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POVZETEK

V obravnavanem diplomskem delu so predstavljeni dejavniki, ki vplivajo na sam razvoj
turizma in od katerih je odvisna tudi kakovost, pestrost in količina turistične ponudbe. V
drugem poglavju so predstavljeni predvsem različni dejavniki, ki imajo vpliv na razvoj
turizma, in to ne le turistični oziroma turistično gospodarski, temveč tudi drugi (na primer
politične ali splošne gospodarske razmere in podobno). Turistični razvoj v kraju vedno bolj
izrazito vpliva tudi na pokrajino in prebivalstvo, na katerem je v diplomskem delu še
poseben poudarek. V tretjem poglavju je predstavljena občina Šentjur ter dejavniki, ki
ključno vlivajo na razvoj turizma v njej, zlasti njena primarna in sekundarna ponudba.
Obstoječa turistično ponudba je zadovoljiva, vendar je potreben njen nadaljnji razvoj, ki
bo prinesel občini dodaten vir dohodka in nova delovna mesta.
Pri izdelavi diplomskega dela je bila uporabljena obstoječa literatura. S pomočjo ankete je
bilo ugotovljeno, da imajo občani precejšen interes sodelovati pri razvoju turizma in
menijo, da je spodbujanje sodelovanja s strani lokalnih turističnih pospeševalcev
zadovoljivo, kar se v veliki meri lahko pripiše Razvojni agenciji Kozjansko, ki spodbuja to
vključevanje z raznimi svetovanji, izobraţevanji, predavanji, delavnicami itd. Dejstvo, da
je turizem vse bolj povezan z delovanjem lokalnega prebivalstva, torej drţi. V ţelji, da bo
občina turistično razvita, bo potrebno še naprej spodbujati pozitiven odnos do turistične
dejavnosti pri prebivalcih, saj so oni tisti, ki lahko s svojim načinom ţivljenja,
gostoljubnostjo in naklonjenostjo do gostujočega največ doprinesejo.
Ključne besede: turizem, dejavniki razvoja turizma, turistična ponudba, naravna in
kulturna dediščina, občina Šentjur.

SUMMARY

FACTORS OF TOURISM DEVELOPMENT
In diploma paper are presented factors that affect tourism development itself and of
which depends on the quality, variety and quantity of tourism. The second chapter
presents mainly a variety of factors that influence the development of tourism and not
just tourist and tourist economic, but also the other (for example, political or general
economic conditions).
Tourist development in the area is always more pronounced impact on the landscape and
the population in which diploma paper is particularly emphasized. The third chapter
presents the municipality Šentjur and key factors which influenced the development of
tourism in it, especially its primary and secondary offering. The existing tourist offer is
satisfactory, but is necessary for the further development which will bring the municipality
additional source of income and jobs.
For construction of diploma paper the existing literature was used. Through the survey it
was found that citizens have a strong interest to participate in the development of tourism
and believe that the promotion of cooperation from the local tourist promoters
satisfactory as can be largely attributed to the Development agency Kozjansko that
promotes this involvement with various consulting, education, lectures, workshops.
The fact that tourism is increasingly linked to the operation of the local population is
therefore true. If we want to make tourism developed municipality must continue to
promote a positive attitude in the population of tourist activities, since they are the ones
who by their way of life, hospitality and affection for the guest can bring up.
Key words: tourism, factors of tourism development, tourist offer, natural and cultural
heritage, municipality Šentjur.
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1 UVOD

Turizem je gospodarska dejavnost, ki lahko prispeva pomemben del k razvoju kraja in
celotne drţave. Prav tako lahko pripomore k druţbenemu in socialnemu razvoju. Ob
tem velja, da mora imeti tudi turizem, tako kot ostale gospodarske panoge,
zagotovljene osnovne pogoje za njegov uspešen razvoj. Kljub temu da je turizem
domena zasebnega gospodarskega sektorja, je javni sektor, še posebej občine, tisti,
ki mora delovati kot pobudnik in organizator razvoja turizma. Območje, ki razpolaga z
določenimi kulturnimi, zgodovinskimi in naravnimi danostmi, lahko pripelje do novih
oblik zaposlitve in posledično do zmanjšanja števila brezposelnosti. Z nadzorovanim
turizmom se lahko unovčijo naravne danosti in se ohrani naravna in kulturna
dediščina.
Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega sklopa. Z njo sem
ţelela ugotoviti in ovrednotiti vlogo turizma v razvoju občine Šentjur in raziskati
notranje dejavnike, ob tem pa ugotoviti, ali je pri prebivalcih turističnega območja
vzbujen pozitiven odnos do turizma. Motiv za izbiro tematike je zagotovo vse večja
brezposelnost na tem območju, turizem pa bi lahko postal pomemben vir zasluţka, pri
čemer je potrebno, da strategija razvoja turizma v občini vključuje tudi lokalno
prebivalstvo.
V diplomski nalogi sem v drugem poglavju opredelila dejavnike, ki vplivajo na
turistični razvoj in ga usmerjajo, na kratko sem predstavila zakonodajo, ki ureja
področje turizma pri nas, in opredelila vlogo Evropske unije pri samem razvoju
turizma. Glavni dejavniki v turizmu so turistično povpraševanje in turistična ponudba
ter posredniki turizma. Na razvoj turizma imajo velik vpliv tudi dejavniki zunaj sistema
turizma, kot so ekonomski, socialni, politični in iracionalni.
Tretje poglavje temelji na analizi dejavnikov razvoja turizma v občini Šentjur.
Predstavila sem ţe obstoječo turistično ponudbo, njen dosedanji razvoj ter analizirala
obstoječe turistično stanje. Zelo pomembno vlogo ima javni sektor, ki omogoča zlasti
z izgradnjo osnovne infrastrukture, z zagotavljanjem ustrezne gospodarske razvojne
politike in s strateškim načrtovanjem rabe okolja in prostora uspešen razvoj turistične
dejavnosti v občini.
Najpomembnejši pri razvoju turizma so po mojem mnenju ljudje – lokalno
prebivalstvo. Turizem ustvarjajo ljudje in med najpomembnejšimi dejavniki pri
njegovem razvoju so prav zadovoljni prebivalci kraja. Če ţelimo, da bo kraj turistično
razvit, moramo najprej pozitiven odnos do turistične dejavnosti spodbuditi pri
prebivalcih. V ta namen sem v četrtem poglavju naredila analizo ankete, ki sem jo
izvedla med prebivalstvom občine Šentjur. Z njo ţelim izvedeti predvsem, kako so
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domačini vključeni v turistično ponudbo občine, kako je poskrbljeno za njihovo
ozaveščenost, izobraţevanje, katere prednosti in slabosti jim prinaša turizem in kako
bi oni lahko po njihovem mnenju doprinesli k hitrejšemu in učinkovitejšemu razvoju.
Glavni namen diplomske naloge je ugotoviti in ovrednotiti vlogo turizma v razvoju
občine Šentjur, ali si lahko s turizmom kot gospodarsko panogo občina zagotovi boljše
moţnosti za svoj materialni razvoj, z njim krepi podjetništvo in integrira nove storitve,
ki niso v korist le obiskovalcem, temveč tudi samim prebivalcem.
Cilj diplomske naloge je raziskati notranje dejavnike, ki vplivajo na razvoj turizma v
občini.
Vprašanja, na katera bomo iskali odgovor, so:
-

ali je pri prebivalcih turističnega območja vzbujen pozitiven odnos do turistične
dejavnosti in ali se jih spodbuja k sodelovanju pri turističnih projektih,
ali strategija opredeljuje ključne dejavnike razvoja turizma v občini in ali imajo
prebivalci občutek, da dovolj vključuje njihove interese.

V nalogi sem se omejila na občino Šentjur.
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2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAZVOJ TURIZMA

Turizem velja za eno izmed najhitreje razvijajočih se panog in ima zaradi povezovanja
številnih gospodarskih dejavnosti enega največjih proizvodnih panoţnih
multiplikatorjev in pomembno pospešuje regionalni razvoj. Turizem povečuje
ekonomsko vrednost naravnim vrednotam in kulturni dediščini ter omogoča povečanje
druţbene blaginje (Kovač 2002). Veliko drţav ne glede na ekonomsko razvitost,
poklicno usmerjenost in kulturno različnost poudarja razvoj turizma kot svojo
strateško usmeritev.
Če smo seznanjeni z aktualnimi trendi na področju turizma doma in v svetu, lahko
bolje izkoristimo moţnosti, ki jih imamo, in tako oblikujemo ponudbo, ki bo aktualna
in konkurenčna. Poznati moramo značilnosti sodobnega turista, njegove ţelje in
pričakovanja. Nekateri si ţelijo predvsem razvedrilo, umik iz vsakdanjega stresnega
ţivljenja v ugodno, prijetno okolje, ne preveč hrupno in tuje, spet drugi ţelijo
preizkusiti svoje športne sposobnosti …
Dejavnike, ki vplivajo na turistični razvoj in ga usmerjajo, delimo na take, ki izvirajo iz
samega sistema turizma, in druge dejavnike. Osnovni elementi so turistično
povpraševanje in turistična ponudba ter posredniki turizma (Jeršič 1985, 30) in so
zaradi kompleksnosti sistema turizma eni izmed osnovnih gibal turističnega razvoja.
Zadovoljevanje turističnih potreb priteguje tudi vse večjo pozornost svetovnega
gospodarstva in kapitala ter vpliva na obseg in sestavo turistične ponudbe v
posameznih turističnih območjih, ki jo nosilci turističnega razvoja bolj ali manj
prilagajajo potrebam in zahtevam gostov. Zaradi turistične ponudbe se povečuje
privlačnost posameznih turističnih krajev, kar vpliva na povečano turistično
povpraševanje oz. turistične tokove v kraj in odpiranje novih moţnosti za turistični
razvoj.
 Turistična ponudba
Jeršič (1990, str. 34) pravi, da je turistična ponudba količina dobrin, storitev in blaga,
ki so ponujene turistom. Medtem ko dejavniki turističnega povpraševanja omogočajo
in spodbujajo ljudi, da odhajajo na turistično potovanje, pa dobrine in storitve
turistične ponudbe privlačijo turiste in omogočajo zadovoljevanje njihovih potreb in
motivov.
Turistično ponudbo predstavljajo tiste dobrine, ki so na voljo turistom, da bi
zadovoljile njihove turistične potrebe. Turistični potrošniki se svobodno odločajo, s
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katerimi turističnimi dobrinami in v katerem času bodo zadovoljili svoje potrebe,
medtem ko so nosilci turistične ponudbe odvisni od prostora in časa in se le s teţavo
prilagajajo turističnemu povpraševanju.
Najpomembnejše značilnosti turistične ponudbe so (Planina, 1997, str. 150):
- raznovrstnost ponudbe, ki je posledica raznolikosti turističnega povpraševanja,
saj zahteva sodelovanje številnih dejavnosti in panog, ne samo turističnega
gostinstva in turističnih agencij, ampak neposredno ali posredno tudi prometa,
obrti, kulture in zdravstva, pa tudi kmetijstva in nekaterih drugih industrijskih
panog,
- svojevrstna sestava ponudbe, saj sestavljajo turistično ponudbo blago, ki
predstavlja opredmeten proizvod človekovega dela, storitve, ki zavzemajo v
proizvodnji in na trgu največji del, ter naravne in kulturne dobrine, ki vplivajo
na kakovost ponudbe in omogočajo oblikovanje posebnega profita ali
turistične rente,
- velika vloţena sredstva: v turističnem gospodarstvu so potrebna velika
sredstva na enoto proizvoda, kar je tudi vzrok za visoke stalne stroške, ki
imajo za posledico majhno in počasno prilagodljivost cenam,
- slaba izraba zmogljivosti, nizka rentabilnost in nizek dohodek na poslovna
sredstva; zaradi moţnih sezonskih sprememb se lahko turistična ponudba v
svojih zmogljivostih prilagaja samo najvišjemu povpraševanju v sezoni, zato
ostanejo zmogljivosti izven sezone slabo izrabljene,
- nepremičnost ponudbe, saj več sestavnih delov turistične ponudbe ni
premičnih v prostoru, tako da se teţko prilagaja spremembam cen in
povpraševanja, ki zahteva stalno drugačno usmeritev turističnih tokov.
Turistična ponudba v občini Šentjur se postopoma razvija. Tipični proizvodi še sicer
niso dovolj izoblikovani in prepoznavni, vendar ob sodelovanju različnih turističnih
ponudnikov in pristojnih lokalnih turističnih organizacij le-ti počasi dobivajo celostno
podobo. Občina še ni uveljavljena kot turistična destinacija. Čeprav razpolaga z
raznovrstno turistično ponudbo, jo na tem področju čaka še veliko dela, saj je
turistična ponudba še vedno razdrobljena in ne dovolj povezana. Potrebno se bo
usmeriti v oblikovanje skupne turistične znamke celega območja, saj bo na ta
povezan način laţje nastopati na trgu, kjer je konkurenca zares velika. Zelo
pomembno vlogo pri povezovanju in skupnem nastopanju na trgu imata v Šentjurju
vsekakor Razvojna agencija Kozjansko in turistično informacijski center, ki bosta
morala poskrbeti za dodatno izobraţevanje in za še večjo splošno ozaveščenost
občanov s področja turizma.



Turistično povpraševanje

Povpraševanje po določenem blagu opredelimo v splošnem kot količino dobrin, ki so
jo potrošniki pripravljeni kupiti po določeni ceni tega blaga. Turistično povpraševanje
4

opredelimo kot tisto količino turističnih proizvodov, ki jih turist ţeli potrošiti pri dani
ravni cen ali pri danem stanju deviznih tečajev. Precejšnje razlike med obema
definicijama izhajajo iz naslednjih posebnosti (Mihalič, Planina, 2002, str. 77–78):
- turistični proizvod vsebuje tudi elemente, ki jih ne moremo več proizvajati
oziroma sploh niso bili proizvedeni – naravne, kulturne ali socialne privlačnosti
destinacije;
- definicija turističnega povpraševanja posebej izpostavlja devizne tečaje, ki
posredno vplivajo na ceno turističnega proizvoda. Kljub temu je devizni tečaj
naveden kot samostojni dejavnik in se v ekonomskih modelih praviloma izkaţe
kot eden pomembnejših dejavnikov. Vsebinsko to razlagamo s psihološkim
učinkom, ki ga ima sprememba deviznega tečaja na nakupno obnašanje
turistov.
Pri turističnem povpraševanju gre za dobrine, ki jih je potrošnik pripravljen kupiti, in
ne za tiste, ki jih dejansko kupi. Gre torej za potencialno povpraševanje. Turistično
povpraševanje merimo s številom vstopov tujih turistov v drţavo ali s številom
njihovih nočitev, pa tudi s količino finančnih sredstev, ki so jih turisti pripravljeni
porabiti za nakup turističnih proizvodov. Cene turističnih dobrin so npr. cene za
nastanitve, prevoze, oglede itd.
Če ţelimo biti konkurenčni in če ţelimo, da bodo turisti prišli k nam, moramo svojo
ponudbo prilagoditi njim in njihovim ţeljam, saj se trendi turističnih potovanj
spreminjajo. Ljudje si ob današnjem hitrem načinu ţivljenja, stresnih sluţbah vse bolj
ţelimo prosti čas, ki ga imamo na voljo, preţiveti v stiku z naravo, v okolju, kjer
prevladuje pozitivna energija, velik poudarek je zlasti na doţivetjih in na
zadovoljevanju emocionalnih in duhovnih potreb. Turist ne ţeli biti le številka, temveč
nekdo, komur namenijo veliko mero pozornosti. Lokacija občine Šentjur kot relativno
varnega in čistega območja vsekakor ponuja priloţnosti za razvoj trţno zanimivih
produktov, ki so prilagojeni povpraševanju določenih ciljnih skupin. Ob tem moramo
biti previdni pri načrtovanju, saj lahko turizem, ki ni ustrezno reguliran, povzroči
preobremenitve naravnih virov. Zato je pri načrtovanju ponudbe pomemben trajnostni
razvoj, ki se nanaša na ohranjanje kulturne dediščine, varovanje naravnega okolja in
socialnih odnosov, pri čemer je bistveno, da se dviga raven kakovosti ţivljenja v
celotnem okolju.

2.1 DEJAVNIKI ZUNAJ SISTEMA TURIZMA
Dejavniki zunaj sistema turizma so npr. dejavniki, kot so ekonomski, socialni, politični
in iracionalni. Ti dejavniki prav tako odločilno vplivajo na turistični razvoj. Med njimi
Pearce (1991, 28) poudarja predvsem naslednje.


Povečan obseg prostega časa in razporeditev prostega časa – ta dejavnik
je odločilen, saj neposredno vpliva na obseg turističnega povpraševanja in
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spodbuja turizem in rekreacijo. V zadnjih letih se je v gospodarsko razvitih
drţavah delovni čas zmanjšal na 35 do 42 ur tedensko, zaposleni pa imajo
pravico tudi do najmanj 20 plačanih dni dopusta na leto. Vse to vpliva na
povečan obseg prostega časa. Ta v najširšem smislu v povprečju predstavlja kar
30 % celotnega časa med letom. Seveda je prosti čas različno razporejen, tako
da na turistične in rekreativne dejavnosti vplivajo različne oblike prostega časa.
Razpoložljiva denarna sredstva prebivalstva omogočajo, da se potreba po
turizmu in turističnih potovanjih lahko uresniči. To pa je mogoče šele tedaj, ko
materialni poloţaj posameznika omogoča, da po zadovoljitvi osnovnih ţivljenjskih
potreb nameni del viška denarnih sredstev tudi za turizem.
Demografske značilnosti prebivalstva (starostna in spolna sestavna stopnja,
izobrazba, poklicna in socialna sestava, zdravstveno stanje, velikost druţin,
verska pripadnost in podobno) kaţejo na človekove potrebe in ţelje ter s tem
vplivajo na turistično povpraševanje.
Povečana mobilnost prebivalstva in razvoj prevoznih sredstev prav tako
vplivata na razvoj turističnega prometa, ki je pogojen z razvojem prevoznih
sredstev oziroma prevozom med izhodiščnim krajem in cilji turističnih potovanj.
Cestni promet predstavlja najbolj mnoţično, najbolj prilagodljivo in najbolj
dinamično obliko prometa. Poteka na zelo razvejanem cestnem omreţju, ki
turistom omogoča dostop do najrazličnejših ciljev turističnih potovanj. Pomembna
sta organiziran kot tudi individualni cestni promet, ki je eden izmed glavnih
dejavnikov razvoja turizma in rekreacije. Letalski promet je najmlajša oblika
prevoza, ki je turistom odprla nova, pred tem v večini primerov periferna
turistična območja in sproţila intenziven razvoj mednarodnega turizma.
Ekonomski dejavniki so prav tako pomembni kot gibalo turističnega razvoja.
Čeprav turizem v svojem konceptu nima preteţno gospodarskega značaja, pa v
svoji sklepni stopnji vedno poteka na ekonomskem področju in se ravna po
ekonomskih zakonitostih (Planina 1991, 33). Cilja gospodarjenja sta potrošnja in
dohodek, zato je potrebno na področju turizma investirati; investicije morajo biti
rentabilne in morajo biti gibalo nadaljnjega razvoja. Turizem ima številne
ekonomske funkcije in učinke, npr. prerazporeditev dohodka iz gospodarsko bolj
razvitih deţel v gospodarsko manj razvite, stimuliranje proizvodnje in dejavnosti,
ki so povezane s turistično potrošnjo itd.
Spodbujanje razvoja turizma s strani državne uprave ali družbe nasploh
lahko odločilno vpliva na razvoj turizma kot ekonomske in neekonomske
(druţbene) dejavnosti. Drţavna uprava ali druţba nasploh ustvarjata politične
razmere, ki lahko zavirajo ali spodbujajo turistična potovanja, ustvarjata ustrezno
gospodarsko politiko, ki spodbuja investicije v turizem (npr. ustrezna davčna
politika, krediti, spodbujanje tujih investitorjev …), ustvarjata ustrezno socialno
politiko (razne socialne ugodnosti pospešeno vplivajo na domača turistična
potovanja) in podobno. Prav tako je pomembno pripravljanje, sprejemanje in
uresničevanje načrtov razvoja turizma na drţavni in regionalni ravni, s katerimi se
usmerja nadaljnji turistični razvoj.
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Mednarodne organizacije, ki spodbujajo razvoj turizma, nudijo tehnično in
strokovno pomoč pri pripravi turističnih razvojnih planov, kredite za izgradnjo
osnovne infrastrukture in večjih turističnih kompleksov, pomoč pri odpravljanju
raznih negativnih posledic turističnega razvoja in podobno. Pomembno vlogo
imajo tudi pri promociji mednarodnega turizma in učinkov turizma na druţbeno
ekonomski razvoj. Razvoj turizma spodbujajo predvsem mednarodne bančne in
razvojne organizacije, kot so npr. Svetovna banka za obnovo in razvoj,
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj, Mednarodno zdruţenje za
razvoj ter druge. Zelo pomembno vlogo pa ima Svetovna turistična organizacija,
ki je bila ustanovljena leta 1975.
Varnost ima danes vse večji poudarek v turizmu, saj je v svoji celovitosti
nenadomestljiv dejavnik sodobne turistične ponudbe, njene kakovosti in razvoja.
V mislih imamo predvsem varnost na vseh področjih turizma; politična varnost v
drţavi, varnost na cestah, v bazenih, na morju, pri obisku kraških jam, hribov in
gora … V okolju, kjer ni varno, ni mogoče pričakovati sodobnega turističnega
razvoja, zato je varnost tudi ekonomska in razvojna kategorija, vgrajena v
podjetniške in lokalne razvojne programe, in obveza vodilnih delavcev in lastnikov
v turizmu in z njim povezanim gospodarstvom. Turizem v svojih osnovnih
usmeritvah vključuje v sebi sporočilo miru, zbliţuje narode, kulture, vere, politike,
celo konfliktna ţarišča v svetu ne zaustavljajo turističnih tokov. Vpliv turizma je
tako močan, da lahko spremeni na videz nespremenljive razmere in omogoči
spravo tam, kjer nihče ni menil, da je mogoča.
V Sloveniji turizem napreduje, vsako leto se povečuje število turistov iz različnih
drţav sveta, kar dokazuje, da je naša drţava privlačna za turiste. Prav na tem
dejavniku bi lahko Slovenija gradila in promovirala svojo ponudbo, saj ima
izvrstno pozicijo za vzpostavitev ugleda kot varna destinacija. Glede na rezultate
globalnega indeksa miru v letu 2009 se uvrščamo med 144 drţavami na visoko
9. mesto. Članstvo v EU, NATU, Schengen območju, OECD, Euro skupini Sloveniji
še utrjuje poloţaj varne in politično ter ekonomsko stabilne drţave. Pomemben
dejavnik je tudi cestna infrastruktura, ki je v Sloveniji na zadovoljivem nivoju,
vendar bo potrebno urejenost in varnost cest še izboljšati, zlasti lokalnih.
Predvsem pa bi lahko olajšali orientacijo turistov z dobro označitvijo in vidnimi
usmerjevalnimi tablami na cesti.



Razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije je dejavnik
pri razvoju turizma, ki postaja vse bolj pomemben, saj je spremenil načine in
pristope organiziranja in upravljanja v turističnem gospodarstvu (Baum &
Kokkranikal, 2005, str. 98). Ocena stopnje ozaveščenosti, dostopnosti in uporabe
teh storitev je pokazala, da različni zainteresirani izvajalci uporabljajo IKT različno
na podlagi dejavnikov, kot so njihove temeljne spretnosti in znanja, velikost in
njihov poloţaj v turistični verigi. Vse bolj narašča trg tako imenovanih ''otrok
informacijske tehnologije''. Za ta segment je značilno, da so zelo izkušeni in
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izobraţeni popotniki, ki zelo dobro poznajo ponudbo konkurence. Vse manj si
ţelijo zgolj obiskati destinacijo, ampak si ţelijo predvsem doţivetij. Domači turisti
se na potovanja vse pogosteje odpravljajo s pomočjo spleta, ki je učinkovit kanal
za pot do informacij. V septembru 2011 je druţbeno omreţje Facebook štelo ţe
več kot 800 milijonov aktivnih uporabnikov. Več kot polovica uporabnikov
uporablja omreţje vsak dan. Povprečni uporabnik ima 130 prijateljev. Ljudje
mesečno prebijejo na Facebooku več kot 700 milijard minut. Splet ponuja veliko
prednosti pri poslovanju: niţje stroške pri poslovanju in pridobivanju informacij,
večjo hitrost pri posredovanju informacij, enostavnejšo in hitrejšo komunikacijo.
Namen spletnih brskalnikov je organizirati svetovne informacije tako, da bodo
vsesplošno dostopne in uporabne. Svetovno število turističnih prihodov leta 2008
naraste za 2 %, leta 2009 pa pade za 4 %. Spletno iskanje in rezervacije
potovanj leta 2009 naraščajo tako v ZDA z 41 % kot v Evropi s 35 %. Veliko
zanimanja je tudi za video informacije o turističnih krajih. Pomemben oglaševalni
medij je YouTube, ki ima vsak teden čez 400 milijonov obiskovalcev. Prihodnost
je v mobilnosti. Telefoni so vse zmogljivejši in cenovno vse bolj dostopni.
Potrošniki iz različnih krajev so pogosteje spletno povezani. Tudi jezik ni več
takšna ovira, saj jo odpravljajo spletni prevajalci. Google danes predstavlja
informacijo o destinaciji, zabavo, geografsko orientacijo in mobilnost. Glede na
deleţ uporabnikov interneta imajo tisti, ki se na njem pojavljajo, veliko večje
moţnosti, da jih bodo turisti odkrili, kot pa tisti, ki jih na tem mediju ni, saj
multimedijske predstavitve podjetij, destinacij in storitev, spletni rezervacijski
sistemi, avtomatizirani procesi, e-komuniciranje in druţabna omreţja popolnoma
spreminjajo ne samo načine komuniciranja, temveč tudi ţivljenje slehernega
prebivalca planeta.
Podnebne spremembe bodo lahko v prihodnjih letih
tiste, ki bodo
preoblikovale potovalne modele in prizadele določene destinacije, saj je turizem
močno povezan z okoljem. Zato so naravno okolje in klimatske razmere zelo
pomemben dejavnik pri določanju rentabilnosti
in privlačnosti regije kot
turistične destinacije (Dwyer & Kim, et al., 2009, str. 65). Pri razvoju turizma bo
potrebno v prihodnje upoštevati omejitve, povezane s podnebnimi spremembami,
pomanjkanjem vodnih virov, s pritiskom na biotsko raznovrstnost ter z
nevarnostjo za kulturno dediščino, ki jo predstavlja mnoţični turizem. Tudi vse
tanjša sneţna meja v evropskih gorskih regijah lahko postane razlog za upad
zimskega turizma. Prav tako lahko naraščajoča gladina morja povzroči
spremembe v turizmu na obalnih območjih. Zato je trajnostni turizem postal v
zadnjih letih osrednja tema na srečanjih strokovnjakov za turizem. Dejstvo je, da
turisti s potovanji zelo prispevajo k izpuhom CO2, ogroţajo biotsko raznovrstnost
in na različne načine prispevajo k siromašenju naravnih virov in klimatskim
spremembam.
Ljudje – lokalno prebivalstvo. Turizem ustvarjajo ljudje in med
najpomembnejšimi dejavniki pri njegovem razvoju so prav zadovoljni prebivalci
kraja. Munda (2002) poudarja, da so prebivalci turističnega kraja tisti, ki odigrajo
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pomembno vlogo s svojim načinom ţivljenja, z lastno identiteto, izobraţenostjo,
kulturo prehranjevanja, gostoljubnostjo in naklonjenostjo do gostujočega. Če
ţelimo, da bo kraj turistično razvit, moramo najprej pozitiven odnos do turistične
dejavnosti spodbuditi pri prebivalcih. Spodbujati jih je potrebno pri sodelovanju
pri turističnih projektih. Turizem lahko postane v kraju ena najpomembnejših
panog, če je ta seveda v interesu javnosti. Brez upoštevanja potreb, zahtev in
ţelja lokalnih prebivalcev uspešnega razvoja turizma ni mogoče načrtovati. Vsak
prebivalec bi moral sodelovati na javnih razpravah o razvoju turizma in tako imeti
priloţnost posredovati nove zamisli, predloge, izraziti svoje mnenje ali postaviti
vprašanje v zvezi z razvojem turizma v kraju. Fridgen (1991 v Gursay et al 2002)
meni, da je za projekt, ki se ga načrtuje v kraju, usodno, če se ga načrtuje brez
obveščenosti in podpore lokalne skupnosti. Vedno, kadar bi ţeleli investirati v nek
turistični projekt v kraju, bi morali najprej izmeriti podporo projektu pri
prebivalcih. Upoštevanje rezultatov analize odnosa prebivalstva do turističnega
projekta zmanjšuje tveganje pri njegovem izvajanju.
Današnjim turistom je vedno bolj pomemben stik z naravo, ţelijo pa si tudi stika z
ljudmi, ţivečimi v kraju, in spoznavati njihov način ţivljenja ter kulturno izročilo,
zato je pomembno, da si občani ţelijo razvoj turizma v svojem kraju in so
pripravljeni svoje okolje deliti z obiskovalci.
Zaradi višjih dohodkov, večjega obsega prostega časa in večje mobilnosti prebivalstva
se turističnih potovanj lahko udeleţuje vedno več ljudi. Razvoj prometnih sredstev,
hiter razvoj in širjenje prenočitvenih zmogljivosti na novih lokacijah ter cenovno
dostopna organizirana potovanja še povečujejo povpraševanje in ponudbo.
Vendar ima turizem različne vplive zlasti na okolje in druţbo. Vplivi turizma so
pozitivni in negativni, zato je potrebna previdnost pri njegovem strateškem
načrtovanju. Pozitivni vpliv turizma se odraţa v ekonomskem razvoju zlasti tam, kjer
so moţnosti za razvoj ostalih dejavnosti skromne, na področju trţenja lokalnih
proizvodov, v pridobivanju novih delovnih mest in ohranjanju poselitve in kulturne
pokrajine. Močan je tudi negativen vpliv tako na okolje kot na druţbo, ki ga prinaša
turizem, kot je npr.: onesnaţevanje okolja in zraka ter dodatna poraba pitne vode,
krčenje habitatov avtohtonih ţivalskih vrst, sprememba ţivljenjskih vrednot, kulture
lokalnega prebivalstva, spremembe videza zgradb, vzorcev poselitve itd. Sami se
moramo zato, ko se kot turisti odpravimo na neko turistično destinacijo, obnašati
odgovorno do okolja in druţbe ter skrbeti za njuno ohranitev.
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2.2 ZAKONODAJA NA PODROČJU TURIZMA
Slovenski turizem ustvarja okoli 12 % bruto domačega proizvoda v Sloveniji, prav
tako pa je po podatkih Banke Slovenije pomembna izvorna dejavnost, ki v plačilni
bilanci Slovenije predstavlja dobrih 40 % izvoza storitev.
Podatki o turističnem prometu v letošnjem letu kaţejo pozitiven trend rasti, tako po
rasti števila gostov in nočitev kot tudi po rasti prilivov.
Da pa se lahko turizem uspešno razvija tako na drţavni kot tudi na lokalni ravni, je za
to potrebna dobro urejena zakonodaja in pomoč drţave, občin in seveda tudi
Evropske unije.
Po rezultatih raziskave konkurenčnosti za razvoj turizma, ki jo je izvedel Svetovni
gospodarski forum leta 2007, se je Slovenija zelo slabo odrezala ravno na področju
urejenosti zakonodaje in drugih drţavnih regulativ. Zasedla je namreč šele 81. mesto.
V kategoriji odnosa drţave do turizma ji je pripadlo 77. mesto.
Čeprav je zadnja leta opaziti premike pri zavzemanju za razvoj turizma s strani
drţave, pa le-to še vedno ni doseglo končnih ciljev.
Področje turizma v Sloveniji tako kot v drugih drţavah ureja veliko število zakonov in
predpisov. Med drugim je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma, za
katerega bi lahko rekli, da je krovni zakon. V njem je vzpostavljeno načelo
trajnostnega razvoja, graditev javno-zasebnega partnerstva, uveljavitev sprejemanja
strategij in letnih turističnih politik ipd.
Temeljni dokument na ravni drţave je strategija razvoja, ki jo sprejme Vlada za
obdobje petih let. To je skupen dokument slovenskega turističnega gospodarstva.
Oblikujejo ga vsi, ki skupaj soustvarjajo konkurenčno slovensko turistično ponudbo.
Strategija razvoja opredeljuje analizo stanja, turistične trende, konkurenčne prednosti
slovenskega turizma, vizijo, strateške cilje in temeljna področja turističnega razvoja,
vlogo drţave, občin ponudnikov turističnih storitev in njihovih zvez. Turistična
strategija ţeli biti konkreten in aktivizacijski dokument, da bi lahko čim bolj
neposredno spodbujala in usmerjala uresničevanje turističnega razvoja. Turistična
strategija je hkrati odprt dokument, ki dovoljuje neprestano preverjanje,
dopolnjevanje in konsenzualno spreminjanje.
Turistična politika je temeljni izvedbeni dokument, v katerem vlada opredeli
kratkoročne cilje, ukrepe in aktivnosti za spodbujanje razvoja turizma in določi obseg
sredstev iz proračuna za njeno financiranje. Turistična politika se sprejme za obdobje
enega leta, vsebuje pa tudi usmeritve za naslednja leta.
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V Sloveniji obstaja vrsta predpisov, ki z raznimi administrativnimi bremeni posredno
obremenjujejo konkurenčnost slovenskega turizma, zlasti na področju pogojev in
dovoljenj za opravljanje posameznih dejavnosti (Ovsenik, U. in Uran, M., 2006).
Drţava je razvila in uveljavila sistem sofinanciranja vrste razvojnih projektov s
področja turizma, to so tako imenovane razvojne spodbude. S finančnimi pomočmi
drţava tako prispeva k temu, da se projekti izvedejo, seveda če izpolnjujejo
postavljene pogoje.
V okviru Ministrstva za gospodarstvo od maja 2011 deluje Direktorat za turizem in
internacionalizacijo. Na področju turizma in ekonomskih odnosov s tujino pripravlja in
izvaja strategijo in politiko spodbujanja turizma. Direktorat pripravlja predpise s
področja turizma in gostinstva, vodi in koordinira zadeve s področja skupne
trgovinske politike in mednarodnega poslovnega okolja. V okviru direktorata delujeta
dva sektorja, in sicer sektor za turizem in sektor za ekonomske odnose s tujino.

2.3 VLOGA EVROPSKE UNIJE PRI RAZVOJU TURIZMA
Turistično industrijo EU sestavlja pribliţno 2 milijona podjetij, zlasti malih in srednjih.
Na svetovni ravni je EU najpomembnejša turistična regija. Zaradi gospodarske teţe je
turistični sektor bistveni del evropskega gospodarstva, zato so potrebni ukrepi za
pomoč pri njegovi organizaciji in razvoju. Turistična politika je z evropskega vidika
tudi sredstvo za podporo splošnih političnih ciljev na področju zaposlovanja in rasti.
Turizem je del širše okoljske politike in ta razseţnost postaja vedno pomembnejša.
Cilj Evropske unije je vzpostavitev enotnega trga med drţavami članicami in nastopati
navzven kot konkurenčna sila na svetovnem trgu. Da bi bil ta cilj doseţen, je
potrebno zmanjšati razlike v razvitosti regij znotraj območja. V ta namen EU namenja
finančno pomoč regijam.
Sredstva EU imajo pozitiven vpliv na razvoj gospodarstva kot tudi na razvoj turizma,
saj financiranje pripomore k bogatenju turistične ponudbe v turističnih destinacijah in
pozitivno vpliva na hitrejši razvoj turizma v regij.
Skladi EU predstavljajo osrednji finančni instrument regionalne politike EU, s katero
le-ta prispeva k zmanjševanju gospodarskih in socialnih razlik med regijami znotraj
enotnega evropskega trga. Z vstopom v EU se je Slovenija vključila v črpanje sredstev
iz strukturnih skladov. Na področju turizma se sredstva črpajo predvsem iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sredstva ESRR so namenjena vlaganju v
izboljšanje produktivnosti, ustvarjanju novih in ohranjanju obstoječih delovnih mest,
vlaganju v infrastrukturo, v podporo notranjemu razvoju, izobraţevanju in zdravstvu.
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Za razvoj turizma v občini Šentjur je v veliki meri zasluţna Razvojna agencija
Kozjansko, ki uspešno kandidira na različnih razpisih o dodeljevanju javnih sredstev.
Leta 2009 je s Sluţbo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
podpisala Pogodbo o sofinanciranju projekta Razvojne čezmejne wellness destinacije
s povezovanjem podeţelskih turističnih produktov.
Uspešno so kandidirali tudi na razpisih, ki so bili podprti s financiranjem s strani EU:
 razpis IPA (Turistična infrastruktura in promocija izbranih sakralnih centrov z
akronimom Marijina romarska pot – evropska sredstva pri projektu znašajo
591.126 EUR,
 projekt Ragiolab – projekt sofinancirajo EU in nacionalni organi Slovenije in
Avstrije,
 projekt Po poteh romarjev in boţjih popotnikov v Evropi – operacijo delno
financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj,
 projekt Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraţevanje za
trajnostni razvoj – operacijo delno sofinancira EU iz socialnega sklada ter
Ministrstvo za šolstvo in šport,
 projekt Promocija tradicionalnega nabiranja in uporaba divjih zelišč z
namenom zmanjševanja socialnih in ekonomskih neenakosti v Srednji
Evropi – projekt podpira Evropski sklad za regionalni razvoj.
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3 ANALIZA DEJAVNIKOV RAZVOJA TURIZMA V OBČINI
ŠENTJUR

3.1 PRIKAZ OBČINE ŠENTJUR
Občina Šentjur sodi med večje slovenske občine, saj meri 222,3 km2 in ima skoraj 19
tisoč prebivalcev ter sega od drameljskih goric na severu do razgibanega kozjanskega
gričevja in vrhov Bohorja na jugu. Upravno je občina razdeljena na 13 krajevnih
skupnosti. Občinsko središče je mesto Šentjur, ki je tudi poselitveno in zaposlitveno
središče. Njegov grb je posnet po grbu trga na pečatniku iz leta 1539. Motiv iz grba je
tudi na mestnem praporu.
Z geografskega vidika sodi to področje v Voglajnsko oz. Zgornjesotelsko in
Srednjesotelsko gričevje. Srednjesotelsko gričevje je robna panonska pokrajina, ki jo
na severu, zahodu in jugu omejujejo vzhodni odrastki predalpskega Posavskega
hribovja. Gričevje je prometno precej zaprta pokrajina, zaradi prometne odrezanosti
pa je tudi slabše razvita. Srednjesotelsko gričevje se imenuje tudi Kozjansko.
Voglanjsko in Zgornjesotelsko gričevje sta geografski prehod od alpskega k
panonskemu svetu. Gričevnata pokrajina ob zgornjem toku reke Voglajne se na
zahodu široko odpira proti Celjski kotlini. Osrednja reka Voglajna ima zelo razgibano
mreţo pritokov. Njeni večji pritoki so Pešnica in Slomščica s severa ter Kozarica,
Jezerščica in Drobinski potok, ki pritečejo z juga. Večja potoka v občini Šentjur sta še
Gračnica in Sevnična, ki pa se izlivata v Savo. V pokrajini prevladujejo nizke gorice
oblih vrhov in ploščatih slemen ter poloţnejših pobočij z vmesnimi po večini tesnimi
dolinicami. Vinorodne gorice največkrat segajo od 100 do 150 metrov. Nekaj večjih
goric z višjimi vzpetinami pa ţe spominjajo na bliţnje, višje dele Haloz.
Večina občine spada v območje zmernocelinskega podnebja osrednje Slovenije, ki
proti vzhodu sočasno z zniţevanjem gričevja dobiva poteze celinskega podnebja
vzhodne Slovenije oz. subpanonskega podnebja. Konjiško-Bočko hribovje na severu
občine pokrajino ščiti pred vdorom hladnih zračnih tokov.
Gričevnata pokrajina ustvarja pogoje za razvoj sodobne kmetijske proizvodnje s
poudarkom na sadjarstvu, vinogradništvu in ţivinoreji. Dobre prometne povezave so
ţe v preteklosti omogočile razmah industrije. Tudi danes, skupaj z drugimi nič manj
pomembnimi dejavniki, kot so prostorske moţnosti ter volja in znanje ljudi, se
pospešeno razvijajo obrt in podjetništvo, predelovalne panoge, trgovina in razne
poslovne dejavnosti, tako v obrtni in industrijski coni v Šentjurju kot v drugih krajih na
območju občine.
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Slika 1: Občina Šentjur

Vir: Turistični portal občine Šentjur, 2008
Slika 2: Grb občine Šentjur

Vir: Turistični portal občine Šentjur, 2008

V občini se polagoma razvija tudi turizem, predvsem na posameznih turističnih
kmetijah. Postopoma se iz izletniškega usmerjajo v stacionarni turizem in povečujejo
število leţišč. Naravno okolje je dobro ohranjeno in nudi številne moţnosti za aktivno
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preţivljanje prostega časa (kolesarjenje, pohodništvo, konjeništvo, lov, ribolov …),
zato se beleţi porast turistov, ki se radi vračajo v naše kraje. Z nastankom Razvojne
agencije Kozjansko, ki nudi pomoč in informacije občinam, podjetjem, obrtnikom,
kmetom, društvom ter ostalim zainteresiranim v zvezi z drţavnimi in evropskimi
razpisi, je dana moţnost hitrejšega razvoja podjetništva, kmetijstva in turizma.
S poudarkom na kovinskopredelovalni dejavnosti se razvija tudi industrija. Nastaja
vrsta večjih in manjših podjetij, ki se uspešno uveljavljajo na zahtevnem evropskem in
svetovnem trgu.

3.2 TURISTIČNA PONUDBA V OBČINI
Elemente turistične ponudbe razvrščajo teoretiki turizma v dve temeljni skupini
(Zorko, 2005, str. 74):
- elemente primarne turistične ponudbe in
- elemente sekundarne turistične ponudbe.
Primarna turistična ponudba obsega tiste dobrine, ki niso proizvod dela ali ki jih
človek ne more več proizvajati v enaki kakovosti in z enako uporabno vrednostjo
(Planina, Mihelič, 2002, str. 155). Primarni elementi turistične ponudbe so glavni cilj in
razlog, da nastane povpraševanje po določenem kraju.
Med elemente primarne turistične ponudbe sodijo:
- naravne dobrine (ustvarja jih narava in niso proizvod človekovega dela) in
- druţbene ali antropogene dobrine (ustvarjal jih je človek skozi stoletja in jih še
ustvarja, a jih v enakih kakovosti ni mogoče ponoviti).
Med sekundarne elemente turistične ponudbe sodijo dobrine, ki jih človek še vedno
lahko proizvede v enakem ali večjem obsegu in v enaki ali celo višji kakovosti. Med
temi elementi imajo pomembno vlogo storitve, ki jih ponudniki sproti ''proizvajajo'' s
povpraševanjem. Sekundarna ponudba je poleg primarne drugi del celotne turistične
ponudbe. Oba dela ne moreta eden brez drugega. Kolikšna je ta odvisnost, je odvisno
od zahtev povpraševalcev, od njihovih ţelja in od vrste turizma. V najbolj značilnih
oblikah turizma, npr. v izletniškem, počitniškem ali kulturnem turizmu, so naravne in
kulturne dobrine glavni predmet povpraševanja. Da so te dobrine dostopne turistom,
je potrebno zagotoviti še ustrezno sekundarno ponudbo. Kraj mora imeti ustrezno
urejeno prometno in komunalno infrastrukturo, prehrambne in nastanitvene objekte
in podobno.
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3.2.1 PRIMARNA TURISTIČNA PONUDBA V OBČINI ŠENTJUR
Naravne turistične privlačnosti
Med naravne turistične privlačnosti uvrščamo geološko sestavo, relief, vodovje,
ţivalski in rastlinski svet. Naravne dobrine postanejo turistične dobrine, če so
primerne za izvajanje rekreacijskih dejavnosti in če imajo neposreden vpliv na
delovanje človekovega organizma (Jeršič, 1990). Naravna dediščina v občini Šentjur
je zelo bogata in raznovrstna. S prostorskim planom so opredeljeni tudi varstveni
reţimi. Dano dediščino je potrebno le še izkoristiti in ustrezno vključiti v turistično
ponudbo.
Velikonočnica na Ponikvi
Velikonočnica je rastlina z vijoličnimi cvetovi, ki je ime dobila zaradi cvetenja v času
velike noči oz. zgodaj spomladi, ko je okoliška travna ruša še v stanju zimskega
mirovanja. Je ena od petih slovenskih ''kosmatincev'', za katere je značilna
poraščenost z neţnimi svilnatimi dlačicami. Velikonočnica je redek predstavnik stepske
flore pri nas. Privlačnost, redkost in ekološka občutljivost jo uvrščajo med najbolj
ogroţene rastlinske vrste. Njena razširjenost je omejena na srednji in jugovzhodni
evropski prostor. V Sloveniji, kjer so znana štiri rastišča velikonočnice, je dosegla
skrajno jugozahodno točko razširjenosti. Največjo teţavo predstavljajo stepske
ekološke potrebe rastline. Je namreč sencoljubna in toploljubna rastlina, ki raste na
suhih traviščih. Rastišče na Boletini je primerno zaradi svoje prisojne lege in
vodoprepustne apnenčaste podlage, zaradi katere se voda hitro odmakne tudi v
primeru velikih količin padavin. Rastišče na Boletini pri Ponikvi je bilo do nedavnega
skoraj neznano, v zadnjih letih pa lokalno turistično društvo daje večjo pozornost
promociji in varovanju rastišča.
Slika 3: Velikonočnica na Ponikvi
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Vir: Turistični portal občine Šentjur, 2008

Ptičji rezervat ob Slivniškem jezeru

Slivniško jezero se razprostira na 84 ha površine. Dolţina jezera je 5 kilometrov,
jezero pa doseţe širino pol kilometra. Nastalo je leta 1976 kot zbir za tehnološko vodo
za bliţnjo Ţelezarno Štore, vzporedno s tem namenom pa sta se na njem začela
razvijati tudi turizem in ribištvo.
Slika 4: Ptičji rezervat ob Slivniškem jezeru

Vir: Turistični portal občine Šentjur, 2008

Ob Slivniškem jezeru in v njem so svoj dom našle številne rastlinske in ţivalske vrste.
Ornitolog bo tako ob obisku Slivniškega jezera lahko opazoval pestrost ptičjih vrst
(zlatovranka, Feldeggov sokol, elegantni ribji orel, sive čaplje in štorklje), ribič ujel
katero izmed 28 vrst rib, ki ţivijo v Slivniškem jezeru in med katerimi tako po številu
kot velikosti prednjači som, zadoščeno pa bo tudi raziskovalcu rastlinskega sveta.
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Menim, da bi se lahko to naravno znamenitost izkoristilo v veliko večji meri, kot se jo
sedaj. Oblikovali bi se lahko številni programi izletov, poučnih naravoslovnih dni za
osnovnošolce, v času poletnih počitnic pa bi lahko organizirali taborjenje v šotorih za
otroke. Naravne dobrine, ki se nahajajo na območju občine Šentjur, namreč ponujajo
vrsto moţnosti za rekreacijo, sprostitev in pridobivanje novih znanj. V ta namen
predlagam organizacijo dvodnevnega poučnega tabora na Slivniškem jezeru za otroke
in mladostnike.
1. dan na Slivniškem jezeru pričaka in pozdravi otroke vodja tabora, ki jih bo ves čas
usmerjal in jim pomagal pri opravilih. Po uvodnem pozdravu pričnejo s postavljanjem
šotorov, v katerih bodo preţiveli noč. Sledi malica (z bliţnje kmetije jim postreţejo s
toplo ''pršjačo'' in domačimi mlečnimi izdelki). Nato se s čolni na vesla odpravijo na
izlet po jezeru (seveda morajo veslati udeleţenci tabora), kjer jim lokalni vodnik
razloţi vse o nastanku jezera in tamkajšnji flori in favni. Posebno pozornost mora
nameniti ornitološkemu in ihtiološkemu rezervatu. Po povratku s poučnega izleta po
jezeru sledi kosilo (za kosilo so jedi, značilne za to območje).
Po kosilu se odpravijo raziskovat bliţnjo okolico s tamkajšnjimi znamenitostmi. Najprej
si ogledajo vrt druţine Franc, ki se ponaša z lepimi zbirkami drevnin in trajnic. Med
prijatelji rastlin vrtoljubci je ta vrt znan kot najbolj strm vrt v Sloveniji. Kljub temu sta
oba lastnika vrt vzorno nasadila in uredila sprehajalne poti. Del prvotne zasaditve sta
v preteklih letih zamenjala in dosadila bolj kvalitetno drevnino in trajnice. Na ogled so
rastline, ki prenašajo izredno sušo in polno ţgoče sonce, istočasno pa s koreninami in
rastjo zadrţujejo odnašanje zemlje. Za vrt je odgovoren gospod Joţe, ki obiskovalce
popelje med rastlinicami, ki jih skrbno neguje v in okrog druţinske hiše, od koder je
tudi prelep razgled. Ogledajo si tudi cerkev sv. Magdalene na Slivnici.
Na poti se ustavijo še na Turistični kmetiji Cvetka, kjer si ogledajo domače ţivali in jim
postreţejo z domačimi jedmi.
Pozno popoldan se vrnejo v tabor, kjer jih čaka večerja.
Po večerji se zberejo na mestu, kjer zakurijo taborni ogenj in ob pripovedovanju
zgodb posedijo ob njem.
2. dan se po zajtrku odpravijo na skupni ribolov. Na dogovorjenem mestu jih pričaka
ribič iz Ribiške druţine Voglajna, kjer jim pove nekaj o načinu in vrstah ribolova in
podrobneje o vrstah rib, ki domujejo v Slivniškem jezeru. Nato skupaj pripravijo vse
potrebno za pričetek lova.
Po končanem lovu sledi ribji piknik (zakurijo ogenj, sodelujejo pri pripravi in peki rib).
Po jedi sledijo različne športne igre (vlečenje vrvi, skakanje v ţaklju, prenašanje
ţogice/prelivanje vode ...).
Ob odhodu se udeleţencem podari še ročno izdelana in za to območje značilna
darilca.
Rastišče navadne jarice na Bohorju
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Navadna jarica je zelnata trajnica iz druţine zlatičevk. Iz stebelnega gomolja, ki leţi tik
pod površino zemlje, ob koncu zime poţenejo do 15 cm visoka stebelca, ki nosijo po
tri ovršne liste in en rumen cvet. Po cvetenju se razvijejo še krpati zeleni listi. Zaradi
svoje redkosti je v Sloveniji navadna jarica potencialno ogroţena in zato uvrščena na
rdeč seznam praprotnic in semenk. Bohor je po dosegljivih podatkih danes edino
nahajališče navadne jarice v Sloveniji. Rastišča na Bohorju so bogata, toda zelo
majhna. Rastlina uspeva v svetlem gozdu, v katerem prevladujejo plemeniti listavci
(Zavod republike Slovenija za varstvo narave, 2008).
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Slika 5: Rastišče navadne jarice na Bohorju

Vir: Turistični portal občine Šentjur, 2008

Grajski vrelec Dobrina
Legenda pravi, da so zdravilno vodo v Grajskem vrelcu našli grajski lovci, ko so lovili v
revirjih Košnice in Dobrine in je enemu od grajskih gospodov postalo slabo. Ţeleli so
ga odpeljati do Ţusemskega gradu, v velikem snegu pa so zagledali zaplato kopnega
in vodo, ki ni bila zmrznjena. Bolniku so dali piti veliko te vode. Kmalu mu je odleglo.
Zaradi te in drugih legend o zdravilnosti vode v Dobrini je nastalo ime Grajski vrelec
Dobrina (Občina Šentjur, 2011).
Družbene in kulturne privlačnosti
Občina Šentjur se ponaša z bogato in raznovrstno kulturno tradicijo in dediščino. Za
ohranjanje kulturne dediščine občine skrbijo naslednje strokovne institucije: Zavod za
varstvo kulturne dediščine RS, Območna enota Celje, Pokrajinski muzej Celje in
Zgodovinski arhiv Celje. Za obnovo, vzdrţevanje in vključenost dediščine v turistično
dejavnost pa skrbijo še številne druge ustanove (občina, podjetja, turistična društva,
posamezniki).
Med kulturne privlačnosti občine Šentjur sodijo
- Arheološki Park Rifnik in Hiška pod Goro,
- zaščitena naselbinska območja,
- Grad Planina,
- Grad Rifnik,
- kuţno znamenje iz Marija Dobja.
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Slika 6: Arheološki park Rifnik

Vir: Turistični portal občine Šentjur, 2008

Tudi te kulturne privlačnosti bi se lahko izkoristilo v namene turizma še v veliko
večjem obsegu, pri čemer bi bilo potrebno uporabiti samo še nekaj dodatne izvirnosti
in idej pri njihovi vključitvi v turistično ponudbo. V ta namen predstavljam program
izleta z naslovom: Skrivnosti trga in gradu Planinskega.
Ogled se prične pri sramotilnem kamnu – prangerju na grad, kjer so nekoč privezali
nepridiprave in jih javno osramotili ter kaznovali. Tako se lahko najbolj klepetavega
obiskovalca tudi postavi zraven ter se mu namesto kamenjanja zastavlja najizvirnejša
vprašanja.
Pot se nadaljuje mimo graščine, ki je dobila ime iz razloga, da je v planinskem gradu
strašilo ter so zato zgradili spodaj dodaten objekt, v katerem so bivali graščaki.
Ob vzpenjanju na grad, v grajskem parku se obiskovalci srečajo z doprsnim kipom
Anike Wambrechtsammer in njenimi znanimi besedami, ki si jih velja zapomniti.
Ob prihodu do znamenite grajske kašče goste pričaka grajska gospodična ter jih
postreţe s tradicionalno planinsko pršjačo in ''rujno'' kapljico.
Nato se napotijo po skrivnostni poti do turške lipe, ki nosi posebno zgodbo o
nastanku. Okrog nje se razprostira park, v katerem bodo obiskovalci doţiveli in okusili
zgodbe razbojnika Guzaja, ki je hodil točno po enaki poti ter naprej po vijugasti
gozdni poti do gradu, imenovani Migore.
Kako bi mogel Guzaj biti tako slaven razbojnik, kakor je bil, če ne bi vsaj dobršnjo
polovico svojih razbojniških let posvetil podkovanja potrebnih ţensk, ki so dobile
kazen za svojo klepetavost in obrekovanje. Kako spretni pa so Guzajevi igralci v
podkovanju, pa bodo preverili z zabijanjem ţebljev v prava lesena stopala.
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Slika 7: Zabijanje žebljev v lesena stopala

Vir: Lasten 2011

Kljub temu, da Guzaja zaznamujejo razbojniška dejanja, trda čustva, je v njem ţivela
pristna ljubezen, ljubezen do Mlinarjeve hčerke Barbke. Tukaj se obiskovalce
preseneti z glasbenim vloţkom ljubezenske pesmi.
Za zaključek dobijo obiskovalci spominek s Planine – mošnjiček s pravim suhim
lipovim čajem znamenite turške lipe.
Pod turško lipo pa se obiskovalce še pogosti s skodelico lipovega čaja.
Muzeji
-

v občini Šentjur:
muzejska zbirka Rifnik in njegovi zakladi,
Ipavčeva hiša,
rojstna hiša Antona Martina Slomška,
Muzej Juţne ţeleznice Šentjur,
Muzejska zbirka Planina – Etnološka zbirka Šmid,
muzejska zbirka Glaţute na območju Ţusma,
stalna razstava Kozjansko ţari,
stalna razstava New Swing Quarteta – Pesem juţne ţeleznice.
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Slika 8: Ipavčeva hiša v Zgornjem trgu

Vir: Turistični portal občine Šentjur, 2008

Tradicionalne prireditve
Danes so prireditve izrednega pomena za dvig ekonomsko-političnega ugleda kraja.
Zaradi njihovega pomena jih ravno lokalne skupnosti najbolj podpirajo, saj le-tem
dogodki omogočajo izboljšavo in obnovo infrastrukture. Prireditve tudi spreminjajo
ţivljenja ljudi, saj se vsak rad spomni svojih doţivetij, včasih celo doţivetij znancev.
Tako lahko rečemo, da prireditve za posameznika pomenijo neko novo doţivetje in
izkušnjo, saj se jih udeleţuje zaradi zadovoljevanja osebnih potreb, ki segajo na
področje kulture, športa, zabave …
Pomen prireditev za turistični kraj je predvsem v dolgoročnem grajenju podobe in
značaja kraja, saj le-te dvigujejo ugled kraja in so pomembna komponenta razvoja
turizma v njem. Pomembno pa je, da so predmet načrtovanja v sklopu lokalne
turistične ponudbe. Več in večje so prireditve v določenem kraju, bolj je ta
prepoznaven in obiskan od zunaj, kar posledično dobro vpliva na gostinsko,
prenočitveno in ostalo turistično ponudbo.
Ena izmed najbolj znanih prireditev v občini Šentjur je Šentjurjevo – etnološka
prireditev, ki ohranja spomladanski običaj jurjevanja. Gre za sklop prireditev, ki se v
aprilu dogajajo na različnih prizoriščih v Šentjurju. V okviru Šentjurjevega poteka
razstava Naravno je zdravo, odpre se Jurjeva trţnica, odvija se ocenjevanje vin
preteklega letnika in tekmovanje v kuhanju kisle juhe. Ker je Šentjurjevo etnološka
prireditev, se predstavljajo tudi stare obrti. Ţe od samega začetka prireditve vsako
leto poteka Jurjeva povorka konjskih vpreg in konjenikov. Zvrstijo se tudi številne
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kulturne in zabavne prireditve. Na pevskih revijah se predstavijo otroški, mladinski in
odrasli pevski zbori ter vokalne skupine, ki delujejo v občini. Tradicionalno se odvija
tudi Jurjevo srečanje pihalnih orkestrov in godb ter revija narodno zabavnih
ansamblov. Na različnih lokacijah v času jurjevanja potekajo likovne razstave. V
okviru Šentjurjevega poteka tudi rock koncert, imenovan Šent rock. V cerkvi na
Botričnici je v tem v času Jurjev koncert slovenske etno glasbe, pri Muzeju Juţne
ţeleznice Šentjur pa poteka razstava starodobnih avtomobilov in motorjev. Vsako leto
se zgodi tudi Jurjev pohod po šentjurski okolici (Šentjurjevo, 2009).
Tradicionalne prireditve v občini Šentjur so:
- Šentjurjevo (Šentjur, april),
- Ohranimo kulturno dediščino naših dedkov in babic (Dobrina, junij),
- Kresna noč ob Slivniškem jezeru (junij),
- Klumpanje (Planini pri Sevnici, julij),
- Angelska nedelja (Planina, september),
- Bučn'ce (vsako 3. soboto v oktobru),
- Martinovi dnevi na Ponikvi (november),
- Ipavčevi dnevi v Šentjurju (oktober in november).
Vse te prireditve popestrijo dogajanje v regiji in privabljajo obiskovalce tudi od
drugod. Zelo pomembno je, da pri prireditvah sodelujejo izdelovalci domače obrti,
čebelarji, vinogradniki in podobni ter tako še dodatno predstavijo svojo ponudbo širši
javnosti. In ker vemo, da večje povpraševanje po elementih turistične ponudbe
povečuje podjetniška in občinska sredstva ter posledično izboljšuje lokalni razvoj ter
celotno lokalno infrastrukturo območja, bi bilo smiselno tudi v občini Šentjur večjo
pozornost nameniti prepoznavnosti, oglaševanju in trţenju prireditev na tem območju.
3.2.2 SEKUNDARNA TURISTIČNA PONUDBA
Wellness Aspara
Wellness ali individualni ţivljenjski stil pri nas povezujemo predvsem s turizmom.
Vendar je wellness zelo širok pojem, saj predstavlja zdrav način ţivljenja, je proces
ohranjanja in krepitve telesnega, duševnega in duhovnega zdravja.
Aspara je prvi in edini wellness v Sloveniji, ki ga napaja moč pozitivne energije, ki
izhaja iz piramide, teţke skoraj 50 kilogramov, s prekati, kjer so kristalni kamni. Njena
glavna funkcija je nevtraliziranje morebitne negativne energije v okolici in pod samo
stavbo in je delo Martina Boriška. Na zunanjih vogalih stavbe so globoko v zemlji,
malce stran od vsakega kota poloţene okoli kilogram teţke kamene strele. Edinstvena
energijska postavitev Hartmanov kriţ, ki se na vrhu zgradbe zaključuje s kilogram
teţkim ametistom, ščiti pred silnicami vodnih tokov pod zemljo.
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Ker se močno zavedamo, da vsak organizem potrebuje drugačen pristop do
popolnega notranjega miru, v Wellness centru Aspara nudijo različne moţnosti pri
odkrivanju telesnih ekstaz dobrega počutja. Ponudba je prilagojena tako skupinam kot
vsakemu posamezniku, lahko pa jo še dodatno priredijo, spremenijo glede na ţelje
naročnika.
Naj opomnimo tudi na multimedijsko, najsodobneje opremljeno predavalnico,
konferenčno sobo, v kateri organizirajo razna predavanja, izobraţevalne delavnice,
seminarje in poslovna srečanja. Prostor je moţno najeti, organizacijo celotnega
poslovnega dogodka pa lahko ob sodelovanju z lokalnim turističnim gospodarstvom
prevzamejo sami.
Ţivimo v času nenehnega hitenja, izpostavljeni smo raznoraznim stresom in tegobam.
Vse to vpliva na nas, nam izčrpava telo in duha. Wellness centri ponujajo različne
oblike storitev, ki nam lahko povrnejo energijo. Wellness Aspara ni pomemben samo
za razvoj turizma v občini, ampak je pomemben predvsem za lokalno prebivalstvo, saj
jim ponuja številne moţnosti za rekreacijo, nabiranje dodatnih fizičnih sposobnosti in
sprostitev. Zelo pozitivno se mi zdi, da so v svojo ponudbo vključili Zeliščno kmetijo
Kalan, ki jih oskrbuje z naravno pridelanimi čaji.
Kolesarske poti
Kolesarski turizem je pomemben del turistične ponudbe in postal bo še pomembnejši,
saj se način ţivljenja ljudi spreminja. Ljudje postajajo vse bolj ozaveščeni o pomenu
ohranjanja naravnega okolja in vse več časa namenjajo zdravemu načinu ţivljenja ter
preizkušanju nečesa novega.
Kolesarske počitnice so tako postale glavni del aktivnega turizma. Kolesarski turizem
namreč lahko prinese vrsto koristi posameznikom, gospodarstvu in celotnemu
prebivalstvu. Kolesarjenje prinese zadovoljstvo, da naredimo nekaj koristnega zase,
zagotovi ekonomski pomen transporta in je uporabno za ljudi različne starosti z
različnimi nivoji sposobnosti. Kolesarski turisti predstavljajo naraščajoč in dragocen
turistični trg, predvsem za manj razvita območja, kakršno je območje Kozjanskega,
saj se z razvojem kolesarskih poti lahko poveča dostop do podeţelja in drugih manj
dostopnih krajev. Kolesarji uporabljajo tudi lokalne storitve in je pri tem večja
verjetnost, da bo denar ostal v lokalni ekonomiji ter tako pomagal k razvoju domače
obrti, prehranjevalnih obratov s tradicionalnimi jedmi, sobodajalcem in drugim.
V občini Šentjur je označenih 10 kolesarskih poti različnih zahtevnostnih stopenj, ki
vas vodijo skozi neokrnjeno naravo, lepo pokrajino, pestro kulturno in naravno
dediščino, domačije, kmetije odprtih vrat.
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Tabela 1: Kolesarske poti v občini Šentjur

Kolesarska Dramlje–Razbor–Ponikva–Sladka
pot 1
Dramlje

Gora–Loče–Ţiče–Zgornje

Slemene–

Kolesarska Šentjur–Kameno–Primoţ–Hotunje–Razbor–Dramlje–Svetelka–Razgor–
pot 2
Cerovec–Blagovna–Goričica–Šentjur
Kolesarska
Ponikva–Boletina–Srţevica–Okrog–Ponkvica–Uniše–Ponikva
pot 3
Kolesarska
Šentjur–Resevna–Vodruţ–Šentjur
pot 4
Kolesarska Planina
pri
Sevnici–Visoče–Marof–Trobni
pot 5
Vezovje– Planina pri Sevnici

dol–Šentrupert–Kalobje–

Kolesarska Dobje–Repuš–Presečno–Ţegar–Košnica–Gorica
pot 6
Dobje (dodatna moţnost: vzpon na Slivnico)

pri

Slivnici–Voglajna–

Kolesarska Gorica pri Slivnici–Loka pri Ţusmu–Dobrina–Ţegar–Košnica–Gorica pri
pot 7
Slivnici (dodatna moţnost: vzpon na Bukovje)
Prevorje–Dobje pri Lesičnem–Planinski Vrh–Planinska vas–Loke pri
Kolesarska
Planini– Dobje pri Planini–Repuš–Presečno–Ţegar–Dobrina–Gubno–
pot 8
Prevorje
Kolesarska Kozje–Pilštanj–Lesično–Šentvid pri Planini–Planina pri Sevnici–Zabukovje
pot 9
nad Sevnico–Mrzla Planina–Zalog–Kozje
Kolesarska Planina pri Sevnici–Plešivec–Zagorje–Šentvid pri Planini–Podpeč pri
pot 10
Šentvidu –Podvine–Planinska vas–Sveti kriţ–Planina pri Sevnici
Vir: Turistični portal občine Šentjur, 2008

Projekt S kolesom po Kozjanskem, Obsotelju in Hrvaškem Zagorju je pripravila
Razvojna agencija Kozjansko v sodelovanju z Razvojno agencijo Sotla, občinami na
območju Obsotelja in Kozjanskega ter hrvaškimi partnerji. V okviru projekta je bila na
podlagi zasnove drţavnega kolesarskega omreţja izdelana prometna študija
izvedljivosti treh kolesarskih povezav. Gre za kolesarske povezave v smereh Slovenska
Bistrica–Čateţ, Brestanica–Bistrica ob Sotli in Celje–Dobovec. Pobudniki kolesarskih
poti so izdali dve karti za kolesarje, ki jih je mogoče brezplačno dobiti na TIC-u. Karti
prikazujeta kolesarske poti z opisi, vsebujeta pa tudi vse glavne znamenitosti, ki si jih
je mogoče ogledati med potjo.
Menim, da bi še aktivnejše promoviranje in seveda dodatna gradnja kolesarskih poti
pripomogla k hitrejšemu razvoju občine Šentjur kot uspešne kolesarske destinacije, ki
bi ponujala izbiro kvalitetnih kolesarskih oddihov, številne moţnosti kolesarjenja za
goste okoliških term (Terme Olimia, Thermana Laško, Terme Rogaška Slatina in
Rimske terme) ter moţnosti rekreacijskega kolesarjenja za domače prebivalstvo. In
ravno slednje ima pomembno vlogo pri privabljanju kolesarskih turistov v regijo, saj
če bo kolesarski turizem pri njih viden kot pozitivna in koristna aktivnost v prostem
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času in bo kolesarjenje na visoki ravni uporabe, bodo tudi turisti radi prihajali in
odhajali s pozitivnimi občutki in pripravljenostjo za ponovno vrnitev.
Da bi kolesarske poti čim bolj izkoristili, sem izdelala vzorčen primer izleta, ki bi ga
lahko ponudili okoliškim termam za vključitev v svojo dodatno ponudbo.
Udeleţence izleta, npr. goste Term Olimia, pred hotelom Breza pričaka turistični
vodnik, ki vse skupaj najprej pozdravi in jim izreče dobrodošlico.
Nato se s kolesi odpeljejo proti Dobrini. Med potjo se tu in tam za trenutek ustavijo,
kjer vodič govori o krajih, bogato posejanih z vinogradi, in pridelovanju vin na tem
območju.
Po krajši voţnji prispejo v Loko pri Ţusmu, kjer sledi ogled cerkve sv. Leopolda in
stalne razstave glaţut na območju Ţusma ter grajskega vrelca v Dobrini. Vse to
predstavi domači lokalni vodnik. Društvo kmečkih ţena postreţe z ocvirkovo pogačo in
kozjansko potico.
Pot se nadaljuje proti Slivniškemu jezeru. Vodič ţe med potjo razlaga o nastanku
jezera in tamkajšnji flori in favni, prav tako pa nekaj pove tudi o okoliških sakralnih
spomenikih, kot so: cerkev Sv. Urbana v Gorici pri Slivnici, cerkev Sv. Magdalene na
Slivnici in cerkev sv. Helene v Javorju, ki je zaščitena vas.
Pri Slivniškemu jezeru goste
pričaka ornitolog, ki jim na splošno razloţi o
tamkajšnjem ornitološkemu rezervatu. Nato se s čolni na vesla odpravijo na izlet po
jezeru, kjer lahko opazujejo ptice v njihovem naravnem okolju. Udeleţenci izleta
morajo veslati sami.
Ko priveslajo na drugi breg, jih pri Apartmajih Moser pričaka ribič, oblečen v ribiško
obleko, in jim pove par besed o ihtiološkem rezervatu. Udeleţenci se lahko preizkusijo
v športnem ribolovu.
Medtem se pri pomolu v kotlu pripravlja fiţolova enolončnica z rumenim in rdečim
korenjem, ki je tradicionalna kozjanska jed.
Po končanem obedu sledi še kratek sprehod v okolici jezera, nato pa se odpravijo
nazaj proti Termam Olimia.
Pohodniške poti
Tudi pohodništvo, tako kot kolesarjenje, postaja vedno bolj aktualna aktivnost, saj
vedno več ljudi spoznava, da se v vsakdanjem tempu ţivljenja oddaljujejo od narave.
Zaradi mestne utesnjenosti in pomanjkanja gibanja vedno več ljudi privlači telesni
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napor, ki je oplemeniten z estetskim doţivljanjem narave, spoznavanjem in
odkrivanjem novih stvari ter samopotrjevanjem.
V občini Šentjur imamo naslednje tradicionalne pohode:
- Valentinov nočni pohod iz Dobrine na Ţusem (februar),
- Tridnevni pohod po poteh XIV. divizije: Sedlarjevo–Bohor–Gračnica (februar),
- Tradicionalni pohod Dramlje–Straţa–Slemene–Špitalič–Grušce–Uršula–Dramlje
(februar),
- Spominski pohod padlim na Resevno (marec),
- Jurjev pohod v Šentjurju (april),
- Pohod na Bohor (1. maj),
- Pohod na Resevno (1. maj),
- Pohod po Krajevni skupnosti Slivnica pri Celju (2. maj),
- Pohod po Slomškovi romarski poti,
- Guzajev pohod po Prevorju,
- Nočni pohod na Rifnik (Silvestrovo).
Pohodnikom je na voljo tudi Šmarsko-Virštanjska vinsko turistična cesta z dvema
krakoma, ki seţeta tudi na območje občine: severni del zajema območje Dramelj,
preko Pletovarja, Dolge Gore do Ponikve in Šentjurja, juţni del pa zajema območje od
Črnolice, preko Slivnice, Dobrine, Paridola, Dobja, Kalobja in Rifnika do Šentjurja
(Program razvoja turizma 2009 …).
Na voljo je tudi pot na Planinski dom na Resevni, do katerega je dostop moţen z
avtomobilom ali po več markiranih planinskih poteh:
- iz Šentjurja skozi naselji Hruševec in Šibenik (1h 30 min),
- iz Šentjurja na Rifnik in proti zahodu v dolino Kozarice in pod pečinami (2h),
- iz Šentjurja pod Rifnik do mlina Ferleţ in desno čez most ter dalje pod
pečinami (1h 15 min),
- iz Štor skozi Proţinsko vas in vasice Straţa ter Spodnje in Zgornje Krajnče
(2h),
- iz Celja čez Pečovnik ali Hudičev graben na Celjsko kočo, Tovrstni vrh in
Svetino ter iz Svetine na Resevno (5h).
Pohodniško ponudbo na območju občine Šentjur bi bilo moč še uspešneje trţiti z
inovativnim načinom promocije ter povezovanjem lokalne turistične ponudbe znotraj
in preko meja občine. Učinkovitejše medsebojno sodelovanje z bliţnjimi turističnimi
kraji bi pripomoglo k doseganju boljših sinergijskih učinkov.
Menim, da bi z uspešnim in za okolje primernim načinom upravljanja in trţenja bilo
moţno poiskati učinkovit turistični aranţma oz. program pohodništva, ki bi prispeval k
razvoju območja ob tem pa ne bi povečal negativnih vplivov na okolje in prebivalstvo.
Nenehni mimohodi pohodnikov in turistov namreč lahko spreminjajo ţivljenje
lokalnega prebivalstva, zlasti se to kaţe na področju stališč, vrednot in pri
spreminjanju lokalnega načina ţivljenja.
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Tudi v ta namen sem izdelala program, ki bi se lahko izvajal po eni izmed pohodniških
poti.
Kozmičnost prevorske krajine
Začetna točka 'megalitske poti' na Lopaci.
Pozdrav trenerja. Trener pove nekaj besed o tehniki nordijske hoje in zakaj je dobro
gibanje.
Prvi del nordijske hoje trener vodi skupino skupaj z vodnikom in opozarja sproti na
tehniko.
Počitek pri prvih megalistkih formacijah.
Vodnik razloţi obiskovalcem izsledke dr. patra Gerţana. Za boljše razumevanje pove
kratko zgodovino megalitske civilizacije. Vodnik pozornost usmeri na oblikovanost
krajine. Skupaj z gosti opazujejo formacije in komentirajo, kako raba prostora vpliva
na obliko krajine.
Drugi del nordijske hoje. Trener vodi skupino skupaj zvodnikom in opozarja sproti na
tehniko.
Počitek pri drugih megalistkih formacijah. Vodnik razloţi obiskovalcem nekaj o zveznih
kartah. Na njih skupaj z gosti umeščajo ozvezdje, katerega megalitske strukture je
najti na Prevorju. Skupaj z gosti določijo, kateri del nočnega neba ţelijo videti zvečer.
Tretji del nordijske hoje trener vodi skupino skupaj z vodnikom in opozarja sproti na
tehniko. Obiskovalce opozori na merjenje srčnega utripa.
Sproščanje pri Podruţnični osnovni šoli. Trener udeleţence vodi v sproščanje po
prehojeni poti navkreber.
Spoznavanje zgodbe razbojnika Guzaja. Vodnik obiskovalcem pove zgodbo o Guzaju
in jim na razgledni točki ob cerkvi razlaga, kaj je videti. Obiščejo tudi grob. Vodnik
pove še kakšno dejstvo o samem kraju Prevorje.
Ogled spominske sobe Guzaja in večerja 'Guzajeva pojedina'. Vodnik goste napoti v
spominsko sobo. Gostje si jo pogledajo. Sledi večerja. Kmečka gospodinja gostom
razloţi, kaj bodo jedli.
Ogled prostorov observatorija. Član astronomskega društva razkaţe
prostore observatorija. Pove nekaj o društvu in dejavnostih. Goste podrobno seznani z
objekti nočnega neba.
Opazovanje zvezd. Na dvorišču pred šolo gostje skozi moderen teleskop opazujejo
nočno nebo in sprašujejo.
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Vodnik pospremi goste nazaj do zbirnega mesta.

3.3 POSPEŠEVALCI RAZVOJA TURIZMA
TURISTIČNA DRUŠTVA
Za društvene aktivnosti, vezane neposredno na turizem, skrbijo v Šentjurju naslednja
društva:
Tabela 2: Turistična društva v občini Šentjur

Ime društva
Društvo lokalnih turističnih vodnikov
Društvo izviri Dobrina
Turistično društvo Gorica pri Slivnici
Turistično društvo Planina
Turistično olepševalno društvo Ponikva
Zavod Etno-eko

Naslov
Mestni trg 2, 3230 Šentjur
Dobrina 7, 3223 Loka pri Ţusmu
Gorica pri Slivnici 98, 3263 Gorica pri
Slivnici
Planina pri Sevnici 36, 3225 Planina
Ponikva 50, 3232 Ponikva
Ulica II. bataljona 2, 3230 Šentjur

Vir: Turistični portal občine Šentjur, 2008

Potrebno je poudariti, da je društvena dejavnost izredno razvita tudi v ostalih
segmentih, ki skupaj z aktivnostmi na posameznih področjih tvorijo pomemben
segment turistične ponudbe. Najsi bo to na področju organizacije raznoraznih
prireditev, srečanj, pohodov, tekmovanj, nudenja informacij ali oblikovanja
programov.
TIC
Informacije o turistični ponudbi občine Šentjur je moţno pridobiti v Turistično
informacijskem centru Šentjur (TIC), ki deluje v okviru Razvojne agencije Kozjansko
in ima svoje prostore na lokaciji Ulica Skladateljev Ipavcev 17 v Šentjurju, ter v
informacijski pisarni Turistično olepševalnega društva Ponikva na Ponikvi 49a,
Ponikva. Prav tako so informacijski kotički s promocijskim materialom na voljo v večjih
gostiščih in hotelu.
Turisti, obiskovalci in občani lahko informacije o aktualni turistični ponudbi dobijo tudi
na prenovljeni turistični spletni strani: www.turizem-sentjur.com, več o ponudnikih na
podeţelju pa na portalu, ki ga ureja Razvojna agencija Kozjansko:
www.podezelje.com, ter na internetnih straneh posameznih ponudnikov. Prav tako se
z informacijami o dogodkih, novostih, ponudbi na področju turizma vključujemo v
informacijsko shemo Slovenske turistične organizacije (STO), ki preko nacionalnega
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Ob posebnih priloţnostih se pojavijo posamezni promocijski članki v nacionalnih
medijih (časopisi, revije, reportaţe in strokovne oddaje), redno pa se turistična
ponudba predstavi v okviru predstavitve na Mednarodnem ţivilskem sejmu v Gornji
Radgoni, kjer gre za skupno predstavitev občin partneric na območju Lokalne akcijske
skupine Od Pohorja do Bohorja.
Pri izvajanju promocije in posredovanju turističnih informacij so v veliko pomoč
turistična društva, ki se preko partnerskih povezav in sodelovanja predstavljajo tudi
na ostalih sejmih in turističnih prireditvah v drţavi.
Za potrebe promocije in obveščanja o turistični ponudbi se največ uporabljajo tiskani
materiali – zloţenke, brošure, vodiči, karte, ki jih izdaja Občina Šentjur, nekatere v
manjšem obsegu pa turistična društva sama. V naslednjem obdobju moramo slediti
cilju, da bomo čim več materialov lahko pridobili z naslova sodelovanja v partnerskih
projektih in tako pridobili prepotrebna finančna sredstva za izdelavo promocijskih
materialov. Seveda se po mojem mnenju vse premalo posluţujejo veliko bolj
učinkovitejšega in za turista dostopnejšega promoviranja na internetnem mediju.
Na območju občine prav tako ni enotno rešene turistične signalizacije, ki je zelo
pomembna pri obveščanju obiskovalcev, turistov. Tudi to je naloga, ki jo je potrebno
realizirati v tem programskem obdobju, saj na tak način prispevamo k večji
prepoznavnosti posameznih turističnih točk.
RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO
Razvojna agencija Kozjansko je javni zavod. Ustanovljena je bila leta 1999 kot LPC
Kozjansko s strani občin Dobje in Šentjur s ciljem razvoja podjetniških pobud, nudenja
svetovanja in strokovne pomoči obstoječim in potencialnim podjetnikom ter priprave
in izvajanja razvojnih projektov na podeţelju. LPC Kozjansko, lokalni pospeševalni
center, se je dne 22. julija 2005 s sklepom Okroţnega sodišča v Celju preimenoval v
Razvojno agencijo Kozjansko. Razvojna agencija Kozjansko je pravni naslednik LPC-ja
Kozjansko in nadaljuje z izvajanjem njegovih aktivnosti.
Je nosilna institucija v okviru skupnega Razvojnega programa podeţelja sedmih občin
(Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Zreče), v okviru
katerega potekajo intenzivne priprave za prijavo na razpis za izbor Leader območij,
kar bo območju omogočilo koriščenje evropskih sredstev, namenjenih izvajanju
Leader osi v okviru nacionalnega Programa razvoja podeţelja.
Na področju regionalnega razvoja sodelujejo v skupni Mreţno razvojni agenciji
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Kozjansko (tvorita jo RA Kozjansko in RA Sotla) ter opravljajo javne naloge subjekta
regionalnega razvoja za Območno razvojno partnerstvo Obsotelje in Kozjansko, ki je
tudi uradno registrirano pri Sluţbi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Vanj so vključene občine Dobje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur
in Šmarje pri Jelšah (Razvojna agencija Kozjansko, 2011).
Razvojna agencija Kozjansko je v sodelovanju z drugimi občinami v letu 2010 izvedla
usposabljanje območnih lokalnih vodnikov destinacije, poimenovane Wellness 3 plus.
Usposabljanja se je udeleţilo 62 vodnikov celotnega območja. Skozi številne vsebine v
izvedbi priznanih strokovnjakov s področja turizma, marketinga, naravne in kulturne
dediščine, gastronomije, komunikacije so se vodniki seznanili s pomenom in
odgovornostjo kvalitetnega vodenja.
Lokalni vodniki predstavljajo pomemben
dejavnik v turistični ponudbi, saj so prav oni ambasadorji domačega okolja, so tisti, ki
lahko na najbolj slikovit način pribliţajo destinacijo obiskovalcem. Zato menim, da je
bil to zelo pomemben projekt za razvoj turizma v občini, saj je povezal veliko število
ljudi iz različnih krajev, ki se ţe ukvarjajo s turizmom, in tudi tistih, ki so se vanj ţeleli
vključiti, pa do sedaj niso vedeli, kako.
Celoten projekt Wellness 3 plus daje priloţnost turističnim ponudnikom na podeţelju,
da pridobijo nova znanja o moţnostih plasiranja svojih proizvodov in storitev,
priloţnost za ustvarjanje višje dodane vrednosti, priloţnost za razvoj skupne
uravnoteţene ponudbe pod prepoznavno trţno znamko in dvig prepoznavnosti
čezmejnega območja.

3.4. VLOGA JAVNEGA SEKTORJA PRI RAZVOJU TURIZMA V OBČINI
ŠENTJUR
Turizem lahko v kraju postane ena najpomembnejših gospodarskih panog, ki je v
javnem interesu. V Sloveniji se s prepoznavanjem pomena turizma v lokalni skupnosti
še vedno ne ukvarjamo dovolj. Pomembno je, kako snovalci strategije turizma ter
prebivalci lokalne skupnosti prepoznavajo turizem. Eni se z njim preţivljajo, drugim pa
daje dopolnilni dohodek. Temeljna vloga oblikovalcev strategije turizma je izboljšati
celovitost turistične ponudbe, spremeniti vlogo ţivega dela ter bistveno okrepiti vlogo
osebnega dela. Le-to bo močno vplivalo na razvoj in zaposlovanje, ker se bodo v
celovito turistično ponudbo poleg turističnega gospodarstva vključevale še druge
dejavnosti, kot so kmetijstvo, industrija, trgovina, promet, izobraţevalna dejavnost
itd.
Subjekti javnega sektorja in še posebej občine imajo torej ključno vlogo pri
zagotavljanju dolgoročne uspešnosti pri razvoju turizma na določenem območju.
Razvojni cilji, ki izhajajo iz Dolgoročnega razvojnega programa občine Šentjur, so:
(Program razvoja turizma občine Šentjur 2009–2013):
 pospešiti razvoj turizma v občini,
 razvijati obstoječe oblike turizma, razviti nove ter spodbuditi povezovanje
obstoječih in novih ponudnikov,
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razvijati turizem na kmetijah in povečati število prenočitvenih kapacitet na
podeţelju,
vključiti mlade v turizem.

Občina Šentjur ţeli razvijati trajnostni turizem, ki je moţnost, izziv in nuja hkrati.
Turistične produkte bodo razvijali v obliki integralnih turističnih produktov na osnovi t.
i. modela ekoturizma, ki temelji na kriterijih, ki so splošno veljavni v praksi turistično
razvitih destinacij, na kriterijih okoljevarstvenih območij in na temelju infrastrukture in
moţnosti, ki jih lokalno okolje nudi za skladen razvoj aktivnosti v prihodnje. Turizem
ţelijo razvijati tudi z vključevanjem in sodelovanjem lokalnega prebivalstva pri
turistični ponudbi.
Seveda bodo za doseganje razvojnih ciljev potrebni številni ukrepi. V prvi vrsti je
pogoj za razvoj turistične dejavnosti ustrezna turistična infrastruktura. Na tem
področju je cilj občine, da izboljša količino in kakovost ponudbe ter tako zagotovi
ponudbi osnovno stopnjo konkurenčnosti. Da bi dosegli zastavljeno, bo v prihodnje
potrebno investirati zlasti v javno športno-rekreativno infrastrukturo, ohranjanje
naravovarstvenih območij, ureditev javne turistične infrastrukture (ureditev
kolesarskih poti, pohodnih poti, učnih tematskih poti …) in vzpostaviti ustrezen
informacijski sistem v povezavi z informacijsko komunikacijsko tehnologijo. Spodbuditi
bo potrebno tudi naloţbe v dodatne nastanitvene zmogljivosti, kar bo pogojeno z
zagotovitvijo spodbudnih finančnih pogojev, informiranjem občanov o aktualnih
razpisih oz. moţnostih pridobivanja oz. koriščenja sredstev, namenjenih za
spodbujanje in investicije v turistično infrastrukturo.
Potrebno bo zagotoviti ustrezno promocijo in trţenje obstoječih turističnih produktov
in poskrbeti za razvoj novih.
Zelo pomembno je spodbujanje podjetništva v turizmu. Turizem je namreč potrebno
prepoznati kot poslovno priloţnost, zato bodo usmerjali aktivnosti v zagotavljanje
ugodne klime za investiranje v turistično kmetijska gospodarstva in izvajali svetovanje
podjetnikom ter potencialnim podjetnikom na področju turizma in dejavnosti, ki so
povezane s turizmom.
Kljub temu, da strategija razvoja turizma v občini Šentjur opredeljuje ključne
dejavnike razvoja turizma in je le-ta eden strateških ciljev razvoja občine, bi morali
malce večjo pozornost posvetiti seznanjenosti oz. informiranosti lokalnega
prebivalstva s planskimi usmeritvami na področju turizma oz. strategije razvoja, saj je
le majhen odstotek prebivalstva seznanjen o tem. Občina namreč mora poskrbeti za
razvijanje internega turističnega marketinga s poudarkom na ustvarjanju kreativnega
odnosa domačega prebivalstva do turizma. Tudi številni avtorji poudarjajo, da brez
upoštevanja potreb, zahtev in ţelja lokalnih prebivalcev uspešnega razvoja turizma ni
mogoče načrtovati.
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3.5 ANALIZA OBSTOJEČEGA TURISTIČNEGA STANJA
3.5.1 ŠTEVILO OBISKOVALCEV
Tabela 3: Prihodi in prenočitve domačih in tujih turistov med leti 2005 in 2008
Občina

Struktura
turistov

Šentjur

Prihodi turistov

Število prenočitev

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

Skupaj

2.443

1.805

1.552

1.801

4.876

3.768

3.184

3.643

Domači
Tuji

586
1.587

458
1.347

275
1.277

434
1.367

1.500
3.376

986
2.782

494
2.690

865
2.778

Vir: SURS, SI-Stat podatkovni portal, marec, 2009

V zadnjem obdobju se je zniţalo število nočitev predvsem domačih gostov, kar
potrjuje trend enodnevnih turistov, ki ţelijo aktivno preţiveti dan. Seveda je potrošnja
le-teh niţja. V povprečju je dnevna poraba enodnevnih turistov – izletnikov v višini
30,00 EUR, medtem ko poslovni gostje porabijo občutno več, v povprečju 90,00 EUR
dnevno, zato pa zahtevajo dobro organiziranost, kakovostno ponudbo in splet
dodatnih storitev (prevoz, organizacija, animacija …).
Ponudniki bodo morali biti vse bolj izvirni in posebni pri oblikovanju turističnih
produktov in njihovem trţenju. Vseskozi narašča povpraševanje po novih avtentičnih
izkušnjah in doţivetjih, ki vključujejo stik z naravo in prebivalci turističnega kraja. V
prihodnje naj bi imele prednost destinacije z ugodnim razmerjem cena/kakovost, saj
cena postaja vse bolj pomemben dejavnik.
Tabela 4: Število obiskovalcev v zbirkah, ki jih evidentira TIC

Zbirka
Ipavčeva
hiša,
Šentjur
Muzej,
zakladi
Rifnik, Šentjur
Etnološka
zbirka
Šmid in zbirka NOB
na Planini
Loške glaţute, Loka
pri Ţusmu

2006
1.421

2007
1.351

2008
2.446

221

1.252

1.762

294

275

247

1.070

60

194

Vir: Program razvoja turizma občine Šentjur 2009–2013

Opazimo porast obiskanosti posameznih muzejskih zbirk, vendar bo potrebno še več
napora vloţiti v promocijo ter v vključevanje zbirk v posamezne turistične programe
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ne samo v občini, temveč na celotnem območju Kozjanskega, Obsotelja ter
Dravinjske. Zavedati se moramo priloţnosti animiranja obiskovalcev zdravilišč v
sosednjih oz. bliţnjih krajih ter dati še večji poudarek programom kulturnega in
verskega turizma.
Obiski ostalih muzejskih zbirk, katerih upravitelji so druge institucije ali so v zasebni
lasti, niso statistično obdelani, vendar je potrebno v prihodnje zagotoviti centralno
zbiranje oziroma spremljanje gibanja turistov v občini s ciljem, da se turistični
produkti oblikujejo in distribuirajo usmerjeno, glede na potrebe posameznih ciljnih
skupin, kar je zagotovo naloga TIC-a.
3.5.2 ŠTEVILO NOČITEV IN NASTANITVENIH ZMOGLJIVOSTI
Tabela 5: Prenočitvene zmogljivosti po vrstah nastanitvenih objektov za leti 2006
in 2008

Prenočitvene zmogljivosti
po vrstah nastanitvenih
objektov

Šentjur

Vrsta objektov
-skupaj
Hoteli
Gostišča
Planinski
domovi, koče
Turistične
kmetije

2006
(december)
Število sob

2008
(december)
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Zmogljivosti
- leţišča SKUPAJ
98

Število sob

40

Zmogljivosti
- leţišča SKUPAJ
131

28
4
1

53
10
35

28
7
1

53
28
35

-

-

4

15

Vir: Program razvoja turizma občine Šentjur 2009–2013

Glavne nočitvene kapacitete vsekakor predstavlja Hotel Ţonta, ki s 53 leţišči
predstavlja 40 % vseh nočitvenih kapacitet v občini Šentjur. Število nočitvenih
kapacitet skozi obdobje počasi narašča, predvsem zaradi investicij posameznih
ponudnikov (turistične kmetije, gostišča), potrebe oziroma povpraševanje turistov,
obiskovalcev pa narekuje naloţbe v izgradnjo še dodatnih kapacitet.
Turizem v občini Šentjur glede na podatke o obisku turistov trenutno torej še nima
vidne vloge oz. sodi med ekonomsko manj donosne gospodarske dejavnosti. Občina
namreč nima turističnega produkta, ki bi bil turistična atrakcija ţe sam po sebi.
Naravna in kulturna dediščina občine sta sicer zelo bogati in raznovrstni , da bi se
turizem lahko razvijal na njuni podlagi. Vendar trenutno povpraševanje po naravni
inkulturno-dediščinski ponudbi kaţe, da njuni potenciali niso izkoriščeni. Po številu
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nočitev v nastanitvenih objektih prevladujejo tuji gostje. Največ nočitev je v
septembru, sledita mu april in maj, najmanj nočitev pa je v zimskih mesecih.
Pomembno bi bilo torej razmisliti in razviti ponudbo oz. programe, ki bi privabili turiste
tudi v zimskih mesecih (npr. sankališče na Bohorju, drsališče v okolici Slivniškega
jezera). Tudi zasebnike, ki se ţe ukvarjajo s turistično dejavnostjo, bi bilo smiselno
spodbujati k temu, da bi v svojo ponudbo dodali wellness storitve (savna, jacuzzi,
masaţe …) in oblikovali 1, 2, 3-dnevne sprostitvene pakete, po katerih je ravno v
zimskih mesecih največ povpraševanja. Mesec september je po številu prenočitev na
prvem mestu, kar bi lahko povezali tudi z odvijanjem Mednarodnega obrtnega sejma
v sosednji občini Celje.
Med obiskovalci v muzejskih zbirkah prevladujejo domači gostje, medtem ko v občini
prenoči več tujih turistov. Več kot polovico obiskovalcev predstavljajo šolske skupine
okoliških osnovnih šol in Šolskega centra Šentjur, 19,1 % obiskovalcev pa
predstavljajo seniorji na organiziranih enodnevnih izletih. Vendar tako šolarji kot
seniorji veljajo za goste, ki ne koristijo prenočitvenih kapacitet. O slabem zanimanju
turističnih obiskovalcev za prenočitvene kapacitete kaţejo tudi podatki TIC-a, ki vodi
evidenco o informiranju obiskovalcev. Obiskovalci, ki obiščejo pisarno TIC-a, se
najpogosteje informirajo o znamenitostih in ogledih ter o gostinski ponudbi, ni pa
opaznega povpraševanja po prenočitvenih zmogljivostih v občini. V prihodnje bo tako
potrebno veliko pozornosti nameniti temu, s čim privabiti več turistov v občino in
predvsem kako jih tam zadrţati dalj časa.
3.5.3 ANALIZA GOSTINSKE PONUDBE
Registrirani prehrambeni obrati v občini Šentjur so naslednji (Program razvoja turizma
občine Šentjur 2009–2011, str. 10):
- Restavracija, kavarna, picerija hotela Ţonta, Ulica Valentina Oroţna 4, Šentjur,
- Gostišče in prenočišča Bohorč, Ulica Dušana Kvedra 44, Šentjur,
- Gostišče Jug, Ulica Skladateljev Ipavcev 18, Šentjur,
- Gostišče Montparis, Planina pri Sevnici 44, Planina pri Sevnici,
- Gostišče Miran, Trnovec pri Dramljah 56, Dramlje,
- Gostilna pri Ahacu, Stopče 31, Grobelno,
- Gostilna Erjavec, Kalobje 17, Kalobje,
- Gostilna Lesjak Ana, Gorica pri Slivnici 34, Gorica pri Slivnici,
- Okrepčevalnica Podgaj, Loka pri Ţusmu 2, Loka pri Ţusmu,
- Okrepčevalnica Kemoplast, Drofenikova 7, Šentjur,
- Gostilna Vovk, Hotunje 6, Ponikva,
- Okrepčevalnica Milan Obrez, Ţegar 2, Prevorje.
Iz zgornjega je razvidno, da prehrambenih obratov v občini ni malo in da so
enakomerno razporejeni po vseh krajih občine. Teţava je edino v profiliranju
posameznega ponudnika. To pomeni, da vsak gostinec poskuša najti usmerjeno
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ponudbo, s katero se identificira. Gre torej za fenomen, ko si s popolnim skrčenjem
na nekaj atraktivnih artiklov razširimo prepoznavnost in trg.
Ne smemo pa pozabiti na kmetije, saj njihova vloga ni več zgolj kmetijska
proizvodnja, temveč skrbijo tudi za dopadljiv izgled krajine in priloţnost za razvoj t. i.
ekoturizma, ki poleg naravne dediščine v svojo ponudbo vgrajuje tudi lokalno kulturno
dediščino (premično in nepremično), čisto okolje in ozaveščanje prebivalcev o
pomenu varovanja in ohranjanja naravnega okolja. Trendi v svetu kaţejo, da imajo
takšne kmetije vse več zvestih odjemalcev, tako pri ponudbi počitnic kot tudi pri
prodaji pridelkov.
3.5.4 ANALIZA PREDNOSTI IN SLABOSTI TURISTIČNE PONUDBE IN
POVPRAŠEVANJA
PREDNOSTI
Dejavnikov, ki pozitivno vplivajo na sam razvoj turizma v občini Šentjur, je kar nekaj:

















ugodna prometna lega (bliţina avtoceste, ţeleznica – na ta način je ponudba
v kraju lahko in hitro dostopna),
bliţina razvitih turističnih destinacij – zdravilišč,
bogata kulturna dediščina z ugodnim turističnim potencialom,
naravne danosti z velikim turističnim potencialom,
kakovostne kulturne prireditve, ki presegajo lokalni pomen (Klumpanje,
Šentrock),
aktivno delovanje in pozitivno sodelovanje v okviru civilne druţbe,
aktivno delovanje izobraţevalnih institucij,
povezovanje z organizacijami na regionalnem nivoju za razvoj skupnih
turističnih produktov,
zadovoljiva gostinska ponudba,
vzpostavljene in urejene lokacije muzejev in športno-rekreativne poti,
vzpostavljena nekatera orodja trţnega komuniciranja (promocijski material,
internet, sejmi),
vzpostavljena aktivna skupina lokalnih in območnih turističnih vodnikov,
ugodna starostna struktura prebivalstva,
zadovoljiva telekomunikacijska in komunalna infrastruktura,
dovolj izobraţenega in usposobljenega kadra,
čisto in neokrnjeno okolje z dovolj pitne vode.

Veliko prednost pri razvoju turistične ponudbe vidim predvsem v tem, da se občina
nahaja v bliţini razvitih turističnih destinacij oz. zdravilišč. Okoliškim termam bi lahko
predlagali, da v svojo ponudbo enkrat na teden vključijo organizirane izlete in oglede
znamenitosti v občini Šentjur.
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Vse večji pomen dobivajo tudi kulturne in zabavne prireditve, zlasti festival
Klumpanje, ki iz leta v leto privabi več obiskovalcev in nastopajočih s celotne Slovenije
in tudi tujine.
Občina bi lahko gradila svojo turistično ponudbo predvsem s poudarkom na
neokrnjeni naravi ter relativno varni in čisti destinaciji.
SLABOSTI:
 slabe povezave z javnim potniškim prometom (avtobusi iz smeri Celja,
Podčetrtka in Rogaške Slatine),
 premalo izkoriščen ţelezniški promet,
 preobremenjenost cest s tovornim prometom skozi mestno jedro,
 ni urejenih kolesarskih stez in sprehajalnih poti,
 nezadostna vpetost kulturno-zgodovinske dediščine za turistične namene,
 neizkoriščenost naravnih danosti za turistične namene,
 nepovezanost turistične ponudbe,
 pomanjkljivo svetovanje podjetnikom,
 odsotnost vizije in konkretnih ciljev razvoja,
 premalo informacijskih točk,
 pasivnost turističnih ponudnikov pri informiranju gostov, posredovanju
informacij o lastni ponudbi in ponudbi občine,
 pomanjkanje turističnih programov,
 neprepoznavna in premalo razlikovalna turistična ponudba,
 pomanjkanje turistične signalizacije,
 pomanjkanje javnih sanitarij,
 neurejenost potencialno zaščitenih območij.
Občina se sooča s številnimi dejavniki, ki omejujejo sam razvoj turizma.
Mesto Šentjur se duši v zelo gostem prometu (skoraj 15 tisoč vozil pelje skozi mesto),
kar seveda vpliva tudi na turizem. V veliko prednost bo izgradnja obvoznice, ki se
načrtuje v letu 2014.
Veliko teţavo predstavlja tudi pomanjkanje kolesarskih in sprehajalnih poti. Če bi bile
kolesarske poti še bolj urejene in bi več promocije namenili tej vrsti turizma, bi na ta
način lahko oblikovali in ponudili cenovno zelo ugodne programe izletov in ogledov s
kolesi iz okoliški term in zdravilišč.
Ţalostno je dejstvo, da območje razpolaga s precejšnjim številom naravnih zaščitenih
območij, kot sta npr. kraška jama – Glija jama ali ornitološki rezervat na Slivniškem
jezeru, vendar le-ti ne morejo predstavljati osrednje turistične ponudbe zaradi same
neurejenosti, in to tako okoljske kot tudi zakonodajne.

39

4 REZULTATI RAZISKAVE IN RAZPRAVA

4.1 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV
Razvoj turizma se dotika vseh, ne samo načrtovalcev, investitorjev in lastnikov
nepremičnin. Poleg sodelovanja javnega in zasebnega sektorja ter turističnih društev
imajo tudi prebivalci izredno velik pomen. Turizem lahko v kraju postane ena
najpomembnejših gospodarskih panog, seveda če je to v interesu javnosti. Toda v
Sloveniji se s prepoznavanjem turizma na lokalni ravni še vedno ne ukvarjamo dovolj,
kljub temu da si z njim kot gospodarsko panogo lokalna skupnost lahko zagotovi
boljše moţnosti za svoj materialni razvoj. Občina mora poskrbeti za razvijanje
internega turističnega marketinga s poudarkom na ustvarjanju kreativnega odnosa
domačega prebivalstva do turizma. In ker je po mnenju številnih avtorjev to, kako
uspešno se bo v kraju razvijal turizem, odvisno prav od podpore in naklonjenosti
domačega prebivalstva, sem izvedla anketo med prebivalstvom občine Šentjur. V
anketi je sodelovalo 50 anketirancev različne starosti.
Graf 1: Osebni interes prebivalcev za turistični razvoj in s tem ekonomski napredek
občine Šentjur

Vir: Priloga 2, tabela 3

Na vprašanje glede osebnega interesa za turistični razvoj in ekonomski napredek
občine je kar velik odstotek anketiranih (56 %) odgovorilo, da jim je vsekakor v
interesu tudi te vrste razvoj občine. Nekaj (14 %) je tudi takšnih, ki jim ni kaj preveč
mar oz. jim sploh ni v interesu, da bi se turizem in z njim turisti pojavljali na območju
občine.
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Graf 2: Seznanjenost s planskimi usmeritvami oz. s strategijo razvoja turizma v
občini Šentjur

Vir: Priloga 2, tabela 4

24 % anketiranih oseb pravi, da so ustrezno seznanjene s planskimi usmeritvami oz. s
strategijo razvoja turizma v občini Šentjur, in samo 8 % jih pravi, da so zelo dobro
seznanjene s plani občine na področju turistične dejavnosti. 54 % vprašanih ni
ustrezno seznanjenih s strategijo, kar nekako opozarja na nezadostno informiranost
občanov s strani lokalne skupnosti, Razvojne agencije Kozjansko, Turistično
informacijskega centra Šentjur in turističnih društev.
Graf 3: Spodbujanje zasebnih iniciativ na področju turistične dejavnosti

Vir: Priloga 2, tabela 5

Glede spodbujanja zasebnih iniciativ na področju turistične dejavnosti je 14 %
anketirancev mnenja, da je zavzemanje zasebnih iniciativ zelo dobro, 36 % jih je
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mnenja, da je spodbujanje zadovoljivo, in kar 50 % jih meni, da bi se lahko na tem
področju dogajalo veliko več.
Graf 4: Delo lokalnih turističnih organizacij

Vir: Priloga 2, tabela 6

Občani imajo zelo dobro mnenje glede dela lokalnih turističnih organizacij, saj več kot
polovica vprašanih njihov trud in delo pohvali. 14 % občanov je mnenja, da bi morale
organizacije storiti več za sam turizem, njegovo promocijo in osveščanje občanov
glede novih moţnosti.
Graf 5: Urejenost občine Šentjur za razvoj turizma (okolje, cestna infrastruktura,
dostopnost do znamenitosti, …)

Vir: Priloga 2, tabela 7

Na sedmo vprašanje je kar 37 anketirancev odgovorilo, da je občina Šentjur
zadovoljivo urejena za razvoj turizma, zlasti več pozornosti bi bilo potrebno usmeriti v
sanacijo in izgradnjo cestne infrastrukture, saj je ta sedaj po mnenju anketirancev v
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zelo slabem stanju. 6 % anketirancev je mnenja, da je zelo dobra, 20 % pa jih meni,
da je slaba, nihče pa ni mnenja, da občina ni primerno urejena.
Graf 6: Obstoječa turistična ponudba

Vir: Priloga 2, tabela 8

Občani so po odgovorih sledeč zadovoljni s turistično ponudbo v občini, saj jih kar 56
% meni, da je zadovoljiva. Po mnenju 20 % anketiranih bi se dalo na tem področju še
veliko storiti, saj menijo, da je zdajšnja turistična ponudba slaba.
Graf 7: Prednostne dejavnosti pri razvoju turizma

Vir: Priloga 2, tabela 10

Iz grafa 7 lahko vidimo, da se zdita anketiranim prednostni dejavnosti v turizmu zlasti
šport in rekreacija (40 %), sledijo jima zabavne prireditve (36 %). Kulturne prireditve
in gastronomija se zdijo pomembne precej manjšemu odstotku anketiranih.
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Graf 8: Turistična ponudba

Vir: Priloga 2, tabela 9

24 % anketirancev je mnenja, da bi morala občina Šentjur nuditi svojim obiskovalcem
več prireditev in koncertov, 20 % anketirancev je mnenja, da bi morala imeti več
nastanitvenih zmogljivosti, samo 8 % jih pravi, da bi morala imeti boljšo gostinsko
ponudbo, in največ – 48 % jih je mnenja, da na območju občine primanjkuje športnorekreacijskih objektov, kar je razvidno iz grafa 8.
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Graf 9: Ključni turistični dejavniki v prihodnosti

Vir: Priloga 2, tabela 11

Glede na to, da se občina Šentjur nahaja na območju, ki ga obdaja čisto in
neokrnjeno okolje, ter razpolaga z veliko količino pitne vode, sploh ne preseneča, da
se je največ anketiranih (38 %) odločilo ravno za ta odgovor. Sledijo mu: lokalno
prebivalstvo, naravna in kulturna dediščina ter varnost.

4.2 UGOTOVITVE IN PREDLOGI
Tabela 6: Statistična obdelava podatkov

Vprašanje

Skupaj
»n«

povprečje

Standardni
odklon

Se(x)

Interval
zaupanja
0,23

Spodnja
meja
ocene
2,69

Gornja
meja
ocene
3,15

Osebni interes

50

2,92

0,82

0,12

Planske usmeritve
in strategija
razvoja
Delo LTO
Urejenost občine
Turistična ponudba
Spodbujanje
zasebnih iniciativ

50

2,26

0,80

0,11

0,22

2,04

2,48

50
50
50
50

3,04
2,74
2,74
2,64

0,82
0,82
0,82
1,23

0,12
0,12
0,12
0,17

0,23
0,14
0,23
0,34

2,81
2,51
2,51
2,30

3,27
2,97
2,97
2,98

Vir: Priloga 2, tabele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
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Graf 10 : Statistična obdelava podatkov

Vir: Tabela 6, lastni izračun

Anketo sem izvajala z namenom, da ugotovim, ali je pri prebivalcih občine Šentjur
vzbujen pozitiven odnos do turistične dejavnosti ter katere so po njihovem mnenju
prednosti, slabosti in moţnosti pri nadaljnjem razvoju turistične dejavnosti.
Za izvedbo raziskave sem uporabila kvantitativno metodo zbiranja podatkov, saj sem
le-te zbrala z anketiranjem. Izbrani vzorec je bil neverjetnostni oz. priloţnostni, kar
pomeni, da sem enote vzorca izbrala naključno. V vzorec je bilo vključenih 50
anketirancev, ki so se v času anketiranja naključno nahajali na tem kraju. Vprašalnik
so izpolnjevali ljudje različnih starosti iz različnih krajev občine Šentjur.
Ugotovila sem, da je večini anketirancev v interesu, da se občina razvija na področju
turizma, saj le-ta prinaša ekonomski napredek. Zaupamo lahko, da je prava ocena
osebnega interesa prebivalcev Šentjurja med 2,69 in 3,15. Spodbudno je, da se
prebivalci zavedajo pozitivnih učinkov, ki jih lahko prinese uspešen razvoj turizma, kot
so npr. nova delovna mesta, ki bi zniţala visoko stopnjo brezposelnosti. S turističnim
razvojem raste tudi število domačih in tujih obiskovalcev, z naraščanjem slednjih pa
rastejo tudi devizni prilivi. V občini bi se s samim razvojem vsekakor povečale
investicije tako v turistično kot tudi ostalo infrastrukturo, ki bi bila v veliko korist
samemu prebivalstvu.
Zaskrbljujoče je, da velika večina anketiranih ni ustrezno seznanjena s strategijo, kar
nekako opozarja na nezadostno informiranost občanov s strani lokalne skupnosti,
Razvojne agencije Kozjansko, turistično informacijskega centra in turističnih društev.
Interval zaupanja se nahaja med 2,04 in 2,48, zato lahko trdimo, da je enakega
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mnenja večina prebivalstva. Če bi bili prebivalci zadostno informirani o planih, ki
vključujejo področje turizma, bi verjetno laţje našli idejo, način, kako v prihodnosti
izkoristiti npr. sredstva, infrastrukturo ali zakonodajo v svoj prid.
Teţave je zaznati tudi na področju spodbujanja zasebnih iniciativ na področju
turistične dejavnosti s strani občine, saj anketiranci v večini menijo, da je
nezadovoljivo. Podatek z intervalom zaupanja 2,30 in 2,98 opozarja na to, da bo
vsekakor potrebna večja spodbuda, če ţelimo oblikovati kakovosten medčloveški
odnos med prebivalci – gostitelji in turisti – gosti. Kljub temu, da gre za prostovoljno,
nepridobitno delovanje civilne druţbe v turizmu, se je potrebno zavedati, da je
delovanje civilne iniciative pomembno zlasti za splošno in strokovno ozaveščanje in
izobraţevanje prebivalstva, posebej mladih, ter med drugim tudi za varovanje in
ohranjanje okolja, saj se na ta način lahko veliko prispeva k trajnostnemu in
ekološkemu turističnemu razvoju.
74 % prebivalcev Šentjurja (z intervalom zaupanja od 2,51 do 2,97 ) meni, da je
občina Šentjur glede razvoja turizma zadovoljivo urejena. Res je, da sta tako okolje
kot ostala infrastruktura po mnenju večine v zadovoljivem stanju, vendar pa to ne
pomeni, da niso potrebne nove investicije v obnovo in izgradnjo dodatne
infrastrukture, zlasti cestne, ki je zares v zelo slabem stanju. Pri tem je pozitivno
dejstvo, da tudi Strategija razvoja turizma v občini Šentjur vključuje investicije v
ureditev obstoječe in nove turistične infrastrukture.
Za turistično ponudbo v občini Šentjur lahko rečemo, da je zadovoljiva, nikakor pa ni
zelo dobra, kar meni tudi velik del prebivalstva (interval zaupanja med 2,51 in 2,97).
Po mojem mnenju bi se nedvomno dalo na tem področju storiti še veliko, saj
obstajajo moţnosti in načini, kako v občino privabiti večje število obiskovalcev in
turistov. V prvi vrsti bi bilo potrebno sestaviti atraktivne in polne doţivetij turistične
programe ter jih ponuditi okoliškim termam ali npr. podjetnikom v občini, ki bi v
primeru, ko ne vedo, kako svojim poslovnim partnerjem popestriti obisk, lahko
uporabili katerega od teh programov.
Lahko rečemo, da sta šport in rekreacija pomemben dejavnik pri oblikovanju
turistične ponudbe. Z izgradnjo novih športnih objektov, kolesarskih stez in ureditvijo
sprehajalnih in pohodniških poti ne bi samo privabili turiste in obiskovalce od drugod,
pač pa bi lahko spodbujali k zdravemu načinu ţivljenja tudi lokalno prebivalstvo, ki bi
tako imelo moţnost za kvalitetno in zdravo preţivljanje prostega časa. Zlasti otroke in
mladostnike, ki kar nekaj časa preţivijo v sedečem poloţaju – v šoli, doma med
učenjem in pred računalnikom, bi lahko na ta način spodbudili k športni aktivnosti, saj
le-ta izboljšuje splošno počutje, pomaga ohranjati zdravje in nas napolni z energijo.
Za turistični razvoj občine so pomembne tudi prireditve, ki pomagajo pri grajenju
njene podobe in značaja, hkrati pa dvigujejo njen ugled.
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Prebivalci občine Šentjur se vsekakor zavedajo, da ţivijo v čistem in neokrnjenem
okolju. Ta dejavnik bo v prihodnosti predstavljal vse večji potencial za turistični
razvoj. Vse več ljudi si namreč ţeli preţiveti svoj prosti čas v zdravem, zelenem
okolju, ki ga obdaja sveţ zrak in v katerem je pitna voda tako rekoč na vsakem
koraku. Vsekakor bodo v prihodnosti pomemben dejavnik tudi prebivalci občine, ki
bodo s svojim načinom ţivljenja in gostoljubnostjo odigrali pomembno vlogo pri
razvoju turistične ponudbe občine. Kljub temu da le 14 % anketiranih meni, da je
varnost tista, ki lahko vpliva na turistično razvitost občine, pa ne smemo pozabiti, da
ima le-ta v svetu vse večjo vlogo pri oblikovanju turistične ponudbe, saj v okolju, kjer
ni varno, ni pričakovati sodobnega turističnega razvoja.
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5 ZAKLJUČEK

Turizem velja za eno izmed najhitreje razvijajočih se panog in ima zaradi povezovanja
številnih gospodarskih dejavnosti enega največjih panoţnih multiplikatorjev in
pomembno pospešuje regionalni razvoj. Če smo seznanjeni z aktualnimi trendi na
področju turizma doma in v tujini, lahko bolje izkoristimo moţnosti, ki jih imamo in
tako oblikujemo ponudbo, ki bo aktualna in konkurenčna. Seveda pa moramo biti pri
oblikovanju ponudbe pozorni na dejavnike, ki vplivajo na turistični razvoj in ga
usmerjajo. Osnovna dejavnika sta turistično povpraševanje in ponudba. Turistično
ponudbo predstavljajo tiste dobrine, ki so na voljo turistom, da bi zadovoljile njihove
potrebe. Turistično povpraševanje lahko v splošnem opredelimo kot količino dobrin, ki
so jo potrošniki pripravljeni kupiti po določeni ceni tega blaga. Seveda so še drugi
dejavniki, ki pomembno vplivajo na razvoj turizma, kot npr. povečan obseg prostega
časa in razporeditev prostega časa, razpoloţljiva denarna sredstva, ekonomski
dejavniki, podnebne spremembe, informacijska in komunikacijska
tehnologija,
spodbujanje turizma s strani drţavne uprave in podobni.
Zelo pomembno je ravno spodbujanje turizma s strani drţave, saj slovenski turizem
ustvarja okoli 12 % bruto domačega proizvoda, prav tako pa je pomembna izvorna
dejavnost, ki v plačilni bilanci Slovenije predstavlja velik deleţ izvoza storitev. Da se
lahko turizem uspešno razvija tako na drţavni kot na regionalni ravni, je potrebna
dobro urejena zakonodaja. Temeljni dokument na ravni drţave je Strategija razvoja
turizma, drugače pa področje turizma v Sloveniji, tako kot tudi drugod v svetu, ureja
veliko število zakonov in predpisov.
Vidno vlogo pri razvoju turizma ima tudi Evropska unija, saj imajo njena denarna
sredstva pozitiven vpliv na njegov razvoj kot tudi na razvoj gospodarstva. V veliki meri
sta v zadnjih letih za turistični razvoj občine Šentjur zasluţna Turistično informacijski
center Šentjur ter Razvojna agencija Kozjansko. Slednja je zelo uspešna pri črpanju
evropskih sredstev, prav tako pa pomaga z obveščanjem in svetovanjem lokalnemu
prebivalstvu glede aktualnih razpisov.
Turistična dejavnost v občini Šentjur do sedaj ni imela ravno vidne vloge oziroma je
sodila med ekonomsko manj donosne gospodarske dejavnosti. Kljub temu, da
območje razpolaga s številnimi kulturno zgodovinskimi in etnološkimi danostmi, pa
nima turistične dominante, ki bi bila turistična atrakcija ţe sama po sebi. Prav zaradi
tega bi bilo potrebno več pozornosti nameniti oblikovanju novih programov,
atraktivnih zlasti za goste okoliških term, in njihovi promociji v medijih, ki so vse
dostopnejši in ki se jih turisti vse bolj posluţujejo. Po številu nočitev v nastanitvenih
objektih prevladujejo tuji gostje. Največ nočitev je v septembru, sledita mu april in
maj, najmanj nočitev pa je v zimskih mesecih. Pomembno bi bilo torej razmisliti in
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razviti ponudbo oz. programe, ki bi privabili turiste tudi v zimskih mesecih (npr.
sankališče na Bohorju, drsališče v okolici Slivniškega jezera ...). Največ prenočitev je v
septembru, kar bi lahko povezali tudi z odvijanjem Mednarodnega obrtnega sejma v
sosednji občini Celje.
Med obiskovalci muzejskih zbirk v večini prevladujejo domači gostje. Več kot polovico
obiskovalcev predstavljajo šolske skupine okoliških osnovnih šol in Šolskega centra
Šentjur. 19,1 %, obiskovalcev predstavljajo seniorji na organiziranih enodnevnih
izletih. Vendar tako šolarji kot seniorji veljajo za goste, ki ne koristijo prenočitvenih
kapacitet. O slabem zanimanju turističnih obiskovalcev za prenočitvene kapacitete
kaţejo tudi podatki TIC-a, ki vodi evidenco o informiranju obiskovalcev. Obiskovalci, ki
obiščejo pisarno TIC-a, se najpogosteje informirajo o znamenitostih in ogledih ter o
gostinski ponudbi, ni pa opaznega povpraševanja po prenočitvenih zmogljivostih v
občini. V prihodnje bo tako potrebno veliko pozornosti nameniti temu, s čim privabiti
več turistov v občino, in predvsem temu, kako jih tam tudi zadrţati dalj časa.
V diplomskem delu sem si zastavila dve vprašanji, na kateri sem z raziskavo področja
dobila odgovor. Zelo pozitivno je, da prebivalci ne nasprotujejo razvoju turizma in da
je pri njih vzbujen pozitiven odnos do te dejavnosti, saj so ravno oni tisti, ki ţivijo s
krajem in posledicami, ki jih turizem prinaša. Zato je zelo pomembno, da se jih
spodbuja k sodelovanju ter se jih osvešča o priloţnostih in nevarnostih, ki jih turizem
prinaša. Na tem področju občani menijo, da bi bilo potrebno storiti še več, kar pa
seveda ni nobena teţava, saj ţivimo v obdobju izredno napredne informacijske
tehnologije, ki omogoča cenovno ugoden način promoviranja, obveščanja oziroma
informiranja in katere uporabniki so od najmlajših do najstarejših prebivalcev.
Strategija razvoja turizma v občini Šentjur je zelo dobro zasnovana, saj opredeljuje
ključne dejavnike, ki so potrebni za razvoj turizma, ob čemer lahko le upamo, da bo
uspešno izvedena, saj bi tako lahko razvoj turizma prinesel dodaten vir zasluţka
ljudem v občini, v kateri je brezposelnost velika in predstavlja precejšen problem.
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PRILOGE

PRILOGA 1: Anketni vprašalnik
Spoštovani!
Sem Aleksandra Jazbinšek, študentka

Fakultete za upravo. Pripravljam diplomsko

delo z naslovom Dejavniki razvoja turizma v občini, zato bi Vas prosila, da izpolnite
anonimen anketni vprašalnik, ki vam ne bo vzel več kakor 10 minut časa, meni pa bo
v veliko pomoč pri diplomskem delu. Najlepše se Vam zahvaljujem za sodelovanje in
Vas lepo pozdravljam!
Aleksandra Jazbinšek
1. SPOL (ustrezno obkroţite)
m
ţ
2. STAROST (ustrezno obkroţite)
a) do 20 let
b) od 20 do 30 let
c) od 30 do 40 let
d) od 40 do 50 let
e) od 50 do 60 let
f) nad 60 let
3. KAKŠEN JE VAŠ OSEBNI INTERES ZA TURISTIČNI RAZVOJ IN S TEM
EKONOMSKI NAPREDEK OBČINE ŠENTJUR (ustrezno obkroţite)?
a) zelo velik
b) velik
c) majhen
d) zelo majhen
4. KAKO STE SEZNANJENI S PLANSKIMI USMERITVAMI OZ. S STARTEGIJO
RAZVOJA TURIZMA V OBČINI ŠENTJUR(ustrezno obkroţite)?
a) zelo dobro
b) dobro
c) slabo
d) zelo slabo
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5. KAKŠNO JE PO VAŠEM MNENJU SPODBUJANJE ZASEBNIH INCIATIV NA
PODROČJU TURISTIČNE DEJAVNOSTI (ustrezno obkroţite)?
a) zelo dobro
b) zadovoljivo
c) nezadovoljivo
6. KAKO OCENJUJETE DELO LOKALNIH TURISTIČNIH ORGANIZACIJ?
a) zelo dobro
b) dobro
c) slabo
d) zelo slabo
7. KAKO JE PO VAŠEM MNENJU OBČINA ŠENTJUR UREJENA ZA RAZVOJ
TURIZMA (okolje, cestna infrastruktura, dostopnost do znamenitosti …)?
a) dobro
b) zadovoljivo
c) slabo
d) zelo slabo
8. KAKŠNA JE PO VAŠEM MNENJU OBSTOJEČA TURISTIČNA PONUDBA?
a) zelo dobra
b) zadovoljiva
c) slaba
d) zelo slaba
9. KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALA OBČINA ŠENTJUR NUDITI SVOJIM
OBISKOVALCEM (ustrezno obkroţite)?
a) več nastanitvenih zmogljivosti
b) boljšo gostinsko ponudbo
c) več športnih in rekreacijskih objektov
d) več prireditev in koncertov
10. KATERE SO PO VAŠEM MNENJU PREDNOSTNE DEJAVNOSTI PRI
RAZVOJU TURIZMA (ustrezno obkroţite)?
a) zabavne prireditve
b) kulturne prireditve
c) šport in rekreacija
d) gastronomija
11. KATERI DEJAVNIKI V TURIZMU BI LAHKO BILI PO VAŠEM MNENJU
KLJUČNI V PRIHODNOSTI PRI OBLIKOVANJU TURISTIČNE PONUDBE
OBČINE ŠENTJUR?
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a)
b)
c)
d)

varnost
naravna in kulturna dediščina
čisto in neokrnjeno okolje z dovolj pitne vode
lokalno prebivalstvo

Hvala za sodelovanje!
PRILOGA 2: Rezultati ankete
Tabela 1: Anketiranci po spolu

Spol

Število odgovorov

Moški

19

Ţenske

31

Skupaj

50
Vir: Lasten, 2011
Tabela 2: Anketiranci po starosti

Starost

Število anketiranih

%

Do 20 let

3

6

Od 20 do 30 let

26

52

Od 30 do 40 let

8

16

Od 40 do 50 let

7

14

Od 50 do 60 let

4

8

Nad 60 let

2

4

Skupaj

50

100

Vir: Lasten, 2011
Tabela 3: Osebni interes za turistični razvoj in ekonomski napredek občine

Kakšen je Vaš osebni interes za turistični razvoj in s tem ekonomski napredek
občine Šentjur?
Število odgovorov
%
Zelo velik

11

22

Velik

28

56

Majhen

7

14

Zelo majhen

4

8

Skupaj

50

100
Vir: Lasten, 2011
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Tabela 4: Seznanjenost s strategijo razvoja turizma v občini

Kako ste seznanjeni s planskimi usmeritvami oz. s strategijo razvoja turizma v
občini Šentjur?
Število odgovorov
%
Zelo dobro

4

8

Dobro

12

24

Slabo

27

54

Zelo slabo

7

14

Skupaj

50

100

Vir: Lasten, 2011
Tabela 5: Zasebne iniciative na področju turistične dejavnosti

Kakšno je po Vašem mnenju promoviranje in spodbujanje zasebnih inciativ na
področju turistične dejavnosti?
Število odgovorov
%
Zelo dobro

7

14

Zadovoljivo

18

36

Nezadovoljivo

25

50

Skupaj

50

100

Vir: Lasten, 2011
Tabela 6: Lokalne turistične organizacije

Kako ocenjujete delo lokalnih turističnih organizacij?
Število odgovorov

%

Zelo dobro

15

30

Dobro

25

50

Slabo

7

14

Zelo slabo
Skupaj

3
50

6
100

Vir: Lasten, 2011
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Tabela 7: Urejenost občine za razvoj turizma

Kako je po Vašem mnenju občina Šentjur urejena za razvoj turizma (okolje,
cestna infrastruktura, dostopnost do znamenitosti,…)?
Število anketiranih
%
Zelo dobro
Zadovoljivo
Slabo

3
37
10

6
74
20

Zelo slabo
Skupaj

0
50

0
100

Vir: Lasten, 2011
Tabela 8: Obstoječa turistična ponudba

Kakšna je po Vašem mnenju obstoječa turistična ponudba?
število odgovorov
%
Zelo dobra
7
14
Zadovoljiva
28
56
Slaba
10
20
Zelo slaba
5
10
Skupaj
50
100
Vir: Lasten, 2011
Tabela 9: Priporočljiva turistična ponudba v prihodnosti

Kaj bi po Vašem mnenju morala občina Šentjur nuditi svojim obiskovalcem?
Število anketirancev
%
Več nastanitvenih
10
20
zmogljivosti
Boljšo gostinsko ponudbo
4
8
Več športno in
24
48
rekreacijskih objektov
Več prireditev in
12
24
koncertov
Skupaj
50
100
Vir: Lasten, 2011
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Tabela 10: Prednostne dejavnosti pri razvoju turizma

Katere so po Vašem mnenju prednostne dejavnosti pri razvoju turizma?
Število odgovorov
%
Zabavne prireditve
18
36
Kulturne prireditve
7
14
Šport in rekreacija
20
40
Gastronomija
5
10
Skupaj
50
100
Vir: Lasten, 2011
Tabela 11: Ključni turistični dejavniki v prihodnosti pri oblikovanju turistične
ponudbe občine Šentjur

Kateri dejavniki v turizmu bi lahko bili po vašem mnenju ključni v prihodnosti pri
oblikovanju turistično ponudbe občine Šentjur?
Število odgovorov
%
Varnost
7
14
Naravna in kulturna dediščina
10
20
Čisto in neokrnjeno okolje z
19
38
dovolj pitne vode
Lokalno prebivalstvo
14
28
Skupaj
50
100
Vir: Lasten 2011
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