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MOŽNOSTI RAZVOJA TURIZMA V OBČINI MOZIRJE
Izvleček:
Diplomska naloga predstavlja turistično ponudbo občine Mozirje in s številnimi programi
predlaga možnosti razvoja turizma kot ene najpomembnejših dejavnosti v prihodnje. Namen
dela je opredelitev bodočih smernic razvoja turizma in predstavitev potencialnih produktov, ki
bi se jih dalo dobro tržiti. Opredeljuje načine, kako v občini s pomočjo inovativnih programov
zadržati obiskovalce/turiste dlje časa. Pri izdelavi dela je uporabljena obstoječa literatura,
obdelani so statistični podatki ter podatki, zbrani na terenu. Relief je najpomembnejši naravno
geografski dejavnik za dosedanji razvoj turizma v občini Mozirje, saj omogoča razvoj
raznovrstnega turizma. Turistična ponudba se mora povezati in delovati v skladu z najbolj
prepoznavnimi turističnimi atrakcijami v občini– Mozirskim gajem in Goltmi. V prihodnje je
vredno razvijati podeželski (eko) turizem, turizem doživetij, aktivne počitnice in zimski
turizem s smučanjem. Posledični učinki razvoja turizma v občini Mozirje ne bodo samo
prostorski, temveč se bodo odražali tudi v ponudbi delovnih mest in razvoju številnih
terciarnih in ostalih dejavnosti, v katerih se bo zaposlovalo tamkajšnje prebivalstvo.
KLJUČNE BESEDE: turizem, občina Mozirje, turistični razvoj, zvrsti turizma, turistični
programi
POSSIBILITIES OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE MOZIRJE COMMUNE
Abstract:
The BA thesis presents the tourist offer of the Mozirje commune and with numerous
programmes suggests the possibilities of development of tourism as one of the most important
activities in the future. The aim of the work is to define the future guidelines of tourism
development and to present the potential products which could be well traded. It defines the
manners of how to keep the visitors/tourists in the commune for a longer period of time by
means of innovative programmes. The BA thesis is based on the existing literature, statistical
data and the data collected in the field. The relief is the most important natural geographic
factor influencing the recent development of tourism in the Mozirje commune because it
enables development of various types of tourism. The tourist offer needs to link together and
work in accordance with the most recognized tourist attractions in the commune – the
Mozirski gaj gardens and the Golte. In the future it is worth developing rural (eco) tourism,
adventure tourism, active holidays and winter tourism with skiing. The consequential effects
of development of tourism in the Mozirje commune will not be only spatial but will reflect
also in the offer of vacancies and development of numerous tertiary and other activities in
which the population of that place would be employed.
KEY WORDS: tourism, the Mozirje commune, tourism development, types of tourism,
tourist programmes
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UVOD

Turizem je pomembna gospodarska panoga območja občine Mozirje. Je dejavnost, ki ima
dolgoletno tradicijo in je pomemben dejavnik gospodarskega razvoja občine. Razvoj
turistične dejavnosti ima multiplikacijske vplive na ostale gospodarske dejavnosti, sociološki
razvoj, prostorski razvoj, ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Razvoj turizma v občini
Mozirje je v preteklih letih potekal stihijsko, odzival se je na priložnosti in trende na
turističnem trgu, ni pa bilo načrtnega razvoja in opredeljene skupne vizije in ciljev turizma
turistične destinacije Mozirje.
1.1. NAMENI IN CILJI
Prvenstveni nameni diplomske naloge so predstavitev turizma v občini Mozirje (dosedanji
razvoj, nosilci, ponudniki in obstoječi produkti), analiza turizma (SWOT analiza), opredelitev
bodočih smernic razvoja in snovanje potencialnih produktov na katerih naj bi slonel razvoj
turizma v prihodnje (v skladu z slovenskimi in svetovnimi trendi). V občini Mozirje bo
izdelan strateški dokument »Strategija razvoja turizma v občini Mozirje«, diplomska naloga
bo služila kot osnutek strateškega dokumenta.
Pri izdelavi diplomske naloge sem si zastavil več ciljev:
• predstavitev geografije obravnavanega območja
• prestavitev turistične ponudbe
• analiza turističnega povpraševanja
• izdelava SWOT analize
• izdelava predlogov kvalitativnih in kvantitativnih strateških ciljev in
• izdelava razvojne usmeritve turizma v občini (glavne razvojne usmeritve, turistični
motivi, ciljni trgi, turistični programi, novi turistični programi/dogodki/projekti,
promocijska aktivnost).
Diplomska naloga naj bi s svojimi rezultati, če bodo njene vsebine vključene v strateški
dokument, pripomogla k doseganju naslednjih ciljev:
• vzpostavitev inovacijskega okolja in turistične destinacije občine Mozirje kot
sestavine občinskega in regionalnega razvoja,
• vzpostavitev celostne ponudbe in programske usmerjenosti turizma v občini,
• organizirano in med seboj povezano delovanje ponudnikov gostinstva, turizma ter
ostalih ponudnikov,
• vzpostavitev medsebojnega zaupanja v občini med turističnimi ponudniki,
• formiranje novih produktov in storitev,
• usposabljanje človeških potencialov za izvajanje novih dejavnosti, vzpostavitev
informacijskih, promocijskih, izobraževalnih in prodajnih mrež.
Pri izdelavi diplomske naloge sem sodeloval s posameznimi nosilci in ponudniki turizma v
občini kot tudi z občino Mozirje, Turističnim društvom Mozirje (TD Mozirje) in Turistično
informativnim centrom Mozirje (TIC Mozirje).
1.2. POTEK DELA, METODOLOGIJA
V začetni fazi sem pregledal literaturo za območje občine Mozirje in turizma v njej. Za
celotno območje Zgornje Savinjske doline je bil leta 1995 napisan obširen turistični vodnik,
Upravna enota Mozirje je leta 1998 v sklopu predstavitve območja upravne enote Mozirje
zapisala nekaj strani o turizmu v Zgornji Savinjski dolini, leta 2001 pa se je občina Mozirje
vključila v razvojni projekt CRPOV na področju turizma, podjetništva in obrti. Nekaj
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projektov smo izvedli na Turističnem društvu Mozirje in Turistično informativnem centru v
Mozirju, kjer sem dobil številne informacije. Sodeloval sem s posameznimi službami v občini
Mozirje, saj bo diplomska naloga dobra osnova za Strategijo razvoja turizma v občini
Mozirje, ki jo pripravljajo v občini. Pri iskanju splošnih trendov razvoja turizma sem si
pomagal s spletnimi viri, predvsem s spletnimi viri Ministrstva za gospodarstvo in
Mednarodne turistične organizacije.
Poglavja so pisana v takšnem zaporedju kot so predstavljena. V prvem delu sem se
osredotočil na osnovne naravno in družbeno-geografske značilnosti obravnavanega območja.
Izpostavil sem samo tiste, ki imajo pomembno vlogo pri možnostih razvoja turistične
dejavnosti. Obširno poglavje govori o turistični ponudbi občine, ki je resnično pestra. Najprej
se predstavljene glavne turistične atrakcije, sledijo kulturna in naravna dediščina,
pomembnejše turistične prireditve, športne aktivnosti, nočitvene zmogljivosti, gostinska in
kulinarična ponudba in društvena dejavnost. V poglavju o turističnem povpraševanju sem
naredil statistično analizo števila turistov in števila nočitev, kjer sem ugotovil številne napake
pri zbiranju podatkov Statističnega urada RS. Na osnovi geografskih značilnosti, turistične
ponudbe in povpraševanje sem oblikoval SWOT analizo, kjer sem predstavil prednosti,
slabosti, priložnosti in nevarnosti razvoja turizma v občini Mozirje. Nato sem oblikoval
predloge ciljev (kvalitativnih in kvantitativnih), ki bi si jih občina morala postaviti za
nadaljnji razvoj turizma in predlagal opredelitev povprečnega števila nočitev. V drugem delu
naloge sem se osredotočil na konkretne možnosti razvoja turizma v občini Mozirje, zato sem
najprej preučil značilnosti in trende sodobnega turizma, ki sem jih kasneje vpeljal v predloge
nove turistične ponudbe. Kot možno razvojno usmeritev občine predlagam eko in podeželski
turizem ob drugih glavnih usmeritvah glede primernosti zvrsti turizma na proučevanem
območju. Natančno sem opredelil turistične motive, ciljne trge in ciljne skupine potencialnih
obiskovalcev/ turistov v občini, nato pa predlagal nove turistične programe, prireditve,
dogodke, aktivnosti in projekte kar je tudi bistvo diplomske naloge. Na koncu je zapisan še
možen načrt promocijskih aktivnosti, s katerim bi predlagana turistična ponudba tudi zaživela.
Veliko informacij sem pridobil na TIC Mozirje, kjer opravljam delo koordinatorja
posameznih projektov, navezujoč se na turistično področje.
Pri izdelavi diplomske naloge sem sprva uporabil predvsem kabinetne metode (zbiranje virov
in literature na temo diplomske naloge). Delo sem nadaljeval s terensko metodo, saj sem
obiskal vrsto institucij, ki se v Sloveniji ukvarjajo z razvojem turizma, lokalne institucije,
turistične ponudnike itd. Pri analizi zunanjega in notranjega okolja sem uporabil metodo
SWOT analize.
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NARAVNO-

IN

DRUŽBENO

GEOGRAFSKE

V poglavju osnovne naravno-družbene geografske značilnosti sem v prvem delu predstavil
nekoliko širše območje – Zgornjo Savinjsko dolino, v drugem delu pa malo podrobneje opisal
nekatere pomembnejše geografske elemente in dejavnike, ki so imeli pomemben vpliv na
turistični razvoj in obstoječo turistično ponudbo v občini Mozirje. Na kratko je predstavljena
tudi zgodovina občine.
2.1. ZGORNJA SAVINJSKA DOLINA
»Zgornja Savinjska dolina je hribovita, prometno zaprta pokrajina v porečju Savinje v
zgornjem toku. Ime je dobila po reki in ne označuje le doline neposredno ob njej, temveč
celotno ozemlje v njenem porečju. V severnem delu ima visokogorski, v južnem pa
sredogorski značaj. Ločnico med Zgornjo in Spodnjo Savinjsko dolino predstavlja ozka
soteska med Mozirsko kotlinico in Letušem. Večji del površja sestavljajo prepustni triasni
apnenci in dolomiti, v osrednjem delu je velika zaplata vododržnih oligocenskih vulkanskih
kamnin z andezitom, diabazom in andezitnimi tufi, dno Gornjegrajske kotline pa zapolnjujejo
prav tako neprepustni oligocenski skladi laporja, gline, peščenjaka in apnenca, tako
imenovani Gornjegrajski skladi. V razširjenem dnu dolin ob Savinji med Ljubnim in
Mozirsko kotlinico ter ob Dreti pod Gornjim Gradom so aluvialni prodni nanosi, na robovih
dolin pa mokrotne ilovnate odkladnine, porasle s travniki. Prodnate nanose sta reki razrezali v
terase. V zaplatah na Dobrovljah in na območju Kranjske rebri v skupini Rogatca najdemo
vulkanske kamnine iz triasa. Površje v severozahodnem delu pokrajine je močno ledeniško
preoblikovano. Tu so znamenite ledeniške doline Matkov kot, Logarska dolina in Robanov
kot, od osemdesetih let 20. stoletja zavarovane kot krajinski parki. Nad njimi so krnice.
Visoke planote so zakrasele in brez voda; ta prihaja na plan v močnih kraških izvirih na
robovih dolinskega dna. Na njih je človek izkrčil gozd in uredil planinske pašnike. Podnebje
je precej ostro. Z naraščanjem nadmorske višine se znižuje povprečna temperatura, količina
padavin pa se praviloma zmanjšuje v smeri od zahoda proti vzhodu. V Mozirju je le dobrih
1300 mm padavin letno, v visokogorju Grintovcev pa se izcedi tudi do 2500 mm padavin.
Neugodno je, da lahko v kratkem času pade zelo veliko dežja, zato so tu pogoste poplave
katastrofalnih razsežnosti. Zadnja se je razbesnela v prvih dneh novembra leta 1990. Najbolj
ugodne razmere za rast rastlin so na prisojah, na katerih so manj strma območja in pobočne
police razmeroma na gosto preprežene s samotnimi domačijami v odprtih in zaprtih celkih.
Najvišje ležeče domačije segajo prek 1200 m visoko, kmetija Bukovnik pa je s 1317 m
najvišja trajno naseljena domačija v Sloveniji. Na dnu dolin so naselja večja in njihove hiše so
stisnjene v gruče. Prevladuje zemljiška delitev z grudastimi, nepravilnimi delci. Tudi ponekod
v nižjih legah so naselja razložena. Število ljudi v povprečju stagnira, vendar je to posledica
nazadovanja v hribovskih in naraščanja v nižinskih območjih. Človek je na ozemlju Zgornje
Savinjske doline prisoten že od stare kamene dobe, o čemer pričajo najdbe v Potočki zijalki
pod Olševo. Nižine je izkrčil v rimski dobi, višje lege pa v visokem srednjem veku, ko so tu
načrtno nastajale živinorejske kmetije, tako imenovane sirnice oziroma švajge. Pokrajina je še
vedno izrazito gozdnata. Človek že dolgo načrtno skrbi za gozdno bogastvo, ki mu še vedno
pomeni pomemben vir preživljanja. Naravno rastje sestavljajo bukovi in jelovo-bukovi gozdni
sestoji, v katerih se je pod vplivom človeka sčasoma močno razbohotila smreka. Ta je
naravno sestavljala le zaplate na grebenu Smrekovškega pogorja. Z izgradnjo železnic,
gozdnih cest in tovarn za predelavo lesa so po 2. svetovni vojni tradicionalni načini spravila
lesa utonili v pozabo. V kmetijstvu je povsem v ospredju mlečna govedoreja, ki je
nadomestila nekdanje ekstenzivnejše oblike živinoreje. Med njimi velja omeniti ovčerejo na
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Solčavskem. Na njivah v dolini Savinje pod Ljubnim so tudi nasadi hmelja. Sicer je največ
njiv namenjenih pridelavi krme za živino. Za novejši čas je značilna močna industrializacija.
Osrednje industrijsko in zaposlitveno središče so postale Nazarje. Pomembnejša oskrbna in
upravna središča so Mozirje, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče in Solčava. Pomembna
dejavnost je turizem. Čeprav je cvetoče "letoviščarstvo" z gosti iz Zagreba, Reke, Beograda,
Vojvodine in od drugod z območja nekdanje Jugoslavije v sedemdesetih letih 20. stoletja
zamrlo, ga še vedno lahko označimo za pomembno gibalo razvoja. Na Golteh je zraslo
zimskošportno središče, v kmečkem turizmu je Zgornja Savinjska dolina vseskozi med
vodilnimi slovenskimi pokrajinami, pomembno pa je tudi planinstvo, osredotočeno na
visokogorje nad Logarsko dolino. V novejšem času je turistična ponudba vse bolj raznovrstna
(SAZU, 2000)«.
2.2. OBČINA MOZIRJE
Občina Mozirje leži v spodnjem delu Zgornje Savinjske doline. Sestavljata jo dve krajevni
skupnosti, to sta Rečica ob Savinji in Mozirje. V obeh krajevnih skupnostih je vključenih 20
naselij. V občini živi 6381 (leto 2004) prebivalcev. Območje meri 84 km2 in leži na
nadmorski višini od 340 do 1550 metrov. Območje je precej razgibano, saj se površje spušča
od strmin pod Mozirskimi planinami v razgiban gričevnat svet, pa vse tja do ravninskega dela
ob reki Savinji. Mozirje leži na nadmorski višini 347 m, je občinsko središče in upravno
središče Zgornje savinjske doline. Naselje je oddaljeno od Celja 31 km, od Šoštanja 24 in od
Šmartnega ob Paki 11 km. Občina Mozirje meji na občine Nazarje, Ljubno, Gornji Grad,
Šoštanj, Šmartno ob Paki, Braslovče in Vransko. Krajevna skupnost Mozirje obsega naselja
Brezje, Dobrovlje pri Mozirju, Lepa Njiva, Ljubija, Loke pri Mozirju, Mozirje, Radegunda in
Šmihel nad Mozirjem, krajevna skupnost Rečica ob Savinji pa obsega naselja Dol – Suha,
Grušovlje, Homec, Nizka, Poljane, Rečica ob Savinji, Spodnja Rečica, Spodnje Pobrežje,
Šentjanž, Trnovec, Varpolje in Zgornje Pobrežje (Statistični urad RS, 2004).

Karta 1: Meje občine Mozirje (Vir:Občina Mozirje – Informativno promocijski…, 2005 ).
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Karta 2: Satelitski posnetek občine Mozirje (Vir: Občina Mozirje – Informativno
promocijski…, 2005 ).
Kraj Mozirje se prvič omenja leta 1146 in je že pred letom 1318 dobil trške pravice.
Zgodovino Mozirja so zaznamovali turški vpadi, kmečke vstaje, razne naravne nesreče in
epidemije, o čemer še danes pričajo kužna znamenja, delno ohranjeno obzidje okrog farne
cerkve in mnogi pisni viri (Videčnik, 1985).
Danes je Mozirje občinsko in upravno središče doline, kjer imajo sedež organizacije, zavodi
in podjetja, ki so skupnega pomena za vso Zgornjo Savinjsko dolino. Poleg sedeža občine in
upravne enote se v Mozirju nahaja še sedež policijske postaje Mozirje, pošta, osnovna šola,
dve podružnični osnovni šoli, vrtec, zdravstveni dom, kulturni dom s kino dvorano in bogato
knjižnico ter galerijo, lekarna, banka, veterinarska postaja ter številni dragoceni sakralni
objekti. Poleg omenjenih delujejo še številne druge institucije. Po Vrišerjevi stopnji
centralnosti naselij (1980) se Mozirje uvršča v 3. stopnjo centralnih naselij.
Prebivalci se ukvarjajo s kmetijstvom, drobnim gospodarstvom, trgovino in turizmom.
Pomembno mesto v turizmu imajo Mozirski gaj, ki je urejen v stalno razstavo cvetja v naravi,
smučarsko-rekreacijski center Golte in turistične kmetije.
2.2.1. Kratek zgodovinski pregled
Mozirje z okolico je v preteklosti pripadalo pokrajini Norik (Noricum), kamor so Rimljani
prišli okoli leta 33 pred našim štetjem. Ob reki Savinji so nastajala rimska naselja, med njimi
tudi v Mozirju, kar potrjujejo številne izkopanine. Ob preseljevanju narodov je pokrajina
Norik prenehala obstojati in v 9. stoletju je Karel Veliki Karantanijo vključil v nemško rimsko cesarstvo. Pokrajine ob reki Savinji so nato dolga stoletja predstavljale mejno grofijo,
ki je nazadnje postala last celjskih grofov. Po njihovem izumrtju se je Grofija celjska
preoblikovala v celjsko okrožje, ki je se je ukinilo leta 1849 (Videčnik, 1985).
Izvor imena kraja gre verjetno pripisati slovenskemu korenu iz besede močvirje, kar
zgodovinarji utemeljujejo z dejstvom, da je bila okolica Mozirja nekoč izredno močvirna.
Najstarejši potrjen vir o imenu »Mosir« je listina iz leta 1146, ki je darilno pismo oglejskega
patriarha Palegrina, izdana v Tolminu, medtem ko se piše o imenu »Prossberch« (Prassberg)
leta 1231. V izročilni listini Viljema Vovbrškega z dne 18. decembra 1241, se navaja provinca
»Moziri« kot podatek "in provinca Moziri sive extra provenciam" - v provinci Mozirje ali
izven nje (Videčnik, 1985).
Kdaj je Mozirje dobilo trške pravice in kdo mu jih je prvi podelil, ni znano. Domnevamo
lahko, da se je zaradi geografske lege to zgodilo zelo zgodaj, saj lahko v raznih zapisih
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razberemo, da so trški privilegiji »prastara pravica«. Vsekakor je Mozirje bil trg pred letom
1318, ko se navaja kot »marchet Prausperch« (Videčnik, 1985).
Krajevna skupnost Rečica ob Savinji je sestavni del občine Mozirje. Z ene strani je obdana z
Goltmi na drugi stani pa z Rečiškim poljem. Rečica se omenja kot trg v prvi polovici
14.stoletja. Imajo šolo, cerkev svetega Kancijana. Trška zanimivost je Tavčarjev dom, ki nosi
ime po škofu Tavčarju. V kraju se nahaja sramotilni kamen, kjer je tudi vsakoletna prireditev
od Lipe do prangerja (Videčnik, 1985).
2.2.2. Naravno geografske značilnosti
2.2.2.1. Reliefne značilnosti in rastje
Občino Mozirje lahko razdelimo na tri večje reliefne enote. To so Mozirske planine, planota
Dobrovlje in nižinski svet ob reki Savinji z Mozirsko kotlino. Reliefu je prilagojeno tudi
rastje. Večji del občine pokrivajo raznovrstne gozdne združbe.
• Mozirske planine
Severovzhodno od Mozirja se iznad gričevnatega in hribovitega sveta vulkanskih kamnin
dvigujejo Mozirske planine. Osrednji del Mozirskih planin (planota Golte) je iz precej čistega
zgornjetriasnega apnenca. V njem so nastale kraške oblike vseh vrst, poleg žlebičev je na
sami planoti polno vrtač in več kraških jam. Zgornjetriasne skladaste in masivne apnence
obdajajo ozki pasovi srednjetriasnega ploščatega apnenca, okrašenega marsikje z vmesnimi
sivimi ali zelenkastimi laporji, glinenimi ali tufskimi polami in črnimi roženčevimi gomolji.
Poseben značaj jim daje pas vulkanskih kamnin. Mozirske planine so bile odtrgane od
Savinjskih Alp in narinjene na današnje ozemlje, predstavljajo pa tujek med obdajajočimi
pretežno vulkanskimi smrekovškimi plastmi. Najvišji vrh je Boskovec s 1587 metri
nadmorske višine (Lenarčič, 1990).
Velik del Mozirskih planin je pretežno pokrit z gozdom. Najbolj značilna združba tukaj je
predalpski visokogorski bukov gozd z golim lepenom. Pojavljajo se tudi druge združbe
bukovih gozdov – v osojah gozd bukve in kresničevja, na prisojnih strminah gozd bukve in
črnega gabra, na bolj zakisanih terenih pa gozd bukve in bekice. Vmes se pojavlja veliko
smreke. V okolici Mozirja je pogost nižinski tip bukovega gozda z gradnom (Lenarčič, 1990).

Slika 1: Pogled na apneniško planoto Golte iz Spodnje Savinjske doline (Vir: Golte
Slovenija, 2003).

- 13 -

Andrej Klemenak

Možnosti razvoja turizma v občini Mozirje

• Dobrovlje
Največji del tega ozemlja zavzemajo zgornjetriasni apnenci, naloženi deloma v sklade. Precej
čisti apnenci so ustvarili kraški svet z vsemi značilnostmi. Na razjedeni kamnini so poleg
ostalih oblik nastale tudi suhe doline, ki so jih izdolble nekdanje površinske vode.
Dobroveljsko ozemlje ne leži tam, kjer so se usedale kamnine, marveč je bilo narinjeno na
sedanji prostor in geologi so mu dali ime Dobroveljski nariv. Nariv je nastal pred desetimi
milijoni let v srednjem miocenu (Lenarčič, 1990).
Dobrovlje so široko gozdnato sleme, čigar največja višina doseže komaj 1000 metrov. Pokrito
je z različnimi tipi bukovih gozdov, v njih je čutiti močan termofilni ilirski vpliv. Na
zahodnem delu je več jelke, tako da bukov gozd prehaja počasi v bukovo-jelov gozd in
nazadnje v čisti jelov gozd (Lenarčič, 1990).

Slika 2: Pogled na Dobrovlje kamor vodijo številne ceste in markirane planinske poti
(Vir: ZRSVN OE Celje).
• Mozirska kotlina in svet ob reki Savinji
Območje okoli Mozirja (Mozirska kotlina) se je geološko razvilo v holocenu. Prevladujejo
aluvialni sedimenti. Sestava teh sedimentov se hitro menjava (glinasti, meljni in ilovnati
materiali z drobci kamnin, s prodniki in peskom). Pri Brdcah blizu Mozirja so v temnem
morskem lapornem skrilavcu kar pogosti ostanki morskih rib (Lenarčič, 1990). Del Mozirske
kotline je tudi Ločko polje na desnem bregu reke Savinje, kjer se debelina prodne odeje
spreminja od 3 do 6 metrov (Meze, 1966).
Območje ob reki Savinji v zgornjem delu občine Mozirje (Varpolje, Rečica ob Savinji) se je
razvilo v kvartarju. Pomembne kamnine so: konglomerat, prod, pesek, melj, glina, šota in
grušč. Na tem območju je odložen aluvialni prod, ki ga sestavljajo pretežno karbonatni
prodniki. Prevladuje rjava ilovica ter rjava ali siva glina (Meze, 1966).
Območje Prihove ter levi breg Savinje ležijo v zgornjesavinjski udornini. Udornina je
pliokvartarnega nastanka in je nastala zaradi večfaznega neotektonskega ugrezanja. Za to
območje je značilen tudi prelom, ki poteka v smeri zahod-vzhod (Meze, 1966).
V občini Mozirje so poleg vzpetin najbolj zastopane terase. Zgornjo Savinjsko dolino
sestavlja šest rečnih teras, od katerih jih območje med Mozirsko kotlino in Dobletino zavzema
pet. Nastale so s sodelovanjem akumulacijskih in erozijskih faz (Meze, 1966).
Na terciarnem in kvartarnem ozemlju ob reki Savinji in ob drugih manjših potokih
(Mozirnica, Trnava,…) prevladujejo travniki, najdemo tudi gozd – ta je večinoma mešan, na
rodovitnih tleh (Rečiško polje, Ločko polje) pa večje obdelane površine, kjer gojijo različne
kulturne rastline (koruza, pšenica, krompir, fižol…) Na Rečiškem polju gojijo tudi hmelj.
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Slika 3: Mozirska kotlina z Mozirjem (Vir: Zgornja Savinjska dolina – vodnik, 1995, str.
17).
2.2.2.2. Podnebje
Občina Mozirje ima zmerno celinsko podnebje, spada pa tudi k zmerno celinskemu
padavinskemu režimu. Povprečna letna temperatura je okoli 9 stopinj Celzija. Najtoplejši so
trije poletni meseci, junij, julij, avgust, katerih povprečne temperature so v dolini med 18 in
19 stopinj. Najhladnejši je, kot povsod v Sloveniji, januar s srednjimi mesečnimi
temperaturami -1,1 v Mozirju, na nadmorski višini 1500 m pa okoli -4. Najniže izmerjena
temperatura v Mozirju je -24,4, najvišja pa 36. Povprečno število toplih dni (z najvišjo dnevno
temperaturo vsaj 25 stopinj Celzija) je npr. v Mozirju 16,4 v juliju. Na višini 1500 m so takšni
dnevi zelo redki. Povprečno najbolj oblačen mesec v Mozirju je januar, najmanj oblačnih dni
pa je avgusta. V Mozirju pade največ padavin poleti, junija in julija (140 do 150 mm/ m2).
Povprečna letna količina padavin je okoli 1300 mm. V povprečju je v Mozirju 60 snežnih dni
letno. Zanimiv je podatek, da se v povprečju vsakih 100 m nadmorske višine podaljša trajanje
snežne odeje za 7 dni (Zgornja Savinjska dolina-vodnik, 1995).

Slika 4: Klimogram Mozirja (Vir: Zgornja Savinjska dolina – vodnik, 1995, str. 19).
2.2.2.3. Reka Savinja
Savinja je 102 km dolga reka, ki teče izključno po ozemlju Slovenije. Izvira v Kamniško–
Savinjskih Alpah, teče prek Celjske kotline, se južno od Celja po ozki debri prebija skozi
Posavsko hribovje do Zidanega Mosta in se kot levi pritok izliva v Savo. Njena povezovalna
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vloga je tako pomembna, da je njeno porečje, imenovano Posavinje, ena glavnih slovenskih
regij. Porečje meri 1848 km2, desetino površja Slovenije (Savinjsko, 1997).
Med Logarsko dolino in Ljubnim je Savinja tipična alpska reka z velikim padcem, številnimi
brzicami, tolmuni ter čisto in favnistično bogato vodo. V tem delu je glavni element zanimive
Zgornje Savinjske doline, saj daje dolini slikovitost, ki jo stopnjujejo gore iz apnenca ter
vulkanskih tufov (Krajevni leksikon Slovenije, 1972).
Ozemlje občine Mozirje v celoti odmaka reka Savinja. Edina izjema je v skrajnem
severovzhodnem delu Lepe Njive, kjer se dotika občinske meje Šentflorjanšca, pritok Pake, ki
se pri Letušu izliva v Savinjo. Normalna hidrografska mreža v neprepustnih kamninah po
obsegu zemljišča prevladuje nad kraško (Krajevni leksikon Slovenije, 1972). Savinja je
izrazito hudourniška reka (pogoste so tudi poplave), ki ima vrhunca pretoka v jesenskih
mesecih (predvsem november) in aprilu, kar kaže na prepletanje dežnega in snežnega rečnega
režima (Savinjsko, 1997).
V Zgornji Savinjski dolini je Savinja pomembna z vidika rekreacije, saj je primerna za
ljubitelje kajaka, rafta in kanuja. Ponuja mirne kot tudi zahtevnejše vode, zato je raj tako za
začetnike kot za mojstre vodnih športov. Savinja ima približno 40 km vodnega toka
primernega za vožnjo s kajakom ali kanujem, v višjem vodostaju pa tudi za vožnjo z raftom.
V občini Mozirje je primerna za kopalce, saj se uvršča v 2-3 kakovostni razred. Pritokov v
občini ni veliko, najpomembnejši so levi pritoki Rečica, Trnava, Mozirnica in Ljubija, v
Nazarjah pa se ji pridruži večji desni pritok Dreta (Lenarčič, 1990).

Slika 5: Reka Savinja v Mozirju (Vir:Andrej Klemenak).
2.2.3. Družbeno geografske značilnosti
2.2.3.1. Prebivalstvo
Tabela 1: Število prebivalcev po spolu v občni Mozirje leta 2003 in 2004.
Leto
Moški
Ženske

Skupaj

2003

3139

3232

6371

2004

3155

3226

6381

Vir: Statistični urad RS, 2003,2004
V podatkih, ki so navedeni v tabeli so vključeni državljani RS, brez tistih, ki začasno
prebivajo v tujini, tujci s prijavljenim stalnim prebivališčem v RS, tujci z začasnim
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prebivališčem v RS ter begunci. Število prebivalcev v občini Mozirje predstavlja 0.31 %
celotnega prebivalstva RS na dan 31.12.2004, ki je znašalo 1 997 004. Po številu prebivalcev
predstavlja občina Mozirje eno izmed manjših občin v Sloveniji. Število skupnega
prebivalstva se je med letoma 2003 in 2004 povečalo za 10.
Tabela 2: Prebivalstvo po starostni strukturi v občini Mozirje, 2004.
Starostne
0-4
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34
skupine-leta
319
369
383
368
469
502
482
Starostne
skupine

50-54

55-59

422
319
Vir: Statistični urad RS, 2004

35-39

40-44

45-49

485

459

456
Skupaj
6381

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90+

374

323

247

220

124

36

24

Po podatkih centralnega registra prebivalstva (31.12.2004) je razvidno, da največji del
celotnega prebivalstva v občini Mozirje predstavljajo mladi od 25 do 29 leta starosti ( 7.8%
vseh prebivalcev občine), ki so po starosti potencialno najbolj primerni za delo v turistični
dejavnosti. Vsekakor je vzpodbuden podatek, da je število prebivalcev, starih nad 65 let (974)
manjše od števila mladih pod 15 let (1071). Starostna sestava je bolj ugodna kot v celotni
Savinjski statistični regiji. Povprečna starost celotnega prebivalstva v občini je 39,2 leta;
moški 37,6 leta in ženske 40,9 leta.
Tabela 3: Naravno gibanje prebivalstva po spolu v občini Mozirje, 2004.
Živorojeni
Umrli
Naravni prirastek
Moški
Ženske Skupaj
27
28
55
Vir: Statistični urad RS

Moški
31

Ženske
36

Skupaj
67

Moški
-4

Ženske
-8

Skupaj
-12

Tabela 4: Gibanje števila prebivalstva po spolu v občini Mozirje, 2003.
Naravni prirastek
Selitveni prirastek
Skupni prirastek
Moški
Ženske Skupaj
-4
-8
-12
Vir: Statistični urad RS, 2003

Moški
20

Ženske
-16

Skupaj
4

Moški
16

Ženske
-24

Skupaj
-8

Negativni skupni prirastek leta 2003 kaže na upad prebivalstva v občini, predvsem ženskega
spola. Naravni prirastek v občini Mozirje od srede devetdesetih let stagnira. Malenkost
pozitiven je v drugi polovici devetdesetih let, v zadnjih letih pa je malenkost negativen. Leta
2003 je tudi skupen prirastek malenkost negativen. Prav tako pa je imelo 92 občin v Sloveniji
negativen skupni prirastek. Skupni prirastek občine Mozirje v letu 2003 je zanašal -1,25 na
1000 prebivalcev. Leta 2004 je po nekaj letih prišlo do pozitivnega skupnega prebivalstva, saj
se je število prebivalcev povečalo za 0,16%.
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Tabela 5: Migracije (priselitve, odselitve) v občini Mozirje po spolu, 2004.
Migracije v občini Mozirje
Priseljeni iz drugih občin
Odseljeni v druge občine
Selitveni prirastek občine
Moški
Ženske Skupaj
Moški
Ženske Skupaj
Moški
Ženske Skupaj
32
31
63
37
46
83
-5
-15
-20
Vir: Statistični urad RS, 2004
Razpoložljiva delovna mesta v gospodarskih panogah so glavni razlog za selitev med
občinami. V RS so med notranjimi selitvami prevladovale selitve iz urbanih naselij v
suburbanizirana in deurbanizirana naselja. V občini Mozirje beležimo negativen selitveni
prirastek občine (20 oseb v letu 2004), kar je zagotovo posledica dejavnika nerazpoložljivosti
delovnih mestih.
Tabela 6: Gostota poselitve v občini Mozirje (primerjava s Slovenijo).
Leto 2002

Prebivalci(v tisoč)

Površina(km2)

Gostota naseljenosti
(preb./km2)

Slovenija

1994

20273

98,4

6.3

86

73.3

Občina Mozirje
Vir: Popis prebivalstva,2002

Povprečna gostota poselitve v Sloveniji je 98 prebivalcev na km2, v občini Mozirje pa 73,3
prebivalcev na km2. V občini Mozirje je 2112 gospodinjstev. Povprečno število prebivalcev,
ki odpade na eno gospodinjstvo v občini Mozirje je nižje od povprečnega slovenskega
povprečja (2,9 proti 3,1). Izobrazbena sestava zaposlenih v občini Mozirje se bistveno
razlikuje od slovenskega povprečja – je precej nižja.

801
642009

395
66370

164
43367

Osebe, ki
opravljajo
poklicno
dejavnost

Samostojni
podjetniki
Posamezniki

Skupaj

1196
7083
79

9
6651

Skupaj

1555
789673

Kmetje

Mozirje
Slovenija

Pri
samozaposlenih
osebah

V podjetjih,
družbah in
organizacijah

Tabela 7: Delovno aktivno prebivalstvo po delovnem mestu primerjava celotne Slovenije z
občino Mozirje,2004.
DELOVN
ZAPOSLENE OSEBE
SAMOZAPOSLENE OSEBE
O
AKTIVNO
PREBIVALSTV
O
SKUPAJ
186
31276

359
81294

Vir: Statistični urad RS, 2004
V občini Mozirje je v delovnem razmerju (aktivno delovno prebivalstvo) 1555 oseb, kar je
24,36 % celotnega prebivalstva. 51,51 % delovno aktivnega prebivalstva občine je zaposlenih
v podjetjih, družbah in organizacijah, medtem ko je v Sloveniji v tej panogi zaposlenih kar
81,3 % prebivalstva. Zanimiv je podatek , da je v občini Mozirje v primerjavi s Slovenijo,
večji odstotek zaposlenih pri samostojnih podjetnikih posameznikih (Mozirje 10,54%,
Slovenija 5,49%) in več je čistih kmetov (Mozirje;11,96%, Slovenija 3,96%).
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Tabela 8: Registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti v občini
Mozirje v odstotkih, 2004.
Registrirana brezposelnost
Indeksi
Stopnja registrirane
XI 04
brezposelnosti
X 04
število
%
X 04
XI 04
X 04
XI 04
99,0
10,7
10,7
312
309
Vir: Statistični urad RS, 2004
V letu 2004 je bila stopnja brezposelnosti v občini Mozirje 10,7 %, v Republiki Sloveniji pa
10,3 % aktivnega prebivalstva.
2.2.3.2. Kmetijstvo
Na območju občine je 499 kmečkih gospodinjstev, ki imajo v lasti 6.100 ha zemljišč, od
katerih je 2.500 ha kmetijskih zemljišč in 3.600 ha gozda. Struktura kmetijskih zemljišč kaže,
da je 22 % njiv, 47% travnikov , 7% sadovnjakov, 1% hmeljišč in 23% pašnikov. 78 kmetij je
čistih, 15 potencialno čistih, 250 mešanih, 84 dopolnilnih, 16 ostarelih in 8 neaktivnih. S tega
območja občine Mozirje je Zadruga Mozirje v letu 2004 odkupila 440.600 litrov
kakovostnega mleka. Prevladuje govedoreja (prireja mleka, pitanje govedi, vzreja plemenskih
telic, reja krav dojilj), nekaj je tudi drobnice, medtem ko sta konjereja in prašičereja zastopani
v manjšem obsegu (Kmetijska zadruga, 2005).
Gozdarstvo predstavlja kmetijam pomemben vir dohodka v glavnem kot lesna surovina.
Zahtevnejših obdelav lesa ni. Dopolnilne dejavnosti: turizem na kmetiji, predelava mleka in
mesa, ribogojstvo ter predelava lesa na domu. Pestrost dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je
razmeroma majhna. V občini Mozirje se kaže možnost velikega potenciala, zlasti je veliko
interesa za predelavo mesa, sadja, mleka in drugih kmetijskih pridelkov. Dopolnilne
dejavnosti je potrebno povezati v smiselno enoto, ki bo na trgu nastopila enotno s pestro
ponudbo.
V občini Mozirje se med občani pojavlja interes za biološko predelavo hrane, vendar ta
dejavnost uradno še ni registrirana. Ekološko kmetovanje je prisotno na šestih, v glavnem
hribovskih kmetijah, vendar občina ne sodeluje pri njihovem nadzoru. Nadzor izvaja
Kmetijski zavod Maribor.
Slika 6: Kmetijska zemljišča na
Rečiškem
polju
(Vir:
Savinjsko, 1997, str. 41).
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2.2.3.3. Ostale gospodarske dejavnosti
Mozirje je bilo že v preteklosti središče obrti in rokodelstva. Uspešno so se razvijale tudi
razne oblike trgov. Premožnejši tržani so pogosto živeli od lesne trgovine, veliko tržanov od
obrti, ostali so bili splavarji in žagarji, pa tudi lesnih posrednikov (barantačev) je bilo dosti.
Splavarji so služili za prevoz raznega blaga, npr. za apno, oglje in druge izdelke domače obrti
(Razvojni projekt CRPOV…, 2001).
Za občino Mozirje je značilno, da ne premore večjih industrijskih objektov. Večji del
gospodarske dejavnosti temelji na proizvodno-obrtnih, storitvenih, trgovskih, kmetijskih,
turističnih in gostinskih dejavnostih. V Mozirju poslujejo nekatera podjetja kot so trgovsko
podjetje Era, Komunalno podjetje, Kmetijska zadruga, celjska Cinkarna – PE Mozirje, Tuš,
Mizarstvo Kovač, Rototehnika Firšt… (Razvojni projekt CRPOV…, 2001)
Glavne gospodarske in ostale panoge v občini Mozirje so:
• trgovina in popravilo motornih vozil,
• gradbeništvo,
• predelovalne dejavnosti,
• gostinstvo,
• poslovanje z nepremičninami,
• kmetijstvo, lov, gozdarstvo,
• promet, skladiščenje, zveze,
• izobraževanje ,
• zdravstvo in socialno varstvo,
• turizem in
• javne ter druge storitve.
V ustvarjenem skupnem prihodku gospodarskih družb v občini prevladujejo zasebne družbe,
ki ustvarijo skoraj 60% celotnega prihodka, hkrati pa je pri njih ustvarjen celotni prihodek na
zaposlenega najvišji. Največ prihodka v občini ustvarijo dejavnosti trgovine, popravila
motornih vozil in izdelkov široke potrošnje. V tej dejavnosti je tudi največje število družb v
občini, prav tako pa je najvišji tudi ustvarjen celotni prihodek na zaposlenega. Največ
delovnih mest je v predelovalnih dejavnostih in trgovini (Razvojni projekt CRPOV…, 2001).
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TURISTIČNA PONUDBA OBČINE MOZIRJE

3.1. PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH TURISTIČNIH ATRAKCIJ

Karta 3: Najpomembnejše turistične atrakcije v občini Mozirje (Vir: Občina Mozirje –
predstavitev, 2006 ).
3.1.1. Mozirski gaj
Turistično najpomembnejša atrakcija v občini Mozirje je hortikulturni park Mozirski gaj na
desnem bregu Savinje, ki so ga 1978 uredili krajani s sodelovanjem vrtnarjev. Mozirski gaj je
nastal z zraščanjem trške gmajne, obogaten z divjimi odlagališči smeti in odpadkov. Pridne
roke krajanov so ob strokovni pomoči slovenskih vrtnarjev dokazale, da je mogoče oskrunjeni
del narave domiselno spremeniti v cvetlični gaj. Na okrog 7 ha velikem prostoru, obiskovalec
najde pestro pašo za oči in sprostitev duha. Negovane parkovne zelenice, cvetlične grede,
obilje okrasnih grmovnic, voda in številni etnografski objekti z opremo iz podeželskega
življenja, ter obilo malih živali vam bodo polepšali dan. Prva spomladanska vaba so zaplate
cvetličnih žafranov, narcis in dehtečih hijacint. Od srede aprila cveti 300.000 tulipanov
(Mozirski gaj, 2001).

Slika 7: Mozirski gaj v času cvetenja tulipanov (Vir: Mozirski gaj park cvetja, 2006).
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3.1.2. Golte
Visoka kraška planota Golte, ki spada k predgorju južnih apneniških Alp, je pravzaprav tip
tako imenovanega osamelega krasa, saj ima širše obrobje iz neprepustnih kamenin. V
glavnem so to andeziti in andezitni grohi, ki oklepajo planoto skorajda iz vseh strani ter
gornjegrajski skladi, ki se v širšem ali ožjem pasu pojavljajo na južnih pobočjih. Planota Golt
z ostenjem, ki velja za največjo naravno znamenitost, je v osrednjem delu iz zgornjetriasnih,
na obrobju pa iz srednjetriasnih apnencev. Kras na Golteh je tip planotastega krasa z vsemi
značilnostmi: večjimi in manjšimi vrtačami, suhimi dolinami, podzemeljskimi jamami
(Ledenica, Kebrova luknja, Medvedja jama, Mesarska lopa) in naravnimi okni. Veliko
vrednost planoti daje tudi pestra kulturna krajina, kjer gre za dinamično menjavanje pašnikov
in gozdnih površin (Naravna in kulturna dediščina…, 1982).
Planota Golte je poznana predvsem kot smučarski center, ki se nahaja na višini od 1300 do
1500 metrov, kjer številne vlečnice in sedežnice omogočajo prijetno smuko na terenih vseh
težavnosti. Pod Planino Medvedjak se nahaja na višini 1410 m hotel z restavracijo. Smučišča
obsegajo 75 ha, urejajo 12,5 km tekaških prog. Poletje pa vse številnejši obiskovalci izrabijo
za nezahtevne sprehode med botaničnimi zanimivostmi Alpinetuma ali kako drugače aktivno
preživijo čas (Golte Slovenija, 2003).

Slika 8: Pogled na smučišča smučarsko rekreativnega centra Golte (Vir: TIC Mozirje).
Alpinetum je nova popestritev Golt. Alpinetum je park alpskega cvetja v njegovem naravnem
habitatu. Alpski vrt leži na višini 1300 - 1400 m n.m., obsega cca. 2 ha površine. Alpinetum
ima več tisoč etiketiranih avtohtonih rastlin Kamniško-Savinjskih Alp, velika večina že
obstoječih, nekaj pa jih je prenesenih iz okolice. Lokacija alpskega vrta je na južnem pobočju
Okenc, to je vrh med zgornjo postajo žičnice oz. hotela na Golteh in Mozirsko kočo.
Nadmorska višina daje temu območju značilnost subalpskega pasu. Alpinetum ima čudovito
raznovrstno alpsko cvetje, urejene nove poti, varnostne ograje, pregledno označene in
razvrščene rastline (Golte, 2006).Golte so tudi pravi raj za pohodnike in planince. Največja
planinska postojanka je Mozirska koča, ki je dostopna tudi z avtomobilom po lokalni cesti
preko naselja Šmihel nad Mozirjem. Stoji na južnem pobočju Boskovca, kjer je planota
zavarovana kot krajinski park. Mozirska koča je tudi dobra izhodiščna točka, saj se ponuja
možnost številnih planinskih izletov. Z vseh vrhov je lep razgled na Zgornjo in Spodnjo
Savinjsko dolino, Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke.
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3.1.3. Muzejska zbirka Mozirje in Mozirjani
Muzejska zbirka je nastala v sodelovanju s celjskim Muzejem novejše zgodovine, in je po
besedah direktorice Marije Počivavšek lahko kraju samo v ponos. V zbirki so prikazani
številni dokumenti, fotografije in predmeti iz nekdanjega življenja v največjem
zgornjesavinjskem naselju, večino materiala pa so darovali krajani. V muzeju se obiskovalci
seznanijo s preteklostjo kraja, cerkve in cerkvenega življenja, gospodarstva in obrti, šolstva,
bivalne in oblačilne kulture, upravnega razvoja,… Zraven je tudi zbirka znanega domačega
etnologa Aleksandra Videčnika (Jan et al., 2005 ).
Slika 9: Del zbirke Aleksandra Videčnika
v zbirki Mozirje in Mozirjani. Zbirka
prikazuje knjige Mohorjeve družbe izpred
prve svetovne vojne (Vir: Andrej
Klemenak,2006).

3. 2. OSTALA TURISTIČNA PONUDBA OBČINE MOZIRJE
Celovito turistično ponudbo občine Mozirje sestavljajo:
• prenočitvene kapacitete,
• gostinska ponudba,
• kulturni,sakralni, etnološki objekti,
• naravni spomeniki, zanimivosti,
• kampi, športno rekreacijski objekti in njihova ponudba,
• aktivnosti na turističnih kmetijah,
• smučišča,
• tradicionalne prireditve in
• turistična infrastruktura.
3. 2.3. Kulturna dediščina
Poglavje kulturna dediščine (z izjemo opisa nekaterih pomembnejših stavb umetnostnozgodovinskega pomena) je povzeto po obsežnem delu Kulturna in naravna dediščina Zgornje
Savinjske doline iz leta 1982. Kulturna dediščina je izjemnega pomena za oblikovanje
turistične ponudbe in posameznih programov za obiskovalce/turiste.
3.2.3.1. Kulturni, zgodovinski in ostali spomeniki
3.2.3.1.1. Naselbinski kulturni spomeniki
V občini Mozirje so v kategorijo Naselbinski kulturni spomeniki uvrščena štiri naselja, in
sicer Mozirje, Rečica ob Savinji, Šmihel nad Mozirjem in Šentjanž.
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3.2.3.1.2. Arheološki spomeniki
Na območju občine ni pomembnejših arheoloških najdišč, štiri najdišča so lokalnega pomena:
• Brezje (Štrucljevo gradbišče),
• Rečica ob Savinji (Praznikove gomile),
• Šentjanž (okolica cerkve svetega Janeza) in
• Šmihel (okolica domačije Podstenšeka).
3.2.3.1.3. Umetnostni spomeniki
• Gradovi in graščine:
V občini Mozirje so trije gradovi: Poljane ob Rečici, Rudenek in Tavčarjev dvor. Slednji je
edini, ki ni v ruševinah.
• Sakralni spomeniki:
Podružnična cerkev Svete Device Marije na Brezjah pri Mozirju, podružnična cerkev Matere
Božje v Lepi njivi, podružnična cerkev Svetega Nikolaja v Ljubiji, župnijska cerkev Svetega
Jurija v Mozirju, podružnična cerkev Svete Radegunde v Radegundi, župnijska cerkev
Svetega Kancijana na Rečici ob Savinji, podružnična cerkev Svetega Janeza Krstnika v
Šentjanžu, župnijska cerkev Svetega Mihaela v Šmihelu nad Mozirjem.
Župnijska cerkev Sv. Jurija v Mozirju
Cerkev se prvič omenja leta 1241 kot kapela. Na njenem mestu je bila zgrajena gotska stavba,
ki so ji okoli 1500 prizidali zvonik. Rezultat velikih prezidav leta 1754 je sedanja podoba
cerkve. Ob glavnem vhodu je leta 1626 vzidan renesančni nagrobnik duhovnika Jakoba
Stoperja. Notranjščino prezbiterija je leta 1888 poslikal Matija Bradaška, obok ladje in kapele
pa 1891 Tomaž Fantoni. Menza glavnega oltarja je iz leta 1758, nastavek ima postno sliko
Fortunata Berganta. Stranska oltarja ob slavoločni steni iz leta 1770 sta pripisana Ferdinandu
Gallu. Lepa marmornata prižnica iz leta 1695 je bila prinesena iz ljubljanskega kapucinskega
samostana. Streha prižnice iz sredine 18. stoletja je pripisana Jožefu Straubu. Orgle iz leta
1804 so delo Venčeslava Marthala (Zgornja Savinjska dolina – vodnik, 1995).
Slika 10: Župnijska cerkev sv. Jurija v Mozirju (Vir:
Andrej Klemenak, 2006).

• Javni spomeniki, znamenja:
V tej kategoriji je uvrščen pranger (sramotilni steber) na Rečici ob Savinji.
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Meščanska arhitektura

MOZIRJE
Mozirje ima bogato zgodovino, ki jo odraža tudi njegov stavbeni fond. Najstarejše trške hiše
iz 16. stoletja, ki so maloštevilne, opozarjajo na svojo starost z zgodnjerenesančnimi
arhitekturnimi sestavinami, kot so oboki, kovani okenski križi, kovana vrata, ostanki
stebrov… Največji delež stavb je iz poznega 18. stoletja ter začetka 19.stoletja. To so baročne
stavbe s tradicionalnimi tlorisi, poznobaročnimi oboki ter klasicističnimi zunanjščinami.
Posebnost trga so vhodni portali iz tufa, ki je doma v Savinjski dolini, ter klesane klopi, prav
tako iz tufa, ki ustvarjajo zanimivost trškega ambienta (Zgornja Savinjska dolina – vodnik,
1995).
Na trgu 2:
Baročno zasnovana hiša iz prve polovice 18.stoletja. Njena baročna substanca se v
notranjščini še v celoti odraža v značilnem tlorisu z osrednjo banjasto obokano vežo, okoli
katere so nanizani ostali prostori. Tudi zunanjščina je ohranila baročni videz z značilnimi
proporci masivne strehe in poudarjenim vogalom z nišo, v katerem je prvotno stal baročni
kipec Brezmadežne (Zgornja Savinjska dolina – vodnik, 1995).
Na trgu 11:
Visokopritlična hiša majhnih dimenzij stoji v osrednjem delu trga. Njeno jedro je še iz 16.
stoletja. Visoka starost se v zunanjščini odraža v neenakomerno razvrščenih oknih, v
notranjosti pa v nivojsko razgibanem tlorisu ter v mogočnih kletnih obokih. V kasnejših
obdobjih se je stavba spreminjala in dopolnjevala. V 19. in 20. stoletju je bila dom Ivana
Cesarja in njegovih naslednikov, ki so vsi znani podobarji, rezbarji in pozlatarji (Zgornja
Savinjska dolina – vodnik, 1995).
Na trgu 14:
Hiša, ki je bila zgrajena leta 1911 v secesijskem stilu, stoji ob južni strani trga. Nase opozarja
s svojo velikostjo in reprezentančno zunanjostjo. Osrednji arhitekturno-likovni poudarek
predstavlja prisekan vogal z lepim, okrasno kovanim balkonom ovalne oblike ter s tipičnim
čelom. Stavbo uvrščamo med najkvalitetnejšo arhitekturno dediščino Mozirja(Zgornja
Savinjska dolina – vodnik, 1995).
Slika 11: Stavba s hišno številko Na trgu 14 je
tipična secesijska stavba iz začetka 20. stoletja
(Vir: Andrej Klemenak, 2006).
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Na trgu 15, 17:
Hiši, ki stojita ena ob drugi, sodita med najpomembnejše arhitekture v Mozirju. Njuni
notranjščini sta še zgodnjerenesančni, medtem ko zunanjščini kažeta videz ambicioznih
klasicističnih trških hiš iz prve polovice 19. stoletja. Na trgu 15 so medetažni križnogrebenasti
in banjasti oboki, kovani okenski križi ter dvoje na roke tolčenih vrat, ki so v Mozirju edina.
Tudi hiša Na trgu 17 kaže svojo zgodnjerenesančno arhitekturo v notranjščini s široko, skoraj
dvoransko vežo, ki jo prekriva globok, križnogrebenast obok. Letnica, vklesana pod vhodnim
portalom – 1837, pa označuje čas, ko je dobila današnjo zunanjo podobo. V to obdobje
spadata tudi dva kamnita, ločeno sklenjena portala na čelni ter dvoriščni strani, ki ju krasi
vklesani cehovski znak usnjarjev (Zgornja Savinjska dolina – vodnik, 1995).
REČICA OB SAVINJI
Zgodovina Rečice ob Savinji je vezana na oglejskega patriarha ter kasneje na ljubljanskega
škofa Janeza Tavčarja. Imela je trške pravice in pravice lokalnega sodstva, o čemer priča
ohranjeni sramotilni steber – pranger – v središču trga. Druge arhitekturno pomembne stavbe
niso ohranjene, razen stavbe št. 54, imenovane Tavčarjev dvor. Ta stavba je dobila ime po
ljubljanskem škofu Janezu Tavčarju. Gre za tipični zgodnjerenesančni kmečki dvor iz 16.
stoletja z ohranjenimi kamnitimi okenci s kovaškimi mrežami, renesančno biforo in ostanki
arhitekturne poslikave na zunanjščini ter obokanimi prostori v notranjščini. (Zgornja
Savinjska dolina – vodnik, 1995)
Slika 12: Rečica ob
Savinji, v ozadju apneniška
planote Golte (Vir: Zgornja
Savinjska dolina – vodnik,
1995, str. 17).

3.2.3.1.4. Etnološki spomeniki
V občini Mozirje je kar nekaj etnoloških spomenikov lokalnega pomena, prevladujejo
predvsem kozolci: kozolec v Mozirju, kašča in dera v Radegundi, kozolec v Radegundi,
kozolec na Rečici ob Savinji, kozolec v Šentjanžu, stanovanjska hiša z gospodarskim
poslopjem in kozolcem v Šetjanžu, župnišče v Šmihelu, kozolec v Šmihelu, kašče v Šmihelu,
kašča v Varpolju, gospodarsko poslopje s kozolcem v Varpolju in kozolec v Varpolju.
3.2.3.1.5. Memorialni spomeniki
Pomembni memorialni (spominski) spomeniki so predvsem naslednja grobišča: grobišče s
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spomenikom na pokopališču v Mozirju, grobišče s spomenikom na pokopališču na Rečici ob
Savinji in grobišče padlih partizanov v Šentjanžu.
3.2.3.1.6. Tehniški in tehnični spomeniki
Edini tehniški spomenik v občini je vodna žaga v Nizki, medtem ko se v kategorijo tehničnih
spomenikov uvrščajo primerki kovačnic, kmečkih hiš, mlinov in preužitkarskarskih hiš.
3.2.4. Naravna dediščina
Za občino Mozirje je značilno veliko zelenih površin. Dobro polovico ali 5107 hektarjev
njenega ozemlja pokrivajo mešani gozdovi, ostalo pa so v glavnem travnate površine
(Razvojni projekt CRPOV…, 2001).
Spisek krajinskih in naravnih objektov širšega pomena je podan v spodnji tabeli. Izhodišče je
odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na
območju občine Mozirje (Ur.l. SRS, št.27/87). Dodatno je bil leta 2003 izdelan strokovni
predlog o razvrstitvi naravnih vrednot na vrednote državnega in lokalnega pomena za
območje občine Mozirje. Predlog je v skrajšani obliki podan v spodnji tabeli, medtem ko si je
zvrst naravne vrednote in njeno natančno lokacijo mogoče ogledati v strokovnem predlogu.
Pomembnejše naravne znamenitosti so tudi na kratko opisane.
Tabela 9: Naravne vrednote v občini Mozirje.
NARAVNE VREDNOTE V OBČINI MOZIRJE

LOKALNI POMEN

DRŽAVNI POMEN

Libija – zgornja soteska
Libija – spodnja soteska
Mozirska požganija
Kebrova luknja
Konečka otlica
Mozirska jama na Golteh
Medvedja jama
Konečka zijalka
Plešnikov prepad
Golička kuhinjka
Župnekovo žrelo
Libija s pritoki
Goličnikove lipe
Čokanova lipa
Brkova tisa
Trnava
Pasji britof na Radegundi
Atelškova smreka
Gračnica – potok
Joščeva lipa
Mozirnica s pritoki
Škrubov potok
Turnškova lipa
Varpolje – lipa

Savinja s pritoki
Golte
Ledenica na Golteh
Turkova bodika
Okno v Mozirski požganiji

Vir: Razvojni projekt CRPOV…, 2001
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Na območju občine biva veliko število različnih vrst živali in rastlin. Glavna vrsta divjadi je
srnjad, gams, divja svinja, gozdne kokoši, divji petelin, občasno tudi medved in ris. Med
ogrožene in redke živalske vrste so uvrščeni planinski zajec, močvirska in vodna rovka,
planinski orel, kragulj, kanja, sršenar, postovka, rjavi srakoper (Naravna in kulturna
dediščina…, 1982). Na občini zatrjujejo, da je vpliv turističnih aktivnosti na varovanje
naravne dediščine dostikrat negativen. Turisti pogosto ne spoštujejo določenih prepovedi v
območju krajinskega parka Golte (na primer vožnje z motornimi vozili). V gozdovih je
ponekod prisotno tudi prekomerno nabiranje gozdnih plodov, divja odlagališča… V občini
Mozirje se nahajajo naslednje pomembnejše naravne vrednote: Krajinski park Golte, okno v
Mozirski požganiji, izvir Ljubije, Župnekovo žrelo in kraške jame na Golteh.
3.2.4.1. Krajinski park Golte
Območje planote Golte ima naslednji naravovarstveni status (Acman, 2005) :
• Krajinski park Golte (Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in
zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje, Uradni list SRS, št. 27/87),
• naravna vrednota državnega pomena Golte (IŠ 412, geološka, površinska
geomorfološka, podzemeljska geomorfološka in ekosistemska naravna vrednota;
državni pomen),
• ekološko pomembno območje (EPO) Kamniško Savinjske Alpe (IŠ 11300),
• območje Natura 2000: Kamniško-Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke (SI5000024),
• potencialno območje Natura 2000: Kamniško Savinjske Alpe (SI3000264).
Pretežni del pogorja Golt sodi v navedene naravovarstvene kategorije, ki se med sabo
prekrivajo. Območje je nekdanja občina Mozirje na predlog tedanjega Zavoda za varstvo
naravne in kulturne dediščine iz Celja zavarovala že leta 1987. Območje je tudi obvezno
izhodišče prostorskega plana RS oz. regionalne zasnove prostorske strategije (Acman, 2005).
Zavarovano območje sega okvirno od nadmorske višine 1000 m do vrha Golt, od Tirskih peči
na jugozahodu do Ljubijskega grabna na severovzhodu. Ostale kategorije se v glavnem
prekrivajo z zavarovanim območjem ali so del širšega omrežja (npr. Kamniško Savinjske
Alpe – Natura, EPO). Območje Natura ne sega na območje smučišča, pač pa pokriva
mirnejše, gozdnate predele Golt (Acman, 2005).
Na območju krajinskega parka Golte velja varstveni režim, objavljen v Odloku o spremembah
in dopolnitvah odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju Občine Mozirje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 5/00). Ta
med drugim v območju KP Golte prepoveduje izvajanje posegov v prostor, ki ogrožajo
naravne vrednote ali biotsko raznovrstnost ter denimo kurjenje in šotorjenje, krčenje gozda in
tudi vožnjo z vozili v nasprotju z določili Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem
okolju(Acman, 2005).
Poleg navedenega varstvenega režima je na površinah, ki sodijo v območje Natura 2000 treba
ohranjati ugodno stanje določenih vrst in habitatov (divji petelin, ruševec, belka, gozdni jereb
itd.). V ta namen je po novem treba za vsak poseg na teh območjih izdelati presojo
sprejemljivosti posega v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja (Acman, 2005).
3.2.4.1. Okno v Mozirski požganiji
Okno se nahaja v enem izmed apnenčastih grebenov pod 1411 m visokim vrhom Okence.
Okno je dolgo 5 m in visoko 4 m, višina grebena nad njim pa znaša 4 m. Okno je nastalo s
preperevanjem in velja kot tovrstna redkost. Velja varstveni režim za geomorfološke
površinske spomenike. Razvojna usmeritev: do okna bi bilo možno speljati planinsko pot
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(Naravne in kulturna dediščina…, 1982).
3.2.4.2. Izvir Ljubije
V slikoviti soteski med Goltmi in Brloško pečjo se v triasnih apnencih nahaja kraški izvir
Ljubije. Izvir je vokliškega tipa, stalen in z vodnatostjo 60-100 l/s. Svoje vode dobiva
podzemeljsko s severnega dela Golt in iz potočkov, ki pritekajo z nepropustnih kamnin
Smrekovca ter ponikajo ob stiku z apnencem. Zveza s temi ponori je dokazana z barvanjem.
Približno 150 metrov nižje od izvira je narejeno zajetje za oskrbno pitno vodo Velenja z
okolico. Izvir ima veliko uporabno, znanstveno raziskovalno in turistično-rekreacijsko
vrednost. Velja varstveni režim za hidrološke naravne spomenike. Razvojna usmeritev: izvir
mora ostati nedotaknjen, t.j. v naravnem stanju (Naravne in kulturna dediščina…, 1982).
3.2.4.3. Župnekovo žrelo
Ime Župnekovo žrelo označuje izjemno močan kraški izvir Rečice kot tudi 20 metrov dolgo
vodoravno jamo nad njim z velikim vhodom. Nad jamo je navpična stena še z dvema
manjšima luknjama. Objekt odlikuje izjemno visoka estetska vrednost območja stene in
izvira, razen tega pa ima še velik hidrološki pomen in je pomemben kot izvir čiste pitne vode.
Velja varstveni režim za hidrološke spomenike in za podzemeljske geomorfološke spomenike.
Razvojna usmeritev: objekt zasluži vključitev v širšo turistično ponudbo (Naravne in kulturna
dediščina…, 1982).
3.2.4.4. Kraške jame na Golteh
Na Golteh je kar nekaj večjih in manjših kraških jam, ki so pretežno še neraziskane. Jamarji
so do sedaj določili nekatere osnovne karakteristike jam, in sicer:
• »Brezno dveh lobanj« je 152 m globoka navpična jama. Za običajne popotnike bi bil
možen ogled vhoda, za zahtevnejše in ekstremnejše turiste pa bi bil možen ogled
brezna v spremstvu jamarjev;
• »Mesarska lopa« je 8 m globoka, poševna jama, v katero je možno vstopiti, otežen je
le dostop, ki bi ga bilo potrebno urediti;
• »Kebrova luknja« je 111 m globoko brezno. Ob primerni ureditvi bi bil možen ogled
vhoda;
• »Ledenica« je globoka 55 m in se deli v dva dela: v poševno jamo in notranji del, ki ga
predstavlja brezno. Po oceni jamarjev bi bil možen ogled poševnega dela, notranji pa
le v spremstvu jamarjev;
• »Medvedja jama« meri v dolžino 25 m. Jama je ozka in težko prehodna.
Nezavarovane in neoznačene jame na Golteh so lahko za pohodnike precej nevarne. Zato bi
bilo potrebno neposredno območje okoli jam zaščititi, da ne bi prišlo do kakšnih nesreč. Na
primernih mestih bi bilo potrebno tudi postaviti t.i. predstavitvene table, na katerih bi bile
ključne informacije in zanimivosti o jamah ((Razvojni projekt CRPOV…, 2001).
3.2.5. Turistične in ostale pomembne prireditve v občini Mozirje
Velik pomen imajo nekatere prireditve, ki pa so žal premalo tržno usmerjene in večidel
namenjene zgolj lokalnemu prebivalstvu. Prireditve v pustnem času in prireditve v
Mozirskem gaju presegajo zgolj lokalni pomen, saj privabljajo obiskovalce iz drugih delov
Slovenije in tudi iz tujine.
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Tabela 10: Najpomembnejše prireditve v občini Mozirje.
Mesec
Naziv prireditve
mozirski pust
februar
razstava cvetja v Mozirskem gaju, ocenjevanje zgornjesavinjskih želodcev
maj
na Rečici
od lipe do prangerja na Rečici ob Savinji
julij
ovčarski praznik v Šmihelu nad Mozirjem
avgust
avgust,
september
avgust
oktober
december

mednarodna razstava cvetja v Mozirskem gaju
turnir v odbojki na mivki
Lenartov sejem na Rečici
prihod božička v Mozirju, novoletno srečanje krajanov na trgu na Rečici ob
Savinji

Vir: TIC Mozirje
V občini Mozirje ni enotnega programa prireditev, ki bi oglaševal dogajanje v kraju in bi bil
namenjen skupni promociji občine. Potrebno bi bilo izdelati zloženko, v kateri bi bile
prireditve podrobneje predstavljene in časovno opredeljene.
3.2.5.1. Prireditve, pomembne za turistični razvoj
3.2.5.1.1. Prireditve v Mozirskem gaju
Pomlad v Mozirskem gaju (konec aprila)
Na tej prireditvi Mozirski gaj praktično odpre svoja vrata v novo sezono. Poleg več sto tisoč
cvetočih tulipanov, narcis, hijacint in ostalega uvoženega cvetja, v parku predstavijo
spomladansko cvetje tudi slovenske vrtnarije in sicer mačehe, marjetice, spominčice, itd.
Milijoni cvetočih rastlin na cvetličnih gredah razveseljujejo spomladanske obiskovalce. Poleg
cvetlično hortikulturne ureditve pa se gaj predstavi tudi s svojimi etnografskimi objekti. V
tem času dejansko zaživijo mlin, čebelnjak, preužitkarska hiška, predstavijo se kmečke žene
iz okoliških vasi s svojimi dobrotami. V Ljubotovem domu društvo za varstvo in vzgojo ptic
Kalin iz Mozirja pripravi razstavo gojenih ptic, dogajanje popestrijo prodajalci etnografskih
izdelkov iz raznih krajev Slovenije. Na parkirišču pred parkom je organiziran prodajnorazstavni sejem, kjer okoli 50 prodajalcev prodaja na urejenih stojnicah, za zabavo pa poskrbi
tudi luna park. V času razstave se v parku predstavljajo popularni izvajalci zabavne in
narodnozabavne glasbe, dogajanja popestrijo tudi snemanja oddaj v živo. Za leto 2006
planirajo izvesti razstavo najznamenitejših vozil oldtimerjev v sodelovanju s Tehničnim
muzejem Slovenije. Prvomajsko prireditev si povprečno ob lepem vremenu ogleda med
trideset in štirideset tisoč obiskovalcev (Bele, D., Plesec, J., november 2005).
Poletje skozi cvetje in Mednarodna razstava cvetja (junij, julij, avgust)
Poletje skozi cvetje je prireditev Mozirskega gaja s slovenskimi vrtnarji. Vrtnarji na svojih
vrtnarijah že od začetka leta vzgajajo najlepše cvetje, ki ga zmorejo vzgojiti in ga
kombinirajo v čudovite nasade, s katerimi se na tej prireditvi predstavijo v Mozirskem gaju.
Organizatorji želijo vrtnarjem na prireditvi vrniti informacijo, kakšno kvaliteto je njihov
izdelek dosegel. Zato povabijo ocenjevalno komisijo, ki je sestavljena iz mednarodno
priznanih strokovnjakov s tega področja (komisija je mednarodna), dopolnjujejo pa jo znane
osebnosti iz javnega življenja, ki so že dokazale naklonjenost in veliko mero ljubiteljske
dejavnosti ter znanja iz vrtnarske stroke. Prireditev popestrijo različne dodatne razstave kot
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razstava malih živali, plazilcev in želv, gojenih ptic, kužkov, kakor tudi kulinarične ponudbe
aktivov kmečkih žena iz okoliških krajev. Na tej prireditvi se pričakuje okrog 20 tisoč
obiskovalcev (Bele, D., Plesec, J., november 2005).

Slika 13: Razstava cvetja v mesecu avgustu (Vir: TIC Mozirje, 2006).
Razstava buč (konec septembra)
Razstava v Mozirskem gaju je na sporedu že nekaj let, vendar jo želijo navezati na
karnevalsko dogajanje v Mozirju, v to vključiti dogodke povezane s pustovanjem in
etnološkimi dogodki. Razstave buč so v zahodni Evropi v zelo velikem razmahu, vendar se v
večini primerov prikazujejo predvsem različne okrasne buče, ki gredo že v stotine različnih
vrst. Razstava v Mozirskem gaju traja okrog dvajset dni, v teh dneh obiskovalcem prikažejo
veliko zanimivosti, ki se navezujejo na dogajanja v preteklih desetletjih. Buče razveseljujejo s
svojo pojavo, obiskovalci pa lahko uživajo ob bučnih kulinaričnih dobrotah. V dneh razstave
so na ogled različni izdelki, ki so povezani z bučami (olja,suhe bučnice za luščenje in golice,
kompoti, itd.). Za kompletno razstavo, izdelavo kompozicij, pripravo jedi in uporabo za
različne delavnice je potrebno pridelati in kupiti od dvanajst do petnajst ton buč. Na tej
prireditvi organizatorji pričakujejo okoli 10 tisoč obiskovalcev (Bele, D., Plesec, J., november
2005).
3.2.5.1.2. Tradicija pustovanja in prireditve v pustnem času
Pustovanje v Mozirju
Pustovanje v Mozirju ima dolgo tradicijo, saj prvi pisani viri govorijo, da so bili mozirski
Pustnaki aktivni že okrog leta 1891. V zadnjem času, predvsem v zadnjih desetih letih, je Pust
Mozirski (društvo, ki organizira tradicionalne prireditve v Mozirju v pustnem času) močno
obogatil dogajanje v kraju. Karnevalski sprevod, v katerega je vključena vsaj ena ali celo več
krajevnih zgodb iz preteklega leta, je postal eden ključnih elementov pustnega dogajanja. V
krajevno zgodovino bo gotovo z zlatimi črkami zapisano leto 1999, saj sta avtohtonost in
izvirnost pustnih običajev pripeljala Mozirje v združenje evropskih karnevalskih mest
(FECC).
V sled tega se Pustni čas za mozirske Pustnake prične 11.11. ob 11. uri in 11. minut. Takrat
objavijo program pustovanja za prihodnje leto. Pustovanje se prične na debeli četrtek, ko
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največjo vlogo odigra pustni ansambel »Boj se ga«, ki je v pustnih dneh pod tem imenom
nastopal že pred drugo svetovno vojno. Ko gre debelemu četrtku nasproti že noč, se za
Pustnake prične eden izmed pomembnejših dogodkov, saj se podelijo trške pravice. Vsako
leto Pustnaki izberejo enega priseljenca, ki je s svojim delom pripomogel k razvoju Mozirja in
mu tako uradno priznajo, da je postal Mozirjan. Prireditev poteka na slavljenčevem domu. Tja
se poda vsa pustna druščina "ferajn", pustni župan, pustni predsednik, pustni podpredsednik,
tajnik, vodja karnevala, vodja orkestra in celoten orkester. Čim več jih je, boj slavnostna je
prireditev. Petek je dan, ko se Pustnaki pripravljajo na naslednje naporne dneve. V zadnjih
letih pa je novost, da Pustnaki pripravijo veliko zabavo, rock prireditev za mladino, saj
menijo, da prihodnost stoji na mladih. Sobotna velika »gala maškarada« se prične zvečer, ko
v pustni prireditveni prostor prikoraka orkester »Boj se ga« in pooblasti ostale ansamble, da
lahko za ta večer prevzamejo njegovo delo. Pustni veljaki izberejo najizvirnejšo masko in jo
nato tudi nagradijo. Zabava traja do jutranjih ur. V nedeljo se Pustnaki zberejo na mozirskem
trgu. Vsi so oblečeni v pustne uniforme, tj. črn frak in bele hlače, pokriti so s črnimi cilindri.
Odpeljejo se na obhod trških meja. Obhod trških meja pomeni obisk nekaterih naselij in
domačij, ki so na obrobju mozirske občine. Pustnaki tako zaznamujejo ozemlje, ki jim pripada
v kratkotrajnem vladanju. Na vsakem postanku pustni orkester odigra skladbo. Ko je glasbe
konec, pustni župan nagovori domače, jim predstavi pustno vlado in na koncu še zapleše z
gospodinjo. Ob koncu obhodov se odpeljejo na mozirski trg, kjer jih čaka množica otrok, za
katere pripravijo otroško maškarado. Ponedeljkovo »okol'ofiranje« s pustnim ansamblom
"Boj se ga", poteka na trgu v Mozirju. Pustna druščina obišče vse hiše, domačinom vošči
veselega Pusta, vabi jih na torkov karneval in doda kakšno "pustno" na račun družine, ki jo
obišče. Pustnaki so zelo zaželeni, saj jih vedno lepo postrežejo, zraven pa gospodar "kane" še
nekaj v njihovo skrinjico. Pustni torek je najpomembnejši dan celotnega pustovanja. Zgodaj
zjutraj Pustnaki prebudijo vse Mozirjane z budnico. Ob 8. uri pustna vlada na občini Mozirje
prevzame oblast. Tako so mozirski Pustnaki edino društvo v Sloveniji, ki imajo že po
dolgoletni tradiciji oblast nad svojo občino. Pustni župan prevzame pravice od pravega
mozirskega župana. Po prevzemu oblasti sledi obhod domačega gospodarstva, kjer so
Pustnaki deležni večjih denarnih donacij. Pust Mozirski gospodarstvenike opozori na napake,
ki so jih zakrivili v preteklem letu in jim predlaga rešitve. Ob 15. uri sledi tradicionalna
karnevalska povorka, na kateri poleg domačinov sodelujejo tudi gostje iz tujine. Karneval na
trg privabi številne obiskovalce. Torkov večer se nadaljuje v prireditvenem prostoru, kjer igra
zabavni ansambel in rajanje traja vse do jutranjih ur. Ob polnoči pust umre in se začne
pepelnica. Na pepelnično sredo že od zgodnjega jutra Pust leži na parah. Ob okrašeni krsti, ki
je postavljena na sredi mozirskega trga, se menjava častna straža. Pustnaki bele hlače
zamenjajo s črnimi. Popoldne se začne pogreb. Pusta pospremijo na Pekove Lave in ga
zažgejo na grmadi. Zadnje dejanje je sedmina za aktivno sodelujoče Pustnake. Pred
Maksetovo hišo na trgu jih čakajo preste, pivo in vino, kar je tradicionalna pojedina ob
zaključku pustovanja. Na sedmini se prebere testament - poslednje želje Pusta Mozirskega
(Klemenak, november 2006).
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Slika 14: Mozirski Pustnaki (Vir: TIC Mozirje).
Sodelovanje s karnevalskimi mesti
Glede na to, da je Mozirje v združenju Evropskih karnevalskih mest je potrebno vsako leto
obiskati najmanj tri mesta izven Slovenije, ki so člani združenja. Tako vsako leto sodelujejo z
Novim Vinodolskim, Črno Goro, Strumicami in Rijeko. V zimskem času, ko v Mozirju
poteka karneval, ga obiščejo člani FECC-a. V poletnih mesecih pa Mozirjani obiščejo
karnevale v drugih državah. Z člani evropskih karnevalskih mest sodelujejo tudi izven
pustnega časa, med seboj delijo izkušnje na raznih srečanjih in si pomagajo pri organizaciji
prireditev.
V zadnjem času poteka posebno poglobljeno sodelovanje s kvarnerskim mestecem Novi
Vinodolski. Že vrsto let sta kraja pobratena, skupaj obiskujemo različne prireditve… V
oktobru 2005 smo na razpisu dobili odobren projekt INTERREG III A (sodelovanje Slovenija
– Hrvaška) o medsebojnem sodelovanju Mozirja z Novim Vinodolskim na področju
karnevalskega turizma. Projekt je na vsaki strani vreden nekaj čez 50 milijonov tolarjev. Na
slovenski strani v projektu sodelujejo Ekološko hortikulturno društvo Mozirski gaj, društvo
Pust Mozirski, Turistično društvo Mozirje in Osrednja knjižnica Mozirje. Glavni cilj projekta,
ki bo trajal dve leti, je povečanje turističnega obiska skozi razvoj skupne turistično kulturne
storitve karnevalskega turizma in njenega čezmejnega trženja. Na začetku izvajanja projekta
smo si v projektni skupini zadali tudi nekaj specifičnih ciljev:
• povezati obstoječo ponudbo kulturne dediščine in turističnih prireditev v
integralen turistični produkt pod blagovno znamko,
• izboljšanje čezmejne promocije in trženja obeh občin ter širšega čezmejnega
prostora z organizacijo in promocijo turistično-kulturnih dogodkov,
• povečati znanje v turizmu z organizacijo izobraževanja turističnih delavcev ter
izmenjav skupin šoloobveznih otrok in
• povečanje zavesti o pomembnosti in razvojnih potencialnih karnevala, kar bo
prispevalo k prepoznavnosti in ustvarjanju mrež za podporo projektom,
namenjenih čezmejnemu sodelovanju (prijavnica na pobudo skupnosti)
(Pobuda Skupnosti INTERREG III A – prijavnica, 2005).
V Mozirju razpolagajo s skromnim karnevalskim propagandnim materialom, vsekakor pa bi
potrebovali bolj prepoznavne publikacije za boljšo predstavitev karnevalske tradicije in
karnevalskih ter ostalih turističnih prireditev. Publikacije so za sedaj samo v slovenskem
jeziku, kar pa za mednarodna sodelovanja ne zadostuje. Njihova velika želja je pridobiti nov,
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podrobnejši material za dobro predstavitev Mozirja, karnevalskih prireditev in ostalega
dogajanja v kraju tudi v sodobnejšem informacijskem načinu (CD, multimedijske
predstavitve) tudi v drugih jezikih.
3.2.5.1.3. Prireditvena infrastruktura
Prireditvena infrastruktura je izjemnega pomena za izvedbo raznovrstnih prireditev, pri
katerih kraj postane poznan tudi širši okolici. Glede na to, da imajo v Mozirju kar nekaj
odmevnih turističnih prireditev, je tovrstna turistična infrastruktura nujno potrebna. Na žalost
organizatorjev prireditev, pa Mozirje ne razpolaga s tovrstno infrastrukturo, kar ima velike
finančne posledice. V Mozirju imajo dva odprta prireditvena prostora (pred Mozirskim gajem
in sejmišče) in eno dvorano z 250 sedeži, kar pomeni, da morajo za vsako večjo prireditev
najeti šotor, oder, stojnice, kar je povezano z zelo velikim finančnim zalogajem. Za nemoteno
organizacijo prireditev bi potrebovali vsaj osnovno prireditveno infrastrukturo, ki bi
zagotavljala lažjo izvedbo prireditev in s tem pridobila na večji kvaliteti le-teh. Nujno bi bilo,
da bi Mozirje imelo svoj šotor za večje število obiskovalcev ali večnamensko dvorano. Prav
tako potrebni bi bili tudi prireditveni oder, stojnice, ipd. Turistična signalizacija je dokaj
dobro urejena, manjka pa dobra označitev informacijskih centrov in plakatirna mesta za
propagando karnevalskih in ostalih prireditev.
3.2.6. Športne aktivnosti v občini
• Ribolov
Ribolov je mogoč v porečju reke Savinje, še posebno zanimiv pa je ribolov v ribniku pred
vhodom v Mozirski gaj. Na trnek je mogoče ujeti kar nekaj avtohtonih ribjih vrst, kot so
potočna postrv ali potočnica, sulec, lipan, klen in mrena. Z ribnikom upravlja Ribiška družina
Mozirje, ki vsako leto prireja tudi številna tekmovanja.
• Pohodništvo in planinarjenje
Mozirje z zaledjem omogoča kar nekaj lepih pohodniških in planinskih izletov.
Najpomembnejša med njimi je planota Golte, ki ponuja obilo naravnih lepot. Najpogostejši
cilj je Mozirska koča na Golički planini, od koder se je možno odpraviti na Boskovec (1587
m), Ojstri vrh (1584 m), Medvedjak (1563 m) in Smrekovec (1577 m). Iz planote Golte pa
potekajo mnoge poti še na ostale okoliške planote kot so Komen, Smrekovec, Raduha, ... Z
vseh vrhov je lep razgled na Savinjsko dolino, Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke. Mimo
Mozirja proti Dobrovljam in naprej proti Čreti in Menini poteka evropska pešpot E6.
• Smučanje
Smučanje je mogoče na urejenih smučiščih RTC Golte, kamor vas popelje gondolska žičnica
iz zaselka Žekovec. Zgornja postaja gondolske žičnice je na planini Medvedjak, 1410 m
visoko. Smučanje je mogoče na petih lokacijah: Medvedjak, Smrekovec, Stari stani, Ročka in
Morava. Skupaj je urejenih sedemnajst smučarskih prog, ki se razprostirajo na površini 75 ha.
Poskrbljeno je tudi za smučarje tekače (Golte Slovenija, 2003).
• Kolesarjenje
Izposoja koles je mogoča v kampu Menina v Varpoljah. Na relaciji Golte-Smrekovec-LjubijaMozirje je urejena pot za gorsko kolesarjenje. Leta 2004 so uredili kolesarsko in peš pot ob
reki Savinji med Mozirjem in Nazarjam.
• Ježa konj in vožnja s kočijo
Ježo in vožnjo s kočijami izvajajo na turistični kmetiji Oter na Rečici ob Savinji in turistični
kmetiji Levc v Lokah pri Mozirju.
• Jadralno padalstvo
Če se pojavi želja po jadralnem padalstvu v tandemu je na voljo Peter Remšak, ki ponuja tudi
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tečaj jadralnega padalstva.
Slika 15: Jadralni padalec na pogorju planote
Golte (Vir: Golte Slovenija, 2003).

• Fitnes, savna, solarij
Fitnes, savno in solarij ponujajo na turistični kmetiji Korošec v Ljubiji pri Mozirju.
• Tenis
Teniška igrišča so urejena v kraju Ljubija pri Mozirju (Melavc) in na Rečici ob Savinji (ŠD
Mladost).
• Fotolov, lov
Fotografiranje živali v njihovem naravnem okolju je vrhunec doživljanja narave, vendar pa je
brez usposobljenega vodnika fotolov največkrat neuspešen in škodljiv za naravno okolje. Lov
poteka predvsem na visoko divjad. Izvajata ga Lovski družini Mozirje in Rečica ob Savinji.
• Športna igrišča na prostem in v dvorani
V občini Mozirje je precej športnih igrišč na prostem. Pomembna so za rekreacijo lokalnega
prebivalstva. Na odbojkarskem igrišču v Mozirju Športno društvo Mozirje vsako leto
organizira odmevno športno tekmovanje v odbojki na mivki. Odprta igrišča so kot dodatna
ponudba potencialno pomembna za stacionarne turiste. Poleg igrišč na prostem je v dvorani
Športnega društva Mozirje (Partizan), na OŠ Mozirje in OŠ Rečica ob Savinji možno izvajati
rekreacijo v zimskem času.
Tabela 11: Športna igrišča na prostem v občini Mozirje.
Mozirje
Rečica
Varpolje Žekovec
veliki
nogomet
mali
nogomet
košarka
odbojka
odbojka
na
mivki

da

da

ne

ne

ne

ne

Šmihel
nad
Mozirjem
ne

da

da

da

da

da

da

da

da
da
da

da
ne
ne

da
da
da

ne
da
ne

da
da
da

ne
ne
ne

da
ne
ne
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3.3. TURISTIČNA INFRASTRUKTURA, NOČITVENE ZMOGLJIVOSTI
Tabela 12: Nočitvene zmogljivosti v občini Mozirje, 2005
Naziv objekta/ Hotel Gostišče Apartma, Planinske
št. ležišč
zasebne
koče
sobe

Hotel Benda

87

Hotel Golte

42

Turistične
kmetije

Kamp
(kamp.
mesta)
Avtodomi
+ šotori

1

Gostišče
Atelšek

5

Gostilna
Semprimožnik

10

Apartmaji
Benda

10

Apartmaji
Napotnik

6

Apartmaji
Lovšin

24

Rakun-7
Zavolovšek- 3
Goličnik- 11

Lovske
koče

21

50

Mozirska koča
Konečka -15
Verbučeva -10
Žlebska- 10

35

Goltnik- 8
Brinovc- 28
Korošec- 6
Levc- 12
Oter- 6
Dobrovc -12

72

Kamp
Savinja -540
mest
Menina -300
mest

840

SKUPAJ
129
15
62
50
35
Vir: TIC Mozirje - Nočitvene zmogljivosti v občini Mozirje, 2005
* Na eno kampirno mesto se računa 3 osebe
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Grafikon 1: Struktura turistične infrastrukture po vrstah objektov v letu 2005.

14%

4%
10%

20%

17%

Turistične kmetije
Planinske koče

35%

Hoteli
Lovske koče

Apartmaji
Gostišče

Vir: TIC Mozirje - Nočitvene zmogljivosti v občini Mozirje, 2005
Po podatkih Turistično informativnega centra Mozirje je bilo ob koncu leta 2005 363 stalnih
ležišč namenjenih turistični rabi (brez upoštevanja prostih nočitvenih mest v kampih).
Največji delež v nočitvenih zmogljivostih občine Mozirje predstavljajo hoteli (35%). Sledijo
turistične kmetije(20%), apartmaji (17%), planinske koče (14%), lovske koče (10%) in
gostišča (4%). Pomemben delež predstavljajo turistične kmetije (pomembno za razvoj
podeželskega turizma), saj imajo 72 ležišč. Kamp Savinja in kamp Menina imata potencialno
840 ležišč, vendar jih nisem vključil v grafično in procentualno predstavitev, ker kvarita
rezultate. Število turističnih ležišč se bistveno razlikuje od podatkov Statističnega urada RS,
ki navaja 156 stalnih turističnih ležišč v občini (oktober 2005) – predstavljeno v poglavju 3. 1.
Podatki, pridobljeni na TIC-u Mozirje, so bili preverjeni v januarju 2006 in so korektni. Na
TIC-u zatrjujejo, da se je v zadnjih letih število turističnih postelj povečalo, vendar se tovrstni
podatki pred letom 2005 niso sistematsko zbirali, zato so neuporabni. Več o problematiki
statističnih podatkov, ki zajema tako nočitvene zmogljivosti kot tudi število turistov in število
nočitev v poglavju 3.1. Pri turističnih zmogljivostih v občini prevladuje nizka raven
kategorizacije, zato je nujno, da občina vzpodbuja obstoječe kapacitete v povišanje
kategorizacije. Trenutna povprečna kategorizacija je med 2 in 3 (število zvezdic, jabolk), kar
je bistveno premalo za izbrane ciljne skupine turistov, ki so predstavljene v podpoglavju 6.4.
Slika 16: Najsodobnejši hotel v Mozirju – hotel
Benda, ki lahko naenkrat sprejme do 87 turistov.
(Vir: Andrej Klemenak, 2005)
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3.4. GOSTINSKA PONUDBA
Tabela 12: Gostinska ponudba v občini Mozirje.
ŠT.
Ime
Kraj
Vrsta objekta

Hrana

Glasba

1

NA KLANCU

Ljubija

gostilna

da

občasno

2

ZKZ LJUBIJA

Ljubija

bar

ne

ne

3

MAJERHOLD

Mozirje

bar

ne

ne

4

KOZOROG

Mozirje

restavracija

da

sobote

5

OAZA

Mozirje

bar

ne

ne

6

PETRA BAR

Mozirje

bar

ne

ne

7

TRIBUČ

Mozirje

bar

ne

ne

8

ČEBELICA

Mozirje

bar

ne

ne

9

PEPEL

Mozirje

bar

po naročilu

ne

Mozirje

restavracija

da

po naročilu

10

RESTAVRACIJA
GAJ

11

GAMS

Mozirje

bar

ne

občasno

12

RIBIČ

Mozirje

bar

ne

občasno

13

VID

Brezje

gostilna

da

po naročilu

14

BAZA BAR

Šmihel

bar

ne

občasno

15

GOLTE

Radegunda

hotel

da

občasno

16

MOZIRSKA KOČA

Radegunda

planinska koča

da

po naročilu

17

MELAVC TENIS

Ljubija

bar

ne

ne

18

MIŠ MAŠ

Mozirje

slaščičarna

slaščičarna

ne

19

POLONCA

Mozirje

slaščičarna

slaščičarna

ne

20

LESJAK

Trnovec

gostišče, Picerija

da

občasno

21

ČUJEŽ

Rečica

gostilna

da

22

SEMPRIMOŽNIK

Homec

gostilna

da

23

MAJERHOLD

Šentjanž

gostilna

da

24

VILJOLICA

Nizka

bife

ne

Nizka

bife

ne

25

ZMAJEVA
VOTLINA

26

MARKELJ

Sp. Rečica

gostišče

da

27

BIFE ANA RIFELJ

Sp. Rečica

bife

ne

28

ATELŠEK

Dol Suha

gostišče

da

29

MARS

Sp. Rečica

bar

ne

okrepčevalnica

da

30
Rečica
PRI BETKI
Vir: TIC Mozirje, december 2005
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Gostinska ponudba v občini Mozirje je dokaj obsežna, vendar premalo raznolika in ima
večidel premalo kakovostno ponudbo. Istočasno v občini pogrešam gostinski obrat visoke
kakovosti, ki bi ponujal pristne domače specialitete. Prepogosto se dogaja, da se turisti po
ogledu turističnih znamenitosti v občini prehranjujejo izven občinskih meja.
3.4.1. Kulinarična ponudba
Za občino Mozirje so značilne številne kulinarične specialitete. To so štruklji, žlinkrofi,
žrebetina, tople kumare, firovž, mlečna juha, zabeljen kruh, špehova solata… Med njimi je
najbolj znan Zgornjesavinjski želodec.
Zgornjesavinjski želodec je eden redkih suhomesnatih izdelkov, ki se že več let ponaša z
zaščitenim poreklom blaga. V turističnem društvu Rečica ob Savinji so pred leti začeli z
akcijo ocenjevanja najboljših zgornjesavinjskih želodcev.
Slika 17: Ocenjevanje Zgornjesavinjskega želodca
poteka vsako leto na Rečici ob Savinji (Vir:
Turistično društvo Rečica ob Savinji, 2003).

Zgornje-Savinjski želodec je v občini Mozirje poznan kot prvovrstna kulinarična specialiteta,
ki mu po domače rečemo kar želodec. Zaradi izjemnih senzoričnih lastnosti je v zadnjih letih
vse bolj iskan in nepogrešljiv. Na področju Zgornje Savinjske doline ima geografsko zaščito,
saj je le tu predalpska klima, kjer je možno naravno sušenje. V ta namen se je ustanovilo
društvo Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca, ki enkrat letno v mesecu maju
organizira ocenjevanje te kulinarične specialitete. Želodec še danes v naši občini predstavlja
eno pomembnih jedi na večjih prireditvah, ob praznikih, svatbah,… Prav tako ga ljudje za
velikonočne praznike nosijo k žegnu, večkrat kuhanega kot surovega. Postopek izdelave
želodca ni enostavna stvar in zahteva obilo skrbnega dela. Pomembna je že pravilna reja
domačih svinj. Za želodec se uporabi najkvalitetnejše meso, medtem ko se za salame in
klobase uporablja svinjsko meso manjše kvalitete. Prav tako ima svojo vlogo kvaliteta
maščobe, ki ne sme vsebovati mesa in naj bi bila zaradi estetskega videza narezana na majhne
koščke. Poleg mešanja mase je za želodec, tudi zelo pomembno, kje ga sušimo. Dobri
klimatski pogoji in skrbna nega pri sušenju so pogoji, ki omogočajo izdelavo dobrega želodca.
Vsak gospodar se zaveda, da bo ob pravem okusu domačega želodca poplačan ves njegov
trud. Zgornjesavinjski želodci so suhi nekje v mesecu maju in jih je mogoče najti v ponudbi,
kjer imajo turistično kmetijo ter na raznih domačih kmetijah v naši dolini (Forštner, 2002).
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3.5. DRUŠTVENA DEJAVNOST V OBČINI
Tabela 13: Društva s sedežem v občini Mozirje.
DRUŠTVA S SEDEŽEM V OBČINI MOZIRJE
1. Konjerejsko društvo Zgornjesavinjske doline
2. Zgornjesavinjsko medobčinsko društvo invalidov
3. Društvo upokojencev Rečica ob Savinji
4. Kulturno društvo Godba Zgornjesavinjske doline
5. Klub Zgornjesavinjskih študentov
6. Društvo Zgornjesavinjskih diabetikov
7. Športno društvo Mladost Rečica ob Savinji
8. Čebelarska družina Rečica ob Savinji
9. Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Zgornjesavinjske doline
10. Društvo upokojencev Mozirje
11. Ekološko hortikulturno društvo Mozirski gaj
12. Lovska družina Rečica ob Savinji
13. Nogometni klub Elkroj Mozirje
14. Turistično društvo Rečica ob Savinji
15. Ribiška družina Mozirje
16. Planinsko društvo Mozirje
17. Čebelarska družina Mozirje
18. Gasilska zveza Zgornjesavinjske doline
19. Društvo za vzgojo in varstvo ptic Kalin Mozirje
20. Prostovoljno gasilsko društvo Mozirje
21. Prostovoljno gasilsko društvo Pobrežje
22. Prostovoljno gasilsko društvo Grušovlje
23. Kulturno društvo Rovtar Šmihel nad Mozirjem
24. Športna zveza Mozirje
25. Lovska družina Mozirje
26. Zgornjesavinjska čebelarska zveza Mozirje
27. Kinološko društvo Zgornjesavinjske doline
28. Lokostrelski klub Mozirje
29. SKI-TEN klub
30. Kulturno društvo Nagelj
31. Tenis klub FOR-TEN
32. Kulturno društvo Jurij
33. Kulturno društvo Mozirje
34. Društvo prijateljev mladine Rečica ob Savinji
35. Društvo prijateljev mladine Mozirje
36. Strelsko društvo Mozirje
37. Prostovoljno gasilsko društvo Rečica ob Savinji
38. Planinsko društvo Rečica ob Savinji
39. Kulturno društvo Rečica ob Savinji
40. Zgornjesavinjski šahovski klub Rečica ob Savinji
41. Zgornjesavinjsko govedorejsko društvo
42. »Sožitje« območno društvo za pomoč duševno prizadetim
43. Društvo kmetic Zgornjesavinjske doline
44. Turistično društvo Mozirje
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45. Društvo podeželske mladine Zgornjesavinjske doline
46. Zgornjesavinjski alpinistični klub »Planika«
47. Društvo Pust mozirski
48. Območno združenje borcev in udeležencev NOB Mozirje
49. Območno združenje Rdečega križa Mozirje
50. Radioklub Mozirje S51DSW
51. Združenje za medsebojno pomoč - strojni krožek Zgornjesavinjske doline
52. Društvo organizatorjev kakovostnejšega življenja in dela Vivera
53. Zgornjesavinjski smučarski klub Mozirje
54. Etnografsko društvo Mlajevci
55. Tenis klub Melavc
56. Športno društvo Mozirje
57. Športno društvo Gneč
58. Športno društvo Gmajna Varpolje
59. Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev
Zgornjesavinjske doline Gal
60. Sadjarsko društvo Franca Praprotnika, Mozirje
Vir: TIC Mozirje, 2005
Na območju občine Mozirje delujeta dve turistični društvi. Turistično društvo Rečica ob
Savinji deluje predvsem na lokalni ravni (organizacija lokalnih prireditev – ocenjevanje
Zgornjesavinjskih želodcev, Od lipe do prangerja, Lenartov sejem in žive jaslice), medtem ko
je Turistično društvo Mozirje trenutno nosilec turistične ponudbe in organizator številnih
odmevnejših prireditev. Ti društvi delujeta predvsem na svojem krajevnem območju.
V občini poleg Turističnega društva Mozirje trenutno delujejo še tri društva, ki v veliki meri
prispevajo k turistični promociji občine. Ta društva so:
• EHD (Etnološko hortikulturno društvo) Mozirski gaj,
• Društvo »Pust Mozirski« in
• Turistično društvo Mlajevcev.
V okviru turistične pisarne v Mozirju deluje Turistično informativni center (TIC). Enak center
je tudi v naselju Rečica ob Savinji, a deluje samo občasno. Glede na to, da ima občina Mozirje
zelo veliko društev, ki delujejo na raznolikih področjih, je iz vidika razvoja turizma slabost
dejstvo, da njihovo delovanje dostikrat ni usmerjeno v turizem oziroma njihovega delovanja
ne vključujejo neposredno v turizem. Glede na to, da turizem postaja prioriteta gospodarskega
razvoja v občini, bodo v bodoče tudi društva morala več prispevati k tovrstnemu razvoju, saj
se jih namreč večina financira iz občinskega proračuna. Delovanje društev se torej premalo
povezuje z delovanjem občine Mozirje.
Občina ni vključena v projekt združevanja evropskih mest, ki si prizadevajo za trajnostni
razvoj (Alborška listina). Menim, da bi bila vključitev v ta projekt z lokalpatriotskega stališča,
pomembna, še posebej, če ima občina resen namen v smeri vzpodbujanja ekološkega turizma,
ki je predstavljen v podpoglavju 6.2.1. Mozirje je vključeno v Združenje evropskih
karnevalskih mest (FECC), kar je zagotovo prednost.
3.5.1. Delovanje turističnega društva Mozirje kot nosilca turistične ponudbe
V letu 2006 bo predvidoma ustanovljen Zavod za turizem občine Mozirje, večji del dejavnosti
povezane s turizmom sedaj opravlja Turistično Društvo in TIC Mozirje.
12. maja 1892 je bilo ustanovljeno prvo, takrat imenovano Tujsko-prometno in olepševalno
društvo z namenom, da bi se trg in okolica olepšala. Kasneje se je preimenovalo v
hortikulturno in nato v turistično društvo (v letu 2002 je potekala 110-letnica delovanja TD
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Mozirje ), ki je bilo vseskozi aktivno.
Prvi predsednik društva po vojni je bil profesor g. Franjo Vajd, kateremu v čast je bil v
preteklem letu postavljen doprsni kip pred Osnovno šolo Mozirje. V letu 1960 je bilo Mozirje
zelo znan turistični kraj v nekdanji Jugoslaviji. Leta 1978 je turistično društvo s prizadevnimi
vrtnarji ustanovilo Savinjski gaj, danes Mozirski gaj, čudovit botanični vrt, ki še danes
nedvomno daje pečat in utrip kraju.
Današnje turistično društvo ima svoje poslovne prostore v središču Mozirja na Savinjski cesti
v občinski stavbi. Sedanja predsednica TD je ga. Mojca Finkšt, preko javnih del pa TD
zaposluje tudi delavce, ki opravljajo dela Turističnega društva, Društva Pusta Mozirskega,
nudijo pomoč Društvu Mlajevcev in ostalim društvom, ki pomoč potrebujejo. Poslovni
prostori TD so opremljeni s pisarniško in računalniško opremo, velika pridobitev TD Mozirje
pa je informacijski sistem INFOTEL, ki se nahaja pred restavracijo Gaj in služi gostom za
iskanje podatkov o Mozirju in ostali ponudbi v Sloveniji. Leto 2002 je bilo za turizem v
Mozirju še posebnega pomena, saj je kraj pred parkom cvetja dobil turistično informacijski
center, v katerem lahko obiskovalci dobijo vse potrebne informacije, propagandni material,
spominke…
Naloge turističnega društva (TD in TIC) so naslednje:
1. Redno delovanje društva
• Turistično društvo Mozirje v okviru društvenih dejavnosti pripravlja prireditve,
• sodeluje s TZ Zgornje Savinjske doline,
• skrbi za čisto in urejeno okolje,
• organizira čistilne akcije in
• spodbuja turistični podmladek.
2. Organizacija turističnih prireditev
• Veseli december (prihod Božička, silvestrovanje,.. ),
• Pust Mozirski (v letošnjem letu je praznoval 115-letnico s svojo dolgoletno
tradicijo se je uveljavil na mednarodni ravni, saj je od leta 1999 član združenja
evropskih karnevalskih mest).
• razstava cvetja v Mozirskem gaju… in
• sodelovanje pri ostalih prireditvah, katerih organizatorji so druga društva.
3. Ureditev članstva in vzpodbujanje članov
• Organiziranje turističnih prireditev,
• organiziranje turističnih ekskurzij,
• ustanavljanje mladinskih sekcij za turizem in
• vzpodbujanje vseh društev, da delajo v korist kraja.
4. Urejanje kraja
• Pomoč pri urejanju trškega jedra,
• dogovori za urejevanje in vzdrževanje zelenic in cvetličnih gred,
• prijavljanje na tekmovanje v akciji TZS za najlepši turistični kraj in
• označevanje ponudbe (v letu 2002 je kraj sodeloval pri projektu za označevanje
turistične ponudbe. V sklopu tega so bili postavljeni trije kozolci s panoramskimi
tablami in pet panoramskih tabel Mozirja z okolico).
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5. Sodelovanje z drugimi organizacijami
• Sodelovanje v akcijah TD, TZS, LTO,
• sodelovanje v akciji TZC (Turistične zveze Slovenije): Moja dežela lepa in
urejena,
• pomoč in sodelovanje pri vseh turističnih prireditvah v občini Mozirje,
• sodelovanje na vseh sejmih, kjer se lahko promovira občina,
• sodelovanje pri promociji domače kulinarike in etnografije in
• sodelovanje v društvu EHD Mozirski gaj.
6. Promocija kraja
• Označevanje krajevnih, kulturnih in naravnih znamenitosti,
• izdelovanje prospektov za Mozirje - ulični sistem,
• označevanje uličnega sistema s tablami in
• sodelovanje na turističnih sejmih, turističnih borzah po Sloveniji in tujini.
3.7. POZICIONIRANJE OBSTOJEČE PONUDBE TURISTIČNE DESTINACIJE
MOZIRJE
Obstoječe pozicioniranje ponudbe turistične destinacije občine Mozirje temelji na dobrih
naravnih danostih, dobri lokaciji, prireditvah lokalnega in regionalnega pomena, območjih s
pestro ponudbo za športne aktivnosti in rekreacijo ter destinaciji prijetni, za preživljanje
zimskih in poletnih počitnic. V nadaljevanju je pozicioniranost razčlenjena glede na
prevladujoči imidž in glavne koristi.
3.7.1. Prevladujoči imidž
Prevladujoči imidž občine Mozirje kot turistične destinacije ima naslednje značilnosti:
• podeželska turistična destinacija na prehodu k Savinjskim Alpam,
• sodi med lepša podeželska območja v Sloveniji,
• izredno lepa in neokrnjena narava,
• deloma naravno zaščiteno območje,
• tradicionalni prireditveni center (pustovanje…),
• tradicionalni športno rekreacijski center (smučanje, pohodništvo…),
• destinacija izletniških gostov in zimskih ter poletnih počitnic.
3.7.2. Glavne koristi
Glavne koristi so naslednje:
• relativno dobra prometna dostopnost destinacije zaradi bližine avtocestne povezave,
• možnosti aktivnega oddiha in rekreacije,
• možnosti obiska odmevnih prireditev,
• možnosti adrenalinskih športov,
• sprostitev in oddih,
• druženje in zabava in
• počitnice.
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3.8. POVZETEK TURISTIČNE PONUDBE V OBČINI MOZIRJE
Tabela 14: Povzetek turistične ponudbe v občini Mozirje.
NARAVNE
KULTURNA DEDIŠČINA
ZNAMENITOSTI
Golte-smučišče, krajinski
Poljane – Rudenek
park
okno v mozirski požganiji
Rečica ob Savinji –
Tavčarjev dom
jama Ledenica na Golteh
graščina v Lešju
izvir Ljubije
Negujniški grad
župnekovo žrelo, Rečica
Brezje-Štrucljevo gradišče
brkova Tisa
Rečica ob Savinji –
Praznikove gomile
turkova budika
Šentjanž – okolica cerkve Sv.
Janeza
Mozirski gaj
Šmihel-okolica domačije
Podstenšek
Golte: avrikelj, murke
Grad na hribu Radegunda
(zaspančki), planinski nagelj
prej sv. Vid – kmetija
Zagradišnik
divja soteska Dol-Suha-Golte Gregorčev grad; Lepa Njiva
kanjon Tesna
podružnična cerkev sv.
Nikolaja v Ljubiji
Tirske peči
župnijska cerkev sv. Jurija v
Mozirju
Atelškova smreka
podružnica cerkve Matere
Božje v Lepi njivi
podružnična cerkev sv.
podzemeljska votlina
Radegunde v Radegundi
Kuhinka (kraška jama,
Goličnik nad Rečico
potok Nakles-ponikalnica,
župnijska cerkev sv.
hudourniški potok
Kancijana
na Rečici ob Savinji
jama Dobrovlje (kapniki)
podružnična cerkev sv.
Janeza Krstnika v Šentjanžu
vrtače (Dobrovlje)
župnijska cerkev sv. Mihaela
v Šmihelu
Joštova jama (izvir voda, ki
sv. Rok na Brezjah
nikoli ne presahne)
kapelica na Golteh
Pečnele, Lepa njiva (votlina,
skale, živele lepe ženske,
tretji mesec romale na
Višarje,potok)
sv. Valentin-Mozirski gaj
reka Mlinščica, nekoč 13
mlinov, izvir pri Grmadniku,
Šmihel nad Mozirjem
Vremenska jama ob romarski
JAVNI SPOMENIKI,
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NASELBINSKI
KULTURNI SPOMENIKI
Mozirje
Rečica ob Savinji
Šmihel nad Mozirjem
Šentjanž
partizanski bunkerji (Šmihel
nad Mozirjem)
ZNANE OSEBNOSTI
Jože Goličnik
Anton Aškerc
DOMAČE OBRTI
mlinarstvo (ob Savinji,
Rečici, Lučneku)
žagarstvo
splavarstvo
lončarstvo
usnjarstvo
suknarstvo in tkalstvo
(Šmihel), lan in konoplja
predice
TEHNIŠKI SPOMENIKI
vodna žaga pri hiši Nizka št.
22
DOMAČI MUZIKANTI
Tamburaški orkester
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(razpadel)
poti k Radegundi
ZNAMENJA, VODNJAKI
nadstrešno slopasto znamenje
harmonika, citre
ETNOLOŠKI
v Ljubiji
SPOMENIKI
stanovanjska hiša v Lokah št.
stebrno znamenje v Lokah
Mlinarjevi pevki
7
kašča v Savinjskem gaju
pranger na Rečici ob Savinji moški in mešani pevski zbor
(koča)
v Šmihelu
stanovanjska hiša v Nizki št.
kužno znamenje, Kolovrat
RAZGLEDI
18
sv. Križ(nad izvirom Ljubije)
stanovanjska hiša,
OBIČAJI, NEKDANJE
Radegunda št. 34
OBLIKE DRUŽENJA
Ojstra peč nad Lokami
kašča in dera, Radegunda št.
fantovske norčije, Loke
38
(razstavili so vozove,
zamenjali so klopi)
kozolec Radegunda, št. 43
šmihelski ploh
ŽIVALSKI SVET
kozolec, Rečica št. 50
jajčevka, Šmihel nad
gamsi
Mozirjem
marof v Spodnji Rečici št. 27
lepe nedelje
jeleni
marof v Spodnji Rečici št. 29
srnjad
PREHRANA
stanovanjska hiša s
zgornjesavinjski želodec
kune
kozolcem, Šentjanž št. 5
štruklji
jazbeci
stanovanjska hiša in
gospodarsko poslopje,
Šentjanž št. 8
kozolec, Šentjanž št. 9
žlinkrofi
beli zajec
žrebetina
ruševec
stanovanjska hiša,
gospodarsko poslopje in
kozolec, Šentjanž št. 26
župnišče v Šmihelu št. 1
tople kumare
planinski orel
kozolec v Šmihelu št. 3
firovž
LEGENDE, LJUDSKO
IZROČILO,
ZANIMIVOSTI
kašča v Šmihelu št. 14
mlečna župa
pripovedka o nastanku
Rudeneka
kašča v Šmihelu št. 24
zabeljen kruh
O Rudeneku
kašča v Šmihelu št. 26
špehova solata
kako je nastalo Župnekovo
žrelo
kašča v Varpolju št. 2
štrukljčova župa (mlečna
žalik žene pri Goličniku
župa s kislim mlekom)
kašča v Varpolju št. 3
prjačeva župa (sveži češplji,
O Kugli
kuhani, mleko)
gospodarsko poslopje s
podmetena župa (krop,
zgodba o sporu med leškim
kozolcem, Varpolje št. 12
podmet, puter)
in nehunjiškim graščakom
kozolec v Varpolju št. 19
masovnek
Kokarski vojak
Loke; Lažnivci iz Lok
DRUGO
slikarski atelje slikarja
Pot iz Mesarske lopce na
Gorana Horvata
Koroško (rov)
gozdna šola (neizkoriščen
Pot Kralja Matjaža na
objekt), Loke, lastnik
Koroško (tukaj je pustil
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Športna unija Slov.
v preteklosti cigani, ki so se
ustavljali v teh krajih (Loke)
Vir: Razvojni projekt CRPOV, 2001

zakopane zlate podkve)
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TURISTIČNO POVPRAŠEVANJE

4.1. ŠTEVILO TURISTOV IN ŠTEVILO NOČITEV
Zaradi neurejene statistike zbiranja podatkov o prihodih gostov in nočitev nisem mogel
pripraviti realne primerjave števila turistov v občini Mozirje glede na strukturo gostov za
določeno obdobje. Menim, da je osnova za turizem evidenca o prihodih in nočitvah turistov.
Nujno je, da občina organizira pregleden način zbiranja podatkov in vodenja statistike, saj je
le-to izhodišče za planiranje turizma v prihodnje. V letu 2005 so na osnovi plačane turistične
takse začeli zbirati podatke o številu turistov in nočitev, vendar zaradi nerednega pošiljanja
posameznih turističnih ponudnikov podatki niso primerni za resne statistične analize. Pridobil
sem podatke Statističnega urada RS, na osnovi katerih sem naredil analizo turističnega
povpraševanja in na osnovi katerih si postavljam predloge realnih kvantitativnih ciljev za
prihodnje obdobje. Statistični podatki o nastanitvenih zmogljivostih se bistveno razlikujejo od
realnih, ki jih zbirajo v TIC-u Mozirje. Nočitvene zmogljivosti (vir TIC Mozirje) sem opisal v
poglavju 2.3., vendar sem podatke o nočitvenih zmogljivostih pridobljenih na Statističnem
uradu RS uvrstil v to poglavje zaradi primerjave s številom turistov in nočitev. Po podatkih
Statističnega urada RS v občini Mozirje razpolagajo s 156 turističnimi ležišči (oktober 2005),
od tega je 142 ležišč stalnih. V hotelih je 101 ležišče, v planinskih domovih in kočah 50 ležišč
in v gostiščih 5 ležišč. Druge kategorije turističnih zmogljivosti po podatkih Statističnega
urada ni. Torej prihaja do očitne razlike v ostalih kategorijah, ki v občini Mozirje obstajajo
(apartmaji in turistične kmetije, skupaj 134 ležišč). Do razlik prihaja tudi v omenjenih
kategorijah, ki jih statistični podatki upoštevajo, in sicer za skupaj 73 ležišč. Torej je razlika o
podatkih nočitvenih zmogljivostih v občini Mozirje med TIC-em (363 ležišč) in Statističnim
uradom (156 ležišč) kar za 207 ležišč (brez upoštevanja kampov). Zadnji podatki, ki jih je
možno dobiti na Statističnem uradu, se nanašajo na oktober 2005, vendar tudi za poletne
mesece (primer junij in julij 2005) ni podatkov o večjem številu nočitvenih zmogljivosti.
Razlika se pojavi tudi pri kampirnih mestih, saj jih je v kampu Menina in Savinja po ocenah
TIC-a 840, po podatkih Statističnega urada pa 400.
Tabela 15: Nastanitvene zmogljivosti v občini Mozirje, oktober 2005.
Nastanitveni
Sobe
Ležišča
objekti
stalna
Pomožna
5
55
142
14
* Število ležišč v vseh nastavitvenih objektih brez potencialnih ležišč v kampih.
Vir: Statistični urad RS, 2005

skupaj
156*

Nastanitveni objekti so razporejeni v vrste objektov po Pravilniku o merilih in načinu
kategorizacije nastanitvenih obratov. Vrste nastanitvenih objektov so: hoteli, moteli, penzioni,
prenočišča, gostišča, apartmaji, kampi, turistične kmetije in sobodajalstvo (gre za oddajanje
sob, počitniških stanovanj in počitniških hiš turistom). Za vse te vrste gostinskih objektov je
obvezno, da so kategorizirani, torej, da imajo za določeno vrsto ponudbe odločbo o kategoriji,
ki je z različnim številom zvezdic (za turistične kmetije s številom jabolk) označena kvaliteta
ponudbe po zgoraj navedenem pravilniku. Nekategorizirane nastanitvene objekte uvrščamo
med druge gostinske nastanitvene objekte. Poleg naštetih gostinskih nastanitvenih objektov,
za katere je obvezna kategorizacija in se ne razvrščajo po zgoraj omenjenem pravilniku, so
planinske koče, delavsko počitniški-domovi, otroški in mladinski počitniški domovi, drugi
domovi in začasne nastanitvene zmogljivosti (študentski domovi, ki so med počitnicami na
voljo turistom). Nastanitvene zmogljivosti izražamo s številom sob in ležišč, ki so na voljo
turistom v posameznih mesecih. Turistični kraji v Sloveniji imajo po zakonu o pospeševanju
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turizma možnost, da pridobijo status turističnega kraja ali turističnega območja, vendar v
praksi to ni najbolj zaživelo. Mozirje uvrščamo med Gorske kraje (to opredelitev uporablja
tudi Statistični urad RS), to so praviloma kraji, ki ležijo v nadmorski višini nad 500 metrov ali
v teritorialnem območju gore.
Tabela 16: Število turistov in število nočitev v občini Mozirje leta 2001, 2002, 2003 in 2004 .
Prihodi turistov
Nočitve
skupaj domači
tuji
Skupaj domači Tuji
1846
919
2001
2765
10345 7076 3269
1531
1497
5273 4022
2002
3028
9295
837
1232
2942 3818
2003
2089
6760
202
964
635
2838
2004
1166
3473
Vir: Letni pregled turizma 2001, 2002, Statistični urad RS, 2003,2004
Graf 2: Število turistov in število nočitev v občini Mozirje leta 2001, 2002, 2003 in 2004 .

Število turistov in število nočitev v občini Mozirje med letom
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Vir: Letni pregled turizma 2001, 2002, Statistični urad RS, 2003,2004
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Tabela 17: Število turistov v občini Mozirje, december 2004.
Domačih turistov
Tujih turistov
XII 04

I-XII
04

XII 04

I-XII 04

202

Indeks
I-XII
04
I-XII
03
24

Mozirje
3
Slovenija
57415

104

842429

97

69692

Skupaj
XII 04

I-XII 04

964

Indeks
I-X
II04
I-XII
03
77

107

1166

Indeks
I-X
II04
I-XII
03
56

1498852

109

127107

2341281

104

Vir: Statistični urad RS, 2004
Graf 3: Število turistov v občini Mozirje leta 2004.

Število turistov v občini Mozirje leta
2004
17%

83%
Domači turisti

Tuji turisti

Vir: Statistični urad RS, 2004
Tabela 18: Nočitve v občini Mozirje, december 2004.
Domačih turistov
Tujih turistov
XII 04

I-XII 04

Indeks
I-XII
04
I-XII
03
22

635
Mozirje
3
97
Slovenija 3225954
189830
Vir: Statistični urad RS, 2004

Skupaj

XII 04

I-XII 04

252

2838

Indeks
I-X
II04
I-XII
03
74

179285

4362783

104

XII 04

I-XII 04

255

3473

369115 7588737

Indeks
I-X
II04
I-XII
03
51
101

Decembra 2004 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih v Sloveniji zabeleženo za 2% več
prihodov turistov in enako število prenočitev turistov kot decembra 2003.
V letu 2004 je bilo po podatkih Statističnega urada RS v turističnih nastanitvenih objektih v
Sloveniji evidentiranih 2 341 281 prihodov turistov, prenočitev pa 7 588 737. V letu 2004 se
je število skupnih prenočitev v primerjavi z letom 2003 povečalo za 1% (prenočitev domačih
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turistov je bilo za 3% manj, prenočitev tujih turistov pa za 4% več).
V občini Mozirje v letu 2004 beležijo 1166 prihodov turistov, prenočitev pa 3473. V letu
2004 se je število skupnih prenočitev v primerjavi z letom 2003 zmanjšalo za 49%
(prenočitev domačih turistov je za 78 % manj in za 26% manj prenočitev tujih turistov).
Prenočitve tujih turistov predstavljajo kar 83 % vseh turističnih prenočitev v letu 2004. Prav
tako pa se je prihod turistov v občini Mozirje leta 2004 v primerjavi z letom 2003 zmanjšal za
44% (prihodov domačih turistov je bilo manj za 76%, prihodov tujih turistov pa za 23%).
Razlog za zmanjšanje števila obiskovalcev ne vidim in resnično dvomim o verodostojnost
zbiranja podatkov Statističnega urada RS. Število nočitev med letom 2001 in 2004 naj bi se
po podatkih Statističnega urada RS zmanjšalo za 297% iz 10345 na 3473. Mozirskim
turističnim delavcem se zdi ta podatek grozljiv in skrajno neresen. Zaradi ponovnega
oživljanja turizma, ponovnega dobrega delovanja smučarskega centra Golte in odprtja
sodobnega srednje velikega hotela Benda (87 ležišč), se po mojem mnenju število turistov in
nočitev iz leta v leto povečuje. Vedno več je tudi gostov iz tujine v Kampu Menina (Belgija,
Nizozemska, Velika Britanija) in na Golteh (Madžarska). Število domačih gostov se je po
podatkih Statističnega urada RS v letih 2001-2004 zmanjšalo za 9-krat, število tujih gostov je
ostalo skoraj nespremenjeno, s 30-40% povečanjem v letih 2003 in 2004. Na osnovi ustnih
virov trdim, da je samo v kampih (Menina, Savinja) v letu 2004 bilo več tujih turistov, kot jih
navajajo na Statističnem uradu za celotno občino Mozirje (964). Glede na to, da sem pri
podatkih Statističnega urada RS o nočitvenih kapacitetah ugotovil številne pomanjkljivosti
verjamem, da za posamezne turistične objekte ne razpolagajo o realnih številkah. Mogoče za
realnost podatkov pogledamo še leto 2005 (podatke sem uporabil do leta 2004, ker za leto
2005 še ni popolnih podatkov). Po podatkih Statističnega urada RS je bilo v občini Mozirje od
januarja do septembra 2005 ustvarjenih 3481 nočitev, po podatkih, ki jih je leta 2005 zbirala
občina Mozirje oziroma TIC Mozirje pa 8978. Potrebno je opozoriti, da tudi podatki TIC-a
niso točni (kvečjemu je število nočitev višje), ker zaenkrat vsi turistični ponudniki potrdil o
turistični taksi (osnova o štetju števila nočitev je pobran davek o turistični taksi) ne pošiljajo
redno (predvsem kamp Menina, ki ustvari največ nočitev v občini). Razlike so prevelike za
resne statistične analize.
Povprečna slovenska izkoriščenost ležišč je 21,5 %, v Savinjski regiji pa 37,2 %, kar jo
uvršča na četrto mesto (za Pomursko, Obalno-kraško in Dolenjsko regijo). Ob upoštevanju
podatkov Statističnega urada RS je v občini Mozirje povprečna zasedenost zgolj 6%. Leta
2001 je bila povprečna doba bivanja v občini Mozirje 3,47 dneve, leta 2004 pa 2,97. Znižanje
povprečne dobe bivanja je v skladu s splošnim turističnim trendom upadanja dni povprečnega
turističnega bivanja, zato je potrebno oblikovati programe, v katerih se v kratkem času
predstavi dosti znamenitosti in zanimivosti.
Prenočitve tujih turistov predstavljajo 57% vseh turističnih prenočitev v Sloveniji v letu 2004.
Več kot 72% vseh slovenskih prenočitev tujih turistov so prispevali turisti iz naslednjih držav:
Italija 18%, Nemčija 17%, Avstrija 16%, Hrvaška 6%, Velika Britanija 6%, Nizozemska 5%,
Madžarska 2% in Ruska Federacija 2%.
Dejstvo je, da so nočitve in prihodi turistov tako tujih kot domačih v občini Mozirje leta 2004
v primerjavi z letom 2003 padle. V sled tega je potrebno nujno ukrepati (dvigniti nivo
turistične ponudbe in prenočitvenih kapacitet, povečati število stacionarnih gostov in pospešiti
enotno trženje tako na domačem kot tudi tujem trgu).
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Tabela 19: Prihodi turistov v občini Mozirje po državah za leto 2004.
Prihodi Domači Tuji Avstrija Belgija Bosna Češka Francija Hrvaška
Skupaj
in Her.
21
43
36
13
23
45
1166
202
964

Italija
33

Srbija Madža- Make- Nemčija Nizo- Polj- Slova- Šve- Švica Ukra- Vel. ZDA
in
rska
donija
zemska ska
Ška Dska
Jina BritaČrna
nija
Gora
82
175
49
153
154
54
29
7
5
8
19
6
Vir: Statistični urad RS, 2004
V tabeli so navedene države iz katerih je bilo največ prihodov turistov (upoštevani podatki
Statističnega urada RS). Ostale države, kjer je bilo manj prihodov niso navedene. Od vseh
prihodov je bilo v hotelih s tremi zvezdicami skupno 776 prihodov, od tega 157 domačih in
619 tujih (največ iz Madžarske, Nemčije, Srbije in Črne Gore, Poljske, Makedonije, Hrvaške
in Italije). Od vseh zabeleženih prihodov je bilo skupaj v gostiščih s 3 zvezdicami 31 gostov,
od tega 11 domačih in 20 tujih (največ iz Nemčije, Francije, Slovaške in Poljske). V
apartmajih s tremi zvezdicami je bilo skupno 43 gostov, od tega 9 domačih in 34 tujih (največ
iz Srbije in Črne Gore, Hrvaške, Makedonije, Ukrajine, Bosne in Hercegovine). V kampu z
dvema zvezdicama je bilo skupno 277 turistov, od tega 6 domačih in 271 tujih (največ iz
Nizozemske, Nemčije, Belgije, Francije, Češke, Velike Britanije). V planinskem domu in
kočah je bilo skupno 39 prihodov, od tega 19 domačih in 20 tujih (največ iz Slovaške,
Francije in Velike Britanije).
Tabela 20: Prenočitve turistov v občini Mozirje po državah v letu 2004.
Skupaj
Domači Tuji Avstrija Belgija Belo- Bolga- Bosna Češka Fra- Hrva- Italija
prenočitve
rusija
rija
In
ncija ška
Her.
28
116
11
13
77
25
53
67
62
3473
635
2838
Srbija
in Črna
Gora

Madža
-rska

Makedonija

Nemči- Nizoja
zemska

403
312
161
426
Vir: Statistični urad RS, 2004

506

Poljska

Slovaška

Ukrajina

Vel.
Britani
ja

ZDA

104

274

108

35

16

V hotelih s tremi zvezdicami je bilo skupno 1695 nočitev, od tega 464 domačih in 1231 tujih
(največ iz Nizozemske, Nemčije, Srbije in Črne Gore, Madžarske, Slovaške, Belgije in
Ukrajine).V gostiščih s 3 zvezdicami je bilo skupno 67 nočitev gostov, od tega 13 domačih in
54 tujih (največ iz Nemčije, Francije, Hrvaške, Slovaške in Poljske). V apartmajih s tremi
zvezdicami je bilo skupno 499 nočitev gostov, od tega 73 domačih in 426 tujih (Največ iz
Srbije in Črne Gore, Ukrajine, Makedonije, Bosne in Hercegovine, Nemčije in Bolgarije). V
kampu z dvema zvezdicama je bilo skupno 876 nočitev, od tega 14 domačih in 862 tujih
(največ iz Nizozemske, Nemčije, Belgije, Francije, Češke, Italije in Velike Britanije). V
planinskem domu in kočah je bilo skupno 366 nočitev, od tega 71 domačih in 265 tujih
(največ iz Slovaške in Francije).
Največ prihodov turistov je bilo zabeleženih v hotelu Golte, zatem več kot polovico manj v
kampu in v apartmajih in še manj v planinskem domu in kočah, najmanj pa v gostiščih.
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Večino prihodov je bilo zabeleženih v nastanitvenih kapacitetah s tremi zvezdicami, razen
kampa, ki imata le 2 zvezdici. Največ je bilo nočitev v hotelih s tremi zvezdicami, sledi kamp,
apartmaji, planinski dom in koče ter najmanj prenočitev v gostiščih. V sled tega je nujno
potrebno posodobiti prenočitvene kapacitete, saj večina gostov biva v kapacitetah z najmanj
tremi zvezdicami. V občini Mozirje je registriranih kar nekaj gostišč, ki hkrati nudijo možnost
prenočitev. Po zgoraj navedenih podatkih so le te bistveno premalo izkoriščene.
Tabela 21: Število turistov v občini Mozirje po mesecih leta 2004.
Število
turistov/mesec
januar
februar
marec
april
maj
Skupaj
40
20
47
89
145
10
18
7
38
18
Domači
30
2
40
51
127
Tuji
Število
turistov/mesec
julij
avgust
september oktober november
Skupaj
112
169
121
61
43
2
27
21
5
20
Domači
110
142
100
56
23
Tuji
Vir: Statistični urad RS, 2004

junij
212
33
179
december
107
3
104

Po podatkih statističnega urada RS je bilo leta 2004 največ zabeleženih turistov v mesecu
juniju (212), avgustu (169) in septembru (121). V mesecu juliju je v občino Mozirje prišlo
samo 112 turistov, kar lahko pripišemo nekoliko slabšemu vremenu, kajti največ turistov v
poletnem času je v kampih (Menina, Savinja), ki pa sta odvisna predvsem od vremena.
Omembe vreden je tudi mesec december (104 turisti) zaradi smučarskega turizma na Golteh.
Najmanj turistov je bilo v mesecu februarju (20), novembru (43) in marcu (47). Kljub temu pa
je občutiti prevlado poletnega nad zimskim turizmom. Podobno je tudi pri nočitvah, saj jih je
bilo največ ustvarjenih v juniju (674), avgustu (569) in septembru (206), najmanj pa februarja
(46), marca (233) in novembra (243). Mesečna (sezonska) razporeditev števila
turistov/nočitev je eden izmed pomembnih faktorjev pri nadaljnjem razvoju turizma v občini
Mozirje.
Graf 4: Število turistov v občini Mozirje po mesecih leta 2004.
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Tabela 22: Število nočitev v občini Mozirje po mesecih leta 2004.
Število
nočitev/mesec
januar
februar
marec
april
Skupaj
95
46
233
257
28
20
13
54
Domači
67
26
220
203
Tuji
Število
nočitev/mesec
julij
avgust
september oktober
Skupaj
319
569
260
249
2
83
26
35
Domači
317
486
234
214
Tuji
Vir: Statistični urad RS, 2004

maj
273
66
207

junij
674
205
469

november
243
100
143

december
255
3
252

Graf 5: Število nočitev v občini Mozirje po mesecih leta 2004.
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4.2. TRENDI TURISTIČNEGA POVPRAŠEVANJA
Turistični razvoj vsake destinacije se mora prilagajati splošnim trendom turističnega
povpraševanja, tako na regionalni, nacionalni in globalni ravni. Le na takšen način si je moč
zagotoviti zadostno število turistov. Pri snovanju razvoja turizma na določeni destinaciji je
nujno potrebno poznati splošne trende turističnega povpraševanja (Mednarodna turistična
organizacija, 2005).
Trendi razvoja turistične dejavnosti se gibljejo v smeri zagotovitve varnosti turistov in
zadovoljevanja emocionalnih in duhovnih potreb. Obdobje informacijskih tehnologij in
tehnološke revolucije se spreminja v dobo doživetij in uresničevanja fantazij, v tako
imenovano »Družbo sanj« oz. »Dream society«. Ljudje – turisti si v prvi vrsti želijo aktivnosti
in doživetij, ki zavzemajo primarno pomembnost pri izbiri turistične ponudbe, spoznavanje in
uživanje življenja je najpomembnejše. Iz navedenega izhaja tudi rast povpraševanja in želje
po avtentičnih izkušnjah vključno s kulturo, naravo in izobraževanjem ter zavedanje o
ohranjanju okolja in trajnostnem razvoju. Ključni razvojni in marketinški faktorji, ki vplivajo
in bodo v prihodnjih letih vplivali na razvoj turističnega trga, se nanašajo na demografske in
kulturne spremembe, politično in gospodarsko stanje, spremenjen način življenja,
globalizacijo (Mednarodna turistična organizacija, 2005).
Nekateri najpomembnejši trendi, ki bodo vplivali na turistično povpraševanje so:
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cenejše, krajše, doživljajske in intenzivnejše počitnice. Potovanja bodo v prihodnosti
cenejša, krajša, a intenzivnejša. Več potovanj bo bliže domu. Pričakovana je hitrejša
rast kontinentalnih in počasnejša rast medkontinentalnih potovanj. Vsekakor bosta
večji mobilnost in frekvenčnost prebivalstva;
specializirana in izobraževalno naravnana potovanja. Potovanja so vedno bolj
specializirana in so izobraževalno naravnana saj si obiskovalci krajev želijo poleg
počitka tudi spoznavanje novih krajev, običajev, kulture in ljudi. Počitnice niso zgolj
potrošnja namreč tudi investicija v svoje znanje. Zato je vedno bolj pomembna
segmentacija, zaradi katere se poveča priložnost za manjše in srednje velike turistične
ter gostinske ponudnike, ki ponujajo kakovostne storitve;
maksimalizacija užitkov v minimalnem času. Čas je vedno bolj dragocen, zato želijo
obiskovalci maksimalizacijo užitkov v minimalnem času. Na eni strani se pojavijo
povpraševanja po kratkih oddihih, tematskih parkih, športnih in sprostitvenih centrih
(wellness turizem), križarjenjih, na drugi strani pa se odpira trg za tiste, ki se želijo
spočiti, oddahniti od stresnega vsakdanjega življenja, uživati brez aktivnosti in
sprejemanja odločitev, kjer postajajo še posebej zanimiva »all inclusive« potovanja v
turističnih območjih;
rast individualnih potovanj. Pričakujemo lahko hitrejšo rast individualnih potovanj,
kar med drugim pomeni upad tradicionalnih letalskih potovanj (še vedno se čutijo
posledice 11. septembra), občuten porast »touring« počitnic. Potovanja bodo
prilagojena manjšim in fleksibilnejšim skupinam;
večja vrednost za manj denarja. Gostje bodo pričakovali večjo vrednost za manj
denarja, kar pomeni porast povpraševanja po cenejših potovanjih, toda kakovostnejših
storitvah (nizko cenovni prevozi – npr. Easy jet, prenočišča). Povečuje se
povpraševanje po hotelih in skupno oblikovanih proizvodih, ki nudijo storitve, ki
goste zadovoljijo v pričakovanjih glede namestitve in dopolnilne dodatne programske
ponudbe in povpraševanje po različnih kombinacijah in možnostih luksuznih in
povprečnih oz. cenejših storitvah in proizvodih;
varne destinacije. Zaradi vedno večje ozaveščenosti prebivalstva o varovanju okolja in
pomena varnosti so vedno bolj privlačne čiste, urejene in varne destinacije;
porast poslovnega turizma: motiv poslovnega potovanja je v porastu, vendar je rast
predvsem odvisna od trženja, ki temelji na ponudbi paketov za poslovne goste, ki se
navezujejo na posebne dogodke in konference. Potrošnja poslovnih gostov je višja kot
pri počitniških gostih, vendar pa poslovna potovanja postajajo bolj varčna in časovno
osveščena. Takšne vrste gostje so zelo zahtevni in imajo zelo dobro izoblikovan
občutek za razmerje med ceno in kakovostjo ponudbe;
vse večji delež starejše populacije. Upadajoča stopnja rasti prebivalstva posledično
vpliva na vse večji delež starejše populacije v industrializiranih deželah. Le ti potujejo
v oddaljene destinacije in na kulturno obarvana potovanja, kjer tudi vedno več trošijo;
porast samskega in seniorskega turizma. Vzporedno z demografskimi spremembami
postaja trg vedno bolj segmentiran zato je tudi vedno večji porast samskega in
seniorskega turizma, trg družinskih počitnic ostaja še vedno na enaki stopnji;
povečevanje izdatkov za potovanja. Izdatki za potovanja rastejo hitreje kot za druge
dobrine na račun vse pogostejših in krajših potovanj;
vedno bolj izrazita sezonska nihanja. Turisti bodo iskali nove, privlačne, zanimive
destinacije kot alternativa klasičnim, sezonskost postaja trženjska priložnost in ne
problem, ki pa zahteva večjo usklajenost med privatnim in javnim sektorjem;
trend »nazaj k naravi« in povečevanje povpraševanja po ekoloških turističnih
proizvodih: da bi preprečili uničenje, ki ga povzroča predvsem masovni turizem in
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ohranili pozitivne učinke, ki ga ima za lokalno prebivalstvo in za turiste, se v svetu
poudarja turizem kot trajnostni razvoj. V najširšem smislu trajnostni razvoj pomeni, da
skrbimo za nenehni razvoj tako, da poskušamo svoje potrebe danes zadovoljiti oz.
razviti v tisto smer, ki ne bo škodila naslednjim generacijam oz. ne bo degradirala
okolja. Trajnostni razvoj se nanaša na ohranjanje kulturne dediščine, varovanje
naravnega okolja in socialnih odnosov, pri čemer je bistveno, da se dviga raven
kakovosti življenja v celotnem okolju (Mednarodna turistična organizacija, 2005).
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ANALIZA OKOLJA (SWOT ANALIZA)

Z analizo notranjega okolja sem predstavil prednosti in slabosti občine Mozirje kot turistične
destinacije, ki zajemajo predvsem zaposlene v turistični dejavnosti, kakovost njihovih
storitev, oglaševanje turističnih produktov in turizma regije, imidž regije, splošno
infrastrukturo, zmogljivost nastanitvenih in prehrambenih objektov, naravne, kulturne in
ostale privlačnosti. Na podlagi te analize notranjega okolja bom analiziral še zunanje okolje,
in sicer bom iz prednosti in slabosti regije izpeljal priložnosti in nevarnosti, ki se obetajo
regiji pri nadaljnjem razvoju.
Z analizo zunanjega okolja bom predstavil priložnosti in nevarnosti občine Mozirje, ki se
nanašajo predvsem na konkurenco, agresivnost konkurentov, potencialne konkurente,
napovedano rast povpraševanja, sezonska nihanja, podnebne značilnosti ter politično
situacijo. Priložnosti se delno nanašajo na predhodno analizirane prednosti občine, nevarnosti
pa predvsem na možne zaplete ob uresničevanju priložnosti.
5.1. PREDNOSTI
Občina Mozirje spada v Savinjsko regijo, ki se razteza od avstrijske do hrvaške meje, skupno
zavzema kar 2384 km2 slovenskega ozemlja, kar predstavlja 12% celotnega slovenskega
ozemlja. S tem se Savinjska uvršča na mesto druge največje regije v državi in zaradi svoje
velikosti ponuja zelo pester izbor turistične ponudbe od gorskega sveta Kamniško- Savinjskih
Alp preko Predalpskega hribovja do roba Panonske nižine (turistična ponudba je združena v
katalogu Od Rinke do Sotle). Po obsežnem številu naravnih in kulturno-zgodovinskih
znamenitostih ne zaostaja za ostalimi slovenskimi statističnimi regijami in prav te
znamenitosti so ena izmed večjih prednosti, s katerimi se regija ponaša. Tudi občina Mozirje
je znana po bogatih geomorfoloških in splošno naravnih značilnostih ter po čistem in
ohranjenem okolju kot osnovi za sonaraven razvoj. Zaradi prepletanja naravnih in kulturnih
znamenitosti lahko govorimo o doživljajsko bogati pokrajini. Med naravnimi znamenitostmi
so zagotovo najpomembnejše premnoge vzpetine, hribi, vrhovi in kraške jame Mozirskih
planin ter Alpinetum na Golteh, ki je s pomočjo pridnih rok številnih botanikov nastajal v
zadnjih letih. Ponuja mnogo poti primernih za pohodništvo, kar ob ugodnem vremenu na
gorske vrhove privabi veliko pohodnikov, izletnikov in ostalih obiskovalcev. V občini se
nahaja šest turističnih kmetij (Levc, Korošec, Brinovc, Goltnik, Oter in Dobrovc), ki se
ukvarjajo s turistično dejavnostjo.
Občina Mozirje ima v okviru Savinjske regije ugodno geografsko lego, saj regija na severu
meji z Avstrijo, na jugu pa s Hrvaško. Tako je regija neposredno povezana z dvema tujima
trgoma.
Prednosti občine, kot so raznolikost pokrajine, številne naravne danosti, bližina zdravilišč v
Savinjski regiji, turistične kmetije, smučišče, Mozirski gaj, kampa z bližino reke,
pohodništvo…, dajejo izhodišča, da lahko v okviru občine Mozirje razvijemo imidž turistično
zanimive in dolgoročno tudi turistično razvite občine, kar bi vplivalo predvsem na
konkurenčnost občine.
V občini Mozirje je zaradi lege, podnebja, naravnih danosti in raznolikosti turistične ponudbe
možno razvijati turizem skozi celo leto. V bližini Mozirja se nahajata turistična kampa, ki
ponujata obiskovalcem mnogo možnosti za različne aktivnosti ob reki Savinji, ki je ob svojem
zgornjem toku čistejša in je primerna za kopanje. Kampa sta primerna tudi za dnevne
obiskovalce, saj jim ponujata možnost enodnevnih izletov v naravo, piknikov in drugih
športnih aktivnosti. V pomladnih mesecih se z odprtjem Mozirskega gaja odprejo možnosti za
oblikovanje in ponudbo dodatnih turističnih proizvodov v bližini Mozirskega gaja, ki bi tako
zapolnili že obstoječo turistično ponudbo. Priložnost vidim predvsem v vključevanju
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turističnih kmetij, kjer bi se naši gostje namestili in bi tako imeli več časa za ogled naravnih in
kulturnih znamenitosti v bližini Mozirja, hkrati pa bi neposredno lahko povečali tudi
povprečno dobo bivanja v mozirski občini. V zimskem času je na Golteh ugodna smuka,
turisti pa imajo možnost kopanja v termalnem središču Topolšica v sosednji občini Šoštanj.
Kljub temu, da je v občini Mozirje kar precej turistične ponudbe, se je potrebno povezati s
sosednjimi občinami za boljšo promocijo širšega območja.
Prednost občine je prav tako pozitiven odnos lokalnega prebivalstva do razvoja turizma v
občini, saj uspešen razvoj na področju turizma pomeni boljšo razvitost občine, hkrati pa
prinaša možnosti za zaposlitev v turistični dejavnosti. Ena izmed prednosti je zagotovo bližina
mest Celje in Velenje ter z dokončanjem avtoceste tudi Ljubljana.
Glavne prednosti občine Mozirje kot turistične destinacije so naslednje:
• ugodna geografska lega in relativno ugodno podnebje za razvoj raznovrstnega turizma
(topla poletja, snežne zime),
• razčlenjen relief in bogate geomorfološke značilnosti (geomorfološka pestrost – gorski
svet, predalpski svet, osameli kras, fluvialni relief…),
• čisto, ohranjeno okolje kot osnova za sonaraven razvoj; urejeno okolje (fauna in flora),
• etnografsko bogastvo, legende, zgodbe,
• pozitiven trend pri urejanju kraja,
• tri, že precej uveljavljene turistične atrakcije (Mozirski gaj, Golte, kampiranje) na
katerih sloni tudi ostala turistična ponudba,
• možnost razvoja turizma skozi celotno sezono (Savinja, Golte, Mozirski gaj),
• dobri začetki razvoja podeželskega turizma (čeprav večidel samoiniciativno; Loke pri
Mozirju) – že obstoječa infrastruktura na podeželju,
• aktivne počitnice v neokrnjeni naravi,
• številne ciljne skupine (po motivu),
• deloma vzpostavljene kolesarske in pohodniške poti (E6-evropska pešpot) po planinah
pa planinske poti ,
• bližina drugih turističnih destinacij (Logarska dolina) in večjih mest,
• gospodarska struktura ni obremenjena s staro energetsko in surovinsko zahtevno
industrijo,
• precej proste delovne sile, ki bi se lahko doučila ali prekvalificirala za delo v turizmu,
• aktivno sodelovanje občine v oblikovanju Mozirja kot turistične destinacije,
• številne že uveljavljene prireditve (Mozirski gaj, Pust Mozirski, ovčarski praznik, Od
lipe do prangerja…),
• povezava in aktivno sodelovanje v SA-ŠA regiji in s tem izdelovanje atraktivnih
turističnih programov, uvrstitev v zaokroženo turistično območje »Od Rinke do
Sotle«,
• opravljen projekt CRPOV za območje Mozirja, ki opredeljuje vlogo in pomen vasi in
predstavlja sistematično opredeljene informacije, ki jih lahko zato enostavneje in bolj
učinkovito vključimo v oblikovanje turistične ponudbe celotne destinacije,
• sodelovanje v projektu INTEREG III A (medsebojno sodelovanje med Slovenijo in
sosednjimi državami) in
• postavljene in enotno oblikovane informacijske table.
5.2. SLABOSTI
Kljub pestrim in zanimivim naravnim privlačnostim ter kulturno-zgodovinskim atrakcijam v
občini Mozirje, se te premalo tržijo in to je ena največjih slabosti v zadnjem času. Veliko
pomanjkljivost vidim v neustrezni strokovni izobrazbi kadrov na področju turizma, kar
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pripisujem pomanjkanju izobraževalnih programov v občini. Neustrezno oziroma
pomanjkljivo izobražen kader je zelo velika pomanjkljivost občine, saj iz tega posledično
izvira neustrezno trženje občine kot turistične destinacije. Premalo se dela na turističnem
imidžu občine in celotne regije. Primanjkuje kadrov, ki bi bili visoko motivirani in tako
zmožni izvedbe kvalitetnejših storitev. Glede na naravne in kulturne potenciale občine
Mozirje je nujen razvoj novih turističnih produktov in nerazumljivo je, da se zaenkrat še
vedno oklepa starih in preizkušenih produktov, namesto da bi razvila in uvedla nove
inovativne turistične produkte in programe.
Posamezni turistični subjekti v občini premalo sodelujejo med sabo oziroma na turističnem
trgu nastopajo bolj individualno (v okviru promocije in trženja turizma v občini), namesto da
bi se predstavljali kot celota – turistična destinacija, saj bi tako bili bolj prepoznavni in zaradi
tolikih raznolikosti še bolj zanimivi za obiskovalce.
Menim, da bi se dolgoročno obrestovala tudi vlaganja v nove turistične produkte, kadre,
inovativne projekte ter obnovo že obstoječih namestitvenih objektov in druge turistične
infrastrukture. Pri obnovi že obstoječih namestitvenih objektov bi bila potrebna obnova v
tolikšni meri, da bi nekateri hoteli iz nižje kategorije napredovati v višjo kategorijo in bi s tem
povišali standard namestitvenih kapacitet v občini Mozirje.
Občina Mozirje bi se na turističnem zemljevidu Slovenije rada prikazala kot območje z
razvitim podeželskim turizmom. V podpoglavju 6.2.2.1. so predstavljene možnosti razvoja
eko vasi v naselju Šmihel nad Mozirjem. Vendar so procesi na podeželju žal tudi v občini
Mozirje podobni kot drugje po Sloveniji. Prevladujejo odseljevanje, deagrarizacija, zaraščanje
pokrajine… Na podeželskem območju občine (pogorje Golt in planota Dobrovlje) so v
zadnjih letih propadle tri turistične kmetije (Jesovnik, Rženičnik, Čremešnik). Ali je rešitev
eko kmetovanje in z njim povezani sonaravni razvoj turizma?
Glavne slabosti občine Mozirje kot turistične destinacije so naslednje:
• preskromna razpoznavnost destinacije oziroma pomanjkanje uveljavljene(nih)
blagovne(nih) znamk(e) mozirskega turizma,
• ni opredeljen glavni organizator celotne turistične ponudbe (Zavod za Turizem),
• nedorečenost vloge občine in nedefiniranje oziroma nejasno definiranje
organizacijskih vlog in odgovornosti,
• slabo sodelovanje med ključnimi nosilci turistične ponudbe, individualen nastop
posameznih atrakcij na turističnem trgu,
• pomanjkanje specifičnih znanj, informacij, pomanjkanje stimulacij in nezmožnost
prilagajanja sodobnim turističnim trendom,
• pomanjkanje pravih idej, kapitala in usposobljenost kadrov, kar ima za posledico slabo
trženje obstoječe turistične ponudbe,
• pasivnost ljudi pri realizaciji možnih ponudb in razvoja idej,
• odseljevanje ljudi (mladih, izobraženih) ,
• premalo vlaganja v turistične produkte, kadre, inovativne projekte ter obnovo
obstoječih turističnih kapacitet (Golte),
• preskromno vzpodbujanje mlajših za pozitivno dojemanje turizma kot načina
življenja, ki lahko prinaša dobre materialne pogoje (dopolnilni krožki v osnovnih
šolah, tekmovanja, delavnice…),
• zaostajanje za sodobnimi standardi kvalitete osnovnih turističnih storitev
(kategorizacija, slaba gostinska ponudba),
• pomanjkanje kvalitetnih nastanitvenih kapacitet in slab izkoristek obstoječih (slabo
enotno trženje),
• premalo zanimanja za vlaganje kapitala v turizem,
• nepovezanost vasi (obrobnih destinacij) in občutek odrinjenosti in manjvrednosti,
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pomanjkanje vizije gospodarskih objektov (npr Hotel Benda),
premalo možnosti za rekreacijo v zaprtih prostorih – premalo tovrstne ustrezne športne
infrastrukture (športne dvorane),
ni avtohtonega spominka ,
slabo znanje tujih jezikov,
pomanjkljivo obveščanje lokalnega prebivalstva o turizmu,
zaradi nedorečenosti razvojnih usmeritev in prioritet ter vsebine destinacijske ponudbe
ni zainteresiranih investitorjev za nove objekte,
strah in nezaupanje v ljudeh, tradicionalna stara miselnost (če ni hitrega in velikega
zaslužka, se ne splača),
zahteve za financiranje »brez sodelovanja« (bi imel-a ne dal),
obstoječe tržno pozicioniranje kot poceni destinacija v primerjavi z drugimi
destinacijami tako v Sloveniji kot v tujini,
neenakomeren razvoj destinacije (skoncentriranost na smo dve turistični atrakciji –
ponudbo je potrebno razširit na celotno občino),
ni povezovanja različnih elementov komplementarne ponudbe (npr. domača obrt - ni
programa, ki bi povezoval celotno ponudbo ),
kraj premalo živi v duhu turizma, kljub temu, da je odnos lokalnega prebivalstva do
turizma pozitiven,
urejenost in podoba kraja (destinacije) kot celote z vsemi elementi ni na zadovoljivi
ravni (neobnovljene hiše, pomanjkanje pločnikov, zasaditve rož ...),
pomanjkanje informacij za izletnike in turiste (neprimerna obstoječa lokacija TIC
Mozirje) in
prostorske (ne)zmožnosti razvoja, ki izhajajo iz izredno togega sistema prostorskega
razvoja planiranja v državi, zaradi česar investiranje v objekte traja tudi nekaj let
(zakonski predpisi).

5.3. PRILOŽNOSTI
Glede na omenjene prednosti občine (raznolikost pokrajine, številne naravne danosti, bližina
zdravilišč, turistične kmetije, smučišče, Mozirski gaj, kamp z bližino reke, Mozirske planine,
ipd.) lahko na turističnem trgu razvije imidž turistično zanimive destinacije, s čimer bi se
neposredno izboljšala turistična ponudba, saj bi se nenehno nadgrajevala in izpopolnjevala.
Kot ena izmed najprimernejših oblik razvoja turizma v bodoče je zagotovo kampiranje, kar bi
narekovalo usmerjati celoten razvoj turizma v občini v to obliko. Tako bi razvili turizem tudi
v letnem času in hkrati pridobivali stacionarne goste, ki bi v kraju ostajali dlje časa in v občini
potrošili več denarja.
V pomladnih mesecih se z odprtjem Mozirskega gaja odprejo možnosti za oblikovanje in
ponudbo dodatnih turističnih proizvodov v bližini Mozirskega gaja, ki bi tako zapolnili že
obstoječo turistično ponudbo. Predlogi so predstavljeni v podpoglavju 6.6. Priložnost vidim
predvsem v vključevanju turističnih kmetij, kjer bi se gostje namestili in bi tako imeli več
časa za ogled naravnih in kulturnih znamenitostih v bližini Mozirja, hkrati pa bi neposredno
lahko povečali tudi povprečno dobo bivanja v mozirski občini. Turistične kmetije bi se
usmerile v ekološko pridelavo in na ta način izpolnjevale pogoje za nastanek eko vasi v občini
Mozirje.
V zimskih mesecih vidim priložnost predvsem v zimskih športih. Zaradi bližine zimskošportnih centrov, turističnih kmetij in termalnih zdravilišč (Topolšica, Dobrna, Laško), lahko
potencialnim obiskovalcem ponudimo celovit turistični proizvod. Ponudba turističnih kmetij
naj bi sovpadala s ponudbo smučišča. Prišlo bi do dopolnjevanja dejavnosti na turističnih
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kmetijah z aktivnostmi na smučišču in bližnjimi zdravilišči.
Občina ponuja marsikatero možnost za razvoj več različnih vrst turizma. Dobro izhodišče ima
za razvoj športno – rekreacijskega, gorskega, kulturnega turizem, podeželskega in
mladinskega turizma. Ker je v občini toliko raznolikih atrakcij, ki bi se jih dalo združiti v
celovite turistične produkte, je popolnoma realen cilj, da se v prihodnjih letih razvije
konkretnejši stacionaren oziroma počitniški turizem. Gleda na to, da občina ponuja mnogo
možnosti za razvoj športno rekreacijskega turizma, bi v enega izmed programov vključili še
kolesarske in pešpoti.
Turistični zavodi, organizacije, društva in informacijski centri, ki obratujejo na lokalni ravni
znotraj Savinjske regije (tudi občine Mozirje), delujejo nekoliko preveč individualno na
turističnem trgu. Menim, da bi tesnejše sodelovanje obrodilo sadove, kar bi pripomoglo k
samozavestnejšemu nastopu na turističnem trgu ter dolgoročno izboljšalo prepoznavnost
imidža Savinjske regije in občine Mozirje kot dobro razvite turistične destinacije. Predstaviti
se je potrebno tako na domačih kot tudi na tujih turističnih sejmih, saj so tovrstni sejmi precej
obiskani, na drugi strani pa posamezni turistični ponudniki spoznajo precej novih ljudi, kar je
pomembno pri nadaljnjem razvoju ponudbe in morebitnih inovacijah.
Glavne priložnosti občine Mozirje kot turistične destinacije so naslednje:
• možnost razvoja imidža turistično zanimive destinacije (zaradi raznolikosti in
raznovrstnosti pokrajinotvornih elementov),
• možnost razvoja raznovrstnega turizma (podeželski, aktivni, doživljajski, adrenalinski,
rekreacijski…),
• možnost razvoja eko-turizma (pilotni projekt eko vas – možnost povezave z RITS-em
Celje),
• nove turistične povezave z ostalimi občinami v Zgornji Savinjski dolini, celotno
Savinjsko statistično regijo in sosednjo Avstrijo (primer projekta od Rinke do Sotle),
• možnost kompleksnega razvoja turizma skozi celotno sezono,
• razvoj tržne (blagovne) znamke destinacije,
• aktivno lobiranje na nacionalnem nivoju pri sprejemanju strateških in tržnih odločitev,
• pridobivanje razvojnih finančnih sredstev iz EU,
• delna preobrazba izletniškega v stacionarni turizem,
• vzpostavitev in razvoj tematskih poti in ponudbe na temelju legend, zgodb, apliciranje
zgodb v tujih jezikih in njihova uporaba pri razvoju spominkov in izdelkov, značilnih
za destinacijo Mozirje,
• možnost oblikovanja pestrih in aktivnih turističnih programov za različno zahtevne
kupce in različne starostne skupine,
• motiviranje brezposelnih za iskanje novih zaposlitvenih priložnosti na podlagi
ugotovljenih razvojnih možnosti v turizmu,
• aktivno povezovanje turističnih ponudnikov ter javnega in civilnega sektorja,
• možnost za nove podjetniške ideje v dejavnostih, povezanih s turizmom (npr.: Elkroj
bi šival atraktivno kolekcijo, primerno za prodajo izbrani ciljni skupini turistov ),
• možnosti za aktivnosti v naravi in celostni razvoj segmentirane ponudbe destinacije
(aktivna vključitev in smernice razvoja okoliških krajev – sčasoma v turistični razvoj
vključit tudi obrobne manjše vasi),
• vzpostavitev sistema za vzpodbujanje usposobljenih, izobraženih in zadovoljnih
kadrov v turistični dejavnosti,
• vzpostavitev organizacije za razvoj in trženje turistične ponudbe (Zavod za Turizem),
• intenzivni tržni nastop na slovenskem in tujih trgih,
• vzpostavitev vzajemne odgovornosti za sodelovanje v turistični dejavnosti, da se
vzpostavi sistem neobvezne »članarine« oz. finančnih vložkov za turistične ponudnike
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tako primarne kot sekundarne (podporne – trgovine, ostale storitve…) oziroma
odvajanje provizije posredniku za posredovane nočitve, prihode gostov in
da se vključijo odločitve o razvoju turizma v prostorski plan občine, ki je v postopku
priprave in s tem možnost za opredelitev naselitvenih predelov ter zelenih con in
ostalih prostorskih rešitev. Skladen prostorski razvoj z opredelitvijo razvoja turizma v
destinaciji. Z določitvijo stanovanjskih con, bi se lahko v določenih predelih
oblikovali pogoji za izgradnjo in nakup stanovanjskih enot, ki bi bile cenovno ustrezne
tudi za mlade družine in zaposlene, ki se bodo v Mozirje preselili zaradi novih
delovnih mest v turizmu (dolgoročni plan).

5.4. NEVARNOSTI
Glede na raznolike (naravne, kulturne) danosti občine Mozirje bi bilo turistično ponudbo in
njen razvoj vredno razširiti skozi celo leto, tako da sezona ne bi bila izrazita. Trenutno
prevladuje poletna sezona pred zimsko sezono. Odvisnost zgolj od ene sezone se lahko pojavi
kot nevarnost, da bi turistični delavci ostali brez zaslužka v primeru daljših vremenskih
neprilik (zelene zime, daljše deževje v poletju…) Tako bi poleti ponujali počitniški turizem v
kampih, pozimi bi se preusmerili predvsem na smučanje in okoliška zdravilišča, jeseni in
pomladi pa bi prišli na svoj račun pohodništvo, planinarjenje in druge športno rekreativneaktivnosti.
Pri razvijanju počitniškega in izletniškega turizma ob reki Savinji in v športno rekreacijskem
kompleksu na Golteh je vredno opozoriti, da obstaja nevarnost (sicer zelo majhna), da pride
do razvoja množičnega turizma, kar bi ogrozilo naravno okolje in s tem zavrlo trajnostni
razvoj turizma. Zaradi tega bi bilo potrebno nenehno nadzorovanje razvoja turizma, saj lahko
zaradi nenadzorovanega razvoja pride do trajnega onesnaženja okolja, ki bi pustilo posledice
tudi na lokalnem prebivalstvu.
Veliko nevarnost bi predstavljala nerealizacija izboljšanja prenočitvenih kapacitet na Golteh
(na smučišču) in neurejenost dostopnosti do smučišča – cestna infrastruktura. Kljub temu, da
je občinska uprava v obdobju zadnjega mandata (od leta 2002) znala prisluhniti turističnim
delavcem, pa so finančne vzpodbude za naložbe v turistično dejavnost premajhne, premalo je
tudi namensko usmerjenih sredstev. Bojim se, da se naložbe in njihova vrednost v turizem v
občini Mozirje ne bosta povečali.
Glavne priložnosti občine Mozirje kot turistične destinacije so naslednje:
• prepočasen odziv na dogajanje na trgu v različnih organizacijskih oblikah,
• pasivnost: »nihče ne bo delal namesto nas«,
• nevlaganje ali preskromno investiranje v kadre ob povečanih investicijah v
infrastrukturo in pomanjkanje ustreznih kadrov za nove zaposlitve v turistični
dejavnosti,
• pomanjkanje finančnih virov za investiranje v turizem; na državnih razpisih uspevajo
le velika že uveljavljena podjetja. Majhnim investitorjem, ki pa s svojo ponudbo
močno popestrijo programe, največkrat ostanejo le dragi bančni krediti,
• nenaklonjenost razvoju manjših podjetnikov (družinskih hotelov, penzionov...) s strani
finančnih institucij,
• premajhne finančne vzpodbude za naložbe v turistično dejavnost – premalo namensko
usmerjenih sredstev,
• daljše sezonske spremembe vremena (»zelene zime« …),
• intenzivnejši razvoj ponudnikov v vzhodni in južni Evropi (vse ugodnejši aranžmaji in
letalske karte za tujino),
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prevelika obremenitev okolja zaradi (pre)intenzivnega razvoja turizma (nevarnost
razvoja množičnega turizma),
nerealizacija izboljšanja prenočitvenih kapacitet in neurejenost dostopnosti do
smučišča in
zaraščanje pokrajine zaradi opustitve kmetijske dejavnosti.

5.5. POVZETEK CELOTNE ANALIZE
Pri analizi turističnega stanja sem naletel na velik problem, in sicer ima občina zelo malo
korektnih podatkov o zmogljivosti prenočitvenih kapacitet, njihovi kategorizaciji, prihodih
turistov in nočitvah, dolžini bivanja turistov. Prav tako nima podatkov o strukturi gostov po
državah, spolu... Preveril sem stanje na področju nočitvenih zmogljivosti in prišel do
rezultata, ki sem ga predstavil v poglavju 4.1. Zaradi pomanjkljivosti »občinskih« podatkov
sem poiskal statistične podatke, ki ne odražajo pravega stanja.
Občina se mora nujno lotiti preglednega načina zbiranja podatkov in vodenja statistike, saj je
le-to izhodišče za planiranje turizma v prihodnje. Zagotovo si podobno statistiko posamezni
turistični sektorji že vodijo, toda občina je tista, ki bi morala organizirati učinkovit način
vodenja statistike za celotno občino Mozirje.
Smiselno je, da občina nekoliko poveča investicije na področju turizma, saj bi se tako
dolgoročno obrestovala tudi vlaganja v nove turistične produkte, kadre, inovativne projekte
ter obnovo že obstoječih namestitvenih objektov in druge turistične infrastrukture. Pri obnovi
že obstoječih namestitvenih objektov imam v mislih obnovo v tolikšni meri, da bi nekatere
nastanitvene kapacitete napredovale iz nižje kategorije v višjo in bi s tem povišali standard
obstoječih namestitvenih kapacitet, ki pa imajo trenutno zelo nizko raven kategorizacije (cca.
od 2-3 zvezdice/jabolka). Vsi ponudniki nočitvenih kapacitet nimajo urejenih kategorizacij,
kar prav gotovo ne vpliva pozitivno na razvoj turizma. Glede na nizko povprečno letno
zasedenost prenočitvenih zmogljivosti (6% - leta 2004 na osnovi podatkov Statističnega urada
RS) ne vidim razloga za novogradnje na tem področju.
Turistični zavodi, organizacije, informacijski centri in društva delujejo nekoliko preveč
individualno. Tesnejše sodelovanje bi pripomoglo k organiziranemu in dolgoročno
planiranemu razvoju turizma v občini ter nadalje k skupnemu, enotnemu trženju turistične
destinacije.
Glede na omenjene prednosti občine (raznolikost pokrajine, številne naravne danosti, bližina
zdravilišč, turistične kmetije, smučišče, Mozirski gaj, kampa z bližino reke, mozirske
planine,…) lahko na turističnem trgu razvije imidž turistično zanimive destinacije, s čimer bi
se neposredno izboljšala turistična ponudba, saj bi se nenehno nadgrajevala in izpopolnjevala.
Občina Mozirje ima glede na svoje naravne danosti in ohranjeno naravno okolje dobro osnovo
za vzpostavitev in oblikovanje specializirane turistične ponudbe skladne z naravnim okoljem.
Geografske značilnosti občine, njene naravne danosti in ohranjena kulturna dediščina so
prednosti ob katerih je sonaraven trajnostni razvoj turizma prihodnost in izziv občine. Eno
izmed glavnih prednosti občine pa predstavlja že izoblikovana izjemno pestra in raznolika
turistična ponudba, ki pa jo je potrebno izboljšati in dopolniti.
V občini nenehno opravljajo evidentiranje želenih posegov v prostoru, kar je nujno za
izvajanje celovitega dolgoročnega prostorskega plana občine Mozirje. Na občini poudarjajo,
da evidentiranje želenih posegov v prostor kaže močno željo po razpršeni individualni
stanovanjski gradnji, ki pa za sabo povleče tudi nekatere slabosti. Zato so v razvojne načrte
občine za naslednjih 5 do 10 let uvrstili:
• ureditev poslovno - stanovanjske cone Podrožnik,
• adaptacija in dograditev OŠ Mozirje,
• ponovna oživitev RTC Golte,
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• nadaljnja izgradnja cestne in komunalne infrastrukture,
• komunalno opremljanje zemljišč in
• izgradnja obrtnih con.
Istočasno mora občina izvajati celovit dolgoročni plan prostorskega plana občine Mozirje, v
kolikor želi izpolnjevati trajnostni razvoj turizma v občini Mozirje.
Pomanjkljivost, ki jo opažam, je neprofesionalna in neenotna funkcija trženja občine Mozirje.
Potrebno bi bilo opredeliti kdo bo prevzel to funkcijo in nujno je, da bo organ, ki bo izvajal to
funkcijo, sodeloval z razvojnimi agencijami, da bomo ponudbo prilagajali željam in potrebam
turistov.
Območje občine je urejeno (enoten sistem označevanja tabel), označena so naselja, kmetije,
kulturni spomeniki in druge zanimivosti; domačije in turistični objekti so skrbno vzdrževani
in okrašeni z rožami. Do domačij in tudi večine turističnih objektov vodijo urejene prometne
poti.

Slika 18: Zgledno urejene informativne table (pomembne javne stavbe, turistični objekti…)
v Mozirju in okolici. (Vir: Andrej Klemenak, 2006).
Eden od vzrokov za slabo zasedenost prenočitvenih kapacitet je zagotovo pomanjkanje
motiva za prihod gostov in preslaba informiranost o ponudbi, saj primankuje kvalitetnih
predstavitvenih materialov o občini in njeni celoviti ponudbi (ločeno hotelska prenočišča,
turistične kmetije, gostišča, naravne vrednote, kulturne znamenitosti …)
Z razvojem turizma v občini bi se odpirala nova prosta delovna mesta, kar bi posledično
vzpodbudilo krajane občine Mozirje, da se ne bi odseljevali. Posledično bi se dvigoval
standard občine in pričakovati je višji naravni prirastek.
5.6. PEST ANALIZA OZIROMA ANALIZA POLITIČNEGA, GOSPODARSKEGA IN
SOCIALNEGA OKOLJA V DRŽAVI
Po besedah Ministrstva za gospodarstvo je trenutno politično, gospodarsko in socialno okolje
precej nenaklonjeno turistični dejavnosti. »Turizem je v Sloveniji opredeljen kot pomembna
gospodarska dejavnost, ki ima pomemben vpliv na zaposlovanje ljudi in rast BDP. Spodbuja
pozitivno dojemanje destinacije (države) in rast njene vrednosti. V Sloveniji so
makroekonomske razmere za turistično gostinsko panogo nespodbudne. Panoga ima
specifičnosti, ki jih ostale panoge nimajo, vendar jo zakonodaja na nekaterih področjih
(zaposlovanje, davki in prispevki...) omejuje oz. je za sam nadaljnji razvoj turistične
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dejavnosti nespodbudna. Prav tako je z vidika primerjave dejavnosti prisotno neenakopravno
obravnavanje za dodeljevanje sredstev pomoči na nacionalni ravni ob pojavu zelene zime, ki
za turistično destinacijo Mozirje pomeni naravno »katastrofo«, prav tako kot poplave ali toča
v kmetijstvu, saj je del destinacije posredno in neposredno vezano na turizem. Splošno je
zaznan problem neprimernega odnosa do turističnih in predvsem gostinskih poklicev, ki
nespodbudno vpliva na razvoj kvalitetnih domačih kadrov, ki so za razvoj ponudbe ključnega
pomena (zato bo v prihodnje večja potreba po uvozu kadrov iz tujine, kar pa povzroča daljši
čas prilagajanja in spoznavanja okolja – jezik, ponudba ..., vendar zaradi drugih dejavnikov,
pozitivno vpliva na konkurenčnost ponudnikov). Prihaja do neenakovrednega obravnavanja
turizma s strani državne politike kot vseh ostalih nesezonskih gospodarskih panog ter
nespodbujanje aktualnega stalnega usposabljanja in izobraževanja kadrov za gostinsko in
turistično dejavnost – nesorazmerje formalnih izobraževalnih programov in kadrov
(gostinci:turisti), ki je v realnosti ravno obratno od potreb na trgu (premalo gostinskega kadra
in preveč turističnega). Obstoječa zakonodaja in predpisi, ki opredeljujejo gostinsko in
turistično (gospodarsko) dejavnost je relativno toga in otežuje fleksibilnost, skladno s
potrebami in trendi na trgu. Na nacionalnem nivoju in v strateških razvojnih dokumentih je
prisotno premalo pozitivnega duha in opredeljenih razvojnih spodbud za razvoj turizma v
obrobnih krajih - preskromen policentrični razvoj in spodbujanje razvoja ter promocija
»klasičnih« turističnih centrov Slovenije. (Ministrstvo za gospodarstvo, 2004) «.
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PREDLOGI STRATEŠKIH CILJEV

Strateški cilji so konkretne opredelitve prihodnjega razvoja turizma v občini Mozirje.
Sestavljajo jih kvalitativni in kvantitativni cilji. Na podlagi pridobljenih podatkov analize
okolja v občini Mozirje, sem oblikoval predlog realnih kvantitativnih ciljev za leto 2006 in
kvalitativnih ciljev za obdobje 2006 – 2008.
6.1. PREDLOGI TEMELJNIH KVALITATIVNIH CILJEV
Skrb za uresničevanje teh ciljev bi v osnovi morala prevzeti občina Mozirje in
novoustanovljeni Zavod za turizem v Mozirju, do ustanovitve zavoda pa TIC Mozirje.
• Dati večji pomen znanju in zboljšanju izobrazbene strukture zaposlenih na vseh
področjih in ravneh razvoja turizma v občini (OŠ Mozirje, OŠ Rečica ob Savinji, TD
Mozirje in Rečica ob Savinji, Zavod za zaposlovanje Mozirje).
• Povečati kakovost naravnih vrednot in kulturne dediščine (TD Mozirje, TD Rečica ob
Savinji, Ekološko hortikulturno društvo Mozirski Gaj, Kulturno društvo Rovtar nad
Šmihelom, KD Nagelj, Etnografsko društvo Mlajevci, društvo Pust Mozirski,
Kulturno društvo Mozirje, Osrednja knjižnica Mozirje).
• Povečati pestrost in kakovost ponudbe turističnih kmetij z raznovrstno dodatno
ponudbo izdelkov domače obrti in ekološko pridelanih in predelanih živil (Kmetijska
zadruga Mozirje, Kmetijsko svetovalna služba, Savinjsko-Šaleška območna razvojna
agencija Mozirje) .
• Povečati in izboljšati splošno kakovost in konkurenčnost turistične ponudbe v občini
(TD Mozirje in Rečica ob Savinji, vsi turistični ponudniki v občini).
• Med sabo povezati manjše turistične proizvode, ki bi jih tržili kot enoten turistični
produkt (Zavod za turizem, TD Mozirje, TD Rečica ob Savinji, Območna obrtna
zbornica Mozirje).
• Ohranjanje varovanih naravnih območij in težnja po ekoturizmu (Zavod za turizem,
TD Mozirje, TD Rečica ob Savinji, Ekološko hortikulturno društvo Mozirski Gaj,
Kulturno društvo Rovtar nad Šmihelom, Etnografsko društvo Mlajevci, Območna
obrtna zbornica Mozirje).
• Povečati prepoznavnost občine kot atraktivne in zanimive turistične destinacije s
pestrimi doživetji in raznovrstnimi oblikami turistične ponudbe v sklopu raznolike
pokrajine (vsi turistični ponudniki v občini, Zavod za turizem, TIC Mozirje, TIC
Rečica ob Savinji, TD Mozirje, TD Rečica ob Savinji).
• Izboljšati promocijske materiale in s tem promocijo občine (Zavod za turizem, TIC
Mozirje, TIC Rečica ob Savinji, vsi turistični ponudniki v občini).
• Izboljšati ponudbo obstoječih nastanitvenih kapacitet (vsi turistični ponudniki v
občini, SAŠA-ORA, Območna obrtna zbornica Mozirje).
• Povezovanje turizma celotne Zgornje Savinjske doline (Zavod za turizem, TIC
Mozirje, TIC Rečica ob Savinji, TD Mozirje, TD Rečica ob Savinji).
• Vzdrževanje in poglobljeno meddržavno sodelovanje (Mozirje – Novi Vinodolski;
Hrvaška)
V nadaljevanju bom podal nekaj konkretnih predlogov na kakšen način doseči zastavljene
cilje (podpoglavje 7.6., 7.8.).
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6.2. PREDLOGI TEMELJNIH KVANTITATIVNIH CILJEV
Za boljše predloge temeljnih kvantitativnih ciljev bi potreboval zanesljive podatke o število
turistov in število nočitev. Na osnovi podatkov TIC-a sem pripravil predloge kvantitativnih
ciljev, saj so podatki pridobljeni na SURS-u neuporabni. Zaradi te pomanjkljivosti je potrebno
voditi statistiko obiska turistov v občini Mozirje. Primeren in učinkovit način zbiranja mora
določiti občinski svet, zbiranje podatkov mora voditi bodoče ustanovljen Zavod za turizem,
do ustanovitve pa TIC Mozirje.
• Povečati kakovostnejša ležišč hotelskih in drugih prenočitvenih kapacitet za en razred
(Golte, planinska koča, gostišča, apartmaji, kampi ...). (Dolgoročni plan – po
zmožnostih do leta 2007. S pomočjo prijav na razpise, subvencij s sodelovanjem
SAŠA-ORA, Zavod za turizem, TIC Mozirje, TIC Rečica ob Savinji, TD Mozirje, TD
Rečica ob Savinji, Območna obrtna zbornica Mozirje, Kmetijsko svetovalna služba
Mozirje, Kmetijska zadruga Mozirje).
• Povečati povprečno število nočitev. Ocenjujem, da bo konec leta 2005 skupno
realiziranih nočitev v občini Mozirje cca. 10.000 – vir TIC Mozirje, ne statistični
podatki. Po podatkih občine Mozirje je bilo skupno realiziranih nočitev konec
septembra 2005 8978 nočitev, od tega 2145 domačih nočitev in 6833 tujih nočitev.
Predlagan plan števila nočitev v prihodnje je 31 549 nočitev – primerjalni izračun na
strani 59-61. (Zavod za turizem, TIC Mozirje, TIC Rečica ob Savinji, TD Mozirje, TD
Rečica ob Savinji, vsi turistični ponudniki v občini).
• Povečati povprečno zasedenost prenočitvenih kapacitet. Okvirna povprečna
zasedenost kapacitet konec leta 2005 naj bi znašala 4%. Planirana povprečna
zasedenost kapacitet v prihodnje je 7,4 % - primerjalni izračun na strani 50,51. (Zavod
za turizem, TIC Mozirje, TIC Rečica ob Savinji, TD Mozirje, TD Rečica ob Savinji,
turistični ponudniki v občini ).
• Povečati povprečno dobo bivanja vseh turistov (vzpodbujanje stacionarnega turizma)
iz 2,5 dni na 2,8. (Zavod za turizem, TIC Mozirje, TIC Rečica ob Savinji, TD Mozirje,
TD Rečica ob Savinji, posamezni turistični ponudniki v občini).
• Povečati število turističnih kmetij iz šest na deset (s pomočjo prijav na razpise,
subvencij s sodelovanjem SAŠA-ORA, Zavod za turizem, TIC Mozirje, TIC Rečica
ob Savinji, TD Mozirje, TD Rečica ob Savinji, Območna obrtna zbornica Mozirje,
Kmetijsko svetovalna služba Mozirje, Kmetijska zadruga Mozirje).
• Povečati letni turistični promet
• Povečati potrošnjo turistov v občini v sorazmerju z ustvarjenimi nočitvami
Glavnina problema pri opredelitvi kvantitativnih ciljev je v tem, da občina nima natančnih
podatkov o številu nočitev, številu gostov, dolžini bivanja, potrošnji; kar pa je osnova za
postavitev realnih kvantitativnih ciljev. V prvi fazi mora občina organizirati natančen način
zbiranja (voditi statistiko) turističnih prihodov in prenočitev (že deluje leta 2005). Na podlagi
predhodno naštetih podatkov, sem postavil realne in merljive kvantitativne cilje za celotno
občino Mozirje. Hkrati pa morajo biti ti cilji postavljeni tako, da ne bodo vzpodbujali
množičnega turizma, temveč omogočali kakovosten in uravnotežen razvoj turistične ponudbe.
6.3. OPREDELITEV PLANA POVPREČNEGA ŠTEVILA NOČITEV KOT ENEGA
IZMED TEMELJNIH KVANTITATIVNIH CILJEV
Pripravil sem možen plan zasedenosti ležišč in števila nočitev v prihodnje. Izhajal sem iz
predpostavke, da bo konec leta 2005 realiziranih 10.000 nočitev, in da v občini Mozirje
skupno razpolagajo s 1203 ležišči (od tega 280 kampirnih mest, na vsako kampirno mesto se
računa 3 osebe, kar znaša 840 ležišč in 363 ležišč v ostalih nastanitvenih kapacitetah).
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Preračunana povprečna zasedenost ležišč v občini naj bi konec leta 2005 znašala 2,3 % (ob
upoštevanju 1185 ležišč – podatki TIC Mozirje). Podatki o zasedenosti se nanašajo na
povprečno zasedenost v tistih mesecih, ki sem jih pri analizi upošteval.
•

Okvirni izračun zasedenosti ležišč v kampih

Dnevno razpolagajo z 840 ležišči v kampih. V povprečju računam, da bi bila zasedenost
kampov naslednja:
Tabela 23: Okvirni izračun zasedenosti ležišč v kampih.
Mesec
Junij
Julij
10
30
% zasedenosti
ležišč
2520
7560
Št. Nočitev

Avgust
40

September
10

10 080

2520

Po teh izračunih bi bilo v kampih v štirih mesecih sezone (mesecev izven sezone nisem
navajal) ustvarjeno 22.680 nočitev, kar bi predstavljalo 22,5 % zasedenost ležišč.
•

Okvirni izračun zasedenosti ležišč v hotelu na Golteh

Dnevno razpolagajo z 42 ležišči. V povprečju računam, da bi bila zasedenost ležišč v hotelu
na Golteh naslednja:
Tabela 24: Okvirni izračun zasedenosti ležišč na Golteh.
Mesec
December
Januar
Februar
60
60
50
%
zasedenosti
ležišč
756
756
630
Št. Nočitev

Marec
50

April
40

630

504

Po teh izračunih bi bilo v hotelu na Golteh v petih mesecih ustvarjeno 3276 nočitev (upošteval
sem zgolj zimsko sezono), kar bi predstavljalo 52 % zasedenost ležišč.
•

Okvirni izračun za nočitve v hotelu Benda, Mozirje

Dnevno razpolagajo z 87 ležišči. V povprečju računam, da bi bila zasedenost ležišč v hotelu
Benda naslednja:
Tabela 25: Okvirni izračun zasedenosti ležišč v hotelu Benda, Mozirje.
Mesec
December
Januar
Februar
40
40
30
%
zasedenosti
ležišč
1044
1044
783
Št. Nočitev
Po teh izračunih bi bilo v hotelu Benda v treh mesecih (upošteval sem zgolj 3 mesece sezone)
ustvarjeno 2871 nočitev, kar bi predstavljalo 36 % zasedenost.
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Okvirni izračun zasedenosti ležišč v ostalih prenočitvenih kapacitetah

Dnevno razpolagajo z 216 ležišči. V povprečju računam, da bi bila zasedenost ležišč v ostalih
nastanitvenih kapacitetah naslednja:
Tabela 26: Okvirni izračun zasedenosti ležišč v ostalih prenočitvenih kapacitetah.
Mesec
December
Januar
Februar
Marec
April
6
10
10
6
5
%
zasedenosti
ležišč
389
648
648
389
324
Št. Nočitev

Maj
5
324

Po teh izračunih bi bilo v ostalih prenočitvenih kapacitetah, upoštevajoč le pol letno sezono,
ustvarjeno 2722 nočitev, kar bi predstavljalo 7 % zasedenost. Po teh izračunih bi lahko bilo
skupno realiziranih minimalno 31.549 nočitev, zasedenost ležišč pa bi znašala 7,4 %.
Izračun je izdelan zgolj za primerjavo in lastno presojo o zmožnostih prenočitev v občini
Mozirje v prihodnje. Po mojih ocenah, bi lahko bil procent zasedenosti ležišč bistveno višji
oziroma planirano število nočitev cca. 42.000, saj v nekaterih primerih nisem upošteval
poletne sezone. V tem primeru bi se moralo število nočitev približati 50.000, kar bi v
občinsko blagajno prineslo 11 milijonov tolarjev iz naslova turistične takse (ob upoštevanju
turistične takse 220 tolarjev – polna turistična taksa). Sredstva bi uporabili za promocijo in
razvoj turizma. Trenutno občina namenja zgolj 14 milijonov tolarjev za delovanje turistične
dejavnosti v občini.
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RAZVOJNA USMERITEV TURIZMA V OBČINI MOZIRJE

7.1. ZNAČILNOSTI SODOBNEGA TURIZMA
Značilnosti in trendi sodobnega turizma so vse bolj pomembni pri načrtovanju turistične
ponudbe, zato jih je potrebno upoštevati pri slehernem načrtovanju turističnega razvoja. Za
lažje snovanje predlogov turističnih programov, prireditev, projektov …, sem jih upošteval pri
razvojnih možnostih v občini Mozirje. Snov za proučevanje značilnosti in trendov sodobnega
turizma mi je posredovalo podjetje Hosting d.o.o., ki se ukvarja z razvojnimi možnostmi
turističnih območij.
Evropa je na poti k družbi »kakovosti življenja«, katere najpomembnejše osnove so zdravje v
holističnem smislu (fizično, čustveno in družbeno) ter zagotovilo ohranitve sposobnosti
uživanja življenja. Generalno gre pričakovati trend rasti tega motiva potovanja v skladu z
naraščajočo skrbjo za zdravje in pravočasnim preprečevanjem bolezni slehernega
posameznika. Ljudje vse večjo pozornost namenjajo zdravemu naravnemu okolju, zdravi
prehrani in sprostitvi po stresu vsakdanjika. Rečeno drugače: vse več ljudi skrbi za boljšo
kvaliteto življenja. Gosti si želijo polnovredno in biološko pridelano hrano, preizkusiti želijo
drugačen, bolj zdrav način življenja kot ga živijo vsakodnevno.
Naraščanje zavesti o zdravju bo pomembno vplivalo na izbiro destinacije. Pričakujemo lahko,
da se bo povečalo povpraševanje po aktivnih počitnicah v prijetnem okolju in wellness
programih.
Današnji način življenja spodbuja več krajših oddihov in sprostitev, kar povečuje potrebo po
dodatnih cenejših produktih, po sprostitvenih produktih in povpraševanje po krajših
potovanjih, kar pomeni za slovenski turizem velik potencial
Starejši ljudje bodo postali vse bolj pomembna ciljna skupina; imajo več prostega časa,
finančnih sredstev in so kritični in aktivni potrošniki. Povečanje deleža starejših ljudi bo
povzročilo večje povpraševanje po kvalitetnih, primernih in varnih ponudbah, po enostavnih
prevozih, po sproščujočih aktivnostih, po produktih za eno osebo, v zunaj sezonskih mesecih
in s poudarkom na udobju. Ti gosti visoko cenijo dobro strežbo, individualni pristop,
prijaznost in osebni stik. Izmed prostočasnih aktivnosti najbolj cenijo razne družabne igre,
televizor pa ne sme manjkati v nobeni sobi.
Naraščanje možnosti uporabe nizko cenovnih letalskih povezav (in hitrih vlakov) bodo
vplivale na klasične potovalne poti. Cestni promet se bo (v Sloveniji), kljub dograditvi
pomembnejših avtocestnih odsekov, soočal s problemi preobremenjenosti. Prednost bodo
imele lahko dostopne destinacije, primerne za kratka potovanja. Povečanje možnosti direktnih
letalskih povezav (in tudi železniških povezav) bo spodbudilo povpraševanje po mednarodnih
kratkih potovanjih v mesta in mestne regije na račun potovanj na podeželje.
Razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije vpliva na pridobivanje informacij in
načine rezerviranja. Uporaba interneta za iskanje informacij, rezervacijo in nakup turističnih
proizvodov in storitev je vse večja, kar potrjujejo tudi statistike uradnega slovenskega
turističnega portala. Pričakuje se, da se bo z internetom spremenila tudi vloga STO, hkrati pa
internet omogoča nov način e-trženja.
V zadnjem desetletju je prišlo do naraščanja zavesti o pomenu ohranjanja naravnega okolja.
Ekološko osveščen gost pričakuje svojevrstna, t.i. "mehka" doživetja narave, ki ga odvračajo
od vsakdanjih skrbi in tegob in nudijo nekaj, o čemer lahko doma pripoveduje. Tovrstne goste
zanimajo doma pridelani produkti (hrana, pijača, domača obrt, umetnost) in tudi tovrstno
zanimanje pri ljudeh narašča. Vse več gostov si želi spoznavati kulturo, življenjske navade v
kraju in pokrajini počitnikovanja. Vse več gostov "prinaša od doma" ekološke navade in
pričakujejo podobno ravnanje tudi od "gostiteljev" (turistična podjetja, turistične kmetije,
kraj).
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Kakovost do najmanjše podrobnosti je in bo v prihodnjih letih ključ za uspeh. Pri tem ne
mislimo samo na kakovost produkta gledano v smislu infrastrukture (t.i. turistični hardware),
temveč predvsem kakovost storitve, t.j. sprejem gosta, informiranost, animiranje, stiki z gosti,
"negovanje gostov", ipd. (turistični software). Pričakovanja v smislu kakovosti rastejo na vseh
delih ponudbe: namestitev, strežba, infrastruktura za prosti čas in animacijska ponudba,
vzdušje domačnosti, ipd.
S spreminjanjem družbenega vedenja in potrošniških navad postaja vse pomembnejša želja po
intenzivnem življenju in novih doživetjih. Danes ljudje bolj kot kdajkoli doslej iščejo
fascinacijo, srečo in pozitivne občutke (ki jih ponavadi najdejo na dogodkih in raznih
zanimivih krajih).
Z naraščanjem povprečne stopnje izobrazbe se bo povečalo zanimanje za umetnost, kulturo,
zgodovino, izobraževanje in duhovnost. S tem se bo povečalo povpraševanje po
specializiranih produktih, ki bodo vključevali elemente umetnosti, kulture, zgodovine ali
samostojno organizirane vsebine potovanj.
Močno narašča povpraševanje po ponudbi kolesarjenja, pohodništva, vodnih športov, jahanja
in nadaljevanje močnega povpraševanja za golf (velika golf igrišča, golf hoteli).
Povpraševanje po alpskem smučanju je doseglo določeno stopnjo zrelosti. Nove tehnike, kot
so karving, deskanje, so zaustavile vidne trende padanja. Konkurenca med smučarskimi
središči se je v zadnjih letih zelo zaostrila – majhna središča (smučarski center Golte) so
ostala v ozadju.
Glavni elementi za v prihodnost usmerjene športne vasi oziroma smučarskega centra (iz
vidika gosta) so:
• absolutno zagotovilo snega (nadmorska višina!),
• privlačnost smučarskega centra (kakovost žičnic, površina smučišč, raznolikost,
dodatna ponudba),
• velike smučarske regije ali povezane smučarske regije,
• področja ali vasi z omejeno ponudbo nizke kakovosti imajo manj priložnosti za uspeh
na trgu in
• dodatna ponudba na smučarskem področju (drugi zimski športi, aktivnosti v pokritih
prostorih).
7.1.2. Ključni značilnosti turizma v zadnjem obdobju

•
•
•
•

•
•

Medtem ko je na nekaterih trgih še vedno opaziti skrb za varnost, pa so ljudje vedno
bolj navajeni, da živijo v nevarnem svetu.
Trend krajših in pogostejših potovanj se nadaljuje, vendar pa spet narašča tudi
povpraševanje po daljših potovanjih.
Turisti tudi vedno bolj iščejo doživetja – rajši izberejo določeno aktivnost, kot
specifično destinacijo. To pomeni, da morajo biti destinacije kreativnejše pri
marketingu in promociji.
Povpraševanje po avtentičnih izkušnjah, vključujoč lokalno kulturo in bližino narave,
konstantno narašča, še posebej med starejšimi. Narašča tudi povpraševanje po
wellness-u in izobraževalnih programih, ki omogočajo turistom, da se tudi na oddihu
kaj naučijo.
Potrošniki so vedno manj zvesti ponudnikom in so vedno bolj nepredvidljivi.
Zmagovalci v prihodnosti bodo destinacije in ponudniki, ki bodo razvili uporabniku
prijazno spletno stran, ki bo omogočala direktne rezervacije in dinamično
kombiniranje proizvodov.
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7.2. GLAVNE RAZVOJNE USMERITVE TURIZMA V OBČINI MOZIRJE
Na podlagi analize okolja in trendov razvoja turizma v občini Mozirje predlagam naslednje
usmeritve razvoja na turističnem področju. Dosedanji razvoj turizma v občini se je ravnal po
predlaganih zvrsteh turizma, a jih je mogoče dopolniti. Predlagam povsem novo zvrst, in sicer
eko turizem, ki na preučevanem območju do sedaj še ni uveljavljen.
V občini Mozirje je zaradi lege, podnebja, naravnih danosti in raznolikosti turistične ponudbe
možno razvijati turizem skozi celo leto. Poletni čas ponuja turistom nešteto možnosti za
počitniški turizem ob reki Savinji in okoliških hribih. Reka Savinja, ki je ob svojem zgornjem
toku čistejša, je primerna za kopanje, predvsem za tiste, ki si radi privoščijo kopanje v hladni
vodi. Obstoječa kampa sta primerna za dnevne obiskovalce, saj jim le-ta ponuja možnost
enodnevnih izletov v naravo, piknikov in drugih športnih aktivnosti.
V pomladnih mesecih se z odprtjem Mozirskega gaja odprejo možnosti za oblikovanje in
ponudbo dodatnih turističnih proizvodov v bližini Mozirskega gaja, ki bi tako zapolnili že
obstoječo turistično ponudbo. Priložnost vidim v vključevanju turističnih kmetij, kjer bi se
gostje namestili in bi tako imeli več časa za ogled naravnih in kulturnih znamenitosti v bližini
Mozirja, hkrati pa bi neposredno povečali tudi povprečno dobo bivanja v mozirski občini.
Analiza okolja in tržne niše določajo osnovne zvrsti turizma kot sestavine trajnostnega
razvoja občine Mozirje:
• PODEŽELJE (E – turizem): kulturna krajina, podeželje s stavbno dediščino,
sprostitev v naravi in čistem okolju, avtohtona kulturna ponudba, visok delež gozdnih
površin, izobraževanje.
Razviti je potrebno integralne turistične proizvode, ki bodo temeljili na povezovanju
turističnih ponudnikov na podjetniški in trženjski ravni. V okviru tega ima občina Mozirje že
nekatere prednosti kot so: enotna označba turističnih poti in ostale informativne table,
kolesarske poti, evropska pešpot E6, turistične kmetije.
• AKTIVNE POČITNICE (A – turizem): smučanje, gorništvo, pohodništvo,
ribištvo, atraktivni vodni šport na reki Savinji, padalstvo, zmajarstvo, jamarstvo, lov,
jahanje.
Naravne danosti občine Mozirje ponujajo različne možnosti za aktivne počitniške programe in
športna doživetja v vseh štirih letnih časih.
• TURIZEM DOŽIVETIJ (D – turizem ): doživetje naravnega parka Alpinetum,
prireditve, programi za izletnike in družine.
Turizem doživetij bi vezali na osnovne turistične prireditve v občini: Pustni karneval,
Razstava cvetja, Ovčarski praznik ..., ki bi povezovale elemente dediščine s posebnimi
doživetji. Oblikovali bi domišljijskega junaka, ki se bi navezoval na kulturno dediščino kraja.
• ZIMSKI TURIZEM IN SMUČANJE: doživetja v zimskem naravnem okolju in
vrsta drugih športno rekreativnih aktivnosti na snegu.
Istočasno bi bilo potrebno vzpodbujati razvoj ekoturizma (eko vas): - Golte z naravnim
parkom Alpinetum, naselje Šmihel nad Mozirjem, Mozirski gaj z etnografskimi objekti kot
zaokrožena turistična destinacija z uveljavljanjem ohranjanja naravne in kulturne dediščine z
zdravim načinom življenja skozi turizem. Oblikovali bi eko vas, ki bi predstavljala turistični
produkt, ki temelji na ekologiji, revitalizaciji obstoječih spomenikov kulturne dediščine in
ohranjanju ter razvoju podeželja. Obstoječe turistične kmetije bi z osnovno ponudbo, tj. lepo
naravo, domačo hrano in pijačo, nadgrajevale svojo trenutno ponudbo z dodatnimi programi
kot so wellness, animacije za otroke, bazeni, športna igrišča ipd. Sodelovati morajo s
komplementarno ponudbo v celotni občini Mozirje (smučišče Golte, Mozirski gaj, naravne in
kulturne znamenitosti), tako da svojim gostom nudijo zaokroženo in strnjeno celoto turističnih
storitev, doživetja in sprostitev. Turistične kmetije bi se usmerjale v bio predelavo hrane. Več
o razvoju ekoturizma in nastajanjem eko vasi v podpoglavju 6.2.1.
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Formirati je potrebno nove zmogljivosti (bioprodukti, prenočišča, turistične ceste in poti,
kulinarika, izobraževanja, dogodki…), saj predstavljajo hitro rast nove gospodarske
dejavnosti z neposrednimi pozitivnimi socialno-ekonomskimi učinki (nove zaposlitve, rast
dohodka, nova konkurenčnost …).
Pri oblikovanju možnosti razvoja turizma v občini Mozirje sem se osredotočil na partnerski
model organiziranosti turizma na lokalno regionalni ravni (turistična društva, turistične
organizacije, turistična podjetja, gospodarska zbornica). Tekom oblikovanja možnosti razvoja
turizma pa se osredotočam tudi na partnerstvo na nacionalni ravni (Vlada republike
Slovenije, Slovenska turistična organizacija…).
7.2.1. Eko in podeželski turizem kot možnost razvojne usmeritve občine Mozirje
Podeželje danes izgublja tradicionalno vlogo območja za pridelavo hrane, ki jo je nekoč
imelo. Podeželje niso samo območja kjer so vasi, ampak sodijo k podeželju tudi podeželska
mesta z zaledjem, ki danes tvorijo nujno potrebno partnerstvo. Zato tako v strokovnem kot v
formalnem in kriterijalnem smislu težko postavljamo pojmovne ločnice. V funkcijskem
smislu postaja podeželje vedno bolj tudi prostor za bivanje in rekreacijo. Tako kot podeželje
ni več samo kmetijsko, pa tudi kmetijstvo nima le funkcije pridelave hrane. Doslej
najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na pojavnost kulturne pokrajine – kmetijstvo in
gozdarstvo - sta vpeta v številne obrtne in proizvodne dejavnosti ter turizem (Turizem razvojna možnost podeželja, 2000).
Podeželje kot turistično območje. V dokumentu Strategija razvoja turizma v Sloveniji so
opredeljena t.i. zaokrožena turistična območja ali "Clustri", kot so, npr.,morje in jezera, gore,
mesta, zdravilišča in med njimi je bilo naknadno vneseno tudi turistično območje podeželje.
Zaokroženo turistično območje je splet podjetij in drugih ponudnikov turističnih storitev,
dopolnjujočih in podpornih dejavnosti, turističnih privlačnosti, infrastrukture, naravnih
danosti in družbeno-ekonomskih dejavnikov, lociranih na istem zaokroženem geografskem
območju (Šauperl, 2000).
Turizem na kmetijah ima v Sloveniji dolgo tradicijo in je danes vsekakor najpomembnejša
dopolnilna dejavnost na kmetijah. Glede na sodobne trende v turizmu je tržno zanimiv in
kakovosten turistični proizvod, ki temelji na privlačnosti naravne in kulturne dediščine
podeželja, gostoljubnosti, domačnosti, znanju podeželskih ljudi in individualnosti (Križan,
2000).
Turistična dejavnost na kmetijah, oživljanje gospodarskega in kulturnega izročila (sejmi,
domača obrt, običaji) in drugi programi in prireditve (Mozirski gaj, Flosarski bal na Ljubnem
ob Savinji, festivali in poletne prireditve) postajajo pomembna sestavina regijskega turizma.
Turistične kmetije so po besedah Križana (2000, str. 74) pomembne in značilne po:
• »Ohranjanju neokrnjene narave in krajinskim značilnostim prilagojene arhitekture z
lokalnimi gradbenimi materiali, ki pa v sodobnih izvedbah dobivajo tudi nove
poudarke,
• ohranjanju tradicionalnih kmetijskih dejavnosti, ki so pokrajinsko značilne, največkrat
v gozdnatih, živinorejskih, sadjarskih in vinogradniških območjih,
• raznovrstni ponudbi in posebnih storitvah in dejavnostih, ki so povezane s
tradicionalnimi domačimi obrtmi in predelavami pridelkov, zato s pokrajinsko
raznoliko prehrano in specialitetami, z ohranjanjem domačih šeg in običajev ter
gojenjem živali « .
Približno 10 % kmetij v občini Mozirje se ukvarja z dopolnilnimi dejavnostmi. V ospredju so
dejavnosti, povezane s kmetijsko in gozdno mehanizacijo, pomemben delež pa predstavlja tudi
turizem na kmetiji (Lampič, Potočnik, 2004).
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Osnovni pogoji za razvoj turizma na kmetiji so naslednji (Stanje dejavnosti trgovine…, 1998,
str. 27):
• »naravni pogoji: kulturna pokrajina, topografski značaj, ugodna klima, naravne,
zgodovinske in etnološke značilnosti,
• rekreativni pogoji: možnost svobodnega gibanja, krajših izletov, sodelovanja pri
kmečkih opravilih, razne športne aktivnosti …,
• prometna dostopnost in komunikacijska povezanost,
• stanovanjsko-komunalni pogoji. Bivalni sanitarni in spalni prostori morajo biti urejeni
v skladu s pravilnikom in v skladu z kmečko arhitekturo,
• kulturna raven prebivalstva, predvsem domačinov, ki sprejemajo goste v svoje
domove,
• dobra organizacija pospeševalne in propagandne službe,
• pomembna je možnost dveh sezon, poletne in zimske, kjer je mogoče računati na
zanesljive snežne padavine, kjer so za zimske športe ustrezni tereni,
• bližina storitvenih dejavnosti,
• bližina virov gostov, to je turističnih centrov in turističnih poti ter
• ugodna kreditno davčna politika«.
Glede na to, da je večini pogojev v celoti ali vsaj delno zadoščeno ima občina Mozirje velike
možnosti prav v razvoju podeželskega turizma in delovanju turističnih kmetij. V občini
Mozirje je registriranih šest turističnih kmetij (Levc, Korošec, Brinovc, Goltnik, Oter in
Dobrovc).

Karta 4: Turistične kmetije v občini Mozirje (Vir: Občina Mozirje – predstavitev, 2006).
Za preprečitev negativnih učinkov na lokalno kulturno in naravno okolje, ki jih povzroča
turizem, in ohranitev pozitivnih učinkov, se v svetu poudarja trajnostni razvoj turizma. V
najširšem smislu trajnostni razvoj pomeni, da skrbimo za nenehni razvoj tako, da poskušamo
svoje potrebe zadovoljiti oziroma razviti v takšno smer, ki ne bo škodila naslednjim
generacijam in ne bo degradirala naravnega in kulturnega okolja. Trajnostni razvoj se nanaša
na ohranjanje kulturne dediščine, varovanje naravnega okolja in socialnih odnosov, pri čemer
je bistveno, da se dviga raven kakovosti življenja v celotnem okolju, kar mora zagotavljati
tudi dolgoročno ekonomsko blagostanje domačega prebivalstva in dobro počutje gostov oz.
turistov ( Stanje dejavnosti trgovine …, 1998).
Tako se v turizmu pojavlja vse več različic eko turizma in vedenjskih vzorcev turistov, ki so
vse bolj ekološko ozaveščeni in se identificirajo pod sloganom »nazaj k naravi«. Turizem na
podeželju je izrazito značilen za Evropo, vendar je navzoč tudi v ZDA in Latinski Ameriki.
Manj značilen je za Azijo in Afriko. Trendi na strani turističnih ponudnikov na podeželju
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kažejo, da nekdanje turistične kmetije z zgolj osnovno ponudbo, tj. lepo naravo, domačo
hrano in pijačo, nadgrajujejo svojo ponudbo z dodatnimi programi kot so turizem dobrega
počutja (wellness), animacije za otroke, bazeni, športna igrišča… Sodelujejo tudi s
komplementarno ponudbo v okolju (smučišči, kulturno bogatimi urbanimi središči), tako da
svojim gostom nudijo zaokroženo in strnjeno celoto turističnih storitev, doživetja in sprostitev
(Stankovič, 2005).
Po določilih združenih narodov mora uspešen ekoturizem vsebovati (Stankovič, 2005, str. 8):
• »glavna motivacija je opazovanje in spoštovanje narave ter tradicionalne
kulture, ki prevladuje na tem naravnem območju,
• dejavnike izobraževanja in tolmačenja,
• namenjen je majhnim skupinam, organizirajo ga specializirana, manjša
podjetja v lokalni lasti,
• ima čim manj negativnih posledic na naravno in družbeno naravno okolje,
• podpira in varuje naravna območja, tako da ustvarja dohodek za domačine,
ponuja alternativne oblike zaposlovanja in zaslužka, ozavešča potrebo po
ohranjanju naravnega in kulturnega bogastva«.
V občini Mozirje je vsekakor največja perspektiva v turizmu, največji kapital pa je naravno
okolje. Na turizem se navezujejo še vse ostale dejavnosti, od kmetijstva (pridelava), gostinstva,
trgovine... Nove možnosti se kažejo v alternativnih oblikah kmetijske pridelave, od ekološkega
kmetovanja do preusmeritev klasične mlečne govedoreje v rejo ovac in volov. Pomembna (celo
vitalnega pomena) je lastna predelava pridelkov (izgradnja lastne klavnice za celotno
območje), predelava pridelkov v okviru dopolnilnih dejavnosti (mleka in mlečnih proizvodov
ipd.) in pa seveda trženje (Lampič, Potočnik, 2004).
Kakovost storitev in ponudbe turističnih kmetij je odvisna od razvitosti kmetij in njihovega
odnosa do okolja, ki je pogoj uspešnega gospodarjenja. Ker se podeželje lepša po videzu
krajev, ureditve domov in drugih objektov, turizem podeželja priteguje vse več gostov in zato
se tudi turistične kmetije hitro množijo. Pomen turističnih kmetij je v njihovi neoporečni
poljedeljski, sadjarski, vinarski in živinorejski proizvodnji, ne nazadnje tudi v domači
predelavi, zato so večinoma postale prave eko kmetije (Turizem in okolje, 2001).
Ključne usmeritve, priporočila in aktivnosti Svetovne turistične organizacije, (WTO) vezane
na spodbujanje razvoja trajnostnega turizma, so v letu 2005 vezane na sledeča področja.
• Oblikovana je nova definicija sonaravnega/trajnostnega turizma, ki je širši pojem od
t.i. ekoturizma, ki se še vedno smatra kot eden izmed ključnih orodij/instrumentov
uveljavljanja trajnostnega turizma.
• WTO je lansirala iniciativni program spodbujanja destinacijskega partnerstva pri
izgrajevanju destinacijskih oskrbnih in upravljavskih verig (supply and management
chain), ki so ključne pri oblikovanju destinacijske konkurenčnosti.
• Kot rezultat regionalne konference o sonaravnem certificiranju turistične ponudbe v
Evropi izhaja ta pobuda in priporočilo WTO, da vlade držav članic čim prej pristopijo
k oblikovanju in uveljavitvi nacionalnih certifikacijskih sistemov kakovosti ponudbe z
njegovo nadgradnjo – sonaravnim/ekoturističnim certifikacijskim sistemom.
Certifikacijski sistem sonaravnega turizma je v bistvu zbir in sinergija vseh razvojnih
politik, strategij in ciljev, ko so vezani na turizem skozi oblikovanje skupnih
standardov, ki enakovredno upoštevajo tako okoljsko-regionalno, kulturnotradicionalno, kot gospodarsko in socialno komponento (Ministrstvo za gospodarstvo,
2004).
Pri oblikovanju turistične destinacije občine Mozirje je potrebno izhajati iz zgoraj navedenih
ključnih usmeritev, da bodo izpolnjene zahteve Svetovne turistične organizacije, ki bodo v
prihodnje merilo za uspešnost tovrstne dejavnosti.
Turizem je zaradi svoje poslovne širine velika priložnost za gospodarski razvoj podeželja.
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Zadnja leta se je v Sloveniji večinoma razvijal množični turizem, medtem ko se danes vse bolj
opredeljuje »ekoturizem«. Temelji na namestitvi in ostali turistični ponudbi v ohranjenem
naravnem okolju. V občini Mozirje vidim priložnost za razvoj turizma v tej smeri, saj le ta
temelji na vrednotah kot so: neokrnjeno naravno okolje, alternativni viri energije, ekološka
gradnja in opremljanje objektov, eko kmetijstvo (Uvajanje in razvoj…, 2004).
V Savinjski regiji so na podlagi kriterijev opredeljene tri večje subregije, ki se lahko na
domačem in evropskem trgu pozicionirajo kot »ekološka turistična območja«, ki temeljijo na
trajnostnem razvoju in ekoturizmu. To so:
• Zgornjesavinjska subregija
• Dravinjska subregija
• Kozjansko z Obsoteljem
V okviru posameznega ekološkega območja bi bilo smiselno opredeliti več ekoloških centrov,
ki predstavljajo ožje turistično območje, mini destinacije oziroma tvorbo več medsebojno
združenih krajev, ki sledijo načelom trajnostnega razvoja. V tej smeri bi lahko razvijali tudi
občino Mozirje: povezava med krajinskim parkom Golte, naseljem Šmihel nad Mozirjem,
Mozirskim gajem z etnografskimi objekti, ki bi potencialno pomenilo zaokroženo turistično
destinacijo z uveljavljanjem ohranjanja naravne in kulturne dediščine in z zdravim načinom
življenja skozi turizem. V okviru te usmeritve bi se občina Mozirje povezala z Inštitutom za
trajnostni razvoj turizma, z Združenjem turističnih kmetij Slovenije, s Turistično zvezo
Slovenije, z Ministrstvom za gospodarstvo ter podobnimi »primeri dobre prakse«.
7.2.1.1. Eko vas kot nov turistični produkt
Za oblikovanje enotne in celovite ponudbe eko-centrov in optimalno izkoriščanje naravnih in
kulturnih danosti je potrebno večje angažiranje in povezanost vseh zainteresiranih. Od
nosilcev turistične in ostale ponudbe v prvi vrsti, do turističnih društev, lokalne turistične
organizacije, bližnjih turističnih centrov in turističnih agencij.
Glede na to, da eko centri predstavljajo relativno široko geografsko zaokroženo območje, je
smiselno razmišljati o izoblikovanju manjših enot. Eko vas predstavlja turistični produkt, ki
bo temeljil na ekologiji, revitalizaciji obstoječih spomenikov kulturne dediščine, ohranjanju in
razvoju podeželja. V sklopu tega je potrebno oblikovati oziroma razviti skupek turističnih in
kulturnih storitev, ki bodo temeljili na revitalizirani kulturni dediščini in varovanju okolja
(Uvajanje in razvoj…, 2004).
Smiselni razlogi za razvoj turističnega produkta eko vasi so (Uvajanje in razvoj…, 2004):
• razvoj sonaravnih oblik turizma, ki omogočajo smotrno rabo prostora ter okolju prijazne
dejavnosti, objekte in naprave,
• vključitev kulturne dediščine v turistično ponudbo ožjega zaokroženega območja,
• razvoj kvalitetne turistične ponudbe eko centrov oziroma širšega turističnega ekološkega
območja – regije, ki poudarja naravno in kulturno identiteto,
• razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v okviru posameznega območja,
• možnost dodatnega zaslužka za ponudnike,
• združevanje ponudnikov posamezne Eko vasi je zaradi manjšega števila ponudnikov na
ožjem območju manj zahtevno in hkrati bolj učinkovito,
• med turističnimi ponudniki posameznega eko - mini območja oziroma eko vasi je večji
skupen interes in pripravljenost sodelovanja in
• eko vas predstavlja geografsko tipično urejeno naselje podeželske krajine z vsemi
elementi, potrebnimi za razvoj ekološkega okolju prijaznega turizma. Obiskovalcu ponuja
na manjšem geografsko zaokroženem območju številne možnosti za preživljanje prostega
časa: doživljanje neokrnjene podeželske pokrajine, spoznavanje kulturne dediščine
pokrajine, spoznavanje ljudskih šeg in običajev ter načina življenja ljudi nekoč in danes,
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gurmanske užitke ob pestri in raznoliki gostinski ponudbi, ki vključuje ponudbo domačih
jedi in pijač.
Pri oblikovanju turističnega produkta eko vas bi bilo potrebno vključiti številne elemente
turistične ponudbe, ki so v občini Mozirje že prisotni :
• turistične/izletniške kmetije,
• ponudnike eko pridelkov na kmetiji,
• elemente naravne dediščine,
• elemente kulturne dediščine – stare šole, kmečke hrame, kašče, kmečke kozolce,
sakralne spomenike …,
• ponudba tematskih poti, pešpoti, kolesarskih poti…, in
• organizacija prireditev.
K sodelovanju pa je potrebno pritegniti tudi različna društva, ki so na tak ali drugačen način
povezana s tradicijo pokrajine (društva kmetic, sadjarjev, vrtnarjev, kulturna in turistična
društva …).
V občini Mozirje bi bila najbolj primerna lokacija za postavitev eko vasi naselje Šmihel nad
Mozirjem, ki je od Mozirja oddaljen sedem kilometrov in šteje 168 prebivalcev. Šmihel je
hribovsko naselje samotnih kmetij, razpršenih večinoma po zaobljenem slemenu na jv.
pobočju planote Golte. Tri domačije so v zgornjem delu doline potoka Ljubija.
Najpomembnejša dejavnost je spravilo lesa, od šestdesetih let dalje sta se uveljavila mlečna
živinoreja in turizem na kmetiji. Vsak tretji konec tedna v avgustu prirejajo tradicionalni
Ovčarski praznik, saj je tradicija ovčarstva še vedno živa. Najpomembnejši umetnostni
spomenik je župnijska cerkev sv. Mihaela iz 17. stoletja (Savinjsko, 1997).
V okviru Regionalne razvojne agencije Celje (RRA Celje) je bila v letih 2004 in 2005
izdelana projektna naloga »Uvajanje in razvoj ekoturističnih centrov (ETC) Savinjske regije.
To bi bil prvi primer tovrstno organiziranega pristopa razvoja ekoturizma v državi. V prvi
fazi so načrtovani trije ekoturistični centri: Logarska dolina, Dvorec Trebnik in Podsreda.
Kasneje bi se jim naj pridružili drugi, odvisno od interesa in razvojnih opredelitev
posameznih lokalnih skupnosti. Smotrno je, da se Občina Mozirje vključi v ta projekt in se
nemudoma poveže z RRA Celje in nadalje z Mednarodno zvezo za ekoturizem (TIES). Bistvo
ekološkega turizma je ponovno odkrivanje narave – odgovoren popotnik jo želi občutiti in se
o njej nekaj naučiti in ne zgolj gledati. Želi si izkusiti svet domačinov (Uvajanje in razvoj…,
2004) . V Mozirju bi lahko razvili ekoturizem skozi moto zaščita okolja, gozdov, ptic in
gorskega sveta. Razvili bi ga v hribovitem delu v Šmihelu nad Mozirjem, kjer se nahaja
planinska koča ali kakšna vaška hiša, oziroma turistična kmetija in bi osredotočili ponudbo na
pastirstvo (večer s pastirji na planini ob ognju, šaljivih igrah, peki krompirja in ostalih
pastirskih jedeh). Uredili bi ovčarske hiše, kamor bi namestili goste. Na tak način bi turisti
spoznavali skrb za živali in rastlinstvo, pomagali bi pripravljati domače jedi, sodelovali bi pri
izdelavi ovčarskih sirov. To bi lahko sovpadalo s prireditvijo »Ovčarski sejem«, ki jo vsako
leto v mesecu avgustu priredijo domačini. Turisti bi imeli možnost ogleda divjih živali in
zaščitenih ptic ter obhod planin in Alpinetuma z možnostjo ogleda bližnjih kraških jam.
Lahko bi organizirali predavanja na temo zdravilnih zelišč in k prireditvi dodali še svečani
ovčarski ples. Na lokaciji, kjer bi se nahajala eko vas, bi prenesli »kozolce za seno« in bi
lahko uredili muzej na prostem, kjer bi organizirali večerne zabave za turiste (ovčarski ples).
Za vizijo razvojnega programa ekoturizma predlagam naslednji moto: Šmihel - ohranjanje
tradicionalnega načina življenja s čudovitim naravnim okoljem, z zaledjem parka alpskega
cvetja Alpinetum. Razpoznavni znak Šmihela je vsekakor ovca zaradi zelo dolge ovčarske
tradicije. Spominki bi lahko bili naslednji: pastirska palica, piščalka, ovčka. Darilni program,
ki bi se glede na tradicijo dobro prodajal pa posteljnina iz ovčje volne, ovčje kože, zdravilni
vzglavniki (razna zdravilna zelišča), razni pleteni, kvačkani izdelki in ročno poslikani prti.
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Možne oblike rekreacije in turizma v gozdnem prostoru v okolici Šmihela nad Mozirjem
Pri razvoju rekreacije in turizma v gozdnem prostoru je potrebno upoštevati naslednje vidike:
• propagiranje in spoznavanje narave, naravnega okolja in njegovih zakonitosti, ki so
pogoj za obstanek in ustrezen razvoj človeške družbe,
• uvajanje turistične in rekreacijske aktivnosti v gozdnem prostoru naj bo usklajeno s
težnjami po ohranjanju urejene kulturne krajine, kmetij in kmečkega človeka z
uveljavljanjem tistih oblik rekreacije in turizma, ki se dopolnjujejo z izrabo
kmetijskega prostora in dopolnjujejo dohodek kmečkega prebivalstva,
• iskati je treba tiste posebne oblike človekovega fizičnega in psihičnega udeleževanja,
ki so najprikladnejši in ustrezajo naravnim danostim, hkrati pa zadoščajo potrebam
vseh obiskovalcev ( Stanje dejavnosti trgovine…,1998):
Navedeni vidiki se prepletajo, upoštevati jih moramo tako pri pripravi razvojnih programov
kot pri neposrednem izvajanju rekreacijske in turistične dejavnosti. Po teh vidikih so pri
razvoju rekreacije in turizma na voljo naslednje oblike:
• hoja ali tek po označenih poteh (npr. okoli turističnih središč, turističnih kmetij,
pešpoti E6, planinskih poti),
• spoznavanje narave po tematsko urejenih poteh (npr. gozdne učne poti, ekološke,
naravovarstvene in geološke poti);
• določene športne aktivnosti na urejenih in označenih poteh ali prostorih (npr.
kolesarjenje, jahanje, vzletišča za padala, letenje z zmaji ...),
• aktivnosti v gozdnem prostoru, ki so vezane na nabiranje gozdnih plodov, zelenih
rastlin, lov in ribolov in
• urejeni prostori za krajše ali daljše bivanje v gozdnem okolju (npr. piknik prostori,
počivališča, kurišča, igrišča, obstoječe gozdarske in lovske koče, počitniške hiše).
Vse te oblike je treba povezovati tudi z različnimi potovalnimi cilji in izdelati ustrezne
programe za turistično ponudbo. Predlogi programov se nahajajo v podpoglavju 6.5.
7.3.2. Pospeševanje turizma
Potrebno je poudariti, da mora destinacijska organiziranost slovenskega turizma temeljiti na
zadostnih turističnih kapacitetah, tržno pomembnem številu turističnih ponudnikov,
prepoznavnih blagovnih znamkah, urejenih sistemih financiranja in razvitih tržno
marketinških aktivnostih (informacijski sistem, analize, promocija). Nov model
organiziranosti slovenskega turizma na lokalni in regionalni ravni predvideva tri ravni
organiziranosti (Hosting d.o.o, 2005). Za občino Mozirje bi bila najbolj primerna tretja raven,
ki govori, da je ta model primeren za manj pomembna in še nezadostno razvita turistična
območja, ki so del regionalne mreže in delujejo v okviru obstoječih regionalnih razvojnih
agencij. Občina Mozirje je (ne)zadostno razvito turistično območje (Golte in Mozirski gaj), ki
pa je hkrati sestavni del Zgornje Savinjske doline in nadalje Savinjske regije in deluje v
okviru obstoječe regionalne razvoje agencije SA – ŠA ORA.
Načini pospeševanja turizma v občini Mozirje
• Oblikovanje samostojne turistično-razvojne in marketinške lokalne organizacije
(Zavod za turizem), katere glavna naloga je povezovanje sedanje turistične ponudbe
občine v atraktivne turistične programe glede na potrebe tržišča, pripravljanje idejnih
razvojnih programov, širitev zunaj penzionske turistične ponudbe, opravljanje
informacijske dejavnosti in propagandne dejavnosti celovitega turističnega proizvoda.
• V turistično ponudbo je potrebno vključiti gostinske, trgovinske, prometne subjekte
družbenega in zasebnega sektorja, subjekte malega gospodarstva (domača obrt) in
turističnega posredovanja, ki so v občini že prisotni, pa tudi izven nje, ter subjekte s
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področja gospodarske infrastrukture in negospodarstva (banke, zdravstvo, kultura,
šport …)
Oblikovanje integralnega turističnega proizvoda s spoštovanjem načel skupnega dela,
to je z usmerjanjem razvoja turistične ponudbe, povpraševanja in povečanjem
kakovosti, boljši prodaji najraznovrstnejših proizvodov ter s tem znižanjem stroškov,
to je izboljšanju gospodarske uspešnosti.
S stalnim dopolnilnim izobraževanjem dvigniti nivo znanja vseh, ki delajo v turizmu.
Poleg sposobnih, strokovno usposobljenih in kreativnih kadrov, moramo dati
dejavnosti prioritetno mesto, stimulativno nagrajevati turistične kadre in jih dopolnilno
stalno izobraževati.
Združevati sredstva za investicijska vlaganja.
Združevati sredstva za turistično propagando in promocijska gradiva (turistično
informativne table, prospekte, plakate …).

7.4. TURISTIČNI MOTIVI, CILJNI TRGI IN CILJNE SKUPINE POTENCIALNIH
OBISKOVALCEV/TURISTOV OBČINE MOZIRJE
Na osnovi obstoječe turistične ponudbe, potencialov, priložnosti in splošnih trendov v
turističnem povpraševanju sem navedel turistične motive, ciljne trge in ciljne skupine turistov
(glede na motiv) ter opredelil pričakovanja, želje in potrebe ključnih ciljnih skupin. Na osnovi
dobro opredeljenih motivov in ključnih trgov je lažje oblikovati turistično ponudbo, ker
imamo osnovne informacije o strukturi gostov.
7.4.1. Možni motivi in oblike turistične ponudbe
Tabela 27: Možni motivi in oblike turistične ponudbe.
Motivi za prihod turistov
Oblike turistične ponudbe
Telesni (fizični) motivi
rekreacijski turizem zaradi telesne sprostitve
• obnavljanje fizičnih moči v stiku z
in počitka
naravo - rekreacija
športni turizem – določene discipline (alpsko
• šport
smučanje, teki na smučeh, lokostrelstvo…)
Duševni (psihični motivi)
rekreacijski turizem namenjen doživetjem – v
• beg iz vsakdanjega okolja, iz
prijetni družbi in v zanimivi ter privlačni
betonskih mest, hrupnega okolja
pokrajini
oblike
turizma
v
čim
bolj naravni (prvobitni)
• želja po miru, sprostitvi v naravi
pokrajini – nekatere turistične kmetije
• želja po drugačnih doživetjih
Kulturni motivi
izobraževalni in kulturni turizem (naravna in
• spoznavanje drugih pokrajin in
kulturna dediščina)
prebivalstvenih navad
kulturno-zgodovinski turizem (kulturna
• zanimanje za umetnost
dediščina)
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7.4.2. Ciljni trgi (nekaj primerov) in skupine turistov, glede na motiv za prihod, obliko
turistične ponudbe in značilnosti glavnih ciljnih skupin (pričakovanja, potrebe)
Izbor ciljnih emitivnih trgov temelji na:
• obstoječem obsegu turističnega povpraševanja po posameznem emitivnem trgu,
• bližini emitivnih trgov,
• velikosti, potencialu in trendih ciljnih emitivnih trgov in
• izboru turističnih proizvodov zanimivih/namenjenih za posamezen emitivni trg.
Ključni emitivni trgi so:
• Slovenija,
• Italija,
• Nemčija,
• Madžarska,
• Velika Britanija in
• Hrvaška.
Perspektivni emitivni trgi so:
• Nizozemska,
• Rusija,
• Belgija,
• Skandinavija,
• Turčija,
• Francija,
• Vzhodni trgi (Češka, Slovaška, Poljska, Ukrajina) in
• države bivše Jugoslavije (brez Hrvaške).
Njihova opredelitev kot ključni emitivni trgi temelji na obstoječem obsegu turističnega
povpraševanja. Trendi turističnega povpraševanja emitivnih trgov, rast števila nočitev in tržni
delež po posameznih emitivnih trgih, kažejo na stagniranje povpraševanja klasičnih evropskih
emitivnih držav in bistveno povečevanje turističnega povpraševanja tako imenovanih novo
nastajajočih emitivnih držav oz. trgov, ki jih predstavljajo Rusija, Vzhodno evropske dežele in
tudi Daljni vzhod. Turistični razvoj občine Mozirje pri prodoru na tuje emitivne trge mora
temeljiti na odprtosti in intenzivnih marketinških aktivnostih, na perspektivnih, potencialnih
emitivnih trgih, predvsem Nizozemski in Belgiji, Skandinaviji in Vzhodnih Evropskih trgih,
BIH, Srbiji in Črni Gori. Na obstoječih ključnih emitivnih trgih - Nemčiji, Italiji, Veliki
Britaniji, Hrvaški in domačem trgu se morajo izvajati nadaljnje marketinške aktivnosti
(kolikor dopuščajo finančna sredstva) s ciljem usmerjanja na specifične/želene motivacijske
segmente povpraševanja z višjo povprečno potrošnjo. Delež teh trgov in domačega trga bo na
račun povečevanja rasti novih potencialnih emitivnih trgov zagotovo upadel. Ciljne trge sem
določil na poznavanju splošnih trendov potovanj po Evropi, številu turistov v občini Mozirje
iz posameznih držav v preteklosti in na osnovi poznavanja turistične ponudbe občine Mozirje
z okolico.
V tabeli 28 navajam primere ciljnih trgov v Sloveniji z razlogi in glavnimi motivi zakaj
obiskati občino Mozirje. Glavni motivi se nanašajo predvsem na drugačnost pokrajine,
spremembo klime, aktivnega preživljanja prostega časa… Opredeljene so tudi potencialne
ciljne skupine z izbranih območij. Podobne motive in ciljne skupine bi lahko navedli za
mnoga območja s podobnimi geografskimi in kulturnimi značilnostmi. Na osnovi lastnega
poznavanja struktur posameznih skupin turistov sem navedel pričakovanja, želje in potrebe
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ključnih ciljnih skupin z vidika namestitve, aktivnosti in dodatne ponudbe (tabela 29).
Tabela 28: Ciljni trgi (nekaj primerov) in skupine turistov, glede na motiv za prihod, obliko
turistične ponudbe in značilnosti glavnih ciljnih skupin (pričakovanja, potrebe).
• Ciljni trgi v Sloveniji
pokrajina
PRIMORSKA

NOTRANJSKA

POMURJE

poglavitna mesta
Piran, Koper,
Izola, Portorož,
Ankaran, Nova
Gorica
Ljubljana

Murska Sobota,
Lendava,
Ljutomer, gornja
Radgona, Lenart

razlogi, glavni motivi
poleti: sprememba klime,
drugačna vegetacija
pozimi: zimski športi

ciljne skupine
samski pari, družine

beg iz »betonske džungle«, iz
hrupnega okolja, iskanje
sprostitve v naravi, samote,
rekreacije in športa v naravi,
drugačna arhitektura, domača
hrana, družba živali…
drugačna pokrajina, možnosti
za aktivnosti, ki jih v
njihovem okolju ni
(smučanje, planinarjenje,
gorsko kolesarstvo,…),
drugačna arhitektura,
kulinarika

poslovneži – sami ali
z družino, razna
društva, manjše
zaključene skupine
prijateljev…
društva, klubi,
družine

7.4.3. Pričakovanja, želje in potrebe ključnih ciljnih skupin
Tabela 29: Pričakovanja, želje in potrebe ključnih ciljnih skupin.
Pričakovanja, želje in
DRUŽINE
DRUŠTVA, KLUBI,
potrebe ciljne skupine/
ZAKLJUČENE DRUŽBE
ciljne skupine
NAMESTITEV
udobna namestitev: turistična udobna namestitev na enem
mestu: penzion, hotel,
kmetija, počitniška hiša,
kmečki turizem
apartma
AKTIVNOSTI
bolj individualne aktivnosti
skupinski športi/ rekreacija
DODATNE
izposoja koles, sank,
• prostor za
STORITVE/PONUDBA
smučarske opreme
shranjevanje
(smučarske) opreme
• urejeni športni tereni
in objekti, zabava
DRUGO
• možnost, da s seboj
pripeljejo svoje hišne
ljubljenčke
• udobna garderoba
• primerna cena
• zdrava domača hrana
• prostor za igro otrok
• domačnost, stik z
gostitelji
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7.5. TURISTIČNI PROGRAMI, KI PREDSTAVLJAJO
TURISTIČNO PONUDBO OBČINE MOZIRJE

KOMPLEKSNO

V zadnjih letih so na Turistično informativnem centru v Mozirje oblikovali nekaj primerov
izletov, ki jih navajam v nadaljevanju. Programe sem dopolnil ali zamenjal z drugimi,
nekateri so povsem novi. Pri oblikovanju turističnih programov sem upošteval kompleksnost
turistične ponudbe v občini Mozirje. Pri posameznih možnostih so navedeni samo nazivi
ogledov oziroma aktivnosti, ob koncu podpoglavja pa navajam tudi nekaj primerov »pravih«
turističnih programov. Programi so primerni za različne skupine turistov (glede na motiv
prihoda, starost turistov in na območje od koder prihajajo).
7.5.1. Enodnevni izlet (aktivnosti) po/v občini Mozirje
I. PRIMER
•
•
•
•
•
•
•
•

Mozirski gaj,
sprehod do mozirskega trga (Ogled trških stavb),
cerkev sv. Jurija,
ogled zbirke Mozirje in Mozirjani,
sledi prevoz do vasice Žekovec,
prevoz z gondolsko žičnico na planoto Golte,
ogled alpskega vrta Alpinetum in
kosilo na Golteh ali v gostilni Vid in podobno.

V I. PRIMERU manjka prigrizek na eni od turističnih kmetij, ki ponuja pristno domačo hrano
in pijačo. V ta program bi lahko vključili multivizijsko predstavitev občine (projekt
multivizije še ni odobren oziroma ni v nastajanju).
2. PRIMER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ogled Mozirskega gaja,
sprehod po mozirskem trgu,
ogled cerkve sv. Jurija,
ogled Zbirke Aleksandra Videčnika,
ogled zbirke Mozirje skozi čas,
prevoz do Nazarij,
ogled gradu Vrbovec - Muzej gozdarstva in lesarstva,
vožnja mimo Rečice ob Savinji (Tavčarjev dvor in sramotilni kamen),
kosilo v gostišču Atelšek v neposredni bližini Rečice,
postanek v Šport centru Prodnik (predstavitev kajakaštva in možnost plavanja) in
ogled cerkev sv. Frančiška Ksaverija v Radmirju

Predlagam, da se zgoraj naveden program poimenuje » Po poteh kulture in naravnih
znamenitosti« ali »Po poti zgodovine Mozirja z okolico«, kamor bi vključili še možen ogled
izdelave izdelkov domače obrti.
3. PRIMER
V okviru dodatne ponudbe bi se lahko organiziral izlet v Logarsko dolino, ki vključuje
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naravoslovno pot po Logarski dolini, imenovana »Pot po Logarski«.
4. PRIMER
Enodnevni izlet za otroke in mladino
• Ogled Mozirskega gaja (v poletnem času) in piknik v naravi s športno zabavnimi
igrami (Gozdna šola),
• ogled izdelovanja izdelkov umetnostne obrti (sami poskusijo izdelat kak izdelek, ki ga
lahko odnesejo domov)
• izlet z gondolo na Golte (v zimskem času organizirane igre na snegu), v letnem času
pa ogled Alpinetuma ( kosilo na Golteh),
• malica na kmečkem turizmu in ogled Brinevčega mlina,
• obisk adrenalinskega parka (še ne obstaja),
• vodne igre na reki Savinji in
• gorska učna pot.
5. PRIMER
Poldnevni izlet s konji – Turistična kmetija Levec v Lokah pri Mozirju – prosto jezdenje.
6. PRIMER
Doživite adrenalin v Mozirju (nekaj predlogov vseh aktivnosti, ki pa jih zaradi pomanjkanja
infrastrukture še ni možno izvajati):
• spust z motornimi zmaji,
• obisk »bodočega adrenalinskega parka« (projekt še ni v izdelavi)
• piknik v naravi v poletnem času in v zimskem času kosilo na enem od turističnih
objektov (Golte, Hotel Benda, Turistična kmetija Brinovec, Gostišče Vid …),
• rafting in kajakaštvo na reki Savinji v športnem centru Prodnik v Radmirju,
• paintball (potrebno je pridobiti investitorja, zaenkrat ta aktivnost ni možna),
• plezanje,
• vožnja z motornimi sanmi (določiti območje – verjetno Golte),
• nočna smuka (še ni možna),
• lokostrelstvo in
• lov na živali – v kolikor je dopustno, če bi se usmerili v eko vasi.
7. PRIMER
S kolesom na Golte
• Prevoz z nihalko na Golte,
• po poteh kolesarskega parka na smučišču Medvedjak (z zgornje postaje nihalke do
Žekovca, z Mozirske planine v Mozirje, Ljubno in Smrekovec ter povezava
kolesarskih poti s kolesarskim centrom v Logarski dolini in Črni,
• postanek na kakem kmečkem turizmu.
Kolesarske poti že obstajajo, vendar niso primerno označene. Načrt kolesarskih poti je na
TIC-u Mozirje, a še čaka na dokončno realizacijo.
Pohodništvo (na Smrekovec, Raduho, Komen, Menino, Travnik). Markirane so pohodniško- 82 -
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planinske poti na Dobrovljah in Golteh (E6).
Za pospeševanje obiska enodnevnih izletnikov je možnost predprodaje smučarskih kart na
Golteh po ugodnejši ceni za domačine, (prebivalce občine Mozirje in sosednjih občin),
študente in upokojence. Tako bi reševali problem manj obiskanih dni (smučišče Golte,
Mozirski gaj…)
Omenjene programa bi izvajal TIC Mozirje, oziroma novoustanovljeni Zavod za turizem.
Tovrstno delo bi moral opravljati usposobljen kader – imeti morajo licenco za turističnega
vodnika, kar pomeni, da morajo govoriti tuje jezike in poznati lokacijo vodenja. V letu 2004
je potekal tečaj za lokalne turistične vodnike v Zgornji Savinjski dolini. Izpit je opravilo 20
udeležencev, katerim so bile podeljene licence za lokalno vodenje v Zgornji Savinjski dolini.
Primeri »pravih«turističnih programov:
1. Enodnevni program po občini Mozirje
LEPOTE MOZIRJA Z OKOLICO
Ob odhodu iz Mozirja, 11.10.1894, je pesnik Anton Aškerc, ki je tu služboval, zapisal v
častno knjigo tole posvetilo:
"Mozirje, ti dika Savinjske doline, ostani ponos mi slovenske občine!
Kot tvoje planine uvek trdno mi stoj,
ko bije za dom in svobodo se boj."
Ob prihodu v Mozirje si bomo najprej pogledali Mozirski gaj. Mozirski gaj je nastal iz
zaraščene trške gmajne, "obogaten" z divjimi odlagališči smeti. Pridne roke krajanov so ob
strokovni pomoči slovenskih vrtnarjev dokazale, da je mogoče oskrunjeni del narave
domiselno spremeniti v cvetlični park. Na sedmih hektarih površine najde obiskovalec
parkovne zelenice, cvetlične grede, obilje okrasnih grmovnic, številne etnografske objekte z
opremo iz podeželskega življenja in obilico malih živali. Povzpeli se bomo na prekrasni stolp
Svea in si razgledali okolico. Po ogledu parka sledi krajši sprehod do mozirskega trga, ki se v
listinah prvič omenja leta 1318, že prej, leta 1146, pa se najde zapisano ime "Mosiri".
Ogledali si bomo tudi pomembne trške stavbe in se ustavili pri cerkvi sv. Jurija, ki je bila
omenjena že leta 1241. Stavba je bila že večkrat prezidana in povečana. V njej najdemo med
drugim tudi freske Matija Bradaška in Tomaža Fantonija. Sledi ogled zbirke Mozirje in
Mozirjani, ki ponuja na ogled kulturne dediščine Mozirja in življenja v njem. Na ogled je
pester slikovni in podatkovni material. Sledil bo prevoz do idilične vasice Žekovec, ki je
izhodiščna točka za gondolsko žičnico na planoto Golte. Planina Golte vas bo prevzela z
naravnimi lepotami krajinskega parka in čudovitim gorskim cvetjem, ki raste v najvišje
ležečem alpskem vrtu v Evropi. Planina je odlično izhodišče za krajše in daljše izlete,
pohodništvo, planinarjenje in kolesarjenje. Posebno privlačnost zagotovo predstavljajo jame
kraškega izvora. Pozimi pridejo na svoj račun smučarji in ljubitelji zimske idile, ki se lahko
prepustijo snežnim užitkom. Po krajšem sprehodu (30 min) si bomo ogledali najvišje ležeči
alpski vrt v Evropi (Alpinetum). Malo prostega časa v planinskem raju, potem pa se bomo
vrnili v dolino.
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2. Primer letaka, ki bi predstavljal turistično ponudbo v obliki turističnega programa
TURISTIČNO INFORMACIJSKI
CENTER MOZIRJE
vas vabi na enodnevni izlet po
Zgornji Savinjski dolini.
Dobrodošli v Mozirju!


Na parkirišču pred Mozirskim gajem vas bo čakal lokalni turistični vodnik, ki vas bo popeljal
na sprehod po edinstvenem parku cvetja.

Mozirski gaj je nastal iz zaraščene trške gmajne,
"obogaten" z divjimi odlagališči smeti. Pridne roke krajanov so ob strokovni pomoči
slovenskih vrtnarjev dokazale, da je mogoče oskrunjeni del narave domiselno spremeniti v
cvetlični park.
Na sedmih hektarih površine najde obiskovalec parkovne zelenice, cvetlične grede, obilje
okrasnih grmovnic, številne etnografske objekte z opremo iz podeželskega življenja in obilico
malih živali.

Po ogledu parka sledi krajši sprehod do mozirskega trga, ki se v listinah prvič omenja leta
1318, že prej, leta 1146, pa se najde zapisano ime "Mosiri".
V bližini trga je stal nekoč mogočen grad (Gradišče), o njem pa danes ni sledu.
Ogledali si bomo tudi pomembne trške stavbe in se ustavili pri cerkvi sv. Jurija, ki je bila
omenjena že leta 1241. Stavba je bila že večkrat prezidana in povečana. V njej najdemo med
drugimi tudi freske Matija Bradaška in Tomaža Fantonija.
Nadaljnja pot nas bo vodila do kulturnega "hrama", kjer bo sledil ogled Zbirke Aleksandra
Videčnika.

Aleksander Videčnik že od leta 1936 zbira knjižne in druge zanimivosti. V njegovi zbirki bomo
našli Dalmatinovo Biblijo (faksimile), primerke zanimivih molitvenikov, štiri knjige znamenite
Slave vojvodine Kranjske (faksimile), nekatera Cankarjeva dela (prvotiski), Častilno listino
Glasbene matice ljubljanskemu stolnemu kanoniku Janku Barletu, primerke bankovcev
cesarske Rusije ... Sprehodili se bomo nazaj do avtobusa, zapustili Mozirje in se podali na pot
proti toku bistre Savinje do Nazarij.

Nazarje so staro naselje, ki se je po drugi svetovni vojni močno razširilo. Na ozkem medvodju
med Savinjo in Dreto stoji grad Vrbovec, ki velja za najpomembnejši spomenik srednjeveške
arhitekture v Zgornji Savinjski dolini. Grad je menjal številne lastnike; med drugimi so ga
imeli v lasti tudi celjski grofje. V gradu si bomo ogledali na novo ustanovljeni Muzej
gozdarstva in lesarstva. Razstava nas popelje v čas olcerjev, furmanov, žagarjev in
splavarjev. Obuja pozabljena dogajanja, način življenja in delovne običaje preteklega časa.
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Seznanja nas tudi z delom mizarjev in tesarjev, poseben del pa je posvečen razvoju lesne
industrije v dolini.

Pot bomo nadaljevali mimo Rečice ob Savinji, ki se lahko med drugim pohvali s Tavčarjevim
dvorom in sramotilnim kamnom (pranger), do gostišča Atelšek, kjer si bomo privoščili
zasluženo kosilo. Gostišče vam nudi poleg odlične
hrane udobno bivanje v naravnem okolju, pod vznožjem zakrasele planote Golte, kjer je
pozimi prijazno in urejeno smučarsko središče z razgledom na prelepo Savinjsko dolino in
zasnežene Savinjske Alpe. Po kratki vožnji bomo doživeli nekaj novega, nenavadnega,
drugačnega!

Sledi postanek v Šport centru Prodnik, kjer se bomo na igrivi reki Savinji pod taktirko
izkušenih inštruktorjev naučili osnov kajakaške tehnike. Najbolj pogumni bomo skočili v vodo
in zaplavali.

Za konec pa si bomo ogledali še cerkev sv. Frančiška Ksaverija v Radmirju. Razstavne
vitrine omogočajo ogled izredno lepih in dragocenih mašnih oblačil, ki imajo zgodovinsko
vrednost, saj so jih cerkvi darovale ugledne osebnosti: cesarica Marija Terezija,
nadvojvodinja Magdalena, poljska kraljica Marija Jožefa… Vse to daje videz, da so takratni
evropski dvori med seboj tekmovali, kdo bo več prispeval v zakladnico radmirske cerkve.

Dobre volje in z željo, da še kdaj obiščete Zgornjo Savinjsko dolino, se boste poslovili od
svojega turističnega vodnika in zapustili dolino v lepem spominu.
V okviru dodatne ponudbe vas vabimo tudi
na Golte
in
v Logarsko dolino.
Planina Golte vas bo prevzela z naravnimi lepotami
krajinskega parka in čudovitim gorskim cvetjem,
ki raste v najvišje ležečem alpskem vrtu v Evropi.
Planina je odlično izhodišče za krajše in daljše izlete, pohodništvo, planinarjenje in
kolesarjenje.
Posebno privlačnost zagotovo predstavljajo jame kraškega izvora.
Pozimi pridejo na svoj račun smučarji in ljubitelji zimske idile, ki se lahko prepustijo snežnim
užitkom.
Verigo Alp, ki se raztezajo od Francije do Slovenije, zaključujejo Kamniško-Savinjske Alpe,
v katere se z zadnje strani zajedajo tri doline:
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krajinski park Logarska dolina, krajinski park Robanov kot in Matkov kot.
Turistično najbolj razvita je Logarska dolina,
kjer so poleg petih velikih kmetij locirani tudi turistični objekti:
hotel, kamp, penzion in planinski dom.
Posebnost ponudbe pa je naravoslovna pot po Logarski dolini, imenovana
Pot po Logarski.
Želimo vam obilo užitkov v
Zgornji Savinjski dolini!
Trajanje ogledov in aktivnosti na posameznih lokacijah:
Mozirski gaj: 1 ura
Zbirka Aleksandra Videčnika: ½ ure
Muzej gozdarstva in lesarstva: ½ ure
Šport center Prodnik: 2 uri
Zakladnica mašnih plaščev: ½ ure
Program je zgolj informativen, zato se bomo prilagodili Vašim željam in zahtevam!
7.5.2. Primer večdnevnega programa z vključitvijo ostalih turističnih zanimivosti v
okolici občine Mozirje
Primer programa:
•
•
•
•
•
•

•

ogled Mozirskega gaja in mozirskega trga, muzejske zbirke Mozirje in Mozirjani,
kosilo v gostilni Vid ali na Golteh, vzpon na Golte z nihalko, ogled Alpinetuma,
večerja, nočitev v hotelu Benda ali na Golteh;
zajtrk v hotelu ali na eni od turističnih kmetij (Brinovec), ogled Muzeja Vrbovec,
ogled samostanske knjižnice v Nazarjah, Veniše – kosilo, vožnja do Gornjega Grada
in ogled kulturnih znamenitosti Gornjega Grada (katedrala in štekl), večerja, nočitev;
zajtrk, ogled premogovnika Velenje in kopanje v Termah Topolšica, kosilo ali ogled
jame Pekel in Rimske nekropole v Šempetru in kopanje v termah Topolšica/Dobrna,
večerja, nočitev;
zajtrk, ogled Muzeja splavarstva in Sv. Frančiška Ksaverija z mašnimi plašči,
namestitev v Logarski dolini, kosilo, multivizija Solčavskega, večerja, nočitev;
zajtrk, spoznavanje Logarske doline, gozdna učna pot, kosilo, slap Rinka, vzpon na
Okrešelj, večerja, nočitev;
zajtrk, panoramska cesta, Snežna jama, vzpon na Raduho, večerja, nočitev;

zajtrk, Matkov /Robanov kot, cerkev Marije snežne v Solčavi …

Pomanjkljivost tega programa je, da se morajo turisti seliti iz enega hotela v drug hotel, kar je
zagotovo moteče. Programi se morajo sčasoma dopolnjevati oziroma izvzeti nekatere
ponudbe, saj se bo tudi turistična ponudba v občini in bližnji okolici spreminjala. Programe bo
potrebno prilagoditi potrebam in zahtevam ciljnih skupin, ki bodo prihajale na turistično
destinacijo občine Mozirje. Spremljati je potrebno trend turističnih potovanj, povpraševanj v
prihodnosti (naloga Zavoda za turizem).
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7.5.3. Primeri programov za naselje Šmihel nad Mozirjem (potencialno območje razvoja
eko turizma)
Predlogi: Šmihel malo drugače – predlog pustolovsko avanturističnih programov
•

Enodnevni izlet v Šmihel

Prihod v Šmihel. Najprej bomo obiskali pastirsko kočo, kjer nas bo pričakala
dobrodošlica z ovčjim sirom. Sledi nakup spominkov in daril v pastirski koči (še potrebno
oblikovati pravi spominek). V spremstvu pastirja se bomo odpravili na eno izmed planin.
Večji del dneva bomo preživeli na planini, v družbi pastirjev, ovc in jagenjčkov. Na
planini si bomo privoščili tudi jagnjetino pojedino. V pripravah boste sodelovali gostje, ki
se boste pomerili tudi v različnih spretnostih (razna pastirska opravila). Opravili bomo
pastirski izpit in krst novega pastirja. Nagrada: pastirsko žezlo. V poznih popoldanskih
urah vrnitev na eno izmed turističnih kmetij. Poročanje gospodarju o stanju na planini.
Večer pa bomo preživeli v družbi domačega muzikanta in s pokušanjem tipične
kulinarike.
• Pastirski vikend v Šmihelu
Prihod v popoldanskem času. Namestitev. Večer bomo preživeli na prostem (s pastirji,
ognjem, šaljive igre, pastirska hrana …). Naslednji dan se bomo odpravili na eno izmed
planin. Dan s pastirji na planini. Spoznavali in skrbeli bomo za živali, pripravili pastirsko
kosilo, izdelovali sir, ki ga boste lahko odnesli domov. Vrnitev v Šmihel. Sledi večerja in
ples na eni izmed kmetij. Tretji dan si bomo ogledali še razstavo starih fotografij, oblačil,
ovčarske hiše in se po želji sprehodili do Mozirske koče na Golteh (cca. 1,5 h).
• Lovska pustolovščina (vikend program)
Nočitev: na turističnih kmetijah
Prihod v petek popoldan. Namestitev. Skupna večerja z lovcem. Razgovor o nočni
pustolovščini, ki nas čaka (potrebne priprave, navodila). Ob dogovorjeni uri (pozno
ponoči ali v zelo zgodnjem jutranjem času) se bomo napotili v gozd. Doživeli bomo
življenje v gozdu ponoči; poslušali jutranje prebujanje ptic, opazovali živali, fotografirali,
snemali … Vrnitev v jutranjih urah. Zajtrk in počitek (ali ogled ovčarske hiše, razstave
fotografij…) do kosila. Po kosilu se bomo s konji odpravili na turno jahanje - spoznavali
bomo Šmihel na malo drugačen način. Večerja na turistični kmetiji in večer ljudskih
pesmi. Zadnji dan odhod do ene izmed lovskih koč na območju Šmihela. Pripravili bomo
divjačinski golaž in pripovedovali doživete zgodbe o takšnih in drugačnih lovčevih
doživetjih.
• Poletne počitnice v Šmihelu - aktivne počitnice (tedenski program)
1. dan: prihod, namestitev, dobrodošlica oziroma spoznavni večer pri gostitelju
2. dan: odkrivanje šmihelskega sveta: pohod po panoramski poti nad Šmihelom,
kulinarični večer (ponudba 1. kmetije);
3. dan: izlet na Golte (peš, z gondolo); botanika, poletna doživetja ekstremnih športov (po
želji), večer v eni izmed lovskih koč (lovska večerja, ponudba 2. kmetije);
4. dan: dan na kmetiji (sodelovanje pri raznih kmečkih opravilih: košnja, spravilo lesa) ali
dan s pastirji na planini. Večer ljudskih pesmi na kmetiji (ponudba 3. kmetije);
5. dan: kolesarjenje ali pohod po eni izmed označenih poti. Večer na prostem, ob ognju,
pripovedovanju doživetij, pečenju krompirja, šaljivih igrah (ponudba 4. kmetije);
6. dan: ogled razstave fotografij z naslovom: Šmihel skozi čas (razstava na eni izmed
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kmetij – ponudba 5. kmetije), nakup spominkov in daril ter ogled razstave fotografij, ki so
jih posneli turisti. Zvečer sledi ples na kmetiji, učenje starih plesov (ponudba 6. kmetije).
(Turiste povabiti, da ob koncu svojega bivanja podarijo eno izmed fotografij, ki so jih
posneli v času počitnic v Šmihelu. Ta razstava fotografij bi nastajala skozi celo leto.
Enkrat letno se opravi izbor najlepše fotografije; na prireditev se povabi vse, ki so
prispevali fotografije; zmagovalec dobi za nagrado vikend paket v Šmihelu in jagenjčka).
7. dan: aktivnosti po želji gostov, odhod.
Programi so zastavljeni kot doživetje avanture in aktivnih počitnic v hribovski vasici
Šmihel nad Mozirjem. Glede na to, da infrastruktura (turistično opremljena pastirska koča
…)v veliki meri zaenkrat še ne obstaja, bi bilo najprej potrebno zgraditi in posodobiti
turistično infrastrukturo in označiti kolesarske in druge poti. Na začetku bi bilo potrebno
pridobiti nekaj dovoljen za izvajanje tovrstnih aktivnosti in izpostaviti dobro organizacijo
programov. Pri izvajanju programov bi morala sodelovati društva in posamezniki (lovsko
društvo, pevske skupine, pastirji…). Programi so primerni za ljudi iz urbanih okolij, ob
ustreznem izvajanju pa bi bili glavna ciljna skupina predvsem tujci.
7.6. PREDLOGI RAZVOJA NOVIH TURISTIČNIH PROGRAMOV, DOGODKOV IN
PROJEKTOV ZA DOPOLNITEV TURISTIČNE PONUDBE
Na osnovi analize turistične ponudbe občine Mozirje, SWOT analize turizma v občini,
predlogov kvalitativnih in kvantitativnih kazalcev, sodobnih turističnih trendov, glavnih
usmeritev turizma v občini, glavnih emitivnih trgov in turističnih motivov sem oblikoval
predloge novih turističnih programov, dogodkov, projektov, atrakcij …, ki bi bili povod za
uresničitev predlaganih strateških ciljev (poglavje 5) in bi izboljšali turistično ponudbo
občine. Ponudba bi bila primernejša za večjo število ciljnih skupin, povečali bi delež »turizma
doživetij«, »aktivnih počitnic« in »podeželskega turizma«. Na ta način bi povečali število
obiskovalcev/ turistov in nočitev in trend turizma v občini preusmerili iz izletniškega v
stacionarni turizem. Nekateri programi so oblikovani tako, da se jih da realizirati v zelo
kratkem času in brez posebno velikih finančnih sredstev (le z dobro voljo), drugi pa za
realizacijo zahtevajo dlje časa in večje investitorje. Pri posameznih predlogih so podane
konkretne rešitve.
.
Predlogi:
1. Organizirali bi foto natečaj pod vodstvom znanega fotografa (npr Matevža Lenarčiča)
za izbor najlepše fotografije neokrnjene narave na določeni lokaciji občine Mozirje
(npr.: Alpinetum). Natečaj bi podprli sponzorji, hkrati bi natečaj dobro podprli z
ekonomsko propagando, da bi bila zadeva dokaj odmevna po celotni Sloveniji. Ker se
vsako leto (v Sloveniji) organizirajo različni večdnevni foto natečaji, je potrebno
pridobiti informacije kdo jih financira (Javni sklad za kulturne dejavnosti,...) in
preusmeriti organizacijo v občino Mozirje. Sodelujoče bi nastanili v prenočitvene
kapacitete na Golteh, celoten projekt pa bi podprli s predstavitvijo občine in
dopolnilnimi kulturnimi delavnicami. Običajno prejmejo najboljše fotografije denarne
nagrade, kar je velika motivacija za prijavo na natečaj. Fotografije bi bile podkrepljene
z dodatnim razmišljanjem in zapisi fotografov, kar bi kasneje lahko uporabili za
oblikovanje »gesla« turistične destinacije občine Mozirje. Prav tako bi lahko nadalje
uporabili fotografije za oblikovanje kvalitetnih katalogov o neokrnjeni naravi v občini.
Celotna zbirka bi lahko bila stalna in izobešena na izbrani lokaciji občine. Podobno bi
lahko organizirali likovne kolonije, njihovo organizacijo pa bi lahko prevzelo kulturno
društvo likovnih ustvarjalcev Zgornje Savinjske doline »Gal«.
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2. Ministrstvo za gospodarstvo razpisuje sofinanciranja za ureditev mladinskih hotelov
(nastanitvenih kapacitet s skupnimi ležišči in skupnimi sanitarijami). Pogoj je, da
prijavitelj na razpis vloži določen delež finančnih sredstev sam, določen delež pa se
financira iz razpisa. Prav tako je pogoj za prijavo na razpis ureditev mladinskih
hotelov v že obstoječih kapacitetah, ki bi se lahko preuredili v ta namen (Gostilna
Kozorog v Mozirju…). V tem primeru bi se povezali z RRA v Celju, ki bi posredoval
vse natančnejše podatke in pomagal ali izvedel prijavo na razpis. Na tak način bi
pridobili več prenočitvenih kapacitet. Istočasno bi pridobili ciljno skupino mladih in s
tem bi pritegnili več tujih gostov.
3. Glede na obstoječa športna igrišča in športno dvorano v šoli bi se lahko povezali z
Olimpijskim komitejem Slovenije za šport in drugimi športnimi društvi,
organizacijami in zavodi ter bi jim ponudili možnost intenzivnih priprav športnikov v
občini Mozirje (npr. nogometaši). Prav tako, pa bi lahko organizirali intenzivne
priprave športnikov na snegu. Namestili bi jih lahko na bližnji lokaciji igrišč npr.:
Hotel Benda, kjer bi imeli nastanitev in del gostinske ponudbe. Drugi del gostinske
ponudbe bi jim lahko organizirali na turistični kmetiji ali v gostišču. Za organizacijo
priprav smučarjev in bi bilo potrebno predhodno primerno urediti smučarske proge
(za določene organizacije tekmovanj obstajajo predpisi, ki pa jih smučišče Golte
trenutno ne dosega). V povezavi z delujočimi športni društvi in Športno zvezo v
Mozirju bi se organizirala raznovrstna športna tekmovanja v različnih panogah, ki bi
bila organizirana na širšem nivoju. V Mozirju obstaja plan gradnje športne dvoranevečnamenskega športnega prostora (namenjen tudi koncertom in ostalim raznovrstnim
prireditvam), kar bi lahko omogočilo treninge športnikov tudi v primeru slabega
vremena.
4. Organizirali bi šole v naravi (v letnem in zimskem času) s primerno podprtim
programom in nastanitvijo v šotorih (»Gozdna šola«) ali obstoječih prenočitvenih
kapacitetah. V tem primeru se je potrebno povezati s šolami in Ministrstvom za
šolstvo. Del teh programov že izvajajo. Povezali bi se z društvi Skavtov (že obstaja –
bivanje v župnijskem domu v Šmihelu in v župniji v Mozirju) in jim ponudili prostor
za postavitev šotorov. Primerni lokaciji za postavitve šotorov, bi lahko bili prostor na
Golteh in »Gozdna šola«. Prostor »Gozdna šola« bi primerno uredili, hkrati pa bi
lahko na tem prostoru uredili javni prostor za piknik. Glede na to, da na tej lokaciji že
šotorijo, bi bilo potrebno prostor očistiti, povečati prostor za kampiranje, posodobiti
sanitarije in obnoviti športna igrišča. Postaviti je bilo potrebno klopi in kurišča za
peko, sanitarije in koške za smeti. Poskrbeti je potrebno tudi za senco. Prostor bi bilo
potrebno nadzorovati, predvsem kurišča in skrbeti za red in čistočo. S piknik
prostorom bi privabili tudi enodnevne goste, ki bi zagotovo potrošili še kakšen tolar
več tudi na drugih turističnih točkah v občini. Prostor bi lahko uporabljali za namen
dodatne animacije gostov, ki že bivajo v prenočitvenih kapacitetah. Kot sem opazil, se
gostje, ki bivajo v šotorih »Gozdne šole«, kopajo v bližnji Savinji, zato predlagam, da
se uredi pot od kampirnega mesta do reke Savinje, kjer se lahko turisti kopajo ter uredi
nabrežje reke, ki bi bilo primerno za sončenje. Seveda pride ta predlog v poštev le v
poletnem času. Za zimski čas predlagam, da se uredi sodoben prostor za kampiranje z
vsemi potrebnimi priključki, namenjen ciljni skupini višjega sloja. Potrebno bi bilo
razmisliti o primerni lokaciji in najti primernega investitorja. Predlagam, da bi bil
investitor družba Golte d.o.o., kamping prostor bi lahko bil ob vzponu na Golte –
naselje Žekovec. Turisti bi imeli možnost vzpona na Golte z nihalko, prav tako pa bi
imeli možnost obiska turističnih točk v Mozirju in okolici. Prostor za kampiranje bi

- 89 -

Andrej Klemenak

Možnosti razvoja turizma v občini Mozirje

moral delovat v vseh letnih časih. Tako bi si zagotovili stacionarne goste (ciljna
skupina: Nizozemci, Belgijci, Nemci, Švedi, Norvežani…). Sodoben kamp mora
vsebovati recepcijo, več ločenih in ogrevanih sanitarnih objektov (WC, tuši), ustrezno
razporejene priključke za elektriko, namenski objekt za pranje posode, pralni in sušilni
stroj, oskrbovalno postajo, trgovino z živili ter okrepčevalnico. Zraven sodi dodatna
ponudba za turiste: otroška igrišča, igrišča za odbojko, košarko, namizni tenis,…
(oblike športov tudi v pokritih prostorih v primeru slabega vremena) Cilj sodobno
urejenega kampa mora biti pridobitev »Modre zastave«, ki je simbol visokega
ekološkega standarda in dobre sanitarne urejenosti.
5. V poletnem času bi lahko organizirali eno ali večdnevni koncert za mladino. V
vstopnico za koncert bi zaračunali tudi kampiranje v »Gozdni šoli«. Hkrati bi lahko
dogajanje popestrili z raznovrstnimi delavnicami (izdelovanje izdelkov iz lesa, učenje
na igralne inštrumente …), za katere bi interesenti doplačali ali pa bi to zaračunali tudi
v stopnico za koncert. Seveda mora biti koncert namenjen širši javnosti, ki ji bo
motivacija koncert znane skupine in pa tudi možnost prenočitve v šotorih. Vse skupaj
mora biti dobro marketinško podprto.
6. Smiselno bi bilo razmisliti o možnosti ureditve adrenalinskega parka na poti med
Mozirskim gajem in »Gozdno šolo«. S tem bi zopet pridobili novo animacijo, ki bi
pritegnila tako enodnevne goste kot tudi stacionarne goste v smislu dodatne ponudbe.
Prostor je primerno oddaljen od naselja za tovrstno zabavo, hkrati pa mora biti dovolj
oddaljen od prostora, kjer bivajo gosti v šotorih, da jih ne bi motil vrišč obiskovalcev
adrenalinskega parka.
7. Občina Mozirje in Turistični društvi morajo skrbeti za olepšavo celotne občine. Kot
primer navajam organizacijo le tega v določenih drugih občinah: del finančnih
sredstev občinskega proračuna namenijo nakupu cvetja, s katerim primerno uredijo
cvetlične grede, občanom pa ponudijo nakup cvetja po bistveno ugodnejši ceni, da si
lahko s cvetlicami okrasijo domove, domačije in stanovanja. Glede na to, da je občina
Mozirje zelo poznana po Mozirskem gaju, bi bilo smiselno, da se prijavi na
tekmovanje Najlepše urejenih krajev v Sloveniji ter pridobi naziv cvetličnega mesta
(primer Slovenske Konjice).
8. Občina Mozirje vsako leto tekmuje v kategoriji »Najlepše urejenega izletniškega kraja
v Sloveniji« in je bila leta 1996 in 1998 med najboljšimi. Morali bi delati v tej smeri,
da bi bili zopet uspešni, saj je to dobra reklama za občino. Turistična društva bi lahko
organizirala tekmovanja za najlepše urejene domove in na tak način dodatno
vzpodbudila krajane k prispevku za lepše urejeno in čistejšo občino Mozirje.
9. Turistična zveza Slovenije in Združenje spominkarjev Slovenije, v sodelovanju z
Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije, STO-jem in
Pospeševalnim centrom za malo gospodarstvo vsako leto organizirata javni natečaj za
izbiro najboljših slovenskih turističnih spominkov. Glede na to, da občina Mozirje
nima svojega uveljavljenega spominka, ki bi bil prepoznaven in izviren in bi
predstavljal kulturno in naravno dediščino ter sodobno ustvarjalnost, turistične
dejavnosti, turistični kraj ter značilnosti regije, bi bilo smiselno, da se objavi natečaj.
Aktivnosti glede natečaja mora voditi bodoče ustanovljen Zavod za turizem v
sodelovanju z Obrtno zbornico Mozirje (morda bi lahko kot spominek uporabili
pastirja z ovco ali belega zajca).
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10. Turisti potujejo k »tovarni« z namenom »konzumiranja« produkta. Obstoječi
proizvodni obrati – predvsem podjetje Elkroj, bi lahko oblikovalo kolekcijo, ki bi bila
primerna ponudba gostom, ki se nahajajo v občini. V sled tega bi organizirali
tovarniško prodajo. To bi lahko bila ena izmed izletniških točk – obisk tovarne Elkroj
z možnostjo nakupa njihovih izdelkov.
11. Glede na obstoječo Evropsko pešpot E6 je potrebno venomer skrbeti za urejeno in
čisto pot, urediti primerne označbe, klopi in koše za smeti. Skrb za to bi lahko
prevzela Planinsko društvo Mozirje in Planinsko društvo Rečica ob Savinji v povezavi
s Planinsko zvezo Slovenije.
12. V času razstave cvetja v Mozirskem gaju bi organizirali »cvetlični ples« (dekleta
obdana s cvetjem). To bi bila celodnevna prireditev, da bi imeli obiskovalci
Mozirskega gaja motiv, da se zadržijo v občini in tako potrošijo kak tolar več.
Prireditev bi bila podprta s kulturno zabavnim programom, hrano in glasbo. Smiselno
bi bilo razmislit o večdnevni prireditvi (primer Pivo in cvetje v Laškem).
13. Ob Mozirskem gaju je mali ribnik, ki bi ga lahko preuredili v prostor za piknik s
primerno gostinsko ponudbo. Obiskovalci bi si lahko sami nalovili ribe, katere bi jim
gostinski ponudnik pripravil na krožnik. Ob prijetnem vonju iz bližnjega ribnika, se
obiskovalci zagotovo ne bi obotavljali, da bi kaj pojedli. Pred Mozirski gajem bi
postavili šotor, kjer bi ponujali jedi z žara, narezke s savinjskim želodcem in ostalo
gostinsko ponudbo. Dogajanje bi popestrili z živo glasbo. Morda bi razmislili tudi o
prodaji savinjskega želodca, ki bi lahko obiskovalci kupili za domov.
14. V času razstave Mozirskega gaja, bi bilo potrebno, da ob vhodu v park prodaja
vstopnice oseba, ki govori več tujih jezikov – morda oseba iz TIC-a, ki bi hkrati
vsakemu obiskovalcu ob prodaji vstopnice v roke potisnila informativno-propagandni
material občine Mozirje in mu po potrebi svetovala, kaj si lahko še dodatno ogleda v
Mozirju. Ker ima Mozirski gaj namen preurediti vstopni prostor, bi lahko le-tega
uredili na način, da gre obiskovalec ob odhodu skozi prostor, kjer se prodajajo
spominki in tako bi obiskovalca vzpodbudili, da bi kupil kakšen spominek. Morda bi
bilo smiselno razmisliti, da se lokacija TIC-a pred Mozirskim gajem preseli v isti
prostor, kot se prodajajo vstopnice.
15. Predlagam, da se dodatno oblikuje izletniški program, ki bi v ceni vstopnice za ogled
razstave v Mozirskem gaju že vseboval vodeni izlet po Mozirskem gaju in nadalje po
Mozirju (sprehod do mozirskega trga, ogled cerkve sv. Jurija, ogled zbirke Aleksandra
Videčnika, ogled zbirke Mozirje skozi čas, kosilo v Hotelu Benda, možnost izleta z
nihalko na Golte in kosilo na Golteh …). Tak program je možen le v primeru tesnega
sodelovanje Mozirskega gaja s TIC-em in Zavodom za turizem. Program bi morali vsi
aktivno tržiti. Ponuditi ga je treba društvom upokojencev, turistično-kulturnim
društvom, šolam, botanikom …
16. Glede na to, da se na Golteh nahaja kar nekaj kraških jam, bi bilo smiselno, v kolikor
bi to bilo mogoče, primerno urediti neko jamo v katero bi lahko namestili skupino
ljudi in jim z multivizijo (podprto z avdio video sistemom) predstavili občino Mozirje.
Razpolagati je potrebno s primernim materialom (video posnetkom v več jezikovnih
različicah) in opremo, kar pa je dokaj velik finančen zalogaj. V kolikor bi ta
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predstavitev bila na Golteh v eni od jam, bi lahko turiste z gondolo peljali na Golte,
jim predstavili turistično destinacijo Mozirje na edinstven način v Sloveniji in jim
zraven ponudili gostinsko storitev na Golteh ter ostale atrakcije (ogled Alpinetuma,
organizacija športno-zabavnih iger, obisk turističnih kmetij,…). Tak način
predstavitve bi se lahko izvajal tudi na kateri drugi za to primerni lokaciji - kino
dvorana v Mozirju.
17. Potrebno je določiti junaka, ki se navezuje na Alpinetum (ali kakšno drugo turistično
atrakcijo) in temu primerno razviti zgodbo, da bo ogled Alpinetuma bolj zanimiv ali
pa junaka, ki bi se navezoval na predlog za razvoj ekoturizma v Šmihelu nad
Mozirjem. Predlog je že bil podan, da bi to bil Kralj Matjaž – »Po poti Kralja
Matjaža« (idejna zasnova Cvetka Goličnik), ki pa ni najbolj primerna. Menim, da bi
bilo smiselno poimenovati kakega pastirja.
18. Morda bi bilo smiselno uvesti avtobuse (sobote in nedelje), ki bi vozili iz Celja in
Velenja na enodnevni izlet na smučanje na Golteh. V začetku »mini buse«, da se vidi
odziv, seveda pa je potrebno zadevo primerno podpreti s propagando.
19. V občini primanjkuje otroških igrišč, kjer bi lahko starši svoje otroke prepustili igri in
zabavi, sami pa bi se lahko sprostili. Morda bi otroško igrišče naredili ob kakem
večjem gostinskem lokalu (primer turistična kmetija Korošec).
20. V Mozirskem gaju trenutno stojijo žaga, kovačnica, mlin in čebelarstvo. Pospeševati
bi morali razvoj domače obrti (izdelovanje izdelkov iz gline, rezbarstvo, kamnoseštvo,
glažuta …), saj je trenutna ponudba premalo pestra - ni dogajanja. Ogled slednjega za
sodobnega turista ni dovolj, želi si ogledati in morda tudi sam poskusiti izdelavo
kakega izdelka. V programe je potrebno vključiti tudi predstavitev izdelave izdelkov
domače obrti. V projektu CRPOV je navedenih nekaj možnosti: kot odprte delavnice
na kmetijah.
• Zagradišnik – košare
• Slemenšek – obdelava lesa
• Kosmač – pletenje, kvačkanje, risanje na platno
• Pavel Golnik –tkanje
• Jesevnik, Potočnik, Hriberšek – cepljenje šiklnov (lesa) in prikaz pokrivanja
streh
• Napačnik – pokrivanje s slamo
Zgoraj omenjeni so razporejeni na različnih lokacijah, zato bi jih bilo smiselno povezati na
neko določeno strnjeno lokacijo (npr. Šmihel nad Mozirjem).
7.7. VIZIJA RAZVOJA TURIZMA
Vizija razvoja turizma opredeljuje usmeritev razvoja turizma in turistične destinacije občine
Mozirje. Strateška vizija dolgoročnega razvoja turistične destinacije Občine Mozirje mora
vključevati izzive in spremembe, ki jih prinaša globalizacija, temeljiti na mednarodni
prepoznavnosti, konkurenčnosti ponudbe, urejenosti okolja in trajnostnem razvoju.
Turistična destinacija občina Mozirje bo postala bolj mednarodno prepoznavna predgorska
turistična destinacija, locirana v privlačni predalpski pokrajini. Še bolj se bo uveljavila kot
vhodna postaja v zaokroženo turistično območje Zgornje Savinjske doline. Dinamična in
atraktivna bo nudila gostom nepozabna doživetja in sprostitev, v dotiku s pravljično belimi in
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zelenimi vedutami narave, v objemu gostoljubnih in zadovoljnih ljudi ter pristnosti kraja.
Občina Mozirje kot cvetoča, kulturno - turistična destinacija, s ciljem ohranjanja
tradicionalnega načina življenja in ohranjanjem čudovitega naravnega okolja.
Ključni atributi opredeljene vizije so:
• dobre naravne danosti,
• urejenost okolja in skupne komunalne infrastrukture in opreme kraja,
• potenciali znanja, usposobljenosti in podjetniške inovativnosti ljudi,
• medsebojna povezanost in sodelovanje turističnih ponudnikov, javnega, zasebnega in
civilnega sektorja,
• vzpostavljena in urejena turistična infrastruktura (namestitve, gostinstvo, športna
infrastruktura, infrastruktura namenjena zabavi in prireditveni prostori),
• oblikovani programi in ponudba, ki se nanaša oz. je tesno povezana z vzpostavljeno in
urejeno turistično infrastrukturo in
• ustrezna razvitost podpornih storitev in drugih dejavnosti (trgovina, prevozi, banke…).
7.8. TURIZEM V OBČINI MOZIRJE V PRIHODNJE
Glede na to, da je turizem dejavnost prihodnosti, želim predstaviti nekaj možnosti
komplementarne funkcije turizma na področju brezposelnosti, izobraževanja mladih,
delovanja društev, kmetijske dejavnosti, malega gospodarstva in predstaviti delovanje turizma
v občini Mozirje v prihodnje.
Pri problematiki brezposelnosti je potrebno ukrepati takoj, primerno je, da se omogoči
prekvalifikacija brezposelnih, ki nimajo primerne in zadostne izobrazbe za delo v turizmu.
Prav tako je smiselno, da se organizira dodatno izobraževanje (tuji jeziki, etični kodeks v
turizmu…) Izobraževanje bi moralo zajeti tako delovno silo v posameznih turističnih
organizacijah, na turističnih kmetijah kot tudi osebe (zaposleni v javnih sektorjih), ki nimajo
posrednega stika s turisti.
Problem pomanjkanja delovne sile s primernim znanjem, izobrazbo in izkušnjami za delo v
turizmu, lahko na srednji rok odpravimo tako da bi začeli mlade v osnovnih šolah usmerjati v
turizem. V obliki fakultativnega krožka, skozi razna tekmovanja (Znanje, Mladi in turizem,
Turizmu pomaga lastna glava, Več znanja za več turizma …) in delavnice, je potrebno že
osnovnošolce učiti o pomembnosti razvoja turizma v občini. S tem bi pripomogli, da se bo
več otrok odločalo za nadaljnje šolanje (srednje šole in fakultete) v turizmu. V tem konceptu,
mora nalogo prevzeti OŠ (Mozirje, Rečica ob Savinji) v povezavi s turističnima društvoma
Mozirje in Rečica ob Savinji. Turistični društvi se morata povezati s Turistično zvezo
Slovenije, ki prav tako omogoča tovrstna izobraževanja na področju turizma. Občina Mozirje
in Zavod za zaposlovanje v Mozirju bi se povezala z Ministrstvom za šolstvo in šport ter
redno spremljala njihove razpise za sofinanciranje na področju izobraževanja. Na OŠ v
Mozirju in na Rečici ob Savinji sicer obstaja turistični krožek in se otroci pogosto že
udeležujejo tekmovanj.
Obstoječe sprehajalne in kolesarke poti je potrebno venomer čistiti in opremiti s koši za smeti
ter primernimi označbami. Skrb za to bi lahko prevzel Komunalni zavod v kombinaciji z
»javnimi delavci«. Načrt novih kolesarskih poti je potrebno čim prej realizirati, saj je projekt
izdelan že nekaj let.
Občina Mozirje in vsa delujoča društva morajo navezati čim več stikov za »pobratenje« z
drugimi občinami oziroma društvi ter z njimi graditi partnerske odnose. Tak primer je društvo
Pust Mozirski, ki je v združenju evropskih Karnevalskih mest (pobratenje z mestom Novi
Vinodolski že funkcionira). Na omenjen način se občina promovira ter odpira vrata za
možnost prijave na različne razpise tovrstnih financiranj iz skladov Evropske unije. Določeni
razpisi za sofinanciranje so t.i. zrcalni projekti, kar pomeni, da občina iz Slovenije sklene
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partnerski odnos s podobno občino v drugi državi in izvede enak projekt, kot ga je že
predhodno realizirala »partnerska občina«. Glede na to, da leži občina Mozirje v Savinski
regiji ima le ta možnost črpanja sredstev Evropske unije v primeru, da se poveže z občinami v
Madžarski, Avstriji in Hrvaški. V sled tega se mora občina Mozirje in bodoče ustanovljen
Zavod za turizem povezati s »SA-ŠA« regijo in »RRA Celje«, da bosta lahko uspešno in
učinkovito izvajala projekte.
Po zakonu se morajo vsa delujoča društva v občini Mozirje vsako leto prijaviti s svojimi
aktivnostmi na razpis za pridobitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna. Za to
ustanovljena komisija s točkami ovrednoti posamezne aktivnosti in temu primerno se dodelijo
finančna sredstva. Konec koledarskega leta se preveri poraba finančnih sredstev teh društev in
realizacija aktivnosti, ki so bile prijavljene na razpis. V kolikor določene aktivnosti niso bile
realizirane je smiselno zmanjšati finančna sredstva temu društvu oziroma obratno. Na tak
način ima občina natančen pregled nad delovanjem društev in porabo finančnih sredstev,
istočasno pa jih motivira za njihovo prizadevnejše delovanje. Društva morajo biti med sabo
povezana in usklajena glede prireditev, kar bi moral usklajevati bodoče ustanovljen Zavod za
turizem. Naloga zavoda je, da na tak način povezuje delovanje društev in izdela koledar
prireditev ter njihovo ponudbo v občini ter jih posreduje turistom in obiskovalcem kot
dodatno atrakcijo. Navajam nekaj možnosti prireditev društev, ki bi jih lahko izvajala (truditi
se morajo za organizacijo na regionalnem, nacionalnem ter meddržavnem nivoju, v kolikor
jim bodo to dopuščala finančna sredstva):
• Lovski družini Rečica ob Savinji in Mozirje - organiziranje lova
• Kinološko društvo Zgornjesavinjske doline - tekmovanje v dresuri psov, razstava psov
• Lokostrelski klub Mozirje - tekmovanje v lokostrelstvu
• Tenis klub FOR – TEN in Tenis klub Melavc - tekmovanje v tenisu
• Strelsko društvo Mozirje - tekmovanje v streljanju
• Športno društvo »Gneč«, Športno društvo »Gmajna« Varpolje, Športna zveza Mozirje
in ŠD Mozirje - tekmovanje v raznovrstnih športnih igrah
• Ribiška družina Mozirje - tekmovanje v ribolovu
• Turistični društvi Mozirje in Rečica ob Savinji – akcija pomladansko čiščenje okolja
Društva bi lahko turistom omogočila raznovrstne tečaje učenja posameznih aktivnosti in si s
prodajo kart zanje pridobila nekaj finančnih sredstev. Nekaj društev delno že izvaja zgoraj
predlagane aktivnosti (Ribiška družina Mozirje-prodaja kart za ribolov na reki Savinji in
podobno), vendar premalo intenzivno. Hkrati naj bi društva omogočala izposojo opreme za
izvajanje določenih aktivnosti, da bi se lahko turisti (ki že imajo znanje, a s sabo na dopustu
nimajo opreme) ukvarjali s tovrstnimi aktivnostmi. Turistična društva in Zavod za turizem naj
bi celovito spremljali turistična dogajanja v svojem kraju in poskrbeli, da bo prispevek
prostovoljnega dela društvenih delavcev ustrezno ovrednoten, objavljen in upoštevan. Zavod
za turizem mora društvom postaviti iztočnice za konkretne naloge, da bodo le-te še v večji
meri pobudnik in organizator prireditev in izletov ter dogajanj v sami občini Mozirje, da
turistom ne bo niti za trenutek dolg čas.
Kmetijsko svetovalna služba Mozirje in kmetijska zadruga Mozirje morata aktivno pomagati
turističnim kmetijam in ostalim kmetom iskati možnosti za razvoj in širitev. Aktivno se
morajo povezati z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter s Kmetijsko
gospodarsko zbornico Slovenije. Primerna predavanja na področju ekokmetovanja in
ekoturizma bi lahko predavali strokovnjaki iz Združenja turističnih kmetij Slovenije, Inštituta
za trajnostni razvoj, RRA Celje, Društva za razvoj slovenskega podeželja in Ministrstva za
gospodarstvo - direktorata za turizem. Le ti bi udeležence primerno usmerjali v dajanju pobud
in predlogov, v aktivnem partnerstvu pri prijavljanju certifikacijskih projektov na
najrazličnejše evropske in nacionalne agencije, institucije, programe (npr. strukturni skladi –
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znotraj le-teh je tudi Pobuda skupnosti INTERREG, nacionalni razpisi, lokalni razpisi …).
Kmetijsko - svetovalna služba in kmetijska zadruga Mozirje se morata povezati z
Informacijskim centrom Delegacije evropske komisije v Sloveniji, saj slednji razvijajo
projekte »Gorska območja in razvoj kmetijstva«, »Slovensko kmetijstvo v EU« in »Turistične
kmetije«. Preko teh programov je možno črpat finance iz evropskega sklada za kmetijstvo.
Območna obrtna zbornica Mozirje mora omogočat pogoje za razvoj zasebnega sektorja in
malega podjetništva, zato se mora aktivno povezati z Območno gospodarsko zbornico Celje in
Gospodarsko zbornico Slovenije, s Pospeševalnim centrom za malo gospodarstvo in z
Ministrstvom za gospodarstvo - direktoratom za turizem. Slednji napovedujejo v novi
»Strategiji razvoja turizma v Sloveniji 2007-2012«, ki je še v izdelavi, veliko pozornost
razvoju srednjih in manjših turističnih podjetij. Na tak način bodo vsi zainteresirani
pravočasno obveščeni o možnostih širitve oziroma ustanovitve turističnih podjetij. Tu se kaže
predvsem možnost za ureditev obstoječih gostinskih obratov na višji nivo kvalitete (urejenost
lokalov, pestra in pomembna kulinarična ponudba), česar v občini bistveno primanjkuje.
Projekt mora voditi Območna obrtna zbornica Mozirje v sodelovanju z Gospodarsko
zbornico. Prav tako bi bilo smiselno, da bi slednji organizirali raznovrstne izobraževalne
seminarje in posvete s strokovnjaki tako za vsako sekcijo posebej in bi tako širila znanje in
kakovost na vseh ravneh turistične ponudbe. Pomembno vlogo pri pospeševanju razvoja
malega gospodarstva mora imeti Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija Mozirje.
Slednja mora obveščati javnost o javnih razpisih, o možnostih sofinanciranja in subvencijah.
Le-ta mora vzpostaviti sodelovanje z občino Mozirje in z novo ustanovljenim Zavodom za
turizem, z Območno obrtno zbornico Mozirje in s Slovensko gospodarskim in raziskovalnim
združenjem Bruselj (SGRZ).
Gostoljubnost je pri kakovostni turistični ponudbi najpomembnejši element. Zato je
ozaveščanje prebivalstva za turizem in sožitje s turisti ena od glavnih nalog tako občine,
društev kot tudi Zavoda za turizem.
V občinskem svetu mora biti predstavnik za razvoj turizma v kraju, ki sodeluje na vseh
občinskih sejah in je aktivno vključen v razvoj turizma v občini. Le-ta bi nadzoroval delo
Zavoda za turizem in skrbel za lobiranje na nacionalni ravni. Ključno vlogo ima seveda župan
občine Mozirje. Letno se določi višina finančnih sredstev, ki jih bo občina namenila enotnemu
trženju turistične destinacije.
Predstavnik za turizem bi na seji predstavil predlog enotnega trženja s finančnimi izkazi
turistične destinacije Mozirje (plan trženja – primerna marketinška in promocijska strategija),
katerega bi predhodno pripravil Zavod za turizem. Na seji se sprejme sklep. Osnutek enotnega
plana trženja mora pripraviti Zavod za turizem v sodelovanju z vsemi turističnimi subjekti
(kampi, Golte, Mozirski gaj, turistične kmetije, društvi …)
Nujno je, da Občina nameni več finančnih sredstev za turistični razvoj (12 – 14 milijonov
letno je bistveno premalo – saj del teh sredstev še dodatno odpade na delovanje TIC-a in
Turističnih društev). Prav tako mora biti občina glavni pobudnik za izvajanje skupne vizije v
trajnostnem razvoju turizma. Pomeni, da so povezani vsi udeleženci in akterji (turistični
sektor, vlada, okoljevarstveniki, mediji, lokalne skupnosti, društvene dejavnosti).
Delovanje Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino se bo ustanovilo kot interesno
združenje s kapitalskimi vložki turističnih ponudnikov in ostalih akterjev v občini Mozirje. To
pomeni, da se bo ponudila možnost kapitalskega vložka v »Zavod za turizem«, ki pa se bo
moral ustanovit bodisi kot delniška družba ali kot kaka druga primerna oblika organizacije.
Občina bo imela največji kapitalski vložek, kar pomeni, da bo imela s tem tudi največ pravic
glede usmerjanja in delovanja zavoda. Ostali bodo imeli priložnost vložiti kapitalske deleže
po lastnih sposobnostih in željah. V prvi fazi bo organizacija delovala v okviru lastnikov
(lastniškega-kapitalskega deleža) le iz občine Mozirje, kasneje je smiselno, da se omogoči
pristop v prej omenjeno organizacijo tudi ostalim zainteresiranim. Na tak način
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organiziranosti »Zavoda za turizem«, se bo povečala učinkovitost delovanja zavoda samega.
Smiselno je, da se Zavod za turizem vključi v mrežo za strokovno pomoč nevladnim
organizacijam pri vključevanju v EU - Delegacija Evropske komisije s predstavništvom v
Sloveniji (gre za utrjevanje evropske politike v slovenskem okolju). Naloga Zavoda je, da
usklajuje različne interese v občini in da sodeluje s celotno lokalno skupnostjo, turističnimi
sektorji, javnimi zavodi … Poskrbeti mora za profesionalno in enotno funkcijo trženja občine
Mozirje.
Trenutno ima TIC zelo slabo lokacijo delovanja, saj turisti neradi obiskuje občinsko stavbo v
času svojega oddiha. Prelagam, da se za bencinsko črpalko postavi tabla, ki bo označevala
lokacijo TIC-a oziroma Zavoda za turizem, tako da turist, ki se pripelje v kraj takoj zazna, kje
lahko dobi vse potrebne informacije. Ob prihodu turista v informativno pisarno mu mora
turistični uslužbenec podati celoten informativno propaganden material o turistični destinaciji
Mozirje in širši okolici, seveda v primerni jezikovni varianti.
V čim večji meri je potrebno vključevati lokalne medije v samo dogajanje v kraju (aktivnosti
društev, občine, Zavoda za turizem …), da bi obveščali javnost o trendih, vizijah, dogajanju v
kraju in hkrati promovirali. Skrb za celovito in enotno trženje občine Mozirje mora prevzeti
novoustanovljeni Zavod za turizem, do ustanovitve pa TIC Mozirje.
7.9. NAČRT PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI
Podpoglavje načrt promocijskih aktivnosti je delno povzet po Razvojnem projektu CRPOV v
občini Mozirje (2001) in dopolnjen s sugestijami podjetja Hosting d.o.o. (2005). Predlagam
glavne promocijske cilje in taktični plan promocijskih aktivnosti. Ob upoštevanju načrta
aktivnosti bo občina Mozirje uspešnejša pri promociji turistične ponudbe.
7.9.1. Glavni promocijski cilji in ciljni trgi
Glavni promocijski cilji občine Mozirje bi bili naslednji:
• ustaviti sedanje tranzitne goste in jih popeljati po občini, jim razkazati lepote pokrajine
ter jim predstaviti možnosti za preživetje prijetnih počitnic,
• pripeljati turiste iz bližnjih turističnih krajev in prebivalce bližnjih mest v občino, in
sicer vse za en dan,
• pridobiti nove izvajalce turistične ponudbe,
• vstopiti oziroma povečati delež na turističnih trgih na območju Primorske, Notranjske,
Pomurja in Dolenjske in
• pridobiti tuje goste na ciljnih trgih.
Ciljni trgi – tržni segmenti:
• turisti iz bližnjih turističnih centrov,
• izletniki večjih okoliških mest,
• stacionarni gostje tudi iz tujine,
• učenci in šolske skupine ( ustvarjalne počitnice, šolske ekskurzije).
7.9.2. Taktični plan promocijskih aktivnosti
Za uspešno trženje bo v nadaljevanju, ko se bo organizirala ponudba (in do ustanovitve
Zavoda za turizem, ki bo skrbel za profesionalno trženje), potrebna tudi organizirana
promocija celotnega območja. Do takrat pa bo za dosego zastavljenih promocijskih ciljev
potrebna začetna, sprotna in zaenkrat še bolj posamična promocija, pri kateri se morajo
predvsem izmenjati propagandna sporočila, ki s sporočili poudarjajo in umeščajo imidž okolja
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na splošno in vsebujejo več podrobnih informacij o ponudbi posameznikov. V nadaljevanju
podajam nekaj možnosti sodobnega trženja, ki jih bo lahko uporabljal tudi bodoči zavod za
turizem, ne samo posamezni turistični ponudniki.
7.9.2.1. Splošna promocija občine Mozirje navzven
•

Predstavitveni letaki (lahko tudi kot mapni vložki v prospektu občine Mozirje iz leta
2004) – pospeševanje prodaje-promocijski material – seznanjenje z novostmi – nova
ponudba
Komunikacijska zasnova: s promocijskim tekstom in s slikami opremljeni letaki za vsako
ponudbo: torej poseben letak za smučišča, za aktivnosti, zanimivosti, prenočitvene
kapacitete,…
Namen: informacijska in imidž akcija uvajanje nove, kompleksnejše ponudbe občine
Mozirje
Komunikacijski cilji: pripeljati turiste vsaj za en dan iz bližnjih turističnih krajev (npr.
zdravilišč) in prebivalce iz okoliških mest, vstop oziroma povečanje deleža na definiranih
turističnih trgih Slovenije.

• Oglasi v lokalnih medijih (oglaševanje)
Komunikacijska zasnova: najprej se pojavljata slogan in zaščitni znak turistične ponudbe
(še potrebno oblikovati), potem se to najbolj vidno sporočilo umakne in na to mesto
prihajajo posamezne ponudbe iz območja z lastnimi slogani in sporočili, ki so namenjeni
izbranim ciljnim skupinam. Pri tem pa je potrebno jasno in natančno povedati, kje in kdaj
se lahko kaj vidi, doživi, poje, prespi …
Namen: posredovanje informacij in promocijski vpliv na tiste, ki gredo večkrat v naravo
ali preživljajo vsaj krajše aktivnejše počitnice.
Komunikacijski cilj: pripeljati turiste vsaj za en dan iz bližnjih turističnih krajev (npr.
zdravilišč) in prebivalce iz okoliških mest, vstop oziroma povečanje deleža na definiranih
turističnih trgih Slovenije.
Uporabljani mediji: lokalne radijske postaje na ciljnih trgih, lokalni časopisi na ciljnih
trgih, revije namenjene posameznim ciljnim skupinam.
• Razglednice
Komunikacijska zasnova: serija razglednic z motivi, ki predstavljajo ugotovljene prednosti
občine Mozirje in podarjajo koristi za ciljne skupine.
Namen: neposredno širjenje posameznih tržnih segmentov in uveljavljanje novo
organizirane ponudbe.
Komunikacijski cilj: pripeljati turiste vsaj za en dan iz bližnjih turističnih krajev (npr.
zdravilišč) in prebivalce iz okoliških mest, vstop oziroma povečanje deleža na definiranih
turističnih trgih Slovenije. Pridobivanje novih nosilcev kvalitetne ponudbe in začetno
pridobivanje tujih gostov.
• Članki, reportaže
Komunikacijska zasnova: neplačani novinarski članki, reportaže, potopisi z obveznim
slikovnim materialom
Namen: stalno informiranje o organizirani ponudbi, zanimivostih in novostih, saj je
komunikacija, ki doseže potrošnika neposredno kot informacija v medijih in ne kot
reklama, učinkovitejša.
Komunikacijski cilj: pripeljati turiste vsaj za en dan iz bližnjih turističnih krajev (npr.
zdravilišč) in prebivalce iz okoliških mest, vstop oziroma povečanje deleža na definiranih
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turističnih trgih Slovenije. Pridobivanje novih nosilcev kvalitetne ponudbe in začetno
pridobivanje tujih gostov.
Uporabljeni medij: predvsem revije za razvedrilo, šport in prosti čas in revije za kulturo in
umetnost (lokalne, regionalne, nacionalne in tudi tuje).
• Svetovni splet
Komunikacijska zasnova: predstavitev letakov, reklam, člankov, reportaž
Namen: kombinacija vseh predhodnih namenov (učinek na največje število ljudi)
Komunikacijski cilj:kombinacija vseh predhodnih ciljev, bistvo privabiti obiskovalce v
občino Mozirje – izletniki, turisti
7.9.2.2. Usmerjena promocija v ciljne skupine
•

Direktna propagandna pisma (po navadni ali elektronski pošti) na znane naslove
umetnikov, športnikov (direktni marketing)
Komunikacijska zasnova: promocijsko sestavljen tekst v kombinaciji s predstavitvenimi
letaki in razglednicami
Namen: privabiti umetnike, športnike in druge ciljne skupine na preživljanje ustvarjalnih,
aktivnih počitnic, skupaj z družinami
Komunikacijski cilj: pridobivanje posameznih segmentov turistov
• Dopisna ponudba na šole in druge ustanove, društva … (direktni marketing)
Komunikacijska zasnova: promocijsko sestavljena zloženka v kombinaciji s
predstavitvenimi letaki in razglednicami
Namen: privabiti učence, dijake, študente … in druge ciljne skupine na preživljanje
ustvarjalnih, aktivnih počitnic, skupaj z družinami
Komunikacijski cilj: pridobivanje posameznih segmentov turistov
•

Direktna pošta (po navadni ali elektronski pošti) agencijam na ciljnih trgih
(direktni marketing)
Komunikacijska zasnova: na tržni uspeh novih ponudb vplivajo številni dejavniki, med
ključnimi pa je medsebojna komunikacija, ki jo usmerjajo mnenjski voditelji. Množično
oglaševanje ima nanje manjši vpliv, zelo pomembna pa je njihova medsebojna izkušnja.
Eni takih so lastniki in vodje turističnih agencij. Zanje bi lahko organizirali promocijsko
predstavitveni dan in jim posredovali promocijske materiale. Tukaj je pomemben osebni
stik.
Namen: zainteresirati in pridobiti turistične agencije za prodajo
Komunikacijski cilj: vstop oziroma povečanje deleža na ciljnih turističnih trgih in začetno
pridobivanje tujih gostov
•

Predstavitvene prireditve v glavnih mestih ciljnih trgov (promocijske prireditve)

Komunikacijska zasnova: predstavitev športa, kulture, turističnih kmetij, kulinarike,
turističnih društev, domače obrti, prireditev,…
Namen: promocijska predstavitev možne ponudbe na ciljnih trgih (tudi izven meja)
Komunikacijski cilj: vstop oziroma povečanje deleža na ciljnih turističnih trgih in začetno
pridobivanje tujih gostov
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7.9.2.3. Organizacija sistema komunikacij v občini
•
•
•

Korporativna identiteta – celostna grafična podoba
Sistem usmerjenja – table za vzbujanje pozornosti, informacijske, označevalne,
usmerjevalne table (deloma že postavljene, vendar le na določenih lokacijah)
Informacijski terminal – interaktivno komuniciranje

7.9.2.4. Posamezne akcije pospeševanja prodaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oglaševanje na prostem – na zadnji strani tovornjakov, ki prevažajo cvetje,…
Plakati – motivi: smučišča na Golteh, Mozirski gaj,…
Razglednice – serija razglednic pod skupnim naslovom: »Vrata v svet doli« (ali kateri
drug naslov) s ključnimi tematikami: smučanje, jahanje, kolesarjenje, podzemne
jame,…
Informacijska brošura – kot katalog ponudbe z vsemi potrebnimi informacijami
Vodiči po posameznih poteh – kot dokumentacijska predstavitev poti, ponudbe in
znamenitosti ob sami poti
Posebni reprezentančni prospekti – izdelani za ključno, reprezentančno ponudbo
območja, visoko kvalitetni prospekti (prevedeni v več svetovnih jezikov), z veliko
umetniške note
Spominki in darila – v povezavi z znamenitostmi občine, ključnimi dejavnostmi in
ponudbo razviti spekter kvalitetnih turističnih spominkov in daril
Promocija v športnih krogih tujih mest – izbrati ključna mesta na tujih ciljnih trgih
in pripraviti promocijsko predstavitev za izbran segment potencialnih turistov
Svetovni splet
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ZAKLJUČEK

Občina Mozirje je ena manjših slovenskih občin in ima relativno dobro lego v spodnjem delu
Zgornje Savinjske doline. Za obiskovalce je hitro dostopna, saj je od avtocestnega odseka
Ljubljana-Celje oddaljena le petnajst kilometrov. Morfološko je izjemno raznolika od
ravninskega sveta ob reki Savinji do sredogorskega sveta Mozirskih planin. Podnebje
omogoča razvoj različnih oblik turizma in rekreacije. Območje pripada porečju reke Savinje,
ki ima hudourniški značaj, v poletnem času pa je prijetna za kopanje in druge vodne športe.
Gostota prebivalstva občine Mozirje je precej nižja od slovenskega povprečja, število
prebivalstva že nekaj časa stagnira, skupni prirastek pa je zadnja leta celo negativen. Delež
aktivnega prebivalstva ne presega 25% skupnega prebivalstva po čemer se občina Mozirje
uvršča na državno dno. Več kot polovica delovno aktivnega prebivalstva občine je zaposlenih
v podjetjih, družbah in organizacijah. V kmetijskih dejavnostih prevladuje govedoreja, nekaj
je tudi drobnice, medtem ko sta konjereja in prašičereja zastopana v manjšem obsegu. Kljub
temu, da je bilo Mozirje v preteklosti središče obrti in rokodelstva v Zgornji Savinjski dolini,
se ni razvilo v pomembno industrijsko središče. Prevladujejo terciarne dejavnosti, vedno večji
pomen ima turizem.
Turistična ponudba občine Mozirje je izjemno raznolika. Najpomembnejši turistični atrakciji
sta rekreacijski center Golte in Mozirski gaj, ki je sedma najbolj obiskana turistična atrakcija
v Sloveniji. Pomembno pot v turistični ponudbi si je utrla tudi muzejska zbirka Mozirje in
Mozirjani, ki je s pomočjo Muzeja novejše zgodovine Celja obiskovalcem odprla svoja vrata
v letu 2004. Zaradi pestrega zgodovinskega dogajanja v preteklosti, se je oblikovala
raznovrstna kulturna dediščina, ki obsega arheološke, umetnostne, etnološke, memorialne in
tehnične spomenike. Bogata je predvsem sakralna dediščina. Med naravnimi znamenitostmi
izstopa Krajinski park Golte, zanimivi so tudi nekateri drugi geomorfološki pokrajinski
elementi. V Mozirju je tradicija prireditev zelo dolga, najbolj znane in odmevne prireditve so
povezane s pustovanjem in Mozirskim gajem. Glede na številne društvene dejavnosti v
občini, bi lahko pri aktivnem sodelovanju večjega števila društev v turistični ponudbi,
organizirali še nekaj tematsko zanimivih prireditev. Tradicionalnemu pustovanju se ima
Mozirje zahvaliti, da je danes v elitni zvezi Evropskih karnevalskih mest (FECC). Za
izvajanje odmevnejših prireditev pa bo potrebno posodobiti celotno prireditveno
infrastrukturo. Športna infrastruktura je pestra in omogoča rekreacijo večjemu število
potencialnih turistov in rekreativcev. Nastanitvenih zmogljivosti v občini Mozirje je dovolj
(363 turističnih ležišč in 840 ležišč v kampih), a so marsikje precej zastarele in bi jih bilo
potrebno izboljšati. Največji delež v nočitvenih zmogljivostih predstavljajo hoteli, sledijo
turistične kmetije in apartmaji. Turistično društvo Mozirje in turistično informativni center
Mozirje sta glavna nosilca turistične dejavnosti v občini, saj poleg rednega delovanja skrbita
za organizacijo številnih prireditev, urejanje kraja, sodelujeta z drugimi organizacijami in
delata na promociji kraja. Za občino Mozirje so značilne številne kulinarične specialitete,
najbolj znan je geografsko zaščiten zgornjesavinjski želodec. Obstoječe pozicioniranje
ponudbe turistične destinacije občine Mozirje temelji na dobrih naravnih danostih, dobri
lokaciji, prireditvah lokalnega in regionalnega pomena, destinaciji s pestro ponudbo za
športne aktivnosti in rekreacijo in destinaciji prijetni za preživljanje zimskih in poletnih
počitnic.
Po podatkih mozirskih turističnih delavcev v zadnjih letih število turistov in izletnikov raste,
vendar podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo ravno nasprotno. Po njihovih
podatkih naj bi se število turistov med leti 2001 in 2004 zmanjšalo za skoraj trikrat. Vendar
primerjalne študije govorijo o tem, da so podatki Statističnega urada neustrezni. Od januarja
do konca septembra 2005 je bilo, glede na pobrano turistično takso v občini Mozirje,
ustvarjenih dvakrat več nočitev, kot jih prikazuje uradna statistika. Tudi število nočitvenih
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kapacitet se bistveno razlikuje. Prevladujejo tuji turisti, in sicer iz Nizozemske, Madžarske in
Republike Srbije in Črne Gore. Poletni del sezone prevladuje nad zimskim, največ turistov je
povprečno v mesecu juniju in avgustu.
Z analizo notranjega okolja sem predstavil prednosti in slabosti občine Mozirje kot turistične
destinacije, ki zajemajo predvsem zaposlene v turistični dejavnosti, kakovost njihovih
storitev, oglaševanje turističnih produktov in turizma regije, imidž regije, splošno
infrastrukturo, zmogljivost nastanitvenih in prehrambenih objektov, naravne, kulturne in
ostale privlačnosti. Glavne prednosti se nanašajo na naravne danosti, slabosti na slabo
organiziranost turistične dejavnosti in nizko usposobljen kader, priložnosti vidim predvsem v
razvoju raznovrstnega turizma, nevarnost pa predvsem v nadaljnjem pomanjkanju finančnih
virov za investiranje v turizem.
Značilnosti in trendi sodobnega turizma so vse bolj pomembni pri načrtovanju turistične
ponudbe, zato jih je potrebno upoštevati pri slehernem načrtovanju turističnega razvoja.
Analiza okolja in tržne niše določajo osnovne zvrsti turizma kot sestavine trajnostnega
razvoja občine Mozirje. Razvijati je potrebno podeželski turizem, turizem doživetij, zimski in
športni turizem in t.i. aktivne počitnice. Vredno bi bilo razmisliti tudi o eko turizmu, ki na
preučevanem območju do sedaj še ni uveljavljen. V eko turizmu je glavna motivacija
opazovanje ter spoštovanje narave in tradicionalne kulture, ki prevladuje na tem naravnem
območju. Postavitev eko vasi v Šmihelu nad Mozirjem, bi pripomogla k razvoju tovrstnega
turizma v občini.
Pri oblikovanju turistične ponudbe je pomembno poznavanje strukture potencialnih turistov,
saj je na ta način lažje in ceneje pri načrtovanju različnih promocijskih aktivnosti. Z vidika
občine Mozirje so ključni emitivni trgi Italija, Nemčija, Madžarska, Velika Britanija in
Hrvaška. Med perspektivne emitivne trge sem uvrstil Nizozemsko, Rusijo, Belgijo,
skandinavske države, Turčijo, Francijo, Vzhodne trge (Češka, Slovaška, Poljska, Ukrajina) in
države bivše Jugoslavije (brez Hrvaške).
Turistični programi so pomembni z vidika turistov, saj so mnogokrat prvi stik z oddaljeno
destinacijo. Programi morajo biti atraktivni in ponujati široko paleto raznovrstnih aktivnosti.
V diplomski nalogi je oblikovanih nekaj primerov takšnih programov.
Z predlogom novih programov, prireditev in projektov želim doseči realizacijo predlaganih
kvalitativnih ciljev, kajti z vidika občine Mozirje je največja perspektiva v turizmu, največji
kapital pa naravno okolje. Tako bi bilo v prihodnje potrebno povečati kakovost naravnih
vrednot in kulturne dediščine, povečati pestrost in kakovost ponudbe turističnih kmetij z
raznovrstno dodatno ponudbo izdelkov domače obrti in ekološko pridelanih in predelanih
živil, izboljšati splošno kakovost in konkurenčnost turistične ponudbe v občini, med sabo
povezati manjše turistične proizvode, ki bi jih tržili kot enoten turistični produkt, povečati
prepoznavnost občine kot atraktivne in zanimive turistične destinacije s pestrimi doživetji in
raznovrstnimi oblikami turistične ponudbe v sklopu raznolike pokrajine in izboljšati
promocijske materiale in s tem promocijo občine ter izboljšati ponudbo obstoječih
nastanitvenih kapacitet.
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SUMMARY

The Mozirje commune is one of the smaller Slovene communes. It has a relatively good lie in
the lower part of the Upper Savinja Valley. It is easily accessible to visitors because it is only
fifteen kilometres from the Ljubljana-Celje highway section. It is morphologically extremely
diverse; from the flat land at the Savinja River to the medium height range of the Mozirje
Mountains. The climate enables development of different forms of tourism and recreation.
The area belongs to the basin of the Sava River, which has a torrential character. In summer it
is appropriate for bathing and other water sports. The population density of the Mozirje
commune is much lower than the Slovene average; the natural population has been stagnating
for quite some time but the total increase has been negative in the recent years. The
percentage of the active population does not exceed 25% of the total population, which places
the Mozirje commune to the bottom of the state. More than half of the active population of the
commune works in enterprises, companies and organizations. As for the agriculture, cattle
breeding prevails, there is also some small cattle, whereas horse breeding and pig breeding are
represented only to a smaller extent. Even though in the past Mozirje was the centre of trade
and handicraft in the Upper Savinja Valley, it did not develop into an important industrial
centre. Tertiary activities prevail with tourism being increasingly important.
The tourist offer of the Mozirje commune is extremely diverse. The most important tourist
attractions are a recreation centre Golte and the Mozirski gaj gardens, which are the seventh
most visited tourist attraction in Slovenia. An important way in the tourist offer has been
paved by the museum collection named Mozirje and the inhabitants of Mozirje which, by the
help of the Museum of the contemporary history of Celje, opened its door to the visitors in
2004. Due to the variegated historical happening in the past, diverse cultural heritage, which
includes archaeological, artistic, ethnological, memorial and technical monuments, was
formed. The sacral heritage is especially rich. Among the natural sights the Golte regional
park stands out but there are also some other interesting geomorphologic landscape elements.
The tradition of performances in Mozirje is very long; the most famous and echoed
performances are connected with the Shrovetide and the Mozirski gaj gardens. In view of
numerous association activities in the commune, some more thematically interesting
performances could be organized. However, this would be possible if a bigger number of
associations actively collaborated in the tourist offer. Thanks to the traditional Shrovetide,
Mozirje is today part of the elite federation of European carnival cities (FECC). However, if
performances with greater echo are to be carried out, it will be necessary to modernize the
whole performance infrastructure. Sport infrastructure is variegated and it enables recreation
to a greater number of potential tourists and people taking part in recreation activities.
There are enough accommodation capacities in the Mozirje commune (363 tourist beds and
840 beds in camps) but they are in many places rather out-of-date and should be improved.
The biggest share of accommodation capacities is represented by hotels which are followed
by tourist farms and apartments. The tourist association Mozirje and the tourist information
centre Mozirje are the main holders of tourist activity in the commune, because in addition to
their regular activity they also take care of the organization of numerous performances,
arrangement of the town, they cooperate with other organizations and work on the promotion
of the town. The Mozirje commune is known for many culinary specialities, the most famous
of them being geographically protected Upper Savinja stomach. The existing positioning of
the tourist destination offer of the Mozirje commune is based on beneficial natural features,
good location, performances of local and regional meaning, on a destination with a variegated
offer for sport activities and recreation and a nice winter and summer holidays destination.
According to the data of tourist workers in Mozirje, the number of tourists and trippers has
been rising in the recent years but the data of the Statistical office of the Republic of Slovenia
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show exactly the opposite. According to their data the number of tourist was supposed to have
changed for almost three times in the period between 2001 and 2004. But comparative studies
show that the Statistical office data are inaccurate. According to the tourist tax levied in the
Mozirje commune from January till the end of September 2005, there were twice as many
overnight stays as shown in the official statistics. Also the number of accommodation
capacities differs a lot. The prevailing tourists are foreigners, especially from the Netherlands,
Hungary and the Republic of Serbia and Montenegro. The summer part of the season prevails
over the winter one, with most tourists coming in June and August.
With the analysis of the interior environment I represented the strengths and weaknesses of
the Mozirje commune as a tourist destination, which include above all the people employed in
the tourist activity, the quality of their services, advertising of tourist products and the tourism
of the region, the image of the region, general infrastructure, the capacity of the
accommodation and catering facilities, natural, cultural and other attractions. The main
strengths refer to the natural characteristics, the main weaknesses to the bad organization of
the tourist activity and the low qualified workers, the opportunities to the development of
diverse tourism and the threats above all to the further lack of financial sources for tourism
investments.
Characteristics and trends of contemporary tourism are increasingly important in tourist offer
planning, which is why they need to be taken into account in each planning of tourism
development. The analysis of the environment and the market niches determine the basic
types of tourism as elements of sustainable development of the Mozirje commune. It is
necessary to develop rural tourism, adventure tourism, winter and sport tourism and the so
called active holidays. It would be also worth thinking about eco tourism which in the
researched area has not been put into effect up to now. The main motivation in eco tourism is
observation and respect of natural and traditional culture prevailing in this natural area. The
erection of an eco village in Šmihel above Mozirje would contribute to the development of
such tourism in the commune.
When forming the tourist offer it is necessary to know the structure of the potential guests
because in this way it is easier and cheaper to plan different promotional activities. From the
point of view of the Mozirje commune the key source markets are Italy, Germany, Hungary,
Great Britain and Croatia. The countries ranked among the perspective source markets are the
Netherlands, Russia, Belgium, Scandinavian countries, Turkey, France, Eastern markets (the
Czech Republic, the Slovak Republic, Poland, Ukraine) and the ex-Yugoslav countries
(without Croatia).
The tourist programmes are important from the point of view of tourists because many times
they are the first connection with a remote destination. The programmes must be attractive
and must offer a broad palette of different activities. In the BA thesis some examples of such
programmes are formed.
By suggesting new programmes, performances and projects I wish to achieve the realisation
of the suggested qualitative goals. Namely, from the point of view of the Mozirje commune
the main perspective is in tourism and the main capital is the natural environment. Thus in the
future it would be necessary to improve the quality of natural values and the cultural heritage,
increase the variety and quality of tourist farms’ offer by introducing variegated additional
offer of cottage industry products and ecologically produced and processed food, improve the
general quality and competitive position of the tourist offer in the commune, connect smaller
tourist products which would be traded as a united tourist product with each other, improve
the recognition of the commune as an attractive and interesting tourist destination with
various adventures and various forms of tourist offer in the complex of heterogeneous
landscape, to improve promotional materials and with this the promotion of the commune and
finally to improve the quality of the existing accommodation capacities.
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Število prebivalcev po spolu v občni Mozirje leta 2003 in
2004.
Prebivalstvo po starostni strukturi v občini Mozirje, 2004.
Gibanje števila prebivalstva po spolu v občini Mozirje, 2003.
Migracije (priselitve, odselitve) v občini Mozirje po spolu,
2004.
Naravno gibanje prebivalstva po spolu v občini Mozirje,
2004.
Gostota poselitve v občini Mozirje (primerjava s Slovenijo).
Delovno aktivno prebivalstvo po delovnem mestu primerjava
celotne Slovenije z občino Mozirje,2004.
Registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti v občini Mozirje v odstotkih, 2004.
Naravne vrednote v občini Mozirje.
Najpomembnejše prireditve v občini Mozirje.
Športna igrišča na prostem v občini Mozirje.
Nočitvene zmogljivosti v občini Mozirje, 2005
Gostinska ponudba v občini Mozirje.
Društva s sedežev v občini Mozirje.
Povzetek turistične ponudbe v občini Mozirje.
Nastanitvene zmogljivosti v občini Mozirje, oktober 2005.
Število turistov in število nočitev v občini Mozirje leta 2001,
2002, 2003 in 2004 .
Število turistov v občini Mozirje, december 2004.
Nočitve v občini Mozirje, december 2004.
Prihodi turistov v občini Mozirje po državah za leto 2004.
Prenočitve turistov v občini Mozirje po državah v letu 2004.
Število turistov v občini Mozirje po mesecih leta 2004.
Število nočitev v občini Mozirje po mesecih leta 2004.
Okvirni izračun zasedenosti ležišč v kampih.
Okvirni izračun zasedenosti ležišč na Golteh.
Okvirni izračun zasedenosti ležišč v hotelu Benda, Mozirje.
Okvirni izračun zasedenosti ležišč v ostalih prenočitvenih
kapacitetah.
Možni motivi in oblike turistične ponudbe.
Ciljni trgi (nekaj primerov) in skupine turistov, glede na
motiv za prihod, obliko turistične ponudbe in značilnosti
glavnih ciljnih skupin (pričakovanja, potrebe).
Pričakovanja, želje in potrebe ključnih ciljnih skupin.

9
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Vsebina

Stran

Pogled na apneniško planoto Golte iz Spodnje Savinjske
doline. (Vir: Krajinski parki –Golte, 2006)
Pogled na Dobrovlje kamor vodijo številne ceste in
markirane planinske poti(Vir: ZRSVN OE Celje).
Mozirska kotlina z Mozirjem (Vir: Zgornja Savinjska dolina
– vodnik, 1995, str. 17).
Klimogram Mozirja (Vir: Zgornja Savinjska dolina – vodnik,
1995, str. 19).
Reka Savinja v Mozirju (Vir:Andrej Klemenak).
Kmetijska zemljišča na Rečiškem polju (Vir: Savinjsko, 1997,
str. 41).
Mozirski gaj v času cvetenja tulipanov (Vir: Mozirski gaj
park cvetja, 2006).

6

Pogled na smučišča smučarsko rekreativnega centra Golte
(Vir: TIC Mozirje).
Del zbirke Aleksandra Videčnika v zbirki Mozirje in
Mozirjani. Zbirka prikazuje knjige Mohorjeve družbe izpred
prve svetovne vojne (Vir: Andrej Klemenak,2006).
Župnijska cerkev sv. Jurija v Mozirju (Vir: Andrej Klemenak,
2006).
Stavba s hišno številko Na trgu 14 je tipična secesijska
stavba iz začetka 20. stoletja(Vir: Andrej Klemenak, 2006).
Rečica ob Savinji, v ozadju apneniška planote Golte (Vir:
Zgornja Savinjska dolina – vodnik, 1995, str. 17).
Razstava cvetja v mesecu avgustu (Vir: TIC Mozirje, 2006).
Mozirski Pustnaki (Vir: TIC Mozirje).
Jadralni padalec na pogorju planote Golte (Vir: Golte
Slovenija, 2003).
Najsodobnejši hotel v Mozirju – hotel Benda, ki lahko
naenkrat sprejme do 87 turistov. (Vir: Andrej Klemenak,
2005)
Ocenjevanje Zgornjesavinjskega želodca poteka vsako leto
na Rečici ob Savinji (Vir: Turistično društvo Rečica ob
Savinji, 2003).
Zgledno urejene informativne table (pomembne javne
stavbe, turistični objekti,…) v Mozirju in okolici. (Vir:
Andrej Klemenak, 2006).
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karte
Meje občine Mozirje (Vir:Občina Mozirje – predstavitev, 2006
Karta 1
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Karta št. 2: Satelitski posnetek občine Mozirje (Vir: Občina
Karta 2
Mozirje – predstavitev, 2006)
Najpomembnejše turistične atrakcije v občini Mozirje
Karta 3
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