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POVZETEK 

 
Uvod 

V tej študiji je preučen razvoj turizma industrijske dediščine in podeželskega turizma v 

Evropi ter podana njuna opredelitev. Predstavljen je pomen teh turističnih sektorjev z 

gospodarskega, okoljskega in družbeno-kulturnega vidika. Navedena je vrsta študij 

primerov organizacij, podjetij, skupnosti in regij v več evropskih državah, ki imajo bogate 

izkušnje v teh sektorjih. Na podlagi obravnavanih aktualnih vprašanj in prihodnjih možnosti 

so v študiji predlagani načini za širjenje turizma industrijske dediščine in podeželskega 

turizma ter krepitev njune uspešnosti in trajnosti, s čimer bi dosegli večje koristi tako za 

zadevne lokalne skupnosti kot tudi za gospodarstvo Evrope ter njeno celotno naravno in 

kulturno dediščino. Oba sektorja sta obliki turizma posebnega interesa in se od leta 1970 

hitro razvijata zaradi odzivanja na nove trge, nove življenjske sloge in priložnosti za razvoj 

novih proizvodov. Čeprav se sektorja v nekaterih pogledih med seboj zelo razlikujeta, imata 

tudi veliko skupnega. 
 

Turizem industrijske dediščine 

Primere turizma industrijske dediščine je mogoče najti povsod po Evropi, največ pa jih je v 

njenem severozahodnem delu, kjer se je industrijska revolucija začela. Dejavnosti na tem 

področju pa se povečujejo tudi v južni, srednji in vzhodni Evropi. Evropa ima precej 

prevladujočo vlogo v turizmu industrijske dediščine v svetu. Gre za evropsko posebnost, ki 

je prisotna tako v podeželskih kot v mestnih območjih. Vendar pa je sektor razdrobljen, saj 

ga večinoma sestavljajo manjše zanimivosti, med katerimi je le redko vzpostavljeno 

sodelovanje. Obstajajo različne vrste industrijske dediščine, med katerimi so nekatere bolj 

in nekatere manj zanimive za obiskovalce. 

 

V turizmu industrijske dediščine prevladujejo javni sektor in nepridobitne skupine. Pogosto 

se opira na prostovoljce, med katerimi so številni strastno predani ohranjanju industrijske 

dediščine. Čeprav ne nadomešča delovnih mest, izgubljenih v nekdanjih industrijskih 

panogah, pa njegov uspeh omogoča znaten neposreden in posreden dohodek ter lahko 

izboljša podobo in ugled nekdanjih industrijskih območij. Na žalost pa je pogosto premalo 

učinkovitih povezav s turističnimi agencijami in drugimi turističnimi podjetji, čeprav bi 

morali dohodki iz turizma podpirati ohranjanje. Znanje na področju turizma je pogosto 

šibko. Uspeh in stopnja razvitosti turizma industrijske dediščine se lokalno, regionalno in 

nacionalno močno razlikujeta. 
 

Podeželski turizem 

Podeželski turizem je po drugi strani splošno razširjen po Evropi in je mnogo večji sektor v 

smislu prihodkov in zaposlovanja. Sestavlja ga zelo veliko število mikro podjetij. Podobno 

kot turizem industrijske dediščine tudi podeželski turizem trpi zaradi razdrobljenosti, 

nezadostnega sodelovanja ali usklajevanja ter vse večje notranje in zunanje konkurence. 

Za razliko od turizma industrijske dediščine pa v podeželskem turizmu prevladuje zasebni 

sektor s poudarkom na gospodarskih ciljih in ustvarjanju delovnih mest, ki pogosto 

vključujejo delo s krajšim delovnim časom ali raznovrstno delo. Ima tudi pomembno vlogo 

pri zagotavljanju dohodka in zaposlovanja na podeželju, saj običajno zagotavlja od 10 % do 

20 % dohodkov in delovnih mest, kar je dvakrat več od povprečne ravni dohodka iz turizma 

in zaposlovanja v njem v Evropi. 
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Medtem ko turizem industrijske dediščine zagotavlja predvsem turistične zanimivosti, 

podeželski turizem omogoča popolno turistično izkušnjo z nastanitvijo in zanimivostmi. 

Podeželski turizem ustvarja navezanost na kraj in spodbuja lojalnost obiskovalcev ter s tem 

ponovne obiske. Dosega tudi uspehe na področju razvoja proizvodov in inovacij ter 

privabljanja novega kapitala in podjetnikov iz mest, drugih regij in držav, pogosto zaradi 

izbire določenih življenjskih slogov. Vendar se standardi kakovosti storitev, trženje, razvoj 

proizvodov in gospodarska uspešnosti precej razlikujejo na regionalni in nacionalni ravni. 
 

Skupna vprašanja, cilji in učinki 

V okviru podeželskega turizma in turizma industrijske dediščine je ustanovljenih več 

članskih skupin na nacionalni in vseevropski ravni, ki pomagajo pri trženju in/ali delujejo 

kot organizacije za lobiranje. Običajno imajo na voljo omejena sredstva, njihova 

potencialna vrednost pa pogosto ni uresničena. Njihova znanja s področja turizma se 

razlikujejo, trženje, ki je bilo njihov tradicionalen vir dohodka, pa zdaj izpodbijajo nizko 

stroškovne spletne strani za trženje. Za oba sektorja je značilno slabo poznavanje trga in 

tehnik trženja, čeprav obstajajo primeri podjetij in institucij, ki so zelo uspešne na tem 

področju. Podeželski turizem in turizem industrijske dediščine sta pogosto prisotna v 

revnejših regijah ali v regijah, ki doživljajo strukturne spremembe. Nobeden od njiju ni 

dovolj vključen v ukrepe regionalnega razvoja in prestrukturiranja. 
 

Podeželski turizem in turizem industrijske dediščine sta pomembna z vidika ohranjanja 

dediščine. Oba pomagata ohraniti vidike krajinske dediščine, bodisi neposredno z 

ohranjanjem in ponovno uporabo zgradb in struktur v turizmu bodisi posredno prek 

ovrednotenja dela agencij za ohranjanje v denarnem smislu z ustvarjanjem dohodka od 

obiskovalcev. Vplivata tudi na poklicno usposabljanje in prekvalificiranje in zagotavljata 

možnosti za rast na tem področju. Na nacionalni ravni imata velik potencial, da postaneta 

del nove evropske rasti v ustvarjalnih panogah, saj sta povezana z umetnostjo, kulturo ter 

rastjo in širjenjem znanja. Oba sektorja zagotavljata koristi za lokalne skupnosti, v katerih 

delujeta. 

 

Vrednost turizma industrijske dediščine za gospodarstvo Evropske unije ni natančno 

opredeljena. V tej študiji je ocenjen njegov gospodarski učinek na podlagi deležev sedanjih 

turističnih tokov, ki so ocenjeni na 18 milijonov turističnih izletov z nočitvami ter 

146 milijonov dnevnih obiskov, s katerimi se letno ustvari skoraj 9 milijard EUR 

neposrednih izdatkov. Celotni učinek je verjetno še večji, če se upoštevajo tudi posredni in 

posledični učinki, saj so številne lokacije industrijske dediščine običajno lokalno naravnane 

in močno povezane z lokalnimi skupnostmi, kar povečuje vpliv na lokalno gospodarstvo. 

Evropsko krovno združenje za turizem na podeželju EuroGites je leta 2008 zbralo finančne 

podatke od svojih članic, ki jih je ekstrapoliralo z vključitvijo znanega števila postelj v 

okviru združenj, ki niso njegove članice. Ti izračuni kažejo, da podeželski turizem podpira 

900.000 neposrednih in posrednih delovnih mest v Evropi in vsako leto ustvari 150 milijard 

bruto dohodka. 
 

Zaključki 

Podeželski turizem se izvaja predvsem v okviru zasebnega sektorja, s poudarkom na 

gospodarskih ciljih in ustvarjanju delovnih mest ter pogosto na diverzifikaciji kmetij, pri 

čemer se opira na ohranjanje krajine in z njo povezane dediščine ter infrastrukturo, ki jo 

pogosto plačuje javni sektor. V turizmu industrijske dediščine pa gre predvsem za 

dejavnosti ohranjanja, ki jih izvajajo nepridobitne skupine ali javni sektor in ki se močno 

opirajo na turizem ter na sredstva javnega sektorja in prostovoljstvo, ki omogočajo 
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njegovo ekonomsko preživetje. Oba sektorja imata možnosti za rast, boljšo organiziranost 

in širšo uporabo dobre prakse. 
 

V obeh sektorjih so prisotne težave, vendar imata velik potencial za povečanje lokalne in 

nacionalne blaginje, poleg tega pa lahko pomagata ohraniti evropsko industrijsko in 

podeželsko dediščino ter pokažeta, da lahko z vseevropskim pristopom k reševanju težav in 

sproščanju potencialov ustvarimo svetovno uspešna podjetja. Ključnega pomena za uspeh 

so boljše poznavanje trga, povečanje znanja in spretnosti, izboljšanje upravljanja, 

partnerstev in mrežnega povezovanja ter ustvarjanje inovativnih poti za prihodnost, pa tudi 

razvoj bolj trajnostnega turizma, vključno s prehodom na nizkoogljično gospodarstvo. 

Priporočila so usmerjena v odpravljanje težav, ugotovljenih v študiji, in vsebujejo 

smernice za prihodnje politike naložb v turizem industrijske dediščine in podeželski turizem, 

razvoj sredstev za usmerjanje in povečanje konkurenčnosti udeleženih malih in srednjih 

podjetij, zagotavljanje učinkovitih sistemov upravljanja za podporo partnerstvom in 

mrežnemu povezovanju ter ustvarjanje možnosti za družbeni, gospodarski in okoljski 

napredek v zadevnih sektorjih. Predstavljenih je sedem posebnih priporočil: 

 virtualni raziskovalni in razvojni center za analiziranje, ocenjevanje in širjenje 

 najboljše prakse; 

 prototipni predstavitveni projekt Regija industrijske dediščine; 

 prototipna predstavitvena regija Podeželski turizem druge generacije; 

 predstavitveni projekt Počasni turizem; 

 program Usposabljanje za objekte dediščine („Heritage Hardware Training”) za 

razvoj veščin s področja obnove in konservatorstva zgradb in opreme; 

 seminarji za širjenje inovativne prakse; 

 razvoj nišnih proizvodov in trženjska pobuda, usmerjena v Azijo in države BRIK. 

 

Osrednje priporočilo je ustanovitev virtualne raziskovalne skupine, ki bi temeljila na 

obstoječem znanstvenem projektu, ki se uspešno izvaja v 18 evropskih državah1.  
 

Vsa priporočila predvidevajo relativno majhne stroške, dejavnosti pa naj bi sčasoma postale 

samozadostne. Mnoga priporočila bi lahko pomagala obnoviti vseevropske skupine za 

razvoj in podporo, nekatera pa nacionalne skupine. 
 

Študija vključuje tudi več prilog, ki vsebujejo dodatne študije primerov ter podporno 

gradivo in dokaze. Priloga H vsebuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja: zakaj sta 

ta nišna turistična sektorja posebnega pomena za Evropo, ali bo v prihodnosti dovolj 

tržnega povpraševanja, ali sektorja delujeta v skladu z načeli trajnostnega turizma ter ali 

upoštevata stališča udeleženega lokalnega prebivalstva. 

 

                                                 
1  Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Nizozemska, 

Norveška, Poljska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo. 


