
Manj in zato bolje – Gorniške vasi

Turizem je v Alpah najpomembnejša gospodarska panoga, ki je doživela 

izreden razvoj, ob čemer se pojavljajo tudi negativni vplivi, ki so jih države 

alpskega loka s podpisom Alpske konvencije želele v največji mogoči meri 

omejiti. 

Mednarodna mreža Gorniške vasi predstavlja mehanizem za udejanjanje 

protokola o turizmu Alpske konvencije, ki stremi k trajnostnemu razvoju 

v celotnem alpskem prostoru. V mrežo so združene alpske turistične 

destinacije, ki turizem razvijajo s trajnostnim pristopom na temeljih 

gorniške tradicije, osnova katerega je gibanje v gorskem svetu na 

osnovi lastnih moči in brez velike tehnične infrastrukture, z odgovornim 

odnosom do narave in spoštovanjem kulturne dediščine kraja. V mrežo 

sta od leta 2018 vključeni slovenski občini Jezersko in Luče.

Vključitev v mrežo pomeni zavezo lokalne skupnosti k trajnostnemu 

razvoju, pri čemer v odmaknjenih destinacijah turizem pogosto 

predstavlja najpomembnejši vir zaslužka in delovnih mest za lokalno 

prebivalstvo. Vključitev v mrežo v lokalni skupnosti pripelje tudi do 

sodelovanja, saj se v trajnostno ponudbo povežejo ponudniki nastanitev, 

gostinci, lokalni pridelovalci hrane, pomembno koordinacijsko vlogo pa 

mora odigrati tudi občina.

Mrežo si je zamislila in vzpostavila Avstrijska planinska zveza, v Sloveniji 

je njen nacionalni nosilec in koordinator Planinska zveza Slovenije. V 

mreži sledijo geslu Manj in zato bolje, kar pomeni, da težijo k spoštovanju 

narave in jo poskušajo ohranjati čim bolj neokrnjeno, na tem temelju 

razvijajo tudi turistično ponudbo za obiskovalce, ki iščejo prav to: 

neokrnjeno naravo in gorniške aktivnosti – planinarjenje, pohodništvo, 

alpinizem, plezanje, kolesarjenje, turno smučanje, tek na smučeh ipd.

Mreža povečuje prepoznavnost svojih članic – gre za blagovno znamko, 

ki potrošnikom nedvoumno sporoča, kakšno ponudbo lahko v vključenih 

destinacijah pričakujejo. Skupna spletna stran, ki pokriva alpski prostor 

Slovenije, Avstrije, Italije in Nemčije, je namenjena promociji vseh 

gorniških vasi.

Vsakoletna srečanja mreže predstavljajo prostor za izmenjavo izkušenj in 

povečujejo prenos dobrih praks med članicami.
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