
Planinska zveza Slovenije       datum:15.8.09 
Komisija za varstvo gorske narave 
Usposabljanje za: varuhinja gorske narave 
 
 
 
 
 
 

OŽIVELA KOLPA 
 

RAZVOJ TURISTIČNE DEJAVNOSTI NA KOSTELSKEM 
IN ODZIV LJUDI NA POVEČAN OBISK 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Avtorica:          Mentor: 
Alenka Marinč         Janez Božič 
PD Šmarna gora 



Seminarska naloga VGN   mentor: 
  Janez Božič 

Oživela Kolpa 

 

UVOD 
 
Ker po očetovi strani izhajam iz vasi Rajšele, ki spada v občino Kostel in sem tako delno tudi 
sama Kostelka, se z reko Kolpo in njeno okolico srečujem že od malih nog. Če je bil osrednji 
predmet mojega zanimanja v otroških letih najbližji prod, primeren za sončenje ob reki, mi je 
z leti, ko nisem bila več odvisna od prevoza drugih in sem si sama organizirala proste dni, 
veliko bolj všečna postala njena okolica. Poležavanje ob reki je najprej zamenjalo kolesarjenje 
od Vasi do Dola, kjer sem spoznavala vasi, ki se nahajajo tik ob reki, v zadnjem času pa me 
navdušujejo zlasti lepo urejene pešpoti in vzpon na Kozice, kjer se s pridobljeno višino 
spreminja tudi pogled na mojo najljubšo reko, ki v resnici teče po veliko bolj zavitih poteh, 
kot je videti iz doline. 
 
Iz najzgodnejših let se Kostela in njegove okolice spominjam kot redko naseljenega območja, 
za katerega je vedelo le malo ljudi, ki so živeli dlje kot v Kočevju. Če smo se še pred desetimi 
leti za časa Velke maše1 takoj po končanem bogoslužju odpeljali domov, je danes sredi 
avgusta na Kostelskem živahno obdobje kulturnih prireditev, kjer se slovesnosti ob 
prazničnem 15. avgustu lepo povežejo tudi s kulturo z etno pridihom. In če sem se pred leti 
vprašujočim pogledom izognila tako, da sem se pač odpravljala na Kočevsko, je danes 
kostelski del reke poznan veliko več ljudem, tudi Gorenjcem, npr. moji ekipi, s katero 
treniram vzhodnjaško veščino tai-ji, ki si je travnik v Gorenji Žagi prisvojila za vsakoletni 
zaključek športnega leta. 
 
Odločitev o tem, kaj bo predmet moje seminarske naloge, je bila jasna-poklon reki, ki mi je 
prinesla toliko zadovoljstva. Zaradi nagnjenosti do proučevanja številk in grafov sem si 
nalogo že od začetka predstavljala kot raziskovalno, z rezultati, ki bodo informacija tistim, ki 
se trudijo, da bi Kostelsko postalo zaželen kraj obiska in izziv prebivalcem samim, ki se 
morda do sedaj še niso vprašali, ali je njihova vas še vedno takšna, kot je bila, ali je prav, da 
je ali je prav, da ni, jih bo pa morda moj vprašalnik spodbudil k bolj kritičnemu odnosu do 
sprememb v svoji neposredni okolici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Praznik Marijinega vnebovzetja 15. avgusta 



Seminarska naloga VGN  mentor: Janez Božič 
 

Oživela Kolpa 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAHVALA 
 
Mentorju Janezu Božiču za nasvete in pripombe, Tonetu Colnarju za koristne informacije in 
predsedniku TD Kostel, dr. Stanku Nikoliću, za vse potrebne informacije in pripravljenost na 
sodelovanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seminarska naloga VGN  mentor: Janez Božič 
 

Oživela Kolpa 

 3

KAZALO 
UVOD........................................................................................................................................ 1 
1 PREDSTAVITEV KOLPSKE DOLINE ......................................................................... 5 
2 RAZVOJ TURIZMA V KOSTELSKI OBČINI.............................................................. 6 
3 S KOLESOM IN PEŠ PO KOSTELSKI GRAJSKI POTI .............................................. 9 
4 GOZDNA UČNA POT KOZICE................................................................................. 14 
5 TURISTIČNI RAZVOJ KOSTELSKEGA IN DOMAČINI ....................................... 15 

5.1 PREDSTAVITEV RAZISKAVE ........................................................................... 16 
5.1.1 Vrsta raziskave in spremenljivke ........................................................................... 16 
5.1.2 Merski inštrumenti................................................................................................... 16 
5.1.3 Populacija in način izvedbe ter zbiranja podatkov.............................................. 16 
5.1.4 Obdelava podatkov.................................................................................................. 16 

5.2 REZULTATI IN INTERPRETACIJA RAZISKAVE ............................................. 17 
5.2.1 Ali sodelujejo v tekmovanju za najlepše urejeno domačijo................................ 17 
5.2.2 Ali podpirajo turistični razvoj Kolpske doline..................................................... 18 
5.2.3 Zakaj ga ne podpirajo .............................................................................................. 19 
5.2.4 Ali podpirajo izgradnjo turističnega naselja okoli grajskega kompleks........... 19 
5.2.5 Katere prenočitvene zmogljivosti bi bile bolj sprejemljive................................. 20 
5.2.6 Katerih dejavnosti TD Kostel se sami udeležujejo............................................... 21 
5.2.7 Česa v njihovi občini primanjkuje, pa bi glede na razvoj turizma moralo biti 22 
5.2.8 Kaj priporočajo ljudem, ki prvič pridejo v svet ob Kolpi.................................... 23 

6 ZAKLJUČEK .................................................................................................................. 25 
7 VIRI IN LITERATURA ................................................................................................. 26 
8 POVZETEK..................................................................................................................... 27 
9 DODATEK...................................................................................................................... 28 

9.1 ANKETA NA TEMO RAZVOJA TURIZMA OB KOLPI IN NJENI 
NEPOSREDNI OKOLICI ................................................................................................. 28 
9.2 KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI KOSTEL ................................................. 30 

 
SEZNAM TABEL 
Tabela 1: Ali sodelujejo v tekmovanju za najlepše urejeno domačijo ………………………………..........17 
Tabela 2: Ali podpirajo turistični razvoj Kolpske doline …………………………………………………...18 
Tabela 3: Zakaj ga ne podpirajo ……………………………………………………………………………….19 
Tabela 4: Ali podpirajo izgradnjo turističnega naselja v okolici grajskega kompleksa …………………19 
Tabela 5: Kakšne prenočitvene zmogljivosti bi bile za njih bolj sprejemljive …………………………….20 
Tabela 6: Katerih dejavnosti TD Kostel se sami udeležujejo ……………………………………………… 21 
Tabela 7: Česa v njihovi občini ni, pa bi glede na turizem moralo biti …………………………………..  22 
Tabela 8: Kaj bi sami priporočili ljudem, ki prvič pridejo v svet ob Kolpi ………………………………. 23 
 
SEZNAM GRAFOV 
Graf 1: Ali sodelujejo v tekmovanju za najlepše urejeno domačijo …………………………………….....17 
Graf 2: Ali podpirajo turistični razvoj Kolpske doline …………………………………………………......18 
Graf 3: Zakaj ga ne podpirajo ………………………………………………………………………………....19 
Graf 4: Ali podpirajo izgradnjo turističnega naselja v okolici grajskega kompleksa …………………....20 
Graf 5: Kakšne prenočitvene zmogljivosti bi bile za njih bolj sprejemljive ……………………………... 20 
Graf 6: Katerih dejavnosti TD Kostel se sami udeležujejo ………………………………………………... 21 
Graf 7: Česa v njihovi občini ni, pa bi glede na turizem moralo biti …………………………………...... 22 
Graf 8: Kaj bi sami priporočili ljudem, ki prvič pridejo v svet ob Kolpi ……………………………….... 24 
 
 



Seminarska naloga VGN  mentor: Janez Božič 
 

Oživela Kolpa 

 4

SEZNAM FOTOGRAFIJ 
Deljenolistna rudbekija ………………………………………………………………………………………....7 
Informacijska tabla v Banja Loki ……………………………………………………………………………....8 
Razpelo v Selu …………………………………………………………………………………………………...9 
Začrtana Kostelska grajska pešpot ………………………………………………………………………….....9 
Zbirka starega kmečkega orodja ……………………………………………………………...........................10 
Skedenj s čebelnjakom …………………………………………………………………………………………10 
Zvonik cerkve s. Duha …………………………………………………………………………………………10 
Kažipot v Suhorju ………………………………………………………………………………………………11 
Zvonika cerkve sv. Božjega Zveličarja v Ajblju ……………………………………………………………..11 
Kal v Ajblju ……………………………………………………………………………………………………...12 
Kostelska pokrajina …………………………………………………………………………………………….12 
Kal v Rajšelah ……………………………………………………………………………….............................. 13 
Izvir v Rajšelah ………………………………………………………………………….....................................13 
Bukov sestoj ……………………………………………………………………………………………………..14 
Markaciji Gozdne učne poti Kozice …………………………………………………………………………..15 
Pomanjkanje parkirišč ………………………………………………………………………………………….16 
Lovski dom Lovske družine Banja Loka ……………………………………………………………………..18 
Sivi listnati lišaj …………………………………………………………………………………………………25 
Moč narave …………………………………………………………………………………………………… ..25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seminarska naloga VGN  mentor: Janez Božič 
 

Oživela Kolpa 

 5

1 PREDSTAVITEV KOLPSKE DOLINE 
 
Kolpska dolina je eno najbolj neokrnjenih področjih Slovenije, samotno in redko poseljeno 
območje, ki v zadnjih letih postaja priljubljeno zatočišče popotnikom Robinzonovega duha. 
Do Kostela, ki predstavlja rdečo nit moje naloge, najhitreje pridemo, če takoj za pozdravno 
tablo, ki nas spomni, da prihajamo v Kolpsko dolino, sledimo smerokazu za Kostel in se po 
ozki asfaltirani poti peljemo naravnost do gradu. Od tam se pot strmo spusti navzdol in zelo 
hitro pridemo tudi do Gornje Žage, kjer se sami odločimo, ali bomo raziskovali kostelski ali 
belokranjski del doline.  
 
Kostel je hribovita pokrajina z malo ravninskega dela, ki je slabo rodoviten kraški svet. Voda, 
ki jo je v Kolpski dolini na videz čez mero, se namreč nahaja samo v nižje ležečih delih, v 
višje ležečih predelih, ki v Kostelu in njegovi okolici segajo do 500 metrov visoko, pa je je 
malo in oskrba z njo prepuščena iznajdljivosti domačinov. Rodovitni deli so razparcelirani, 
vendar se tako košnja kot poljedelstvo opuščata, zato se zemlja zarašča, domačini pa se 
usmerjajo bolj v sadovnjake in gojenje povrtnine.  
 
Pokrajina Kostel je od leta 1999 tudi samostojna občina in spada med tiste z najmanj 
prebivalci- približno 600 jih je, od tega večina starejših od 60 let. Število se poveča ob 
vikendih, počitnicah in prazničnih dneh, ko se v obnovljene hiše, spremenjene v vikende, 
vrnejo izseljeni domačini, ki so si novi dom ustvarili večinoma v Kočevju in okolici. Še 100 let 
nazaj je v 54 vaseh in 16 zaselkih živelo 3000 ljudi, danes pa je večina vasi opustelih ali pa v 
njih živi le po nekaj domačinov. Takšen primer je vas Rajšele, kjer je edina stalno živeča 
vaščanka moja 67- letna teta Marija. 
Razlog za izseljevanje je seveda ekonomske narave, saj gre za neindustrializirano območje, 
zaradi maloštevilnega prebivalstva pa tudi druge storitve ne pridejo v poštev. Pred kratkim 
se je v Vasi zaprla edina, zasebna trgovina z živili.  Tudi med tistimi, ki še živijo v Kostelu in 
so delovno aktivni, jih le peščica dela v okolici svojega doma, ostali se vozijo na delo 
predvsem v Kočevje. 
 
Pokrajina je ime dobila po gradu iz leta 1336, ki je skozi zgodovino menjal več lastnikov. Ker 
je preko Kostela potekala ena glavnih turških poti, so se ga leta 1578 polastili Turki in  ga 
oropali. V grad so prišli z zvijačo in sicer so se oblekli v nošo Hrvatov, nekateri so imeli v 
rokah tudi dojenčke, in se predstavili za ubežnike, ponoči pa so odprli vrata svojim pajdašem 
in jih spustili v grad.  
S koncem turških vpadov se je izseljevanje Kostelcev prenehalo vse do začetka 20. stoletja, ko 
so se zaradi revščine izseljevali v Ameriko.  
Grad je nato je  vse do leta 1809 uspešno kljuboval vsem zgodovinskim prilikam in 
neprilikam. Tistega leta so ga požgali Napoleonovi vojaki v odgovor na upor domačinov. 
Obnovljen ni bil več, vendar si je Turistično društvo Kostel kot eno od nalog v prihodnjih 
letih zastavilo prav skrb za grajski kompleks z ureditvijo poročne dvorane, prostora za 
nastop folklornih skupin in stalno razstavo o kostelski pokrajini. Grad Kostel je edini 
slovenski grad, kjer znotraj grajskega obzidja še živijo ljudje. 
Glede ostalin preteklosti bi posebej omenila le obrt, zelo značilno za Kostelce-krošnjarstvo. 
Krošnjarja sta bila tudi oba starša moje stare matere, rojene leta 1915.  
 
»Ko se Kostevc izleže valje torbo veže« 
 
Kostelci so morali po svetu za zaslužkom zato, ker se samo s kmetovanjem na skopi zemlji 
niso mogli preživljati. Krošnjarstvo je bila ena od dejavnosti, ki je prinašala dodaten 
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dohodek. Njihovo blago so predstavljali sol, olje, olive, citrusi, lovor in dišave. Če so 
Ribničani krošnjarili s svojimi lastnimi izdelki, so jih Kostelci predvsem preprodajali. 
Organizirana trgovina jih je potisnila na rob trgovanja, zato so bili prisiljeni trgovati z 
blagom, ki za stalnega trgovca ni bilo zanimivo. Krošnjarji so se znašli po svoje. V mesta so 
prihajali zvečer, kjer so svoje blago ponujali po gostilnah in kavarnah ali pa so jeseni pekli in 
prodajali kostanj, včasih tudi krompir in koruzo.  
 
Čeprav krošnjarjenje ni bilo lahko opravilo, skoraj ni bilo kostelske vasi brez krošnjarja. Ker 
so jih mestne oblasti na pobudo trgovcev in kramarjev preganjale ali jim niso hotele dati 
dovoljenja za delo v mestih, je mnogo krošnjarjev odšlo po svetu. Če so našli ugoden kraj, so 
se tam ustalili ali pa se vsako sezono tja vračali. Krošnjarstvo je najbolje uspevalo v tistih 
mestih, ki so bila pod vplivom germanskih ali madžarskih oblasti, saj je bil sloj prebivalstva 
tam bogatejši kot drugod. Krošnjarili pa so tudi na podeželju, predvsem na sejmih, romanjih 
ali cerkvenih proščenjih.  
 
Na delo so odhajali konec poletja ali v začetku jeseni, ko so pospravili pridelke z njiv, 
kostajnarji pa malo kasneje. Vračali so se pred košnjo, kostajnarji pa že prej, že pred novim 
letom.  
 
Krošnjarji so na svojih poteh spoznavali krajevne običaje, omiko in večja pričakovanja do 
življenja kot so jih imeli doma. Videli so bogastvo, ki ga doma ni bilo. Nekateri so se navzeli 
pohajkovanja, ki ga tudi doma niso opustili. Domov so prinašali novosti v hrani in obleki in 
počasi opustili domačo nošo. 
 
Krošnjarstvo je bilo za Kostelce važen ekonomski dejavnik, s katerim so pomagali vzdrževati 
svoja gospodarstva in družine, saj so najbolj vztrajni s tem opravilom zaslužili več, kot pa bi 
s kmetovanjem. 
 
Krošnjarstvo kot panoga je po osvoboditvi zamrlo, nekaj časa se je ohranila le še peka 
kostanja. Ljudje so se začeli izseljevati v večje kraje, predvsem Kočevje, pa tudi v Ribnico in 
Ljubljano, doma so ostali le ostareli starši in vasi so se začele prazniti. Postopoma so 
prenehale obratovati tudi trgovine in Kostelsko se je začelo spreminjati v še en pozabljen in 
odmaknjen predel Slovenije. 
 

2 RAZVOJ TURIZMA V KOSTELSKI OBČINI 
 
Po osamosvojitvi Slovenije so se stvari začele spreminjati. Ker ni bilo mogoče pričakovati, da 
bi se Kostelsko industrializiralo, prav tako pa ni dobrih naravnih možnosti za razvoj 
kmetijstva, so se ljudje sami začeli usmerjati v turizem. V ta namen je bilo že leta 1991 
ustanovljeno Turistično društvo Kostel, ki se je že v samem začetku usmerilo v razvoj 
turizma, z velikim poudarkom na ohranjanju prvinske narave in varovanju okolja. Posebej so 
me pritegnili tisti projekti, ki so naravovarstveno naravnani. Na splošno je Društvo v letu 
2007 izvedlo 75 različnih aktivnosti. 
 
1. sanacija divjih odlagališč 
V občini Kostel je bilo 30 divjih odlagališč, ki so sedaj uspešno sanirana. S kočevsko enoto 
Zavoda za gozdove Slovenije Društvo skrbi za to, da se ne pojavljajo nova. 40, 50 let nazaj so 
se ljudje vrtač in globeli v okolici redno posluževali kot komunalnih deponij, saj niso imeli 
urejenega odvažanja odpadkov. Tako so se ob prvem večjem čiščenju našli predvsem 
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odvrženi lonci in druga posoda, odsluženo kmečko orodje in gradbeni material. V Banja Loki 
so se srečevali z drugačno vrsto smeti. Ob vaškem pokopališču je namreč manjša globel, 
kamor so ljudje odvrgli dogorele sveče, plastične rože in odmrle rastline. Odkar so jim 
postavili zabojnik, namenjen izključno odpadkom s pokopališč, se je stanje zelo izboljšalo in 
ob mojem pregledovanju 9.8.09 sem odkrila le dve plastični sveči.  
Danes med onesnaževalci skoraj ni domačinov, saj se zavedajo, da jih vsako leto čaka čistilna 
akcija in se jim ne zdi smiselno pospravljati za seboj. Tako glavne onesnaževalce 
predstavljajo predvsem ljudje od drugod, ki si teren, kamor bodo odložili neuporabne stvari, 
ogledajo že prej.  
 
2. čiščenje voda in okolice 
Vse vasi in zaselki, ki spadajo v občino Kostel, vsako leto spremljajo stanje v okolici in sproti 
čistijo, kar se nabere od zadnje akcije. V Podstenah so po besedah člana Društva Toneta 
Colnarja dolžni skrbeti za potok Jarak in njegovo obrežje, kamor ljudje še vedno odlagajo 
odpadke, našli so npr. že večje kose kuhinjskega pohištva. Ker so bregovi ob potoku zelo 
strmi, jim pri pregledovanju marsikaj ostane skrito in se vidi šele pri natančnejšem pregledu 
oz. ko drevje ogoli. 
 
Akcije čiščenja okolice in voda, ki potekajo pod geslom »Kostelci, pometimo pred svojim 
pragom« TŠD Kostel in občina Kostel pripravljajo že 14 let.  Pred vsako akcijo se organizira 
pogovor s krajani in sicer o načinu poteka aktivnosti v posameznem kraju.  Krajani so o 
akcijah obveščeni pisno ter s plakati in obvestilom v časopisu ter na radiu Univox.  
Aktivnosti potekajo skozi celo leto, skupinsko čiščenje, na katerem je leta 2007 sodelovalo kar 
400 udeležencev, krajanov, lovcev, učencev in drugih, pa na kakšen poseben dan, npr. na 
Dan Zemlje, Dan voda ali Ob Svetovnem dnevu varstva okolja. 
Ob pomladanskem in jesenskem čiščenju leta 2007 je komunalno podjetje odpeljalo 25 
kamionov ali  za 250 m³ odpadkov, predvsem bele tehnike, pločevine in plastike. V vseh letih 
organiziranega čiščenja pa se je nabralo za 283 kamionov odpadkov. 
 
Poseben problem predstavljajo tudi invazivne rastline, kot so deljenolistna rudbekija 
(Rudbeckia laciniata), japonski dresnik (Fallopia japonica) ali žlezava nedotika (Impatiens 
glandulifera), ki so jih ljudje gojili kot okrasne ali (nedotiko) medonosne rastline, pa so 
pobegnile iz vrtov. 
 

 
Na gladini Kolpe se zrcalijo rumeni cvetovi rudbekije, invazivke, ki agresivno širi svoj habitat in 
izpodriva avtohtone obrežne rastline (vse foto Alenka Marinč) 
 



Seminarska naloga VGN  mentor: Janez Božič 
 

Oživela Kolpa 

 8

V letu 2007 je bilo pokošenih več zapuščenih travišč, predvsem na območju vasi Vas, Fara in 
Kuželj, redno vzdržujejo tudi javne površine, ob vseh informacijskih tablah pa zasajajo rože 
in negovano zelenje. 
 
3. razvoj turističnih dejavnosti 
V pokrajini je trenutno postavljenih 30 informacijskih tabel, na katerih so predstavljene 
zanimivosti določenega predela.  
Markirane in primerno predstavljene so tudi tri pešpoti različne dolžine in težavnosti, na 
katerih prav tako naletimo na table, ki nas opozarjajo na posamezne zanimivosti.  
 

 
Informativna tabla v Banja Loki, točki Kostelske grajske poti 
 
O posameznih poteh, o kulturni dediščini in plezalni steni je Društvo izdalo tudi zloženke  in 
vodnik po pokrajini. 
Društvo vsako leto organizira predavanja z različnimi temami, kot so sadjarstvo, vrtnarstvo, 
zdrava prehrana, varčevanje z energijo, trajnostni razvoj,… in delavnice ter tečaje klekljanja, 
kvačkanja, poslikave na steklo in svilo, obdelave lesa in gline,… 
 
Med rekreativnimi prireditvami, kot so spusti po Kolpi, kolesarjenje, nočni pohodi z baklami 
in tradicionalni pohodi po vseh treh pešpoteh, bi posebej omenila ekološki spust po Kolpi, 
organiziran vsako prvo junijsko soboto, prvič izveden leta 1990. Podatki iz leta 2007 beležijo 
38 udeležencev. 
Spust s kajaki, kanuji in gumenjaki je dolg 30 km, začne se v vasi Srobotnik, v skladu s tokom 
reke pa poteka mimo vasi Fara in Žaga vse do potoka v Bilpi. Namenjen je čiščenju same 
reke in njenih bregov. Najpogostejši najdeni odpadki so avtomobilske gume, železni 
predmeti, polomljeni dežniki in plastične vrečke, ki so se ujele na veje obrečnih dreves. Trud 
je poplačan, pri vožnji ali kolesarjenju po kolpski cesti v Belo Krajino skoraj ni več opaziti 
odpadkov, tako v sami reki kot na njenih bregovih.  
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3 S KOLESOM IN PEŠ PO KOSTELSKI GRAJSKI POTI 
 
Namen naravoslovnih učnih poti je spoznavanje gozdnih rastlin in živali, gozdarstva, 
tradicionalnih obrti in naravnih pojavov. Speljane so po gozdni, travnati ali gričevnati 
pokrajini in imajo naravoslovni namen. Dolge so nekaj kilometrov. Opremljene so s tablami, 
na katerih so informacije o geoloških, rastlinskih in živalskih zanimivostih. Prve takšne poti 
so se pojavile v Zahodni Evropi, pri nas pa po letu 1974. Trenutno jih je vsaj 100, med njimi 
tudi Kostelska planinska in Kostelska grajska pešpot, s katerima upravlja Turistično društvo 
Kostel. 
 
Večina pohodnikov pot začne v Gorenji Žagi, sama pa sem začela kar pred domačim 
pragom, v Rajšelah. Po dobrem kilometru in pol sem zapustila glavno makadamsko pot in se 
spustila v vas Selo in nato v Lipovec. 
 

 
 
Razpelo v Selu    Začrtana Kostelska grajska pešpot v Žagi 
 
Na koncu vasi je bilo potrebno že prvič stopiti s kolesa, saj zapeljemo na močvirnat in 
razdrapan kolovoz, ki nas skozi prijeten bukov gozd pripelje do asfalta, regionalne ceste, ki 
pelje v Kostel in naprej v Žago. Od Kostela naprej se pot zelo strmo spusti v dolino reke 
Kolpe in kolesarju je v zadovoljstvo, ker ve, da se mu ne bo treba vrniti po isti poti.  
 
V Žagi, najpogostejši začetni točki pohodnikov, sem se seznanila s potekom trase poti in 
zapeljala levo po utrjeni makadamski poti mimo kampa. Pot je speljana ob potoku Jarak, kjer 
sem naletela na nekaj povsem zapuščenih in razpadlih hiš, nato pa zapusti cesto in po 
strmem kolovozu, kjer je spet treba s kolesa, pripelje v vas Podstene, ki z drugimi 
kostelskimi vasmi deli isto usodo, preseljevanje ljudi. Največ prebivalcev je vas štela v 60. 
letih, danes pa ima tri stalne prebivalce, v vasi pa je skupaj 7 hiš. Gospod Tone Colnar, ki na 
domačijo iz Kočevja prihaja na nekaj dni, je dejaven član TD Kostel in sošolec mojega očeta iz 
osnovnošolskih let. Vzdržuje hišo in njeno okolico, prav tako sodeluje pri čiščenju potoka.  
Udeležuje se tudi tekmovanja za najlepše urejeno gospodarstvo. Prav on mi je dal potrebne 
informacije o tem, kako se vasi lotevajo čiščenja voda in okolice. Pred lepo urejeno domačijo 
si je uredil manjši muzej starega kmečkega orodja, posebnost vasi pa je tudi več kot 300 let 
star skedenj, narejen brez enega samega žeblja, le z lesenimi klini, v katerem je sedaj 
čebelnjak.  
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Zbirka starega kmečkega orodja  Skedenj s čebelnjakom 
 
Po prijetnem klepetu, ko sem ob slovesu od gospodinje v dar dobila še kozarec lipovega 
medu, sem se odpravila naprej, najprej do cerkve Sv. Duha iz 17. stoletja, ki jo ravno 
obnavljajo. Arhitektura je značilna za Kostelsko, zaradi obnovitvenih delom pa trenutno ni 
mogoč ogled. Ključ sicer dobimo prav pri Colnarjevih. Tone zasluge za obnovo pripisuje 
župniku iz Fare, ki tudi vodi obnovo. 
 

 
Zvonik cerkve Sv. Duha na preslico 
 
 
Iz Podsten vodi makadamska pot do Suhorja, vasi strnjenih hiš, od katerih nobena ni stalno 
naseljena. Nekatere hiše so prepuščene propadu, druge pa so prav umetelno obnovljene. V 
vasi nisem naletela na informativno tablo, se pa tu še ena pot, dokaj zahtevna Kočevska 
planinska pot, odcepi od Grajske in gre v drugo smer.  
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Kamorkoli, samo naprej! 
 
Cela pot od Žage do Suhorja in še naprej je zelo primerna za kolesarje, saj v tem delu in tudi 
naprej v celoti poteka po uhojenih poteh ali celo cesti. Menim, da je za popotnika hoja po 
takšni poti celo večji napor, čeprav sicer ni tehnično zahtevna. Od Suhorja je potrebno 
prevoziti ali prehoditi še nekaj klancev, nato pa se pot kot neprednostna cesta priključi na 
glavno cesto, ki od Kočevja  vodi proti meji s Hrvaško in naprej do Reke. Magistralko samo 
prečkamo in se poženemo v asfaltiran klanec mimo Kaptola v vas Ajbelj, s 620 m najvišjo 
točko, kjer v 3 hišah živi še sedem domačinov. Pri številki 2 je iz hiše odmeval venček 
dalmatinskih pesmi, zaradi česar sem prvič in zadnjič na poti podvomila v smiselnost 
takšnega kolesarjenja v največji vročini, medtem ko drugi uživajo v hladni morski vodi. 
 
V petdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo na Kočevskem požganih precej sakralnih 
objektov, 1956. tudi cerkev Božjega Zveličarja v Ajblju, vendar je domačinom uspelo ohraniti 
oba zvonika. 
 

 
 
Posebnost vasi Ajbelj je obnovljeni kal oz. močilo. Za vasi na Kostelskem je bila ena največjih 
težav oskrba z vodo, zaradi česar so se ljudje poskušali znajti po svoje. Poiskali so večjo 
naravno kotanjo ali pa so jo izkopali, dno pa napolnili z ilovico in jo dobro steptali. V kotanjo 
se je nato stekala deževnica, vanjo pa so jo usmerjali tudi preko žlebov s streh. Ko se je v 
kotanji nabralo dovolj vode, so pripeljali napajat živino. Živina je brodila po vodi ter s tem 
sproti teptala dno in zgladila razpoke, ki so se začele pojavljati. V sušnih dneh, ko je kal 
presušil, so vaščani nagrabili blato na dnu in ga drago prodajali kot dragoceno gnojilo. Kal je 
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imel tudi socialni pomen, saj je pomenil večerno zbirališče vaščanov, zraven pa so si uredili 
še vaško pralnico. Z izpraznitvijo vasi in opuščanjem govedoreje je kal izgubil svoj osnovni 
namen, zato se je njihovo vzdrževanje opustilo. Leta 2004 je TŠD Kostel ajbelski kal obnovilo.  
 

 
V Ajblju že nekaj časa ni bilo dežja 
 
Na lahko prepustnih apnenčastih tleh ima kal še eno pomembno nalogo in sicer kot redek vir 
stoječe vode predstavlja življenjski prostor na močvirje vezanih rastlin in živali. V ajbelski kal 
odlaga mrest navadna krastača.  
 

 
Kostelska pokrajina je mehka in valovita 
 
Po počitku pod dvestoletno vaško lipo pot zopet nadaljujem po kolovozu, ki večinoma 
poteka na prostem, manjši del pa tudi skozi umetno nasajen smrekov gozd. Po strmem 
klancu se za kratek čas priključim na magistralno cesto, ki jo pri Brigi previdno prečkam, 
zavijem mimo hiš in dremavih domačinov v pretežno bukov gozd, spet zapeljem najprej na 
magistralno cesto in v Banja Loki pri nekdanji ljudski šoli strmo navzdol v Vimolj. Banja 
Loka predstavlja eno večjih kostelskih vasi, ki pa danes ne šteje več kot 43 ljudi, leta 1971 pa 
jih je imela še enkrat toliko.  
Rajšele so majhna vas, s samo eno stalno obiskovalko, v vasi pa sta še dve dokaj ohranjeni 
hiši s kostelsko arhitekturo, t.j. spodaj zidani, zgoraj pa leseni. Vas je znana po tem, da je od 
nekdaj imela veliko sadja, predvsem sliv, zato so iz njih pridelali tudi veliko rakije.  
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Podobno kot v drugih kostelskih vaseh, so tudi v Rajšelah živino napajali v kalu, kamor so 
napeljali vodo iz bližnjega studenca, ki se nahaja le 50 m višje. Ker v vasi ni bilo veliko 
živine, je bil ta kal majhen. 
 

 
Kal v Rajšelah z obiskovalko 
 
Leta 2006 je TŠD Kostel kal obnovilo in uredilo tudi izvir. Vodo so od izvira napeljali po 
plastični cevi, ki so jo nato zasuli in ozelenili in s tem ohranili prvinskost okolja. V kalu sedaj 
mrestijo žabe in se v njem napajajo čmrlji, čebele in ptice, zlasti šoje. 
 

 
Obnovljen izvir, ki napaja kal 
 
Kostelsko grajsko pešpot prehodimo v 4-6 urah, s kolesom  v 2,5 urah, raje več kot manj. Ne 
oziramo se na čas in ne tekmujemo z nevidnim rivalom, da bi podirali namišljene rekorde. 
Informativne table ob posameznih točkah nam povedo veliko o kostelski hiši, noši in jeziku, 
o šegah in navadah ter o značilnostih in znamenitostih posameznih vasi, pot pa je tudi v 
celoti zelo dobro označena. Ena dodatna markacija bi bila po mojem mnenju potrebna v 
Lipovcu, kjer se pot v gozd razcepi na dvoje, pravilna pa je spodnja pot, TD Kostel pa še 
predlagam, da na drevesna debla pritrjene kažipote (Suhor) odstrani in jih namesti na 
drogove ali, z dovoljenjem lastnikov, na zidove hiš. Pot bo tako še dodatno prijaznejša do 
narave.  
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Velika škoda je, da so vasi prazne in smo prikrajšani za stik z domačini in njihovim 
zanimivim narečjem, mešanico čeških, hrvaških, nemških in slovenskih besed, ki se ga zelo 
težko zapiše.  
 
Sïn kê stê dânas sôn prišlê 
i tô lipu pôt prehôdilĕ 
văn željin iše naprê 
sê lipu va văšĕn življênjê. 
 

4 GOZDNA UČNA POT KOZICE 

 
Gozdno učno pot Kozice je leta 1998 zasnoval in nadelal Zavod za gozdove Slovenije, 
območna enota v Kočevju. Planinec, ki se povzpne na 784m visoke Kozice, je med hojo priča 
ohranjenemu, v celoti listnatemu prvobitnemu gozdu, kjer prevladujejo zdrava bukova 
drevesa, le tu in tam je nekaj hrastovih in brestovih drevesc. Šišk, posledice napada os 
šiškaric,ki rade prizadenejo bukve, nisem videla na nobenem listu. Človeškega posega ni 
opaziti, pri vseh podrtih drevesih, ki sem jih opazila, so bili prisotni drugi dejavniki, kot je 
neurje, drevesa so bila prepuščena naravnemu razkroju. Čeprav je bukovje gosto, prepušča 
veliko svetlobe tudi mlajšim rastlinam.  
 

 
 
Izhodišč je več, poti pa sta dve, krajša različica, je označena s podobo želoda, zanjo pa 
potrebujemo 2-3 ure in daljša različica, označena s podobo hrastovega lista, ki nam vzame 6-
7 ur. Iz Laz pri Predgradu vsako prvo soboto v januarju poteka tradicionalni pohod na vrh, 
kapelica na približno dveh tretjinah poti pa postaja tudi priljubljen romarski cilj tistih 
popotnikov, ki se po pomoč zatekajo k Mariji.  
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Poti se ponekod prepletata.   Pa kaj potem, če si zgrešil markacijo in eno uro
      hodil drugod. Ohrani dobro voljo in nasmej se! 
 

5 TURISTIČNI RAZVOJ KOSTELSKEGA IN DOMAČINI 
 
Oddaljenost od večjih krajev, nepoznavanje tega dela Slovenije in maloštevilno prebivalstvo 
so v desetletjih po vojni omogočali umirjeno, samooskrbno življenje, lišaji na drevesnih 
deblih pa so bili pokazatelji neonesnaženega zraka. Turistični razvoj, ki v tem tisočletju 
doživlja pravi razcvet, je idiliko kmečkega, na videz pravljičnega življenja krepko zmotil, še 
posebej v poletnih mesecih in sicer ne le zaradi obiska izletnikov, temveč tudi zaradi 
številnih prireditev, ki pod geslom »V Kostelu se zmeraj nekaj dogaja« potekajo skozi vse 
leto. Iz pogovora z domačini, s katerimi se srečujem na nekaterih prireditvah, je razbrati, da 
jim je dogajanje v Kostelu všeč in radi omenijo še kakšno, ki jih čaka v prihodnjih mesecih. 
Tudi informacije v zvezi z datumi pohodov po že omenjenih poteh sem dobila od vaščanov-
še preden sem si ogledala podatke na spletnih straneh Turističnega društva Kostel. 
Prireditve niso samo obdobje, ko se vasi ob Kolpi napolnijo z množicami ljudi, ampak so tudi 
priložnost za srečevanje znancev, sovaščanov, sošolcev, mladostnih prijateljev, ki so se s 
Kostelskega odselili in takšne priložnosti izkoristijo za ponovna snidenja. 
 
Kaj pa domačini, v veliki meri starejši ljudje ali ljudje srednjih let, ki se, če so zaposleni, na 
delo vozijo pretežno v Kočevje in daleč naokoli nimajo trgovine z živili? Jim množičen obisk 
prija ali jih moti? Veliko ljudi pomeni smeti, ki jih puščajo za sabo, pomeni avtomobile, ki jih 
parkirajo ob cesti ali brez dovoljenja na bližnjem travniku, pomeni zagotavljanje ustreznih 
kapacitet, ki jih v celoti ruralno okolje nima, pomeni…. Marsikaj, kar ljudje zadržijo zase, se o 
tem pogovarjajo s sosedi in somišljeniki in nimajo možnosti, da bi povedali naglas. Dejstvo 
je, da izletniki pridejo in gredo, domačini in tisto, kar turizem prinese, pa ostane. Namen 
naloge je bil zato ugotoviti: 
 
►pripravljenost domačinov na sodelovanje pri turističnem razvoju 
►podpora turističnemu razvoju  
►njihova lastna udeležba pri različnih aktivnostih 
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Parkirišč ni 
 

5.1 PREDSTAVITEV RAZISKAVE 

5.1.1 Vrsta raziskave in spremenljivke 
 
Raziskava je  kvantitativna in  temelji na analizi empiričnih podatkov. Raziskava je tudi 
deskriptivna, saj opisuje življenje, aktivnosti in značilnosti sveta ob Kolpi. 

5.1.2 Merski inštrumenti 
 
Naloge sem se lotila tako, da sem izdelala vprašalnik delno odprtega tipa, saj je že vnaprej 
ponujal možne odgovore, prav tako pa so respondenti imeli možnost dodati tudi svoje, če 
jim ponujeni niso ustrezali. Večina vprašanj je oblikovanih tako, da dopuščajo več možnih 
odgovorov. Kjer se je dalo, sem prepletala tako pozitivne kot negativne odgovore. Trudila 
sem se, da bi bilo tako vprašanj kot odgovorov čim manj, da bi ljudi ne odvrnila od 
pripravljenosti za sodelovanje.  

5.1.3 Populacija in način izvedbe ter zbiranja podatkov 
 
Ko sem imela vprašalnik izdelan, sem si izpisala vse vasi in zaselke, ki sodijo v občino 
Kostel, nato pa v telefonskem imeniku  naključno izbrala iz vsake vasi po nekaj imen. Nihče 
od izbranih naslovnikov mi ni znan po imenu, verjetno pa jih nekaj poznam na videz. 
Vprašalnik sem poslala 50 naslovnikom, zraven pa sem priložila dopis, v katerem sem jim 
razložila namen ankete in jih prosila za sodelovanje ter priložila že frankirano kuverto s 
svojim naslovom. Za odgovore so imeli na voljo 2 tedna. 
Odziv me je zelo prijetno presenetil, saj sem dobila vrnjenih 37, torej 74% vprašalnikov, to pa 
po besedah nemške poznavalke javnega mnenja Elisabeth Nölle-Neumann pomeni dovolj 
reprezentativen vzorec. Zaradi originalnosti sem vse odgovore, ki so jih sami pripisali, 
pustila v nelektorirani obliki. 

5.1.4 Obdelava podatkov 
 
Podatke sem obdelala v programu SPSS10,1 for Windows, grafe pa v programu Excel okolja 
Windows.  
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5.2 REZULTATI IN INTERPRETACIJA RAZISKAVE 

5.2.1 Ali sodelujejo v tekmovanju za najlepše urejeno domačijo 
N=37   
odgovor ƒ ƒ% 

da 23 62 
ne 14 38 

 
Tabela 1 
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TŠD Kostel že od leta 1995 organizira tekmovanje za najlepše urejeno domačijo, vikend in 
poslovni prostor, ki poteka pod naslovom »Moja dežela-lepa in gostoljubna«. Udeleženci 
tekmovanja morajo prebivati na območju kostelske občine. Štiričlanski odbor, ki ocenjuje 
prijavljene objekte, pri dodeljevanju točk upošteva splošni zgled neposredne okolice in sicer 
praktičnost, estetiko, lepoto, skladnost in vabljivost. Pomembna je ureditev prostora pred 
samim poslopjem, urejenost bivalnega vrta, povezanost posameznih delov vrta s primerno 
potjo ter raznolikost zasaditve. Vse arhitekturne in gradbene novosti morajo biti v skladu s 
kostelsko kulturno dediščino. Dodatne točke prinese tudi skrb za stara visokodebelna sadna 
drevesa, poslopje z okolico pa se mora skladati s siceršnjo podobo pokrajine. 
Ocenjevanje poteka dvakrat in sicer v pomladanskem in poletnem času, rezultate pa 
razglasijo septembra ali oktobra. Komisijo najbolj moti, da udeleženci zasajajo predvsem 
enoletnice, zaradi česar je vrt vizualno aktualen samo v času vegetacije, zato so udeležencem 
predlagali, da zasadijo tudi grmovnice in zimzelene rastline. Prav tako opozarjajo, da se svet 
tekmovalcev ne konča za mejami njihovega posestva in da morajo paziti tudi na smeti in 
urejenost gozdnih obronkov. Podatki za leto 2007 kažejo, da se je tekmovanja udeležilo 75 
ljudi, pohvalno pa je, da tudi domačini, ki sicer ne tekmujejo, vedno večjo pozornost 
namenjajo urejenosti svojega doma. Prvo mesto so dodelili Lovskemu domu Lovske družine 
v Banja Loki. Komisija je svojo odločitev utemeljila takole: 
 

1. MESTO   Lovski dom Lovske družine Banja Loka 
 

Ob robu vasi Banja Loka, tam kjer se odcepi cesta za Stružnico, ima Lovska družina Banja Loka urejen 
svoj lovski dom. Hiša je lepo vzdrževana, dostopi so urejeni, kar velik travnik pred hišo je vedno 
pokošen in ograjen s preprosto, vendar zelo lepo leseno ograjo. Na njem je zanimiva lesena skulptura 
medveda, lepo vidna tudi mimoidočim iz glavne ceste. Okoli je vedno negovano drevje, grmičevje in 
seveda tudi rož ne manjka. Lovci so poskrbeli tudi za parkiranje na drugi strani poti, za kar jim gre 
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posebno priznanje, saj avtomobilska pločevina ne kazi pogleda na zgledno urejen lovski dom s prelepo 
okolico. Videz pa bi se še lahko izboljšal z nekaj nasveti krajinskega arhitekta.2 
 

 
Prva nagrada leta 2007- Lovski dom  Lovske družine Banja Loka (foto TŠD Kostel) 

5.2.2 Ali podpirajo turistični razvoj Kolpske doline 
N=37   

odgovor ƒ ƒ% 
da 28 75,7 
ne 5 13,6 

nimam posebnega mnenja 3 8 
včasih da, včasih ne 1 2,7 

Tabela 2 
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2 Iz poročila TŠD Kostel za leto 2007, vir: zgoščenka 
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5.2.3  Zakaj ga ne podpirajo 
več možnih odgovorov  

odgovor ƒ 
več je hrupa 4 
več je smeti 14

naši kraji niso za množični turizem 2 
prometna nevarnost 1 

ni nobene trovine 1 
 
Tabela 3 
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Velika večina občanov Kostela podpira razvoj turizma v svojih krajih. Po dolgih desetletjih 
samote in odmaknjenosti obiskovalci v njihove kraje spet prinašajo življenje, s tem ko se za 
obiskovalce organizirajo prireditve in se izboljšuje turistična ponudba, pa se spreminja tudi 
kvaliteta njihovega življenja, saj se imajo priložnost dejavnosti udeležiti tudi sami. Čeprav je 
bilo 2. vprašanje namenjeno tistim anketirancem, ki turizma ne podpirajo, so nanj 
odgovarjali tudi nekateri, ki turizem sicer podpirajo. Kljub temu, da se jim zdi turistični 
razvoj smiseln, imajo namreč pomisleke oz. se zavedajo negativnih posledic množičnega 
obiskovanja, zlasti jih motijo smeti. Glede na to, da se vse vasi in zaselki v kostelski občini 
letno udeležujejo čistilnih akcij okolice in voda, je razumljivo, da jim ni v veselje pobirati 
smeti, ki jih, če ne bi bilo obiskovalcev, ne bi bilo v tolikšni meri. 
 

5.2.4 Ali podpirajo izgradnjo turističnega naselja okoli grajskega kompleks 
N=37   

odgovori ƒ ƒ% 
da, razvoj ima svoje zahteve 10 27 
da, izletniki bodo dlje pri nas 12 33 

ne, projekt je preobremenjujoč 3 8 
ne, za izletnike naj bodo druge nastanitve 6 16 

to vprašajte tiste, ki živijo pod gradom 3 8 
kaj pa vem, da pa ne 1 3 

škoda denarja 2 5 
Tabela 4 
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TD Kostel načrtuje, da bi na območju Kostel-Žaga-Fara-Hrib zasnovali večje turistično 
naselje s kampom, avtokampom, avtodomom ter prostorom za taborjenje in piknike, vendar 
zaenkrat ostaja samo pri ideji, ker niso povsem urejena lastniška razmerja.  
Domačini tovrsten kompleks večinoma podpirajo, ker menijo, da izletnike ravno premalo 
prenočitvenih zmogljivosti odvrača od večdnevnih izletov, zavedajo se tudi, da razvoja 
turizma ni brez izpolnjevanja določenih pogojev, kar nastanitvene zmožnosti vsekakor so. 
Odgovori na to vprašanje so relativni, saj anketarja, ki živi v Fari ali Slavskem lazu turistični 
kompleks in s tem povečano število ljudi, ne moreta toliko motiti, kot krajane, ki živijo v 
bližnji okolici načrtovanega kompleksa. Trije anketiranci so pomislili tudi na to, zato so 
dodali svoj odgovor, da je treba o načrtu vprašati tiste, ki živijo pod gradom. 

5.2.5 Katere prenočitvene zmogljivosti bi bile bolj sprejemljive 
N=15   

odgovor ƒ ƒ% 
v že obstoječih hišah 9 60 

kmečki turizem 2 13 
ne nasprotujem kampu, le manjši naj bo 3 20 

saj že imamo kamp 1 7 
hotelska ponudba 1 7 

težko da katera, zaradi visoke starosti ljudi 1 7 
Tabela 5 
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Na to vprašanje so odgovarjali tudi tisti anketiranci, ki ne nasprotujejo izgradnji večjega 
turističnega kompleksa. Menijo, da bi bilo načrtovano naselje lahko manjše oz. zadoščal naj 
bi kamp, ki je v Gorenji Žagi in dosedanje kapacitete.  

5.2.6 Katerih dejavnosti TD Kostel se sami udeležujejo 
 
več možnih odgovorov  

odgovori ƒ 
pohodi po zasnovanih poteh 19 
čiščenje voda in okolice 28 

zabavne prireditve 34 
predavanja 23 

delavnice in tečaji 7 
paljimo rakijo 1 

na izlet gremo drugam 1 
postavimo mlaj 1 

okrasimo cerkve 2 
pomagamo pri organizaciji prireditev 2 

Tabela 6 
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Krajani se najpogosteje udeležujejo zabavnih prireditev, kot je  avgustovsko Tamburanje va 
Kostele, tekmovanja v kuhanju čuspajza, t.j. kostelske enolončnice, za en avtobus ljudi pa se 
udeleži tudi festivala praženega krompirja, ki je bil lani v Beltincih, letos septembra pa bo v 
Ratečah na Gorenjskem. V svojih vaseh se udeležujejo čistilnih akcij, ki se, kot sem že 
omenila, navezujejo na kakšen poseben svetovni dan ali pa potekajo v samoorganizaciji. 
  
Vse tri pešpoti imajo tradicionalen dan organiziranega pohodništva in sicer je bil letos že 13. 
pohod po v moji nalogi omenjeni Kostelski grajski poti aprila, 16. pohod po Kostelski 
planinski poti maja, prvo soboto v septembru pa jih čaka še 8. pohod po Kostelski trški poti z 
vodenim ogledom gradu. Nočni pohod z baklami vzdolž reke Kolpe, ki poteka od Žage do 
Dola in je dolg 14km, poteka julija, najbolj navdušeni pa se lahko lotijo še Kočevske 
planinske poti, ki pa zahteva več kot en dan hoje. 
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Mlaj v Fari vaščani postavljajo na večer pred prvim majem, cerkve pa okrašujejo ob večjih 
cerkvenih praznikih. Teden dni nazaj so v Fari potekale priprave na krasitev cerkve 
Marijinega vnebovzetja, za tiste kraje precej bogato opremljenega in velikega sakralnega 
objekta. 
 
V letošnjem letu Kostelce čaka še razglasitev najlepše urejene domačije, vikenda oz. 
poslovnega prostora, že omenjena kuhanje čuspajza in festival praženega krompirja, 
turistični tek za Dolenjski pokal in še en ekološko-rekreativni spust po Kolpi, udeležili pa se 
bodo tudi dogodkov zunaj svoje občine, npr. Obrtnega sejma v Celju, kjer bodo predstavili 
spominke in praznika Topliškega jabolka v Dolenjskih Toplicah.  

5.2.7 Česa v njihovi občini primanjkuje, pa bi glede na razvoj turizma moralo biti 
možnih je več odgovorov  

odgovori ƒ 
prenočitvenih kapacitet 12 

trgovine 35 
urejenega parkirišča 7 

dobre gostilne 5 
urejene plaže  3 

prodajalne spominkov in lastnih izdelkov 2 
postaja prve pomoči 3 

prostor za prezimovanje prikolic 1 
poti zapira električni pastir 1 

Tabela  7 
 

Česa v njihovi občini manjka, pa bi glede na 
razmah turizma moralo biti

prenočitvenih kapacitet

trgovine

urejenega parkirišča

dobre gostilne

urejene plaže 

prodajalne spominkov in
lastnih izdelkov
postaja prve pomoči

prostor za prezimovanje
prikolic
poti zapira električni
pastir  

Graf 7 
 
Trgovina predstavlja velik problem tudi samim krajanom. Zadnja trgovina z živili, ki so je 
imeli, se je zaprla lansko jesen, zato morajo hrano in druge potrebščine nabavljati v Kočevju. 
Tisti krajani, ki se na delo vozijo v to mesto, nakupe opravijo sproti, drugi pa se morajo znajti 
po svoje. Moj oče vedno, ko se odpravlja v Rajšele, prej pokliče svojo sestro, da mu pove za 
stvari, ki jih potrebuje. Na tak način se znajdejo tudi drugi- zanašajo se na  svojce, ki se čez 
vikend iz mesta vračajo v rodni kraj in spotoma ustrežejo tudi sosedom, ki nimajo nikogar.  
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Moja teta se z nostalgijo spominja prejšnjega pismaca3, ki mu je samo izročila seznam in ob 
naslednjem obisku je dobila vse potrebno. Podobna težava je zdravniška oskrba, ki je v vasi 
na voljo samo dva dni v tednu, ko jih obišče zdravstvena služba iz Kočevja. Tudi javna 
uprava je v vasi prisotna le dva dni v tednu. 
 
Prenočitvene kapacitete so omejene na kamp, ki je v Gorenji Žagi, na prenočišča v Bilpi in na 
nastanitveno kmetijo v Banja Loki. Krajani sami ne razmišljajo o tem, da bi se na področju 
nudenja prenočišč lotili zasebne ponudbe, ker nimajo niti prostorskih zmogljivosti niti 
začetnega kapitala za zagon, če bi se želeli lotiti česa novega. Ker je večdnevni turizem 
omejen le na določeno obdobje v letu, bi bile nastanitve obiskovalcev res primernejše za tiste, 
ki imajo že od drugje vir dohodka za tiste dni, ko vlada turistično zatišje, vendar veliko 
ovisro predstavlja starost krajanov, ki je povprečno čez 60 let.  
 
Z gostinsko ponudbo v smislu večjega obrata je podobno. Sezona, ko je obiskovalcev res 
veliko, je prekratka, da bi si lastnik v tem času pridobil toliko dobička, da bi se lahko prebil 
skozi mesece turistične suše, zato gostinski objekt v pravem pomenu besede ne more 
zaživeti. Zasebni ponudniki, ki imajo sedež drugje, večinoma v Kočevju, odprejo premične 
obrate v času najbolj množičnega obiska, ki pa ni vezan na turistično obdobje, ampak na 
prireditve, ko je toliko ljudi na enem mestu, da se povrne strošek postavitve, obratovanja in 
plačila zaposlenim.  
 
V Vasi je veilko parkirišče, ki pa je bolj kot izletnikom namenjeno obiskovalcem kulturnih in 
zabavnih prireditev, geografske danost v Kolpski dolini, ki je ozka, na eni strani omejena z 
reko in na drugi z visokimi hribi pa ne omogočajo izgradnje parkirišča podobnega obsega, 
razen morda v Kostelu, od koder pa se je v Kolpsko dolino potrebno spustiti po strmi poti, 
pa tudi daleč je do najzanimivejših izletniških točk. Vozniki se znajdemo tako, da avtomobile 
parkiramo tam, kjer se cesta toliko razširi, da je prostora za dva ali tri avtomobile, takih 
prostorov pa je na poti od Žage do Dola precej. Nekateri parkirajo tudi na travo in krajani 
pravijo, da jih to ne moti, dokler ne uničujejo posevkov na njivah. Vaščan Sapnika meni, da 
bi bilo parkirišče koristno predvsem, če bi bilo potrebno plačati parkirnino. Tako bi se v 
občinsko blagajno steklo nekaj več potrebnega denarja. 
 
En krajan predlaga ureditev parkirišča za lastnike prikolic, ki bi se na poti iz Hrvaške ustavili 
in čez zimo tu pustili svoje prikolice, občina pa bi jim zaračunala ležarnino. En krajan pa je k 
anketi pripisal, da pešpoti ponekod ovirajo električni pastirji, ki čez dan ne bi smeli biti v 
delovanju. 

5.2.8 Kaj priporočajo ljudem, ki prvič pridejo v svet ob Kolpi 
 
možnih več odgovorov  

odgovori ƒ 
spust s čolnom po reki 30 

pohod po pešpoteh 25 
plavanje na ustreznih mestih 12 

stik z domačini 17 
planinarjenje 7 

naj probajo rakijo 1 
piknik na prostem 2 

Tabela 8 

                                                 
3 poštar 
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6 ZAKLJUČEK 
 
Kam bo Kolpsko dolino pripeljal turistični razvoj? Oddaljenost od večjih mest, 
počitnikovanje, bolj namenjeno tistim  Robinzonovega duha kot mestnim razvajencem ter 
kulturna ponudba, ki svoj navdih črpa iz kmečkega življenja preteklih dni bo tja, vsaj upam 
tako, privabljala predvsem tiste popotnike in pohodnike, ki bodo znali za seboj pustiti 
Kolpsko dolino takšno, v kakršno so prišli. V odlični knjigi Alana Weismana Svet brez nas, ki 
je pravkar izšla tudi v slovenskem prevodu, se avtor poigrava z mislijo, kaj bi se zgodilo z 
našim planetom, če bi človeštvo nenadoma izumrlo. Posledice človekove odsotnosti bi si 
sledile ena za drugo in glavno vlogo bi prevzela narava, katere sposobnost prevlade bi 
povzročila, da bi npr. New York v 500 letih spet postal pragozd. Mogoče bi to za Slovenijo 
pomenilo, da bi imeli še več tako lepih predelov, kot so Kolpska dolina ter pragozdova 
Krokar in Krempa? V tem primeru odsotnost človeka sploh ni tako slaba stvar, toda…. 
potem ne bi bilo nikogar, ki bi to naravo občudoval! Zato naj človek kar bo in tudi narava naj 
bo.   
 

 
Sivi listasti lišaj (vrsta Hypogymnia Physodes), indikator čistega zraka 
 

 
Moč narave: utrujena hruška se je naslonila na svojo sosedo, obe pa obilno prerašča bršljan 
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8 POVZETEK 

 
Kostelci podpirajo razvoj turizma v svoji občini in okolici in sicer ne toliko zaradi zaslužka, 
ki naj bi ga iztržili kot zaradi življenja in novosti, ki jih prinašajo ljudje v njihove odmaknjene 
kraje. Krošnjarji so tuje šege in navade spoznavali na tujem in jih ponekod poskušali vpeljati 
v domače kraje, danes pa novosti prihajajo k njim v obliki obiskovalcev. Kljub temu imajo 
svoje pomisleke, zlasti jih moti smetenje. Morda jih smeti ne bi toliko motile, če ne bi bili 
sami aktivni udeleženci čistilnih akcij in se s tem priče enemu največjih problemov 
sodobnega množičnega obiskovanja.  
Iz raziskave je razvidno, da podpirajo tudi načrte TŠD Kostel v zvezi z večjim nastanitvenim 
kompleksom, bi pa bil lahko manjši od načrtovanega. Tisti, ki se z načrtom ne strinjajo, 
predlagajo nastanitve v že obstoječih hišah ali v obliki kmečkega turizma, kako pa je to 
možno glede na tipiko in prostornost hiš, pa je drugo. Krajani se tudi sami udeležujejo 
prireditev in aktivnosti, ki jih organizira Društvo, med njimi pa si izbirajo tiste po svoji želji. 
Najbolj pogosto se udeležujejo zabavnih prireditev in čistilnih akcij, ki jih smatrajo za svojo 
dolžnost. 
 
Ko sem v Fari govorila z zakoncema, ki pa ne želita biti imenovana, sta mi rekla, naj bolj kot 
o ponudbi za turiste razmišljam o ponudbi za krajane, in da so ter morajo biti dejavnosti 
Društva najprej namenjene domačim ljudem, ki se na svoj način trudijo izboljšati kvaliteto 
svojega življenja. Obiskovalci pridejo in gredo ter ne gradijo vodovodov, ne odpirajo trgovin 
in ne vzdržujejo cest, kadar jih del odnese neurje. Največji izziv Kostela mora biti, kako 
mladi rod obdržati doma, da zgodovinarji pri proučevanju kostelske zgodovine ne bodo 
ugotovili le to, da je za Kostel že od turških vpadov naprej značilno samo....... izseljevanje.  
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9 DODATEK 

9.1 ANKETA NA TEMO RAZVOJA TURIZMA OB KOLPI IN NJENI 
NEPOSREDNI OKOLICI 

 
1. Ali sodelujete v tekmovanju za najlepše urejeno domačijo? 
 
a) da 
b) ne 
 
2. Ali podpirate turistični razvoj Kolpske doline? 
 
a) da 
b) ne 
c) nimam posebnega mnenja 
 
3. Zakaj ga ne podpirate? 
 
a) več obiskovalcev pomeni tudi več hrupa 
b) obiskovalci za seboj puščajo smeti 
c) naši kraji niso primerni za množični turizem 
d) obiskovalci motijo živali 
e) obiskovalci se izpostavljajo divjim zverem 
f) drugo …………………………………….. 
 
4. Ali podpirate izgradnjo turističnega naselja v okolici grajskega kompleksa? 
 
a) da, turistični razvoj ima pač svoje zahteve 
b) da, tako bodo izletniki več časa preživeli pri nas 
c) ne, takšen projekt je za nas preobremenjujoč 
d) ne, za obiskovalce so že/naj bodo na voljo druge zmogljivosti 
e) drugo………………………………………………………….. 
 
5. Kakšne prenočitvene oblike bi bile za Vas bolj sprejemljive? 
 
a) nočitve v že obstoječih hišah 
b) kmečki turizem 
c) ne nasprotujem urejenemu kampu, le da bi moral biti manjšega obsega 
d) drugo…………………………………………………………………… 
 
6. Katerih dejavnosti Turističnega društva Kostel se sami udeležujete? 
 
a) pohodov po zasnovanih poteh in sicer samostojno ali organizirano 
b) akcij čiščenja okolice in voda 
c) zabavnih prireditev, kot je Tamburanje va Kostele 
d) predavanj 
e) delavnic in tečajev 
f) drugo……………………………………………………………… 
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7. Česa v Vaši občini primanjkuje, pa bi glede na razmah turizma moralo biti? 
 
a) prenočitvenih zmogljivosti 
b) trgovine 
c) urejenega parkirišča 
d) gostinske ponudbe 
e) osrednje informacijske točke 
f) drugo…………………………… 
 
8. Kaj bi sami priporočili ljudem, ki prvič pridejo v svet ob Kolpi? 
 
a) spust s čolnom po Kolpi 
b) pohod po kateri od treh izdelanih poteh 
c) plavanje na za to ustreznih mestih 
d) pogovor z domačini 
e) pohodništvo in planinarjenje 
f) drugo…………………………… 
 
 
 
Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem! 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 04.7.2009  
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9.2 KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI KOSTEL 
 
Kulturne in druge prireditve v letu 20094 
KDAJ PRIREDITEV KRAJ 
Sobota 
24. januar 

Turizem in prosti čas 2009 
se predstavi TŠD Kostel  

GR Ljubljana 

Petek 
6. februar 

Manjša razstava klekljarskih 
izdelkov ob kulturnem 
prazniku. 

Potok - pri pošti 

Petek  
6. marec  

Kulturna prireditev ob dnevu 
žena. Razstava klekljarskih 
izdelkov. 

Potok - pri pošti 

Četrtek 
30. april  

Postavitev mlaja, kresovanje, 
družabno srečanje. 

Fara 

Od petka 14. 
do nedelje 17. avgusta 

Tamburanje va Kostele Fara 

Avgusta  Sejem turizma in podeželja. Novo mesto 

Nedelja  
7. september 

Predstavitev čipk - kleklanje . Ribnica 

Avgust - 
september  

4. tekmovanje v kuhanju 
Kostelskega čuspajza - 
enolončnice. 

Banja Loka 

Sobota  
5. september 

9. festival pražnjega 
krompirja.  

Radeče pri Kranjski Gori 

27. september  Kulturne prireditve v 
počastitev svetovnega dneva 
turizma. 

Kostel 

September Obrtni Celjski sejem Celje 
TŠD - predstavitev na sejmu 
spominkov. 

Celje 

September Udeležba na prazniku  
Topliškega jabolka. 

Dolenjske Toplice 

Oktober 
- november 

Razglasitev rezultatov 15. 
natečaja za najbolj urejeno 
okolico Kostelske hiše, 
vikendov, poslovnih 
prostorov in javnih površin. 

Fara 
Banja Loka 

19. - 25. maj  Teden vse življenjskega 
učenja v sodelovanju z Vitro 
Cerknica. 

Fara, Gorenja Žaga, Podstene, Rajšele, Kostel

December 11. Božično - novoletna 
okrasitev  
stanovanjskih hiš, javnih 
prostorov in sakralnih 
objektov. 

Kostel 

                                                 
4 Vir: www.tsdrustvo-kostel.si 
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Delavnice - Zdrava prehrana, sadje, 
pijače 
- Glina 
- Les  
- Klekljanje 
- Rezbarjenje 
- Steklo 
- Svila  
- Šivanje 

  

Ostale prireditve - Urejanje okolja - vrtov. 
 
- Trajnostni razvoj našega 
območja. 
 
- Obnovljivi viri pridobivanja 
energije. 
 
- Predavanje na področju 
turizma, sadjarstva, 
čebelarstva, zeliščarstva. 

  

 

 

 

 


