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Zanimanje za doživetja  
na Kočevskem in Ribniškem 
vsako leto večje
Kočevska in ribniška občina se med drugim ponašata z neokrnjenimi 
gozdovi, ki predstavljajo odlično tržno nišo v turizmu. Pragozd Krokar 
je bil lani celo vpisan na Unescov seznam svetovne naravne dediščine, 
dostop do vseh znamenitosti in naravnih bogastev pa bo kmalu olajšala 
modernizirana železniška proga.
Nina Šprohar

Popotnike bo privabil »okus gozda«
»Najbolj obiskane lokacije na naši destinaciji so 
zagotovo Bunker Škrilj, Kočevski Rog, Kolpska dolina 
in mesto Kočevje,« pravi Tina Peček iz Javnega zavoda 
za turizem in kulturo Kočevje. Vsaka destinacija 
za obiskovalca predstavlja svojevrstno doživetje 
- Bunker Škrilj je ekskluziven turistični produkt, ki 
je po desetletjih odprl vrata za turistične namene, 
Kočevski Rog ponuja neizmerno moč in čarobnost 
neokrnjene narave, Kolpska dolina poleg čudovi-
tega razgleda vabi še na adrenalinske vodne užitke, 
mesto Kočevje pa z bogato kulturno dediščino ponuja 
številne zanimive zgodbe. Tudi gostov je vedno več. 
»Destinacija Kočevsko je še mlada destinacija v fazi 
razvoja turističnih produktov, a kljub temu zanimanje 
za obisk skrivnostnega gozda iz leta v leto raste,« 
pravi Pečkova. »Ljudi privabljamo s promoviranjem 

destinacij preko digitalnih platform (spletna stran, 
Facebook, Instagram), preko kanalov Slovenske 
turistične organizacije in z udeležbo na različnih 
dogodkih ter sejmih tako doma kot tudi v mednaro-
dnem okolju,« doda. 

Kaj načrtujejo v prihodnje? »Predvsem razvoj 
produktov doživetja v naravi, razvoj produktov 
opazovanja divjih živali v naravnem okolju, razvoj 
kulinarične blagovne znamke s poudarkom na »okusih 
gozda« in razvoj produktov kulinaričnih doživetij,« 
pojasni Pečkova in še doda, da hkrati urejajo tudi 
infrastrukturo za »eno izmed poglavitnih in edinstve-
nih doživetij na naši destinaciji«, tako imenovano 
Doživetje bližine pragozda Krokar, ki je bilo lani 
vpisano na Unescov seznam svetovne naravne 
dediščine.

»Želimo si, da bi obiskovalci ostali dlje«
V Ribnici lahko obiskovalci turistične informacije 
dobijo v Rokodelskem centru Ribnica (RCR), ki pod 
svojim okriljem združuje različne enote, v sklopu 
zavoda pa deluje tudi muzejska trgovina s pestro 
ponudbo lončenih in suhorobarskih izdelkov iz 
ribniško-kočevskega območja. »Obiskovalcem 
nudimo ogled razstav, demonstracij in delavnic v 
Rokodelskem centru, ogled razstav Muzeja Ribnica v 
Ribniškem gradu, ogled razstav v Galeriji Miklova hiša, 
lokalno vodenje po ribniškem trgu, ogled cerkve sv. 
Štefana, ogled Škrabčeve domačije ter obisk roko-
delskega mojstra na domu,« pravi Tina Haler iz RCR. 
Kaj obiskovalce najbolj navduši? »Največkrat se odlo-
čijo za voden ogled Muzeja Ribnica in Rokodelskega 
centra,« pojasni Halerjeva. Svoje vsebine ponujajo 
različnim društvom, šolam in podjetjem ter se skušajo 
pojavljati v različnih katalogih turističnih storitev in 
televizijskih ter radijskih oddajah. »Na dogodke in 
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aktivnosti, ki jih pripravljamo znotraj zavoda, vabimo 
obiskovalce s tiskanimi in elektronskimi vabili, prek 
družabnih omrežij ter prek lokalnih medijev,« doda 
Halerjeva. Obisk je, kot pravi, zadovoljiv, vendar pa se 
trudijo, da bi njihove vsebine privabile še več obisko-
valcev. »Želimo si, da bi obiskovalci na Ribniškem 
ostajali dlje časa, vendar je to povezano tudi z drugimi 
ponudniki turističnih storitev, ki jih trenutno nihče ne 
povezuje v skupno turistično destinacijo,« problema-
tiko opiše Halerjeva. gg

Po medvedovih stopinjah
Tone Krkovič iz Turističnega društva Brezpotja opaža, da »zanimanje 
sicer ni veliko, a se vsako leto veča«, kot najbolj obiskane destinacije pa 
izpostavi Kočevski Rog, ki je po njegovem mnenju najbolj privlačen za 
pohodnike in kolesarje, gozdni rezervat Krempa in pragozd Krokar za 
pohodništvo in fotolov ter Kočevsko reko, Kostel in dolino Kolpe. Turiste 
povečini privabljajo preko digitalnih medijev. »Najbolj promocijsko odme-
ven je vzdržljivostni pohod Po medvedovih stopinjah, ki se ga je letos 
udeležilo okoli dva tisoč pohodnikov, pripravljamo pa tudi nove programe 
in skušamo okrepiti promocijske akcije,« še doda Krkovič.

Na Ribniškem 
si želijo, da bi 
obiskovalci na 
območju ostajali dlje 
časa.

»V letu 2019 

-

-

-

-

Fo
to

: R
o

ko
d

el
sk

i c
en

te
r R

ib
n

ic
aFo

to
: R

o
ko

d
elski cen

ter R
ib

n
ica


