 

Kulturne krajine 
(rezultat delovanja človeka in narave) 

Struktura  
(videz krajine) 

Naravne krajine 

Naravni ekosistemi in 
habitati 

(npr.. mokrišča. 
gozdovi) 

Funkcija  
(npr.. kulturne,  okoljske in 

ekonomske funkcije) 

Vrednote 
Npr.. Vrednost krajine za družbo 

Urbane in industrijske krajine 

Umetno ustvarjeni ekosistemi in 
habitati 

Upravljanje krajine 

Kmetijske krajine 

Nekutivirani naravni 
habitati 

semi-naravni 
kmetijski 

habitati 

Intenzivni 
kmetijski 

habitati 

Poglavje I – Shematski prikaz razlage kmetijske krajine 
 

Človeške in okoljske interakcije se lahko štejejo za osnovo kulturnih krajin, od katerih so kmetijske krajine 
pomemben del, kot je prikazano v spodnji tabeli (vir OECD, 2011) 

Kmetje, ki upravljajo podeželje, vključno z gozdovi, pašniki, sadovnjaki, pridelki, kmetijskimi poslopji in 
drugimi kmetijskimi zgradbami, so protagonisti varstva in upravljanja krajine na podeželju. 
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IČe so odnosi med naravnim okoljem in zgodovinskim ter tekočim človeškim delom, da ga oblikujejo kot 
kmetijski prostor, dobro poznani, pa so do zdaj manj opazne in proučene možnosti upravljanja krajin za 
kmete in podeželske skupnosti v smislu pozitivnih gospodarskih in socialnih vplivov. 
Agroturizem, kmečki turizem in druge vrste storitev za ekoturiste, kot so pohodništvo, kolesarjenje, 
plezanje, jahanje, jadranje, vožnja s kanuji itd. so povečale priložnosti na podeželju in zanimanje za 
ohranjanje in vzdrževanje krajine s strani kmetov in podeželskih skupnosti. Drug pomemben vidik je 
identiteta ozemlja, ki je vedno bolj pomembna pri zagotavljanju dodatne vrednosti za lokalne 
prehrambene izdelke ter privlačnosti za ljubitelje narave in ljubitelje kulinarične dediščine. 

Poglavje II –Kulturna načela, ki povezujejo trajnostno kmetijstvo in krajino 
 
II. 1 Naravne priložnosti za kmete in podeželske skupnosti 
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Poglavje II –Kulturna načela, ki povezujejo trajnostno kmetijstvo in krajino 
 
Dejavniki, ki se štejejo za referenčne točke evropske strategije za ohranjanje in vrednotenje zgodovinskih 
kmetijskih krajin, ki vplivajo tudi na reformo SKP od zgodnjih 2000-ih, so izraz dolge in globoke povezanosti 
med  skupnostmi in naravnim okoljem (zgodovinska identiteta); 
➢ specifična raba zemljišč s trajnostnimi tehnikami, ki upoštevajo naravo tal, lokalnih tradicij in okoliške 
krajine (tradicionalne tehnike); 
➢ stalna pokrajina, ki izpolnjuje aktivno družbeno vlogo v sodobni skupnosti, ki je tesno povezana s 
tradicionalnim načinom življenja in v kateri je evolucija še vedno v teku, ohranja svoje znake celovitosti in 
pristnosti (verodostojni znaki) 
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Uspešno upravljanje podeželskega turizma in druge povezane dejavnosti bi morale biti sposobne nuditi 
prijetno bivanje ljudem, ki imajo občutek za krajino in se zanimajo za resnično lokalno hrano in zdrav način 
življenja. Glede na nacionalno zakonodajo je v vsakem primeru nujno potrebno spoštovati vse določbe za 
zakonit začetek in upravljanje te vrste dejavnosti. 
Pred začetkom ukvarjanja s podeželskim turizmom  je treba upoštevati vse predhodne zahteve: 

1 –     privlačna lokacija z dobro umestitvijo v podeželsko okolje; 
2 –    razpoložljiva poslopja je treba obnoviti ali prenoviti v izvirnem slogu 
3 –    pripadajoče vrtove in parke je treba zasnovati na osnovi lokalnih vrst dreves, pridelkov, grmovja in 

cvetja; 
4 – domače živali kot perutnina, kunci, ovce, koze, prašiči, krave in teleta, konji itd. so pomembne za 

podeželsko in rekreacijsko okolje, tj. za jahanje, pa tudi za pristno domačo hrano (tudi vegetarjanci bodo 
cenili domače mleko in sir). 
Vsi ti dejavniki so del podeželske krajine in kmet prispeva k ohranjanju značilnosti krajev in  življenja v 
skupnosti. 

II.3 Podeželski turizem kot dejavnik upravljanja krajine  
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1992 
CAP ukrepi 

Podukrep D1 reconstitution and 

conservation of natural and 

landscape elements 

1992 
Regulativa 2081/1992 , ki so mu 

sledila pravila Označbe porekla 

1996 
Cork deklaracija za razvoj 

podeželja Agenda 2000 

CAP 2   Steber 

RDP 1996/2000 
Kme tijskookoljski 

ukrepi 

Teritorialne 
inciative 

Angažiranje 
lokalnih skupnosti 

Podpora 
podeželskim 

skupnostim  z 
dediščinami 

velike vrednosti 

2000 
SKP razširjena na Evropski 
sklad za razvoj podeželja  

RDP 2000-2007 
Ukrep 2.1.2 

Vzpostavitev naravnih ali 

krajinskih elementov teritorija  

RDP 2007-2013 
Ukrep 2.1.6 Neproduktivne 

naložbe za okoljske namene  

RDP 2014-2020 
Ukrep 4.4.1 Podpora 

neproduktivnim naložbam za 

ohranjanje biotske pestrosti 

2008-2018 
Nacionalne opazovalnice za 

historične kmetijske krajine in 

podobna inciativa za 

tradicionalna znanja in kmetijske 

prakse v EU  

RDP 2014-2020 
Ukrep 6.4.1 Start-upi in razvoj 

kmečkega turizma in socialnega 
kmetijstva 

RDP 2014-2020 
Ukrep 19.2.1 LEADER Podpora 

spremembam za okvire sodelovanja 

lokalnih skupnosti  

1972 
UNESCO Konvencija  

The Protection of the World’s 
Cultural and Natural Heritage 

…. 

2002 
Promocija  FAO pobude za 

dinamično ohranjanje svetovno 

pomembnih kmetijskih sistemov  

(GIAHS) 

…. 

II.4 Proces ohranjanja in vrednotenja podeželske dediščine v EU  
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• Chapter III – Multifunkcijsko kmetijstvo, trajnostna raba kmetijskih 
površin in  krajina 

 
Multifunkcijsko kmetijstvo se šteje za gonilo lokalnega razvoja, katerega namen je 
privabiti turiste in obiskovalce, razviti lokalne skupnosti in valorizirati njihovo 
opredmeteno in nematerialno dediščino, kar vključuje prenove kmetij, ki se 
preuredijo za nastanitev turistov, ponudbo tradicionalnih jedi, zagotavljanje 
didaktičnih in socialnih dejavnosti v sodelovanju s šolami ter socialnimi in 
zdravstvenimi ustanovami. Tradicionalno kmetovanje in historična kmetijska krajina 
s „preporodom podeželja“ preide od zapostavljene v primerjavi z modernim 
produktivnim kmetijstvom k cenjeni zaradi visoke kakovosti življenja v podeželski 
skupnosti.  
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III.1 Rast in razvoj podeželskega turizma 
 

• Nastanitev na kmetiji se je prvotno začela kot tradicionalna gostoljubnost, ki so jo ponujale izven sezone, 
ko je bilo manj dela, večinoma pozimi. 

• V obdobju med 50. in 60. leti je industrializacija ustvarila zapuščena podeželska območja 

• V sedemdesetih letih je turizem odkril podeželska območja kot destinacije za prosti čas in kratke 
počitnice 

• V 80. letih prejšnjega stoletja so bili v Italiji v novem pravnem pristopu določeni posebni pogoji za  
kmetijski turizem kot turizem, ki dopolnjuje kmetijske dejavnosti, medtem ko so se dejavnosti kmečkega 
turizma, ki jih izvajajo nekmetje, razlikovale in imenovale podeželski turizem. V vseh drugih evropskih 
državah je kmečki turizem rasel, tudi če ni bil urejen s posebnim pravnim okvirom. 
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III.2 Podeželski turizem in trajnostni razvoj lokalnih območij in skupnosti 
 
Agroturizem je vir dodatnega dohodka za kmete in dopolnjuje primarno proizvodnjo. Podeželski turizem je 
gonilo trajnostnega razvoja za podeželske skupnosti ter priložnost za valorizacijo in razvoj za podeželska 
območja na splošno. 
Agroturizem pomaga pri ohranjanju podeželskega prebivalstva na območjih z naravnimi omejitvami, kot so 
gorska in hribovita, pri ohranjanju kmetijske proizvodnje, vzdrževanju ekosistema in zagotavljanju 
turističnih storitev. 
 Na ta način se poveča vrednost lastnine in človeškega kapitala v smislu lokalnega razvoja v veliko večji 
meri kot je bilo vloženih sredstev. 
Kmeta se tudi spodbuja, da ponudi naravno kmečko hrano po tradicionalnih receptih, ki jih  gostje posebej 
cenijo in je privlačna za ljudi, ki iščejo tradicionalne okuse.               

Dodaten prihodek za kmetijo in 
priložnost za podeželska območja  

Oglejte si študijske primere FEAL SK 04 ali SL01 
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III.3 Družbena, ekonomska in kulturna vrednost namestitevenih zmogljivosti na 
podeželju za krajine 
 
Namestitvene zmogljivosti na podeželju so pomembno turistično promocijsko orodje za uvrstitev 
teritoruja, ki izpolnjuje pričakovanja obiskovalcev, zadovoljstvo in izkušnje v okviru podeželskih krajin, 
naravnih in kulturnih znamenitosti ter tradicionalne hrane in proizvodov, ki predstavljajo teritorij. Na enak 
način lahko prehrambeni izdelki in tradicionalni recepti predstavljajo teritorij v smislu krajine, kot ikono, 
kot čar posebnega in edinstvenega kraja. 
Podeželski turizem je gospodarsko in kulturno gonilo razvoja podeželja z visoko dodano vrednostjo, ki ga 
daje tudi obnova tradicionalnih stavb. To vključuje tudi skrb za vrtove, parke, poti kot del prostorov za 
agroturizem, ki so na voljo strankam za njihove aktivnosti na prostem. Nekatere institucije na regionalni 
ravni imajo določene standarde kakovosti za agroturizem in prenočišča za podeželski turizem, ki temeljijo 
na udobju in storitvah, ki so na voljo strankam; priporočajo tudi pohištvo in notranjo dekoracijo, skladno s 
tradicionalno podeželsko dediščino. 
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III.4 Kmetijske krajine in tradicionalna kulinarična dediščina 
 
Turisti in obiskovalci zelo cenijo dobro tradicionalno in naravno hrano na kmetijah kot zelo pomemben 
element privlačnosti kmečkega turizma. Obstaja degustacijsko gibanje povezano s hrano in vinom  
imenovano tudi "gastronavti". 
V Evropi je zelo veliko geografskih označb porekla izdelkov, kot je ZOP 
(Zaščitena označba porekla), ZGO (zaščitena geografska označba), Uredba 510/2006 in 
TSG (zajamčena tradicionalna posebnost), uredbi 509/2006, z več kot 1000 dodeljenimi znaki. 
supply chain. Evropska unija skuša zaščititi geografske označbe z mednarodnimi sporazumi, vendar je 
trenutno imitacija evropske hrane in simulacija njihovega geografskega porekla v veliki meri razširjena v 
neevropskih državah, kar ima za posledico veliko gospodarsko škodo. To je razlog, zakaj Evropski 
parlament razpravlja o pripravi zakonodajnega predloga o nepoštenih trgovinskih praksah v  
oskrbovalnih verigah s hrano. 
.   
 

Obiskovalci ko  
„gastronauti“ 

Oglejte si študijski primer FEAL DE01 

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-EBHZqN-KXo0IM&tbnid=f0-di63yHMBS9M:&ved=0CAgQjRw&url=http://foodandgeography.com/category/traditional-speciality-guaranteed/&ei=9icwU82LOe-u7Ab-hYCwBg&psig=AFQjCNFUT5z3HJN61jJvVBMFzZYeUesH-g&ust=1395751287014065
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III.5 Podeželski turizem, krajina in lokalna kultura 
 
Tradicionalna dediščina, ki jo predstavljajo kmetije in gospodarska poslopja, je vključena v območja s 
privlačnimi krajinami in zgodovinskimi majhnimi naselji. Nekateri nasadi na gričevju, kot so vinogradi ali 
oljčni nasadi, so še vedno pogosto zaščiteni s kamnitimi zidovi, ki so jih zgradili v srednjem veku, ročno 
izdelali in vzdrževali skozi stoletja vse do današnjega dne. 

V različnih letnih časih so doline obarvane z različnimi večbarvnimi odtenki, odvisno od pridelkov. Gozdovi v 
gorah in okoli obdelane zemlje dajejo gostoljubje divjim živalim, kot tudi reke in jezera. Skupaj te kmetijske 
krajine predstavljajo edinstveno dediščino. 

Majhne cerkve, samostani, gradovi, dvorci in stolpi so elementi edinstvenih pokrajin, ki govorijo o zgodovini 
nekega ozemlja in včasih ponujajo  umetniške mojstrovine svojim obiskovalcem. 

Ta dopolnilni sklop turističnih dejavnosti, vključno z nastanitvijo na tradicionalnih kmetijah, naravno hrano 
po tradicionalnih receptih, vpogledom v vsakodnevno delo na kmetijah, ponudbo ogledov lokalnih 
znamenitosti in kulturnih prireditev, je lahko zelo privlačna za stranke, ki iščejo pravi okus nekega 
teritorija. Nekatere teme, pomembne za zgodovino evropskih dežel, so prispevale k evropskemu projektu, 
Evropske kulturne poti in pokrajine. 
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III.6 Podeželski turizem, pridelki in biotska pestrost 

Prednost agroturizma za kmete je priložnost uporabe lastnih kmetijskih proizvodov za izdelke po 
tradicionalnih receptih, ki jih ponujajo strankam. To je primerljivo z neposredno prodajo z višjim 
prihodkom  in dodano vrednostjo iz dejavnosti restavracije na kmetiji. 

Kmetje so zato spodbujeni, da diverzificirajo pridelavo in sodelujejo  z drugimi kmeti, da dobijo, kar ne 
pridelujejo sam. Na ta način kmečki turizem spodbuja sodelovanje v podeželskem gospodarstvu pa tudi k 
ustanavljanju zadrug proizvajalcev in kmetijskih tržnic za skupnost in turiste. 

Tako se vzpodbuja lokalna prodaja izdelkov, posledično pa zmanjšanje emisij zaradi prometa - tako 
imenovani trg "0 kilometrov". Naklonjenost do lokalnih tradicionalnih jedi spodbuja tudi odkrivanje starih 
sort, pogosto izgubljenih ali pozabljenih. 

Genetske raziskave in tradicionalne kmetije so skupaj prispevali k razmnoževanju in ohranjevanju 
številnih semen starih sort. Obstajajo mednarodne organizacije, kot so Slow Food ali WWF (World Wildlife 
Fund), ki podpirajo ohranjanje semen starih sort in podpirajo skupnosti, ki skrbijo za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti. 

Slow Food kmetijstvo, 
biotska pestrost, 

Podeželske skupnosti 
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III.7 Podeželski turizem, urejanje krajine in vrtnarjenje 
Vrtnarjenje je lahko tudi privlačna dejavnost na prostem, ki bi jo lahko obiskovalcem ponudili v živo. Dobro 
ohranjeni vrtovi so zelo pomembni za podeželski turizem. 

Cvetlični vrtovi in nasadi ter zelene površine so na voljo strankam za sprostitev in prostočasne dejavnosti 
ali zajtrk in kosilo, pa tudi  didaktičnim kmetijam, ki gostijo učitelje in učence. Kuhinjski vrtovi so kot živi 
shramba sveže zelenjave in zelišč vedno pripravljeni za kulinarično uporabo. 

Vrtnarstvo se uvršča med prijetnejše hobije,. Nekatere kmetije so to dejavnost razvile tudi kot 
profesionalni vrtnarski centri s svetovanjem o krajinskem urejanju in uporabi kmetijskih strojev in 
opreme v ta namen. 

Kmetje kot 
urejevalci 

krajine  
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III.8  Podeželski turizem, kulinarične poti 

Tako imenovano gibanje "vino in hrana" je zelo pomemben trend turističnega trga, ki temelji na 
destinacijah, znanih po svojih visoko kakovostnih izdelkih. To vrsto turizma so spodbudila tudi lokalna 
združenja, kot so "poti vina", "poti oljk", "mesta tartufov" itd. 

To je izhodišče za kmete in skupnosti, ki ponujajo podeželski turizem, da bi razumeli, kako pomembno je 
ponuditi strankam pristne sestavine in tradicionalno kuhinjo. 

Potrebno je upoštevati pravila HACCP (ki so mednarodni pravni okvir za varnost živil) od kmetije do vilice 
v skladu s priporočenimi postopki. Za stranko pa je najpomembnejša kakovostna in okusna kuhinja  iz 
naravnih svežih sestavin, pridelanih na tradicionalni način kot simbol ustvarjalnosti na teritoriju, ki so ga 
obiskali. 

Kulinarične poti 
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III.9 Podeželski turizem in učne ter socialne kmetije 

Učne dejavnosti so ena od  priložnosti za šole da učenci spoznajo praktične strani življenja na podeželju,  
lepoto podeželskih krajin, načine pridelave hrane in da jih vzgajajo v  spoštovanju do okolja. 

Učne kmetije imajo dolgo tradicijo v številnih evropskih državah, tako imenovane "odprte kmetije" in 
"šolske kmetije" v Združenem kraljestvu in na Irskem, "fermes pédagogiques" v Franciji, "granjas 
escuelas" v Španiji, "boerderijschool" na Nizozemskem in " fattorie didattiche "ali" scuola in fattoria "v 
Italiji. 

Prav tako priljubljene so socialne kmetije, ki so se razvile v številnih evropskih državah v devetdesetih 
letih in vključujejo socialne in zdravstvene storitve za družine, združenja in občine. 

Teoretični pristop je temeljil na nekaterih celostnih pristopih k  rehabilitaciji v naravi za osebe z motnjami v 
duševnem razvoju, socialnimi motnjami ali hudimi družinskimi in osebnimi težavami. 
Zmanjšanje občutka prikrajšanosti in diskriminacije s poslanstvom, ki temelji na delitvi praktičnih nalog, 
skupnih projektih  in razpravah so glavni cilji te vrste dejavnosti. 

School farms, Social farming 

Check out the FEAL Case Study DE04 
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III.10 Ekoturizem in podeželje 

Ekoturizem je eden izmed najbolj zanimivih trendov ki v skladu s podatki STO (Svetovna turistična 
organizacija), trenutno predstavlja 6% celotnega trga. 

Obstajajo več tradicionalnih in kontemplativnih vrst okoljskih turističnih dejavnosti, kot so opazovanje 
ptic, treking in orientiranje, in bolj pustolovskih, kot so vožnja s kanuji, kanjoning, rafting, plezanje, 
jadralno padalstvo, gorsko kolesarjenje itd. Ta vrsta turizma je večinoma za mlade ali stranke srednje 
starosti, z dobrim proračunom, občutljive in strastne, ki vedno iščejo posebna vznemirjenja in / ali 
doživetja 

Načrti za razvoj podeželja so prispevali k financiranju lokalnih turističnih proizvodov, ki temeljijo na 
cestnem in gorskem kolesarjenju, konjeniškem turizmu, pohodništvu in treking turizmu itd. V mnogih 
evropskih državah obstajajo mednarodna združenja za te vrste turistov, tj. Eurovelo za kolesarje, 
konjeniški turizem „Poti za konje“ in evropske pešpoti na dolge razdalje za popotnike. 

Kmetje lahko sodelujejo in prispevajo k tem vrstam zmogljivosti z ohranjanjem odprtih kmetijskih poti ter 
strankam zagotavljajo kolesarska stojala, priveze za konje  in klicno službo za pomoč in popravila, če je 
potrebno. 

Youth 
eco is 

in! 
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Chapter IV – Prispevek k varovanju, ohranjanju in izboljšanju kmetijske krajine 
 
Tradicionalna dediščina in inovacije se pogosto obravnavajo kot nasprotujoča si vprašanja, vendar so jih 
nekateri napredni primeri podeželskega turizma lahko združili. 
Podeželska dediščina temelji na vrednotah teritorija, vključno s krajinami, biotsko raznovrstnostjo, 
gastronomijo, recepti, kmetijami in vasmi. 

Inovacije so razvile in izboljšale proizvodne procese, ustvarile nove privlačne izdelke in spodbudile 
vzdržnost, ki temelji na obnovljivih virih energije in predstavlja tako imenovano krožno gospodarstvo 

Na ta način  je z zastopanjem najboljše dediščine podeželja in nenehnimi inovacijami gibanje 
podeželskega turizma hkrati prispevalo k ohranjanju kmetijskih krajin in biotske raznovrstnosti ter 
omejevanju toplogrednih plinov in okoljske škode. 

Tradicija  
&  

Inovacije združene s 
krožnim 

gospodarstvom  
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IV.1 Inovacije za trajnost in podeželsko stavbarstvo 

Podeželska poslopja, namenjena namestitvi, morajo spoštovati tradicionalno zasnovo podeželskih hiš, 
včasih pa, ko je dovoljeno graditi novo hišo, je mogoče sprejeti tudi nove sodobne tehnologije, ki 
upoštevajo načela varčevanja z energijo in zmanjšanje emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov . Tako 
imenovane pasivne hiše (NZEB, Near Zero Energy Buildings) so zgrajene z obnovljivimi naravnimi snovmi 
in so namenjene varčevanju z energijo (izpostavljenost soncu, izolacijskim materialom, pametnim 
energetskim sistemom in uporabi tokov toplega in hladnega zraka. .). 

Biomasa, reciklirana iz obrezovanja, slame in drugih naravnih snovi, se lahko uporablja za ogrevanje in 
proizvodnjo energije. Hlevi so lahko odlična podpora za fotonapetostne plošče, ki zagotavljajo  čisto 
energijo  sonca, ne da bi to škodljivo vplivalo na krajino. 

Zelene stavbe 
Zelena energija 
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IV.2 Dvorišča, vrtovi in zelene površine 

Dvorišča so lahko srce družbenega življenja in čudovit kraj, ki se ponudi strankam s pogledom na okoliško 
pokrajino. 

Vrtovi so za agroturizem pomembni: dokončajo podeželski značaj kmetije, vključno z vrtom s svežo 
zelenjavo, sadjem, zelenjavo in aromatičnimi zelišči. 

Celo pobočja se lahko zasejejo z  aromatičnimi zelišči za okusne recepte in zdrave dodatke za vrt, zelene 
površine ali park. Lepota in sprostitev sta glavna značilnost dvorišč, vrtov in zelenic kot pomembnih 
komplementarnih območij okoliške podeželske krajine. Stara podeželska orodja in predmeti, obešeni ali 
nad tlemi, lahko dodajajo tradicionalni občutek okolju, kot priče  preteklosti. 
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IV.3 Cvetlični in zelenjavni vrtovi ter igrišča 

"Cvet je poezija reprodukcije. To je primer večne zapeljivosti življenja ", napisal je znan francoski 
romanopisec Jean Giraudoux. 

Vse odlične umetnike je očarala čudovita predstava, ki jo ponuja narava s številnimi barvami in vonjavami. 
Tudi v deževnem času vas obogati z različno svetlobo in vonjavami, ki niso manj prijetne od sončne 
svetlobe. Čudež narave je nekaj, kar se vedno spreminja, in to je tudi prednost počitnic v kmečki hiši, 
obkroženi s čudovito krajino. Če vas cvetje lahko kot kupca navda z močnimi čustvi  pa zelenjavni vrt 
pričara  pravo kraljestvo sestavin in okusov podeželske restavracije. 

Podeželje lahko ponudi tudi igrišča za nogomet, mini golf, blinanje ali druge vrste zabave za otroke in 
odrasle, ki cenijo obkroženost z drevesi , ki jim ne zastirajo pogleda na krajino. 

Okolje kot priča 
 preteklosti 
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IV.4 Predelava hrane in tradicionalna gastronomija kot prednost teritorija 

Predelava hrane na kmetijah je zelo pomembna dodana vrednost za kmete, ki ponujajo podeželski 
turizem. V zadnjih nekaj letih se je povečalo zanimanje za poreklo hrane. 

Zaščitena označba porekla (ZOP) zajema kmetijske proizvode in živila, ki se proizvajajo, predelujejo in 
pripravljajo na določenem geografskem območju z uporabo priznanih strokovnih znanj. Zaščitena 
geografska označba (ZGO), zajema kmetijske proizvode in živila, tesno povezana z geografskim 
območjem; vsaj ena od stopenj proizvodnje, predelave ali priprave poteka na območju. Zagotovljena  
tradicionalna posebnost (TSG) se nanaša na tradicionalne recepte, bodisi v sestavi ali proizvodnih 
sredstvih. 

Vsi so certificirani izdelki v shemah kakovosti v skladu s predpisi EU. To je prednost za podeželski turizem, 
saj je kupcem neposredno zagotovljena verodostojnost izvora hrane, saj lahko neposredno preverijo, kaj 
je na kmetiji proizvedeno . Sestavine so iz kmetije ali okolice, sir, šunka, marmelada, vložena hrana se 
proizvajajo iz lastnega mleka, svinjine, sadja in zelenjave. 

Na kmetiji je pogosto na voljo doma pečen kruh in pecivo po tradicionalnih receptih. Kjer obstajajo 
vinogradi, oljčni nasadi ali sadovnjaki, to pomeni da so vino, ekstra deviško oljčno olje in domači sadni sok  
na voljo obiskovalcem. V zadnjih nekaj letih je postalo zelo priljubljeno domače tradicionalno pivo in 
jabolčnik. Načelo „hrana od njive do vilic“ je eno izmed najbolj privlačnih področij za stranke agroturizma. 

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-EBHZqN-KXo0IM&tbnid=f0-di63yHMBS9M:&ved=0CAgQjRw&url=http://foodandgeography.com/category/traditional-speciality-guaranteed/&ei=9icwU82LOe-u7Ab-hYCwBg&psig=AFQjCNFUT5z3HJN61jJvVBMFzZYeUesH-g&ust=1395751287014065
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IV.5 Podeželski turizem, pohodništvo in dobro počutje 

Pohodništvo in planinarjenje sta najpočasnejša načina za raziskovanje ozemlja. 

Mreža, ki vključuje javne ustanove, zadolžene za turizem, organizatorje potovanj in strokovne vodnike, je primer 
dobrih praks za izboljšanje storitev  in zagotavljanja zadovoljstva. 

Na voljo so turistični informacijski letaki in podrobni zemljevidi za planince in pohodnike za promocijo ozemlja in 
uživanje podeželskih krajin. 

Krožne ture s podatki o  težavnostni stopnji in višinskih razlikah so najboljši način za organizacijo trekinga za 
skupino. Za posameznike, ki gredo na daljše pohode, lahko na koncu potovanja organizirate povratek. 

Počitnice na podeželju so sinonim za sprostitev in dobro počutje v zmogljivostih kot so bazeni, termalna kopališča, ki 
obiskovalcem zagotavljajo  privlačnost podeželskega okolja in bonus dobrega počutja. 

The Zasnova teh objektov mora biti posebno pozorna na dobro zlitje z okoljem,  da ne bi skazili okoliške krajine. 

Dobro počutje in 
naravno okolje 
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IV.6 Podeželski turizem, konjeništvo in kolesarstvo 

V mnogih državah so podeželska območja, ki pogosto ponujajo slikovite pokrajine s tradicijo  konjeništva in 
konjeniškega turizma. Obstajajo klubi, ki za člane in obiskovalce organizirajo izlete. 

Te vrste počitnic zahtevajo visoko raven zmogljivosti, kot so staje za konje, opremljene z vsemi naprav za nego konj , 
maneže in veterinarske storitve. 

Konjeniški turizem je poseben športni in rekreativni hobi, zato je potrebna posebna organizacija , ki ponuja 
nastanitve, objekte in storitve za ta namen. 

Kolesarski turizem je zelo priljubljen v številnih evropskih državah. Kolesarjenje je na Nizozemskem, v Belgiji, na 
Danskem in v Nemčiji  običajno ekološko prevozno sredstvo. 

Gorsko kolesarjenje je tudi šport s številnimi pristaši. Pomembno je, da imate prijazno nastanitev in  pomoč za primer 
okvar. 

Razvita je mreža mednarodnih kolesarskih poti, tj. Eurovelo., ki povezuje vse glavne evropske države. Agroturizem, 
ki se ukvarja s tovrstnim turizmom, nudi postanke, informacije in karte za kolesarske in gorske kolesarske poti. 

Konjeniški trurizem in 
sočutje do živali 
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IV.7  Podeželski turizem, ribolov, opazovanje ptic, čolnarjenje in jadranje 

Reke in jezera nudijo slikovite krajine in so zelo privlačne za zunanji  aktivni turizem. 

Sveža voda, ki je nepogrešljiva za življenje, je tudi turistični vir za ribiče, opazovalce ptic, jadralce in mnoge druge 
ljubitelje vodnih  športov. 

Obstajajo agroturizmi, specializirani za lov in ribolov, kjer kupci najdejo specifične informacije in pomoč za takšne 
prostočasne dejavnosti. Turistične destinacije na jezeru so opremljene z vsemi vrstami objektov in storitev, kot je 
turistično pristanišče, kjer je na voljo čoln, jadrnica ali jadralna deska. 

Za ekoturiste so rezervati divjih živali, kjer je mogoče gledati ptice in druge vrste favne. 

Reke so lahko zanimive za vožnjo s kanujem, raftom ali za kanjoning  , za tiste turiste, ki cenijo zabavo in pustolovske 
počitnice 

Vode nudijo 
adrenalinske ali 

sprostitvene 
aktivnosti 
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IV.8 Podeželski turizem in kulturni turizem - festivali 

Harmonija narave in človekovega vpliva daje pečat turistični destinaciji. Umetnine in posebni kulturni dogodki 
obogatijo to vrsto turizma, namenjenega osebam, ki jih privlači kultura. Umetnostne zvrsti kot balet, gledališče, 
glasba so prav tako zelo privlačne za kulturne turiste. Kmetije prilagojene takšnim turistom lahko nudijo očarljivo 
nastanitev v okolici lokacij, izbranih kot del festivalov in prireditev. 

Zato je za podeželske skupnosti zelo pomembno, da komunicirajo in posodabljajo informacije o vseh vrstah kulturnih 
prireditev, ki so na voljo v njihovi regiji. Ljubitelji se vsako leto udeležujejo posebnih kulturnih dogodkov, za katere že 
v naprej rezervirajo nastanitve. 

Evropske kulturne poti pod okriljem Evropske unije in Sveta Evrope so primer kulturnih turističnih izdelkov, ki jih 
delijo tudi z regijami in občinami, vendar morajo biti podeželske skupnosti bolj vključene, da bi ta pobuda postala 
uspešnejša in osredotočena na lepoto krajin ob poti. 

Festivali podpirajo  
turistične destinacije 
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IV.9 Podeželski turizem, trženje in spletna orodja   

Spletna potovalna mesta trenutno šteje za najboljšo izbiro več kot 50% anketirancev iz ankete o turističnih 
informacijah, tem sledijo priporočila družinskih članov ali prijateljev in nato nadvse razširjeni priročniki, spletni 
forumi, revije in časopisi, tradicionalne potovalne agencije in obiskovanje birojev (vir Expedia, 2007). Pravzaprav je 
kanal od ust do ust še vedno pomemben za ugled v turizmu in zato tudi  skrb za stranke, internet pa vedno bolj vpliva 
na poslovni uspeh. 

Pomembno je, da kmetje uporabljajo najnovejše tehnike komuniciranja in storitev, da bi dosegli cilje povezovanja 
multifunkcionalnega kmetijstva in EAL.  Uporabna orodja in sredstva v komunikaciji so lahko: 

• Potovalna spletna stran, ki spodbuja javno oceno kakovosti turističnih storitev, turističnega ugleda 

• Upravljanje z družabnimi mediji za uvajanje strankam prijaznega pristopa 

• Direktna internetna prodaja 

• Online rezervacije 
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Zaključek   

Trajnostno kmetijstvo in turizem s povezanimi storitvami so glavni načini, da se kmetje zavejo odgovornosti za 
ohranjanje podeželskih krajin in lokalne tradicionalne prehranske dediščine kot simbole ozemlja. Ekoturizma ne 
moremo obravnavati kot masovnega turizma, ampak gre za tržno nišo s pozitivnim trendom zaradi vse večjega pomena 
naravnega okolja in podeželja, ki je daleč od gneče mest in tradicionalnih destinacij. Regije s kmetijskim značajem, tudi 
zaradi  sredstev,ki so na voljo, so spoznale pomen podežeskega turizma za trajnostni razvoj. Agroturizem je postal 
priljubljena beseda in dober posel, tako da so nekateri podjetniki, pogosto brez predhodne neposredne povezave s 
kmetijstvom, obnovili kmetije in včasih ne ponujajo pristne hrane iz lokalnih kmetij, po drugi strani pa so nekateri 
kmetje preprosto pridobili sredstva za obnovo lastne kmečke hiše, ne da bi ponudili zmogljivosti in storitve privlačne za 
turiste. V zadnjih nekaj letih so se turisti, ki iščejo resnično izkušnjo s podeželskim turizmom, naučili dobro izbrati, 
dodali pa so tudi želje po ustrezni namestitvi, avtentičnem kmečkem življenju, tradicionalnih jedeh, aktivnostih na 
prostem, obiskih starih vasi, kmetijskih trgov, obrtnikov itd. 

Z drugimi besedami, dragocena tržna mešanica je postala plus za turiste, ki iščejo aktivne počitnice na podeželju, 
lokalne skupnosti in kmetje pa prispevajo k ohranitvi in vzdrževanju  podeželske krajine. 

Rastline gojim iz več razlogov: da zadovoljim svoje 
oko in svojo dušo, da izzovem  moje potrpljenje, 
zaradi novost ali  zaradi nostalgije, a predvsem 
zaradi radosti, ko vidim, kako rastejo. 

— David Hobson 
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