TURISTIČNE KMETIJE IN DOVOLJEN OBSEG
Turistične kmetije imajo omejen obseg poslovanja na 60 sedežev (izletniške turistične kmetije,
vinotoči, osmice) in planšarije.

Več informacij pri KoordinatorjiH za
kmečko družino in dopolnilne dejavnosti:

Stacionarne turistične kmetije pa so omejene na
10 sob in največ 30 ležišč.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Celovška 135, 1000 Ljubljana
mag. Jožica Vodopivec Rozman
tel.: 01/5136642, jozica.vodopivec-rozman@kgzs.si

Nastanitvene oz. stacionarne turistične kmetije oddajajo sobe, prve kategorije, apartmaje ali
stanovanja, pri čemer morajo upoštevati omejitve glede na število sob in postelj.

KGZS – Zavod Celje
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje
Jožica Krašovec
tel.: 03/7340873, jozica.krasovec@ce.kgzs.si

Vplivi turistične dejavnosti
na kmetijah:
ohranjanje poseljenosti kulturne krajine,
večje ohranjanje obdelovalnih površin in proizvodnega potenciala,
večja skrb za samooskrbo,
odpiranje še dodatnih dop. dej. na kmetiji ali v
okolici,
v primeru prekoračitve določenih meja v dohodku in količini lahko preidejo dopolnilne dejavnosti v druge oblike registracij,
dopolnilna dejavnost lahko prede v glavno dejavnost,
možnost zaposlovanja na kmetiji,
pestrost ponudbe,
izboljšanje ekonomskih pogojev na kmetiji,
povečanje prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov,
večje zagotavljanje tržišča in manjši vpliv nihanja cen.

KGZS – Zavod Kranj
Studenec 5, 4220 Škofja Loka
Vanja Bajd-Frelih
tel.: 04/5112701, vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.si
KGZS – Zavod Ljubljana
Celovška 135, 1000 Ljubljana
Barbara Lapuh
tel.: 01/5130718, barbara.lapuh@lj.kgzs.si

Turistične
kmetije v
Sloveniji

KGZS – Zavod Murska Sobota
Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
Jožica Kapun Maršik
tel.: 02/5391422, jozica.kapun-marsik@gov.si
KGZS – Zavod Nova Gorica
Sejmiška pot 1a, 6210 Sežana
Srečko Horvat
tel.: 05/7312853, srecko.horvat@go.kgzs.si
KGZS – Zavod Novo mesto
Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
Mateja Zajc
tel.: 07/3730580, mateja.zajc@nm.kgzs.si
KGZS – Zavod Ptuj
Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
Terezija Meško
tel.: 02/7493621, terezija.mesko@kgz-ptuj.si
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Pripravila: mag. Jožica Vodopivec Rozman
Fotografije: Arhiv KGZS

Celovška 135, 1000 Ljubljana
tel.: 01/51 36 600, faks: 01/51 36 650
kgzs@kgzs.si, www.kgzs.si

TURISTIČNE KMETIJE

OBLIKE DEJAVNOSTI NA TURISTIČNIH KMETIJAH

SPECIALIZACIJA

V Sloveniji je bilo po podatkih registra dopolnilnih
dejavnosti v Sloveniji na MKGP, v oktobru 2010,
registriranih 774 turističnih kmetij. Od tega je:
351 izletniških turističnih kmetij
276 turističnih kmetij z nastanitvijo
111 vinotočev
33 osmic
3 planšarije

Na turističnih kmetijah poznamo dve osnovni obliki
turistične dejavnosti:
gostinsko dejavnost
negostinsko dejavnost

TURISTIČNIH KMETIJ

Turistične kmetije predstavljajo temelj podeželskega turizma v Sloveniji.

Gostinska dejavnost na turistični kmetiji
V to obliko dejavnosti sodi: kmetija z nastanitvijo,
izletniška kmetija, osmica, vinotoč, planšarija.

Program razvoja podeželja RS za obdobje 20072013 predvideva sredstva za turistične kmetije
v razpisih št. 311 z naslovom: diverzifikacija v
nekmetijske dejavnosti. Omenjeni program namenja tem dejavnostim 31.551.000 €.
Po podatkih MKGP je na zadnji dan v avgustu
2010 na ta razpis prispelih 155 vlog s skupaj
14.268.886,36 €. Največ odobrenih vlog so prejele turistične kmetije in sicer 82.

V Sloveniji imamo osem specializacij
turističnih kmetij. Posamezna turistična kmetija ima lahko do tri specializacije, te so nasledne:
ekološka turistična kmetija,
turistična kmetija s ponudbo za
zdravo življenje,
družinam z otroki prijazna turistična kmetija,
otrokom brez spremstva staršev
prijazna turistična kmetija,
kolesarjem prijazna turistična kmetija,
vinogradniška turistična kmetija,
invalidom
prijazna
tur i stična

Negostinska dejavnost na turistični kmetiji
Najpogostejše negostinske dejavnosti na turističnih
kmetijah so:
prikazi vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti ter dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
ogledi kmetij in njihovih značilnosti, posebnostii
okolice,
ježa živali,
žičnice, vlečnice, sedežnice,
oddaja športnih rekvizitov,
prevozi potnikov z vprežnimi živalmi,
oddajanje površin za piknike.

kmetija.
KATEGORIZACIJA
TURISTIČNIH KMETIJ
Kategorizacija turističnih kmetij je določena
s številom jabolk na
znaku, ki je na vidnem
mestu na objektu turistične kmetije.

