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Turizem v zidanicah
Marko Smerke, Golobinjek 307, Mirna Peč
tel.: 031/ 368 638

Zakorakali novim izzivom
zidaniškega turizma naproti
Marko Smerke iz Gorenjega Globodola s svojo družino živi in dela na domači kmetiji. Kot izučen mizar se ukvarja tudi s predelavo lesa, odločil pa se je, da bo registriral dopolnilno turistično dejavnost
in izkoristil zemljo, ki jo ima v vinorodni gorici Golobinjek. Na obrobju naselja ob gozdu je postavil
tri nove objekte – dve zidanici in vinotoč. Odločil se je za zidaniški turizem in pogumno zakorakal
izzivom naproti.
Dve turistični zidanici sta urejeni kot
družinski apartma. Tlorisna velikost znaša 5,5 m x 7,70 m. V pritličju se nahaja
večji dnevni prostor s kopalnico, kuhinjo
in izhodom na zunanjo teraso. Notranje
stopnice vodijo v mansardo, kjer je soba s
štirimi ležišči, garderoba in še ena kopalnica. Tako imata oba apartmaja skupno osem
ležišč, Marko pa namerava zraven urediti
še otroško igrišče. Nočitvene kapacitete
bodo kategorizirane in bodo izpolnjevale
pogoje za tri jabolka.
Tretja zgradba je večja in meri 6 x 12 metrov. Tu je urejen vinotoč za 30 - 40 oseb,
apartma s štirimi ležišči ter dodatnimi v
mansardi. Smerketovi nameravajo urediti
še savno.
»Na naši Občini so mi prisluhnili,« pravi
Marko, »saj tovrstne ponudbe v mirnopeški dolini še ni in se zavedajo pomena
razvoja turističnih kapacitet ter možnosti
razvoja turističnih kmetij in turizma v zidanicah.« Občina Mirna Peč je bila namreč
v letu 2009 nosilka projekta LEADER
konzorcij ponudnikov zidaniškega turizma
Dolenjske in Bele krajine in ima v prostorskem aktu sprejete izvedbene pogoje, ki
urejajo to področje.

Smerke se je s projektom javil na javni razpis Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja ter uspel pridobiti del sredstev
tudi iz evropskih virov. Zaveda se, da je ena
od slabosti manjša prepoznavnost in da bo
potrebno veliko truda vložiti v oglaševanje.
Zidanice bodo tako tržili preko kataloga
Združenja turističnih kmetij, preko različnih turističnih organizacij, TIC-ev, vključevali pa se bodo tudi v skupne projekte promocije v občini Mirna Peč ter širše v okviru
promocije Po poteh dediščine Dolenjske in
Bele krajine. Veliko zanimanje za sodelovanje je pokazal tudi novomeški Kompas.
Prednost pri zagonu zidaniškega turizma
na Golobinjeku ponuja tudi dobra lokacija
oz. lega ob avtocesti Ljubljana – Zagreb,
razvita infrastruktura za dodatno turistično ponudbo (kolesarske poti, pešpoti,
jahanje, lov, ribolov, kulturne in naravne
znamenitosti,…), možen dostop v vseh
letnih časih z avtobusom. Ne smemo pozabiti, da danes ljudem vse bolj pomeni
tudi doma pridelana hrana ter sprostitev v
čisti in mirni naravi. Smerketovi bodo ponujali hrano, pridelano na domači kmetiji.
Začeli bodo tudi s prašičerejo in predelavo
suhomesnatih proizvodov.

Smerketova družina je polna optimizma.
Marku stoji ob strani žena Mateja, ki je kuharica v Sodexu v Novem mestu , ter njegove tri hčere - srednješolki Sabina, ki šteje 19
let, in leto mlajša Tina - ter 14-letna Anja,
ki hodi še v osnovno šolo, znanje pa bo potem nadgrajevala v turistični šoli. Odlikujejo
jih delovne navade, prijaznost in smisel za
delo z ljudmi. Dekleta so tudi glasbenice,
mlajši igrata bas in ritem kitaro, starejša pa
diatonično harmoniko. Včasih pa meh raztegne tudi očka. »Že moj oče Jože je igral
na harmoniko, potem sva kot otroka začela
igrati tudi jaz in moj brat Jože. Kot samouka
seveda, » pove z nasmeškom.
Na vprašanje, ali ga je kaj strah, da se mu
naložba ne bi povrnila, odločno odvrne:
»Res je, da gre za zelo veliko investicijo.
Najhuje je, da moraš vse kriti sam, šele
potem dobiš kaj povrnjeno. Vendar me ni
čisto nič strah. V to sem šel z veseljem
in prepričanjem, da bom speljal do konca.
Računam pa tudi na moja dekleta. Žena bo
pomagala pri hrani, hčerke pa lahko vodijo
in tržijo naprej, če bodo hotele. Gostom
bodo tudi zaigrale, pomagale v strežbi, če
bodo večje skupine, pa bo verjetno treba še
kakšno pomoč.«
»Se moram pa zahvaliti,« dodaja,
»predvsem bratu Jožetu, sestri Marti,
izvajalcem del, projektantu in vsem ostalim
sorodnikom in prijateljem, ki so mi stali ob
strani in mi pomagali. Želim si, da tudi
naprej ostanemo v tako dobrih odnosih.«
Smerketovi ravno v teh dneh zaključujejo
z notranjim opremljanjem. Računajo, da
bodo vrata lahko odprli koncem oktobra,
zagotovo pa bo za Martinovo pri njih že
veselo. In kakšne goste pričakujejo? Po
vzoru od drugod računajo predvsem na
tujce, ki radi pridejo v naše vinorodne kraje. Markovi zidanici imata tudi manjšo klet,
kjer bo vedno sodček vina za degustiranje.
»Gostje bodo točili sami. Kolikor bodo spili, bodo tudi plačali. Gre na zaupanje,« pravi. Srečno in na zdravje!

