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TURIZEM NA KMETIJI V SLOVENIJI
Pri razvoju podeželja je zelo pomemben podeželski turizem, saj lahko izdatno prispeva k
povečanju dohodkov prebivalstva in pospešuje gospodarski razvoj lokalne skupnosti v celoti.
Posebna oblika turizma na podeželju je turizem na kmetiji. Le-ta ima pomembno vlogo pri
ohranjanju predvsem manjših kmetij, kjer kmetovanje ne omogoča preživetja. Torej turistične
kmetije, kmečki turizmi, turizmi na kmetijah in kar je še izrazov zanje, so
nedvomno pomembna kategorija gostinske ponudbe pri nas. Slovenija tako postaja zelena
butična globalna destinacija z visokokakovostno, inovativno in avtentično ponudbo hrane in
vina za zahtevnega obiskovalca. Potenciali, zaradi katerih se v Sloveniji vse pogosteje
kmetije odločajo za turizem na kmetiji so neokrnjena narava, raznolika pokrajina, možnost
spoznavanja bogastva podeželja, številne hišne in lokalne kulinarične dobrote, najrazličnejša
nepozabna doživetja ter aktivno preživljanje oddiha v naravi.
Butično kmetijstvo, ki ga lahko izkusijo turisti v Sloveniji, tujce preseneti, prijetno presenečen
pa je tudi marsikateri Slovenec. Veliko nas je že dodobra spoznalo oddaljene destinacije,
medtem pa svoje države sploh ne poznamo. Torej, razlogov, zakaj obiskati turistične kmetije
in vse večjo priljubljenost le-tega je več, glavni aduti pa so nedvomno domača hrana, lokalne
jedi, tesen stik z naravo in ljudmi, njihovo kulturo, življenjsko modrostjo, šegami in navadami,
odlično mesto kmetije in kakovost nastanitve ter varnost. Take kmetije najdemo na vseh
koncih Slovenije.
Posledice širjenja novega koronavirusa so občutile tudi turistične kmetije. Vrstile so se
odpovedi rezervacij, nekatere kmetije pa so celo razmišljale o začasnem zaprtju dejavnosti in
čeprav se pričakuje dokaj hitro ponovno okrevanje turizma, pa ta ne bo več tak, kot je bil.
Dosedanjega bo potrebno »resetirati« in vzpostaviti nove strategije, skladne z novimi
socialnimi navadami po zdravstveni krizi. To krizo moramo vzeti kot priložnost za
spremembo vsega tistega, kar je treba spremeniti na bolje. Več povpraševanja je po
dopustovanju v naravi in po manjši butični ponudbi z individualno izkušnjo. Še bolj kot do
sedaj je poudarjena digitalizacija, brezstično poslovanje in varno bivanje, trajnostni razvoj in
pomen lokalno pridelane hrane.
Da bi slovenski turist odkrival lepote Slovenije in dopustoval doma, nudi država v ta namen
turistični panogi dodatno pomoč z izdajo bonov vsem prebivalcem Slovenije, s katerimi smo
pozvani, naj letošnji dopust preživimo doma in pomagamo slovenskemu turizmu. Torej, ko
bomo razmišljali, kje preživeti počitnice, ne pozabimo na naše podeželje. Za lažjo odločitev
nam je lahko v pomoč katalog turističnih kmetij Slovenije. Na turistični kmetiji bomo zagotovo
začutili bogastvo narave, svež zrak, pogled, ki seže v neokrnjeno naravo ter občutek popolne
spokojnosti, ki poživlja telo in duha. Začutimo naravo, začutimo slovensko podeželje.
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