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Matija Čakš,
dr. vet. med., spec. bujatrike
župan Občine Šmarje pri Jelšah
»Strategija razvoja in trženja turizma v Občini Šmarje pri Jelšah 2022–
2027 je najnovejši strateški razvojni dokument Občine Šmarje pri Jelšah.
Z njim nadgrajujemo večletne aktivnosti in prizadevanja, da postanemo
prepoznavno turistično območje, privlačno in zanimivo za turiste, ki
bodo v naših krajih ostali dlje in se bodo vedno znova vračali.
Razgibana gričevnata pokrajina naše občine ima bogato kulturnozgodovinsko dediščino. Negujemo tradicijo vinogradništva, naši vinarji
znajo pridelati vrhunska vina. Med skrbnimi kmetovalci je vedno več
tistih, ki svoje pridelke in doma pripravljene dobrote ponujajo kot
prepoznavne kulinarične in s tem tudi zanimive turistične produkte. Z
vlaganjem v prometno in komunalno infrastrukturo Občina Šmarje pri
Jelšah postaja vedno bolj prijazno in spodbudno okolje za razvoj obrti
ter podjetništva. V zadnjem obdobju so se različni organizatorji izkazali
z zasnovo in izvedbo odmevnih dogodkov, prireditev, festivalov …
V vsem tem so odlične osnove za (nadaljnji) turistični razvoj. Želimo si
napredka, želimo biti boljši, prepoznavnejši, inovativnejši. Potenciala je
veliko. To se je pokazalo v številnih pogovorih, razpravah, delavnicah,
anketah in drugih aktivnostih, ki so bile izvedene v času izdelave
strateškega dokumenta.
Izvajalki projekta izdelave turistične strategije Mirjani Ivanuša-Bezjak,
članom ožje projektne skupine, vsem, ki ste aktivno sodelovali na
delavnicah, odgovorili na anketne vprašalnike ali kako drugače
sodelovali pri oblikovanju dokumenta, se iskreno zahvaljujem za
vloženi trud, delo, energijo in ideje.
Turistična strategija ne ponuja čudežnih rešitev, je pa usmeritev na
pot mogočega – z jasno opredeljenimi cilji, vizijo, prioritetami in
vlogo posameznih akterjev turističnega razvoja. Uresničitev vizije
ne bo odvisna le od župana, zaposlenih v občinski upravi oziroma
javnem zavodu za turizem, šport in mladino. Ključnega pomena
bo konstruktivno sodelovanje vseh v Občini Šmarje pri Jelšah, da
prepoznamo potenciale, zgrabimo vse priložnosti, ki se nam ponujajo,
in odločno sprejmemo izziv.«
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Skupaj zmoremo. Mi smo Šmarje.
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»Iskreno me veseli, da je destinacija Šmarje
pri Jelšah naredila ključni korak pri razvoju
turizma in pristopila k oblikovanju prve
turistične strategije v občini.
Destinacija se ponaša z izrednim naravnim
bogastvom, kakovostno enogastronomsko
ponudbo in z bogatim zgodovinskim ozadjem
ter se nahaja v objemu termalnih voda, kar
predstavlja velik potencial za nadaljnji turistični
razvoj območja. Destinacija je pristopila tudi
k revitalizaciji pomembnih infrastrukturnih
objektov, kar predstavlja odlično priložnost za
kreiranje novih privlačnih turističnih produktov
višje dodane vrednosti za zahtevnejše goste.
Na Slovenski turistični organizaciji bomo
ponudbo, s katero destinacija že nagovarja
domače in tuje obiskovalce, ter ponudbo, ki jo
v destinaciji skrbno razvijajo, podprli v naših
tržno-promocijskih aktivnostih.«

TERME
P O RTO ROŽ

ŠMARJE
PRI JELŠAH

ŠMARJE PRI
JELŠAH

MARIBOR
CELJE
PTUJ
M U R S K A S O B OTA
LJUBLJANA
TRST
ZAGREB
GRADEC
C E LO V EC
DUNAJ
BENETKE

41 K M
22 KM
50 KM
100 KM
123 KM
225 KM
108 KM
110 KM
145 KM
300 KM
345 KM

Kraj in občina na 106 km2 zelenih gričev in vinske
trte. Leži v »termalnem objemu« okoliških sedmih
zdravilišč, ki se razprostirajo v krogu 45 km. Ima
strateško prometno lego med petimi letališči
(Ljubljana, Maribor, Gradec, Zagreb in Trst), ki so v
krogu do 110 km oddaljenosti. Je edini slovenski kraj,
katerega ime vključuje ime lokalnega drevesa - jelše.
Tukaj se zgodovina in kulturna dediščina prepletata z
legendami preteklosti. Gostoljubni domačini razvajajo
s pristnimi in lokalnimi okusi šmarske kulinarike ter
vrhunskimi vini lokalnih vinarjev. Na griču nasproti
znamenite Kalvarije stoji prekrasen dvorec Jelšingrad.
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Gibanje obiskovalca
in osnovna komunikacijska pot

RDEČA NIT
S T R AT E G I J E
Skozi naravne in kulturne danosti ter z razvojem turizma krepimo
gospodarski razvoj občine v smislu trajnostnega turizma in istočasno
skrbimo za blaginjo ter dobro počutje in ekonomsko stabilnost lokalnega
prebivalstva.

Z A K A J ?
Vsi turistični deležniki,
javni zavodi in podjetja
na področju turizma
potrebujejo skupen cilj,
usmeritev, povezovalno
moč in skupen nastop, ki
bo turistom pokazal vsa
doživetja in danosti kraja.

K A K O ?
Strategija je zasnovana
na osnovi treh vsebinskih
nosilnih produktov, ki so
bili oblikovani na osnovi
delavnic in osebnih obiskov
ter pogovorov s turističnimi
akterji v občini. Pri tem so
bile upoštevane tudi analize
obstoječega stanja in aktualne
usmeritve slovenskega
turizma.

TELJE
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B
O
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A
J
Z
O
K

C A Rh D
72

456 789
386 123

K D O ?
Vsi turistični deležniki in
občani/ke ter javne inštitucije v
občini ob koordinaciji Javnega
zavoda za turizem, šport
in mladino (JZ TŠM) kar bo
doprineslo h konkurenčnosti
in kakovosti Šmarja pri Jelšah
kot turistične destinacije na
podlagi inovativnih in prodajno
zanimivih turističnih produktov.

K J E ?
Območje Občine Šmarje pri
Jelšah v povezavi z destinacijo
Obsotelje in Kozjansko ter
s širšo Savinjsko regijo in
mejnimi občinami. Destinacija
Šmarje pri Jelšah mora postati
prepoznavna in pomemben
turistični akter v Sloveniji
ter na tujih trgih, ki bodo
pomagali pri prepoznavnosti
občine.
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VZROK OBISKA:

3 VRSTE GOSTOV:

- oddih/počitnice
- obisk dogodka
- izlet
- tranzit

- tranzitni
- enodnevni
- večdnevni
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MODEL UPRAVLJANJA
TURISTIČNE DESTINACIJE
ŠMARJE PRI JELŠAH

KREATORJI TURISTIČNEGA
RAZVOJA V OBČINI
ŠMARJE PRI JELŠAH

str. 34

str. 54

MERLJIVI CILJI
RAZVOJA TURIZMA

TURISTIČNA
STRATEGIJA

CILJNE SKUPINE GOSTOV
str. 10

str. 38

AKCIJSKI NAČRT IZVEDBE
STRATEGIJE 2022-2027

INTEGRALNI TURISTIČNI
PRODUKT (ITP)

str. 64

str. 22
KOMUNIKACIJA
str. 62
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Primarni ciljni gostje

(persone turistov glede na njihova pričakovanja)
v Občini Šmarje pri Jelšah so:

TRANZIT
Za destinacijo Šmarje pri Jelšah
so za prihodnje srednjeročno
obdobje pomembni naslednji
emitivni trgi, od koder prihajajo
potencialni gostje:

LJUBLJANA, CELJE, MARIBOR, PODČETRTEK,
ROGAŠKA SLATINA IN ZAGREB Z OKOLICO
Primarni ciljni trg je izbran po načelu, od kod
je mogoče čim hitreje pridobiti čim več gostov,
ki si želijo to, kar ponuja destinacija Šmarje pri
Jelšah. Ob tem je izjemno pomembno, da gre na
destinaciji za ponudbo, ki si jo želijo prebivalci
treh največjih slovenskih mest. Poseben
poudarek bo na tranzitnih enodnevnih gostih
ter družinah in parih, ki se bodo odločili za
nekajdnevno bivanje.

O

AKTIVN

AKTIVN

• športne aktivnosti,
prilagojene celotni družini
• aktivno raziskovanje
na kolesu

• lahke aktivnosti v naravi
• ogled naravnih znamenitosti

GIKI
AL
T
S

IN

ED

R

E

PRIČAKOVANJA
• uživanje in sprostitev
• širitev obzorja
• umik od vsakdanjega življenja
• povezanost z družino
• razgibano dogajanje
• neomejeno gibanje v naravi
• prijazni ljudje

PRIČAKOVANJA
• počitek
• sprostitev
• uživanje v lepi naravi
• svež zrak
• zabavna doživetja
• dobro označena prometna
ureditev
• prijaznost ljudi
•
•
•
•

lažje pohodniške gorske poti
lažje aktivnosti
naravni parki in znamenitosti
lokalne prireditve (športne in
gurmanske)

Med sekundarne ciljne
goste (persone turistov)
uvrščamo:
R I ST E
NT

U

U

SLOVENIJA
Razdalje v Sloveniji so kratke, zato ni razloga,
da se ne usmerimo tudi na goste, ki si želijo
novih izkušenj znotraj Slovenije. Pri tem imamo
v mislih vsa območja, razen treh največjih
slovenskih mest, ki so primarni emitivni trg.
Posebej se je to izkazalo v času turističnih
bonov.

PRIČAKOVANJA
• občutek svobode
• začutiti energijo in utrip srca
• veselje
• potešitev nemira
• varnost
• pristen, a nevsiljiv stik z okolico in prebivalci
• kraji, neobremenjeni s turizmom
• priložnost za aktivnosti

TERCIARNI EMITIVNI TRGI:

AVSTRIJA, ITALIJA, HRVAŠKA
Eno- ali dvodnevni gostje prihajajo v Slovenijo
predvsem iz bližnjih držav, praviloma z avtom.
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• pohodništvo
• ogled naravnih znamenitosti
• glamping

B
ŽA

N E FO O D I J E

DR

SEKUNDARNI EMITIVNI TRGI:

A

IZLETNIKI: doživetje kulture/
zgodovine/narave, hedonizem,
užitek v kulinariki in razvajanju

PRIČAKOVANJA
• sprostitev in dobro počutje
• občutek miru in umik od
vsakdana
• barvita narava in lepi razgledi
• čisto okolje
• kakovosten javni transport
in dostopne informacije
(pravočasne, dobre povezave)
• ljudje govorijo angleški jezik

PRIMARNI (KLJUČNI) CILJNI TRGI:

IN
UŽ

AV

OBISK DOGODKA: zabava in
dogajanje, užitek in sprostitev
v družbi, družinski mir in
povezanost, doživetje kulture,
športa, gastronomije

VALCI

ZELENI

OBISKOVALCE DELIMO TUDI NA
OSNOVI TEMELJNEGA MOTIVA
PRIHODA:

ODDIH (POČITNICE, DOPUST):
doživetje kulture/zgodovine/
narave hedonizem, užitek
v kulinariki in razvajanju,
športne aktivnosti, rekreacija,
adrenalinska doživetja, družinski
mir in povezanost, aktivno
preživljanje skupnega časa,
druženje s prijatelji

I

O
SK

RA

Z

Ciljne skupine gostov –
segmentiranje in persone turizma

PRIČAKOVANJA
• sproščenost
• počitek in naspanost
• odmik od vsakdana
• zabavne vsebine za otroke
• poskrbljeno bo za varstvo in varnost otrok
• čas zase in za partnerja
•
•
•
•

kulinarika
lokalne znamenitosti
razvajanje v dvoje
zgodovina in gradovi

ŠMARJE PRI JELŠAH 2022–2027

S T R AT E G I J A R A Z V OJ A I N T R Ž E N J A T U R I Z M A

TIC Šmarje pri Jelšah in JZ TŠM
na skupni lokaciji
Za hitrejši razvoj turizma v občini je potrebno TIC
organizacijsko vključiti v okvir JZ TŠM in delovati
skupaj na eni lokaciji ter tako sinergijsko združiti
znanje in potenciale zaposlenih v sodelovanju
z vsemi ostalimi ključnimi inštitucijami. Na tak
način bodo na enem mestu združeni svetovanje
turistom in ponudnikom ter prodaja spominkov,
lokalnih izdelkov ipd. Zagotovljena bosta lažje
informiranje turistov (z urejenim delovnim časom)
ter pregled nad vsemi potrebnimi statističnimi
podatki in poročili. Ekipa bi bila tudi zadolžena
za izdelavo promocijskega in informacijskega
materiala ter kreiranje promocijskih (online in
offline) kampanj. V primeru razvoja razpršenega
hotela je TIC avtomatsko tudi recepcija za številne
nastanitvene kapacitete.

pošljejo po več informacij.(Slabost: v primeru
širitve muzeja je prostor premajhen).

2.

Skrbnik in lastnik ažurirane spletne vstopne
točke (ter obstoječih profilov FB, IG in YouTube) je
JZ TŠM.

1.

Če bi se TIC še naprej nahajal v Muzeju
Baroka, bi združili vse na enem mestu – delo
informatorja v Muzeju baroka in zaposlenih
na JZ TŠM – ter tako dosegli sinergijske učinke.
Zaposleni na skupni lokaciji bi se lahko
medsebojno časovno usklajevali in nadomeščali
v času uradnih ur. V času poletne sezone se po
potrebi vključi tudi študente. V minulih mesecih
je prihajalo do zmedenosti turistov, saj je bil
TIC zaprt, niso pa vedeli, da lahko turistične
informacije ter vse potrebne podatke dobijo
na JZ TŠM v Skazovi hiši. Ponudniki turističnogostinskih storitev so trenutno prav tako
zmedeni, saj ne vedo, kje lahko dobijo ažurne
informacije (zaprt TIC) ter kam lahko turiste

3.

4.

Poraja se tudi zamisel, da bi TIC kot modularno
varianto s pogledom na Kalvarijo umestili na
ploščad. To bi bilo smiselno, saj so povsod
parkirni prostori, lokacija je dostopna za
gibalno ovirane osebe, najpomembneje pa je,
da je ploščad prireditveni prostor za številne
prireditve. Na tak način bi ploščad dodatno
zapolnili z dejavnostjo informiranja in prodaje
izdelkov, saj bo v prihodnje tranzit na relaciji
med Šentjurjem in Rogaško ter Podčetrtkom
še večji zaradi novih investicij v turizem
(Razgledni stolp Kristal, ŠRC Vonarsko jezero).
Zagotovo bo Šmarje dolgoročno večjega obiska
deležno tudi zaradi teh novosti.
(Slabosti: vse se ne nahaja na enem mestu,
prostor na ploščadi se zmanjša, vprašanje
lokacije WC-ja)
Skazova hiša, kjer je trenutno sedež JZ TŠM, bi
lahko bila tudi lokacija TIC-a.
(Prednost: TIC in JZ TŠM na enem mestu; v
kletnih prostorih vinske kleti bi lahko bila
manjša trgovina z lokalnimi izdelki in vinom)
(Slabost: težji dostop v prvo nadstropje stavbe
zaradi stopnic)
Bivši občinski prostori, ki bodo uporabljeni za
nove gradnje in vsebine, bi lahko vključevali
TIC in JZ TŠM ter podjetniški inkubator s
kavarno in parkirišči. Izgradnja nove poslovne
stavbe predstavlja za občino veliko investicijo.
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S red n eveš ki d an v Lemb e rg u

UČINKI RAZVOJA
TURIZMA
KO R I S T I P R E B I VA LC E V
» prispevek k urejenosti Šmarja pri Jelšah
» izboljšanje infrastrukture (za turistične namene)
» povečanje zabavnega utripa Šmarja pri Jelšah
» razvoj posameznih turističnih subjektov
» dodatno delo za domače izvajalce gradbenih del
» boljša kakovost bivanja in življenja občanov ter občank
» možnost prodaje kmetijskih izdelkov v lokalnem okolju

Rokov tek p o š m a rs ki h breg i h

» povečanje prihodkov podjetij in s tem zaposlenih
» dvig kakovosti življenja
» povečanje blaginje občanov
» povečanje utripa/ozaveščenosti prebivalstva o pomenu turizma in aktivnostih,
povezanih s turizmom
» dvig samozavesti in ponosa prebivalstva

KO R I S T I O B Č I N E
» mutiplikativni učinek na prihodke občine

Kn ei p p ov p a rk,
Š m a rj e p ri Jel š a h

» povečanje in prepoznavnost občine po trajnosti
» turistična taksa in višji prihodki občine
» prepoznavnost občine kot turistične destinacije
» povečanje prihodkov podjetij v občini
» priseljevanje novih prebivalcev in mladih družin
» povečanje možnosti za privabljanje investitorjev
» povečanje kmetijske pridelave
» nova delovna mesta
» urejenost kraja in izboljšana infrastruktura
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N A M E N

S L O G A N

Samo z usklajenimi
aktivnostmi bodo vsi
deležniki v sinergiji
uskladili svoje potenciale
ter skupaj prispevali k
razvoju turizma v
občini ter posledično k
boljši kakovosti bivanja
občanov in občank.

Šmarje pri Jelšah ponujajo obiskovalcem
»zgodovinski objem
ljubezni« v zelenem bogastvu miru,
sprostitve in zdravja
ter iskanje notranjega
miru z gostoljubnimi in
avtentičnimi domačini
ter neprecenljivo zgodbo
dvorca Jelšingrad.

TURISTIČNE
PRIORITETE

Vodenje in upravljanje turistične destinacije

M OTO
Šmarje pri Jelšah – gastronomsko razvajanje, notranji mir in sprostitev v
objemu svetovljanske zgodbe Jelšingrada ter šmarske gostoljubnosti.

POSLANSTVO

V I Z I J A

Odgovorno in zavzeto
ohranjamo kulturnoduhovno izročilo naših
prednikov, edinstveno
krajino med zelenimi griči
in ščitimo kulinarične
posebnosti. Vse prepletamo
v gostoljubna in dobrosrčna
doživetja za naše
obiskovalce ter presegamo
njihova pričakovanja.

Celoletna zelena oaza
miru in sproščene narave
za gosta, ki išče butična
in avtentična doživetja v neokrnjeni naravi.
Gostje ob aktivnem
oddihu doživijo tradicijo, naravno, kulturno in
umetniško zgodovino.
Občutijo edinstvene
okuse in se vse dni v letu
polnijo z energijo zelenih
gričev (bregov) ter dvorca
Jelšingrad.

Upravljanje turizma
v občini, partnersko
sodelovanje, aktivno
povezovanje, izobraževanje

Razvoj inovativne
in kakovostne
turistične ponudbe

Prepoznavnost in
učinkovito digitalno
trženje turističnih
produktov in doživetij

in usposabljanje

Akcijski načrt 2022–2027 obsega 60 projektnih aktivnosti
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Matrika prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti
turističnega razvoja v Občini
Šmarje pri Jelšah

S L A B O S T I

P R E D N O S TI

•

TIC in JZ TŠM nista združena na eni lokaciji ter sta v dveh ločenih
zavodih.

•

Ni skupne oz. enotne informacijske točke (na internetu).

•

Premalo izražena promocija turizma.

•

Nepovezana turistična ponudba (veliko dobrih samostojnih turističnih
produktov, ki še niso med seboj smiselno povezani).

•

Premajhni finančni učinki turizma.

•

Bogata kulturna dediščina.

•

Izjemen, a neizkoriščen potencial dvorca Jelšingrad.

•

Slabo spremljanje statističnih in finančnih kazalcev.

•

Čista, ohranjena, zelena narava in mir.

•

•

Destinacija ima privlačno ime.

Pomanjkljiva turistična infrastruktura in neprepoznavni turistični
produkti (v širšem prostoru).

•

Turizem je ena od perspektivnejših panog po mnenju občine.

•

Prenizka prepoznavnost destinacije.

•

Edinstvena baročna zgodovina in sakralni objekti ter kulturna
dediščina.

•

Visoka sezonskost obiska in nastanitvenih kapacitet.

•

Številne kulturno-umetniške prireditve.

•

•

Kulinarična tradicija, odlične domače lokalne jedi in vrhunska vina.

Slabo sodelovanje in povezovanje ter informiranje turističnih
ponudnikov.

•

Dobrosrčnost in gostoljubnost lokalnega prebivalstva ter turističnih
ponudnikov.

•

Pomanjkanje integralnih turističnih produktov. Pomanjkanje
centraliziranega managementa destinacije.

•

Raznolika društvena dejavnost (turizem, kultura, šport, kmetijstvo itn.).
Podeželska tradicija in razvitost v kmetijsko-predelovalni dejavnosti.

•

Neažurna spletna stran www.vistsmarje.si brez prevoda v tuj jezik
(angleščino).

•

Individualni pristop do obiskovalcev in turistov (preprostost, dobra
energija, odprtost, prijaznost itn.).

•

Nezadostna promocija in trženje obstoječe turistične ponudbe
(družbena omrežja).

•

Pretočnost destinacije (povezanost s sosednjimi destinacijami) prek
regionalne ceste, železnice in kolesarskih poti, ki se urejajo.

•

Pomanjkanje promocijskih materialov s celovito turistično ponudbo.

•

Neizkoriščen potencial obstoječe digitalne in druge infrastrukture, ki je
ki je rezultat zaključenih projektov.

•

Pomanjkanje spominkov z vsebino in znamko.

•

Premalo prepoznavna kulinarika in dodatna turistična ponudba.
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P R I LOŽ N O S T I
•

Razvoj enotne turistične destinacije Visit
Šmarje.

•

Razvoj dvorca Jelšingrad z novimi vsebinami
in športno ponudbo.

•

Kapitalizacija in nadgradnja naziva Slovenia
Green Destination.

•

•
•

Nadaljnja in intenzivnejša valorizacija
naravne in kulturne dediščine ter edinstvene
kulinarike.
Podaljšanje dobe bivanja z nagovarjanjem
enodnevnih obiskovalcev in tranzitnih gostov.

•

Razvoj športa in infrastrukture (npr.
lokostrelstvo, ribolov, pump track,
pohodništvo, kolesarjenje in druge vrste
outdoor aktivnosti).

•

Močne zgodbe in njihova uporaba kot
trženjsko orodje (z avtentično noto) –
obujanje preteklosti.

•

Priprava zgodovinskih in naravoslovnih učnih
poti za pohodnike in kolesarje.

•

Povezovanje z okoliškimi občinami v
Obsotelju in na Kozjanskem v Sloveniji in na
Hrvaškem.

•

Razvoj inovativnih in trajnostnih produktov z
jasno opredeljeno nosilno zgodbo.

•

Revitalizacija trga Lemberg in postavitev
kulturno-umetniških vsebin.

•

pokrajina gričev (bregov) z gorcami in dolin.

Kolesarske povezave in njihova vključitev
v turistično ponudbo in produkt ter razvoj
in integracija priljubljenih oblik prevoza v
destinaciji (tudi e-bike, 2-skiro ...).

•

Lega ob tranzitnih poteh med dvema
vodilnima destinacijama: Rogaška Slatina in
Podčetrtek.

•

Uporaba obletnic rojstva znanih oseb za
promocijo in prireditve.

•

Povezovanje in vključevanje turizma z
drugimi sektorji (kultura, šport, kmetijstvo,
gospodarstvo).

•
•

•

Pomanjkanje pripravljenosti odločevalcev za
implementacijo potrebnih organizacijskih in kadrovskih
sprememb (skupni management destinacije).

•

Premalo finančnih sredstev, namenjenih turizmu v občini.

Kulinarični užitki (šmarska kisla juha, jerpica,
vrhunska vina z VTC 10 in modra frankinja
- Lemberger, salame, čili, mlinčeva potica,
številni suhomesnati in sirarski izdelki).

•

Gospodarska in ekonomska kriza.

•

Nadaljnja pasivnost posameznih turističnih ponudnikov.

•

Pomanjkanje ambicioznosti turističnih ponudnikov.

Programi za šolske izlete z bogato
zgodovinsko dediščino.

•

Premalo povezovanja izven občinskih mej.

•

Pomanjkanje sredstev za naložbe v infrastrukturo.

Izražanje vrednot ljudi na tem območju
(mehkoba, marljivost, pripadnost, obrtništvo
ipd.) skozi komunikacijska orodja in atrakcije
(z zgodbami).

•

Zaostajanje za sodobnim digitalnim trženjem in promocijo.

•

Nizka stopnja interesa za investicije na območju.

•

Percepcija, da je destinacija zgolj izletniška in tranzitna
točka.

•

Pomanjkanje inovativnosti in nepoznavanje segmentov oz.
profilov obiskovalcev in turistov.

•

Komuniciranje samo z domačimi gosti (prevelika
usmerjenost na domače in zanemarjenje tujih).

•

Odvisnost od mednarodnih turističnih tokov.

•

Beg možganov.

•

Nevarnost ekoloških nesreč (toče, suše, plazov, poplav ipd.).

•

Pomanjkanje vpliva na odločitve na državni ravni.

•

Sprememba zakonodaje na državni ravni.

•

Preveč optimistično načrtovanje in previsoka pričakovanja.

•

Dolgotrajno ponovno trajanje ukrepov proti covid-19.

•

Dolgotrajni vplivi vojne v Ukrajini.

•

Močnejša promocijska in razvojna funkcija
turizma na lokalni ravni (s pomočjo lokalne
organizacije za razvoj turizma, koordinator).

•

Aktivnejše vsebine spletne strani www.
visitsmarje.si in vidnost na družbenih
omrežjih (močnejša promocija in trženje skozi
digitalna orodja, tudi mobilne aplikacije).

•

Povezovanje turističnih produktov v integralni
turistični proizvod (tudi za več dni).

•

Oblikovanje tematskih turističnih
produktov s sosednjimi ali bolj oddaljenimi
destinacijami (ne samo istovrstne, ampak tudi
komplementarne ponudbe).

•

Pripravljeni in ustrezno promovirani produkti
ter doživetja.

•

Veliko naravnih in kulturnih virov.

•

•

Zainteresiranost lokalnega prebivalstva za
vključevanje v turistično ponudbo.

Zavzetost zaposlenih na občini in njihova
vloga pri dvigovanju nivoja turizma in razvoja.

•

Več zaposlenih na področju razvoja turizma
(za trženje in promocijo ponudbe) – v okviru
lokalne organiziranosti.

•

Razvoj kolektivne blagovne znamke lokalnih
produktov.

•

Neokrnjena narava, svež zrak, dobra voda ter

N E VA R N O S T I
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INTEGRALNE
BLAGOVNE ZNAMKE
•

Šmarska kulinarika

•

Šmarska vinska klet

•

romarska triada

•

Lemberg

•

Jelšingrad

•

Muzej baroka s Kalvarijo in
cerkvijo sv. Roka

•

šmarske gorce

•

Footgolf Erlachstein

Pomembno je ustvarjanje
novih inovativnih in
kakovostnih blagovnih znamk.

INTEGRALNI
TURISTIČNI
PRODUKTI
– ITP

Kakovostne predstavitve turističnih namestitev ter zanimivih in privlačnih doživetij so
ključ do uspeha, ki sliši na ime rezervacija ali nakup. Zelo pomembno je, da bi do leta
2025 tudi Šmarje pri Jelšah pridobile turistični produkt v kategoriji Slovenska unikatna
doživetja (Slovenia Unique Experience), ki so še dodatno izpostavljena na portalu
www.slovenia.info.

INTEGRALNA TURISTIČNA
INFRASTRUKTURA
• urejena okolica
• prireditveni prostori
(infrastruktura

Merchandising – spletna in fizična prodaja kreativnih spominkov na TIC-u ter pri
turističnih ponudnikih na temo drevesa jelše, šmarskega argoja, Kalvarije in Muzeja
baroka, Sladke Gore, Tinskega, Šmarske vinske kleti, Šmarsko-virštanjske vinske
turistične ceste VTC 10, Bike Parka, footgolfa, Jelšingrad Outdoor Parka, sedmih gradov iz
Lemberga itn. V občini so ljudje, ki se s temi stvarmi ukvarjajo profesionalno in zagotovo
jih je vredno vključiti v proces nastajanja pravih prodajnih vsebin.

• turistična signalizacija
• javna stranišča in pitniki

INTEGRALNI TURISTIČNI
DOGODKI
•

romarska triada in Rokovo
romanje

•

srednjeveški Lemberg

•

Rokovo poletje

•

Od gorce do gorce

•

Pozdrav vinu

•

decembrsko dogajanje

•

Šmargo pohod

•

Rokov tek po šmarskih bregih

•

Šmarski kolesarski maraton

•

otroški tabori

•

Šmarska noč

Potrebni sta stalna skrb
za urejanje turistične
infrastrukture kot tudi celovito
urejanje okolice. Poseben
poudarek mora biti namenjen
infrastrukturni ureditvi
posameznih prireditvenih
prostorov, da bodo omogočali
izvedbo kakovostnih prireditev.

V prihodnjih letih se bodo turistični tokovi povečali tudi izven sezone, predvsem ob
koncih tedna, ko bodo številni želeli videti nov najvišji slovenski razgledni stolp Kristal
v Rogaški Slatini. Na vse te ključne premike v turizmu se je potrebno pravočasno
pripraviti in na tranzitni turizem je potrebno gledati dolgoročno. Mogoče je lahko
72-urna kartica, ki vsebuje ključne turistične muzeje in razgledne točke, pomemben
skupni projekt Obsotelja in Kozjanskega, usmerjen v podaljševanje bivanja v tem
čudovitem vinorodnem delu vzhodne Slovenije.
Jelša je drevo, ki pa ga v Šmarju ni enostavno najti. Pomembno je, da se pripravi načrt,
kako se lahko z “drevesnim botrstvom” revitalizira področje, predvsem ob vodi, kjer
jelša najbolje uspeva. Potrebno jo je vključiti v širši kontekst in iz tega na osnovi nakita,
medu ipd. razviti prepoznavno zgodbo.
Pomembno je vključevanje lokalnega prebivalstva v aktivnosti. Prireditve v občini je
potrebno prevetriti in narediti priročnik s tehničnimi navodili za njihovo izvedbo, ki bo
olajšal organizacijo takšnih vsebin.
Vsi dogodki na področju turizma se naj izvajajo in promovirajo pod enotno blagovno
znamko ter pod okriljem JZ TŠM (tudi dogodki, ki jih soorganizira oz. izvaja občina).

Pomembno je ustvarjanje novih
inovativnih in kakovostnih
dogodkov, ki bodo temeljili na
povezovanju in bodo nekaj novega
v širši okolici.

Gorce in mirni kotički bi lahko bili zelo priljubljeno območje za digitalne nomade, ki
svoje poslovno poslanstvo širom sveta opravljajo prek svojih računalnikov. V Evropi je
to zelo velik trend in digitalni nomadi iščejo kraje s kakovostnim internetnim signalom
in ponudbo prostočasnih aktivnosti. Pomembne so jim predvsem outdoor aktivnosti,
bližina termalnih vrelcev pa bi lahko bila zelo mikavna. Ključnega pomena je optična
(hitra internetna) povezava na celotnem območju občine.
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NOSILNI STEBRI

1.

za pozicioniranje turizma

VINSKI IN KULINARIČNI
TURIZEM TER LOKALNE
»ŠMARSKE DOBROTE«

1.

» oblikovanje kulinaričnih (blagovnih) znamk
» oblikovanje novih ITP — kulinarika, vino, narava,
mlinčeva potica
» priprava strategije razvoja in izvedbe dogodkov
» oblikovanje doživetij (čebelarstvo, drevo jelša)
» izobraževanje ponudnikov in turističnih deležnikov

KULTURNA IN NARAVNA
DEDIŠČINA TER
UMETNOST

2.

»
»
»
»

nove vsebine in turistični produkti za dvorec Jelšingrad
oblikovanje doživetja »Romanje za telo in dušo«
nadgradnja dogodka »Srednjeveški dan v Lembergu«
novi produkt — »Lemberg kot središče
kulturno-umetniškega ustvarjanja«
» koncept rezidenčnega stanovanja za umetnike,
umetniške kolonije, srečanja
» priprava strategije kulturno-umetniških dogodkov

AKTIVNOSTI IN DOŽIVETJA
NA PROSTEM TER RAZVOJ
TELESA IN DUHA

3.

» priprava strategije športnega turizma
» novi produkti za aktivnosti v naravi (single trail,
footgolf)
» novi produkti na področju športnega turizma
» turistična kolesarska in pohodniška ponudba nova državna kolesarska pot
» produkti za razvoj telesa in duha
» izobraževanje ponudnikov športnih dogodkov

24
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Mlinčeva potica je bila aprila 2022 vpisana v
register nesnovne kulturne dediščine Slovenije.
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Šmarska
vinska klet
Šmarska vinska klet, ki se nahaja v eminentnih
prostorih Skazove hiše, in vinogradniki, ki so
združeni v njej, so izjemen potencial razvoja
turizma v občini. Vinogradi (na gričih in gorce)
ter kakovostno vino (vinske kleti in vinotoči)
so enkratna dopolnitev izvirni lokalni šmarski
kulinariki. Oba skupaj (vino in kulinarika) tvorita
nosilni turistični enogastronomski produkt, ki bo
v naslednjih petih letih (skupaj z nastanitvami)
predstavljal pomemben razvojni potencial, in
sicer kot nosilec in pospeševalec razvoja ter
prepoznavnosti občine na turističnem zemljevidu
Slovenije. Šmarska vinska klet mora postati
pomembna vstopna točka na Šmarsko-virštanjski
vinski turistični cesti VTC 10.
Šmarska vinska klet bi lahko po jasnem
pozicioniranju na slovenskem trgu dolgoročno
postala zanimiva tudi za evropske vinske dogodke
(npr. modra frankinja iz Lemberga).
V sklopu (nove blagovne znake) Šmarske vinske
kleti bo združenim ponudnikom vina omogočena

šmarskega vinogradništva v povezavi s
kulinariko.
Blagovna znamka Šmarska vinska klet bo
predstavljala skupno vstopno turistično točko
vinogradništva (in komplementarne turistične
ponudbe) v Občini Šmarje pri Jelšah in v Obsotelju
ter na Kozjanskem.
Društvo vinogradnikov in vinarjev Trta soupravlja
prostor Šmarske vinske kleti. JZ TŠM, kot njihova
podaljšana roka, naj dolgoročno skrbi za
promocijo, koordinacijo in komunikacijo z vinarji,
s ponudniki vinskih degustacij in kulinaričnih
dobrot ter domačimi in tujimi gosti (individualnimi
gosti in skupinami). Potrebno je uvesti odpiralni
čas za individualne goste, ki ga ponujajo vsi
turistični ponudniki v destinaciji Šmarje pri
Jelšah. Skupine turistov se predhodno najavijo JZ
TŠM, ki tudi poskrbi za parkiranje ter koordinacijo
celotnega vinskega doživetja.

1.

Skupna blagovna znamka Šmarska vinska klet bo
tako vsem vinarjem (in šmarski vinski kulinariki)
omogočala lažjo promocijo in pozicioniranje
na trgu (morebitna skupna etiketa na vinskih
steklenicah, skupna predstavitvena vizitka,
zloženka, video, spletna stran, FB, promocijski
materiali, skupni nastopi na sejmih ipd.).

promocija tudi izven meja Slovenije na vinskih in
turističnih sejmih (ljubljanski turistični sejem AlpeAdria, sejem AGRA, dogodek Dobrote slovenskih
kmetij, turistični sejmi v Celovcu, Zagrebu, Münchnu,
Milanu in na Dunaju, ProWein Düsseldorf, Vinitaly,
Decanter ipd.). O izbranih promocijskih aktivnostih
se bo korak za korakom odločala vinsko-turistična
strokovna ekipa, ki bo izbrala prioritetne aktivnosti.
Vino modra frankinja – Lemberger (v povezavi z
Lembergom) je lahko zanimiv nov ITP (integralni
turistični produkt), ki ponovno promovira in
modro frankinjo pozicionira kot (že v preteklosti)
pomembno vinsko sorto v vzhodnem delu
Slovenije (https://www.modra-frankinja.com/omodri-frankinji.html).
Razvoj vinogradništva predstavlja tudi možnost
redne zaposlitve za ponudnike vina in lastnike
vinotočev. Trenutno je pridelava vina postranska
dejavnost, v prihodnje pa marsikomu lahko
postane tudi primarna.
Blagovna znanka Šmarska vinska klet je
pomembna osnova za prepoznavnost povezanega
26

Z namenom razvoja vinske kulture na območju
Občine Šmarje pri Jelšah je primerno osveščanje
mlajših generacij in njihovo vključevanje v
vinski svet ter vzpodbujanje medgeneracijskega
sodelovanje vseh članov Društva Trta. Z novimi
sommelierskimi nazivi je potrebno aktivno graditi
na strokovnem področju, ki bo dalo celotnemu
območju na Šmarsko-virštanjski vinski turistični
cesti VTC 10 pomembno dodano vrednost.
Zelo eminentna lokacija Šmarske vinske kleti v
prostorih Skazove hiše omogoča izvedbo različnih
enogastronomskih dogodkov skozi vse letne čase. S
takšnimi dogodki se ustvarja dodana vrednost vina,
hkrati pa se skrbi za popestritev lokalne in turistične
ponudbe. Skozi vse leto je mogoče s partnerji izvesti
različne vinsko-kulinarične dogodke, npr. Šmarski
vinski abonma (mesečni ali kvartalni), vinski večeri
27

(4. letni časi) v spremljavi sezonske kulinarike,
dogodek »Z vinskim kozarcem od gorce do gorce«,
nadgrajen dogodek Pozdrav mlademu vinu z vinsko
kraljico, izvedba dogodka »srečanje vinskih kraljic
in kraljev«, dogodek Šmarske dobrote (hrana in sir)
in vino, srečanje veleposlanikov ob šmarski vinski
majoliki ipd.). Kletni prostori Društva Trta so lahko
idealna lokacija za majhno prodajalno lokalnih
izdelkov.

Tadeja Vodovnik Plevnik,
univ. dipl. kmet.
predsednica sveta JZ TŠM
Šmarje pri Jelšah
»Šmarje pri Jelšah so slikovita razglednica
čudovite pokrajine in nepozabnih doživetij.
V sebi skrivajo izjemno bogastvo naravne,
kulturne in zgodovinske dediščine.
Poleg tega je Občina Šmarje pri Jelšah
obdana z rodovitnimi polji, vrtovi,
sadovnjaki, slikovitimi vinorodnimi griči
in vabljivimi gorcami, kjer šmarski vinarji
ponujajo bogato izbiro vin različnih vrst, sort,
barv in stilov. Torej od mirnih do penečih, od
belih, rose do rdečih, od nearomatičnih do
aromatičnih sort, od suhih do sladkih vin.
Srce in duša tega območja pa so seveda
ljudje, ki so odprtega, vedrega in dobrega
srca.
Poslanstvo JZ TŠM je seveda povezovanje
vseh deležnikov, ki delujejo na področju
kulturne in naravne dediščine, umetnosti,
vinskega, kulinaričnega in športnega
turizma, s ciljem večje prepoznavnosti in
seveda obiskanosti naše občine.
Dobrodošli v Šmarju pri Jelšah.«
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2.

LEMBERG
Srednjeveški trg Lemberg z Rotovžem
je eden najbolje ohranjenih avtentičnih
jeder na Slovenskem. Pestra in tisočletna
zgodovina nekdaj slavnega srednjeveškega
trga in njegova unikatna zgodba sta se
ohranili vse do danes in sta predstavljeni v
muzeju na Rotovžu.

JELŠINGRAD
Dvorec Jelšingrad predstavlja unikaten primer
arabsko-mavrske arhitekture na Slovenskem. V
zapisih je prvič omenjen leta 1666. Zamenjal je
več lastnikov (Gaisruck, Nagy, Novak, Gödel, pl.
Artens). Stavba je najtemeljitejšo obnovo doživela
v 18. stol., ko je dobila baročni pridih.

Za ljubezen sem te
ustvaril, za ljubezen te
ohranjam.
(Besedilo je vklesano v portalu
dvorca Jelšingrad.)

Nad trgom je bil nekoč grad. Prva posredna
omemba gradu je iz leta 1138, ko je krška
škofija podelila fevd in deželno sodišče
Gebhardu I. Savinjskemu, katerega potomci
so se imenovali Žovneški gospodje. Leta 1341
so Žovneški pridobili grofovski naziv Celjski
grofje na gospostvo Lemberg. Danes je od
gradu ohranjen samo še kamniti kapitel,
ki je shranjen v muzeju na Rotovžu. Vinska
sorta modra frankinja je avtohtona sorta
tega območja. V svetu je poznana kot vino
Lemberger.

Razveseljuje novica, da je lastnik Jelšingrada
postala Občina Šmarje pri Jelšah, ki bo zaustavila
propadanje tega izjemnega kulturnega
spomenika. Prav gotovo bo tukaj prostor, kjer
se bodo v restavriranih prostorih odvijale
protokolarne, poročne, kulturne in družabne
vsebine. Verjetno bodo tukaj s strateškim
partnerjem vzpostavljene tudi nastanitve višjega
cenovnega razreda v povezavi z revitalizacijo
igrišča za golf ter ostalih športno-rekreacijskih
vsebin na prostranem zelenem in varovanem
območju.
Predlagamo ustanovitev interdisciplinarne
delovne skupine, ki bo podala strokovne
predloge.
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V turistično ponudbo bo pomembno
integrirati privlačno zgodbo Legende
o sedmih gradovih Lemberga, ki bi jih
kot 3D rekonstrukcije umestili v zgodbo
interpretacije kulturne dediščine, odkrivanje
zakladov s pomočjo geocathinga, satiro v
povezavi z Lembržani, vzpostavitev vinske

zgodbe z Lembergom ali modro frankinjo
ipd. Šola v Lembergu bi lahko dolgoročno
postala prostor za nadgrajevanje aktualnih
kulinaričnih delavnic. Razvijale bi se lahko
fotografsko-umetniške dejavnosti, uredile
bi se nastanitvene kapacitete in gostinski
objekt, ki bi privabljal goste iz celotnega
območja in dal življenje temu čudovitemu
kraju.
Lemberg postaja tudi kraj, kjer svoj center
za trening ustvarja štirikratni svetovni prvak
v motokrosu Tim Gajser. TIGA234 LAND je
področje, ki ga bodo obiskali številni njegovi
privrženci. Domačini pa naj razmišljajo v
smeri sinergije in obiskovalcem ponudijo
svoje dobrote ter jim predstavijo kulturnozgodovinska dejstva v povezavi s Celjskimi
grofi, trškimi pravicami itn.
Mlinčeva potica je bila aprila 2022 vpisana
v register nesnovne kulturne dediščine
Slovenije.
Predlagamo ustanovitev interdisciplinarne
delovne skupine, ki bo podala strokovne
predloge.
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2.

dr. Matej Vrečer

VE RS K I T U RIZ EM:

ROMARSKA TRIADA in
M ARIJINA ROMARSKA POT

Sladka Gora, Tinsko in sveti Rok ter župnijska cerkev Marije vnebovzete (Šmarje pri Jelšah)

Sladka Gora, Tinsko in sveti Rok so tri eminentna
romarska središča v Šmarju pri Jelšah, ki so pod
okriljem Škofije Celje. Osrednje prepoznavno
romarsko dogajanje je umeščeno v avgustovski čas
in praznik Marijinega vnebovzetja (čas od 12. do
16. avgusta). Ta tradicija se vzdržuje že več stoletij.
Veliko dodano vrednost pa ustvarjata še Kalvarija
in Muzej Baroka, ki izjemno kulturno dediščino
dopolnjujeta tudi v smislu turističnega produkta,
ki bi se lahko izvajal vse leto. Če vključimo
kulinariko in vino ter pohode od točke do točke,
lahko v mirnem in slikovitem gričevnatem svetu
ter ob okušanju dobrot Obsotelja in Kozjanskega
spoznavamo šmarske brege. Pomembno je, da
si lahko v omenjenih romarskih središčih ob
določenih rednih in najavljenih terminih ljudje,
željni pestre katoliške zgodovine in umetnosti,
ogledajo notranjost cerkva in pobliže spoznajo
baročna dela vrhunskih mojstrov.
Matej Vrečer, duhovnik, matematik, urar in predvsem
svetovljan, ki je v 18. stoletju kot duhovnik deloval
v Šmarju pri Jelšah je imel izjemno vizijo, saj je kot
graditelj Kalvarije ustvaril izjemen spomenik, ki ga je

v preteklosti obiskalo na tisoče romanja in druženja
željnih ljudi. Pomembno je, da se takšni sakralni
biseri tudi dolgoročno umestijo kot kraji za katolike,
ki jih je treba obiskati vsaj enkrat v življenju.

Slatini, Dobrni, Laškem in drugje. To je
komplementarna ponudba termalnim
vrelcem, ki se lahko dopolni s tovrstno
ponudbo in seveda z lokalno enogastronomsko ponudbo.
Vključiti je treba navdušujoče ljudi
iz domačega okolja, ki so odlični
interpretatorji in ki bodo podali
strokoven ter zanimiv vpogled v
bogato baročno dediščino. Prav tako
so smiselne povezave s kraji, ki so
lahko zanimivi v povezavi s Katoliško
cerkvijo, evropskimi kalvarijami,
baročno umetnostjo ter z nekdanjim
šmarskim duhovnikom Matejem
Vrečerjem, ki je pustil ogromen
pečat in prihodnjim rodovom
zapustil pomembno kulturno
bogastvo. Sodelovanje vseh šmarskih
inštitucij, Škofije Celje in kulturnih
interpretatorjev je zelo pomembno, da
se ustvari odličen turistični produkt,
od katerega bodo imeli prav vsi svojo
korist.

Kulturna dediščina naj bo tudi izziv za nove
generacije, predvsem v kombinaciji z interpretacijo
prek digitalnih rešitev, kot so VR, AR in hologram,
da se jim celotno zgodbo približa na njim
zanimiv način. Interpretacija vseh teh izjemnih
kulturnih presežkov je zelo pomembna, saj se je
treba zavedati, da so lahko zanimivi za katoliški
svet, prav tako pa se ga lahko interpretira skozi
umetnost in filozofijo ipd. Prav tako je smiselno
ustvariti dokumentarni film, ki si ga lahko vsi
obiskovalci v večjezični predstavitvi ogledajo v
bližnjem kulturnem domu. Številni svetovni kraji
svoje goste najprej s predstavitvenim filmom
popeljejo skozi zgodovino, da lahko obiskovalci
pozneje v živo spoznavajo objekte s potrebno
mero osnovnega znanja za lažje razumevanje
predstavljene tematike. Zavedati se je treba, da
je tovrstna turistična ponudba lahko zanimiva za
obiskovalce termalnih centrov v Podčetrtku, Rogaški

Predlagamo ustanovitev
interdisciplinarne delovne skupine,
ki bo podala strokovne predloge.
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Razvoj
OUTDOOR
AKTIVNOSTI
in ŠPORTNEGA
TURIZMA v
destinaciji
Visit Šmarje
Območje Obsotelja in Kozjanskega je del
Termalne Panonske Slovenije, ki je idealno
za spoznavanje krajev s kolesarjenjem
in pohodništvom, ki sta paradni outdoor
aktivnosti. Pogoj za obisk teh gostov so urejene
in ustrezno signalizirane ter promovirane
kolesarske in pohodniške poti. Kar nekaj jih že
obstaja, pomembno pa je, da lahko turist sam
z vsemi potrebnimi informacijami (tiskanimi
in digitalnimi) raziskuje naravne in kulturne
znamenitosti ter da se lahko udobno namesti in
uživa v kulinariki, vinu ali pivu.
Področje outdoor turizma je v velikem vzponu,
saj nas je pandemijska situacija ponovno zelo
povezala z naravo, ko smo z velikim občudovanjem
spoznavali številne slovenske kotičke. Slovenska
turistična organizacija je po kakovostni dvoletni
gastronomski promociji Slovenije doma in v
tujini trenutno osredotočena ravno na outdoor
aktivnosti in produkte športnega turizma.
Rekreativci lahko enostavno in hitro v povezavi
s šmarskimi turističnimi ponudniki obiščejo tudi
termalne vrelce v Podčetrtku ali Rogaški Slatini.
Ti gostje so v turističnem svetu zelo zaželeni,

Koroškem (www.bikenomad.com). Ves ta outdoor
turistični potencial je potrebno nagovarjati prek
promocijskih kanalov in biti proaktiven na ključnih
sejmih v lastni izvedbi ali pa v povezavi z Deželo
Celjsko, termami na območju Savinjske regije,
s katerimi se lahko sooblikujejo kolesarski in
pohodniški ter drugi produkti.

saj sobivajo z naravo in spoštujejo kulturno
dediščino. Hkrati pa so zelo aktivni in dobrodošli
gostje pri gostinskih ponudnikih, kjer jih s svojim
gostoljubjem in znanjem razvajajo z lokalno
kulinariko.
Termalna zdravilišča v neposredni bližini Šmarja
pri Jelšah vabijo številne ponudnike kolesarskih
krožnih ali daljinskih potovanj v svoje kraje, kjer
za svoje avtobusne skupine vsakodnevno izvajajo
vodene izlete z usposobljenimi lokalnimi vodniki.
Prav tako pa tudi številni ponudniki nastanitvenih
kapacitet ponujajo storitve izposoje, servisa in
predvsem varne hrambe koles. Nekateri turistični
ponudniki in destinacije se v nacionalnih
združenjih specializirajo za tovrstne obiskovalce
kot kolesarjem prijazni ponudniki ob upoštevanju
vseh pravic in odgovornosti.

Zaželeno bi bilo, da destinacija Visit Šmarje
postane del združenja Slovenija Outdoor, ki je
glavni slovenski portal za tovrstne obiskovalce.
Dobro počutje med zdraviliškimi in vinorodnimi
griči je nagovor domačim in tujim gostom, ki
si želijo spoznati tudi območje Občine Šmarje
pri Jelšah v povezavi s sosednjimi občinami,
ki lahko tvorijo izjemen produkt. Nikakor
ne smemo zanemariti tudi ribolova, ki lahko
pritegne številne ribiče širom Evrope. Z občinskim
nakupom Jelšingrada se predvsem na področju
outdoor aktivnosti odpirajo številne nove
možnosti, ki so že bile in bodo ponovno zaživele
na kompleksu izjemnega dvorca. Igra golfa,
footgolfa ali diskgolfa, lokostrelstvo, rusko
kegljanje ipd. so komplementarne aktivnosti
v naravi, ki bodo v destinacijo pripeljale nov

Visit Šmarje lahko postane nova destinacija
za cestne, treking, downhill (nov single trail
ali enoslednica v izgradnji z Rudnice) in
e-kolesarje, ki lahko dosežejo praktično vsak
vrh in gorco v šmarski občini. Kot primer lahko
navedemo primer Single Trail Parka Jamnija na
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segment gostov.
Športni turizem je prav tako lahko zanimiv
predvsem z vidika uporabe šmarskega stadiona
in telovadnic za potrebe priprav vrhunskih ekip v
nogometu, košarki, rokometu, odbojki itn. Klubi
in panožne zveze imajo svoje zahteve, ki jih je
treba zagotavljati z vrhunskim nivojem servisa na
lokaciji. Tovrstne aktivnosti se vedno izvajajo s
ponudniki hotelskih nastanitev v Rogaški Slatini
in Podčetrtku, kjer imajo športniki in spremljevalci
na voljo zahtevane vodne in wellness površine,
specialno prehrano, aktivnosti v prostem času,
večerje za funkcionarje na izbranih kulinaričnih
destinacijah, transferje do letališč ipd. Če so
gostje zadovoljni, je to lahko zraven zadovoljnih
turističnih ponudnikov ter ponosnih občanov,
ki lahko po dogovoru tudi spremljajo aktivnosti,
pogosto izjemna promocija, ki jo klubi predstavijo
na svojih informacijskih kanalih, hkrati pa pomeni
dobro promocijo destinaciji in slovenskemu
turizmu.
Predlagamo ustanovitev interdisciplinarne
delovne skupine, ki bo podala strokovne
predloge.
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MODEL UPRAVLJANJA
TURISTIČNE DESTINACIJE
ŠMARJE PRI JELŠAH

Melita Bevc, mag. manag.
bivša direktorica JZ TŠM

Gregor Krajnc, univ. dipl. ekon.
direktor JZ TŠM

Občina
Šmarje
pri Jelšah

MGRT, STO, destinacija
Podčetrtek in Rogaška
Slatina, LAS OK,
Savinjska regija,
Dežela Celjska, RDO

»Vabilo na delavnice za soustvarjanje
strategije razvoja in trženja turizma me je
zelo razveselilo, saj sem začutil, da se to
dela za skupnost in za našo prihodnost.
Predvsem skupnost lahko omogoči
kakovostne in atraktivne turistične produkte
in turistom pokaže pravi utrip kraja.

JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM,
ŠPORT IN MLADINO ŠMARJE PRI JELŠAH

Kot direktor JZ TŠM Šmarje pri Jelšah se bom
zavzemal za uresničevanje te strategije.
Menim, da zajema bistvene sestavine in
da lahko s pravim modelom upravljanja
obstoječe turistične produkte nadgradimo,
ustvarimo nove in ponosno vabimo v
privlačno turistično destinacijo Šmarje pri
Jelšah.

Občinska strateška skupina za izvajanje aktivnosti in ukrepov Strategije
razvoja in trženja turizma Šmarje pri Jelšah (člane imenuje župan)

Izobraževanje
Komunikacija
Priprava smernic
za ITP

Delovna skupina za pripravo ITP – integralnih
turističnih produktov in dogodkov v Šmarju pri
Jelšah in Obsotelju ter na Kozjanskem
(člane imenuje direktor JZ TŠM)

TIC
Promocija

Hvala vsem, ki ste se odzvali in sodelovali
pri pripravi. Hvala tudi vsem, ki boste
pomagali pri uresničevanju in sprejemanju
novih izzivov v bodoče.«

Povezati turistične
kreatorje

Posvetovalna skupina turističnih deležnikov vključuje: turistične delavce,
kulturno-umetniške ustvarjalce, KGZ, kmetijsko zadrugo, kmetovalce,
podjetja v občini, turistične agencije, turistične vodnike.
(Člane skupaj imenujeta župan in direktor JZ TŠM)

Občani in občanke ter zaposleni v občini
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»Vsakdo od nas v svojem življenju potrebuje
»smerokaz«. In prav je, da je Javni zavod za
turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah
vendarle prejel usmeritve za nadaljnji razvoj
na področju turizma. Kajti le na tak način
bo lahko zagotovljen razvoj v skladu z vsemi
pričakovanji.
Veseli me, da smo v času snovanja strategije
uspeli ugotoviti, kakšen razvoj si želimo za
našo občino. Rezultat je strategija z jasnim
fokusom in usmeritvami za nadaljnjih pet
let. Vsem nam je bilo skupno, da si želimo
zaustaviti tranzitnega turista. Želimo si
turista, ki bo prepoznal edinstvenost
destinacije; ki bo prepoznal naravne in
kulturne danosti in se bo vedno znova rad
vračal nazaj.
Strategija ne načrtuje le dviga števila
turistov. Poudarek bo na inovativni in
kakovostni turistični ponudbi, ki bo dvignila
dnevno potrošnjo gostov. Kulinarika,
doživetja za družine, prijaznost, kakovost in
butičnost je tisto, kar nam zagotavlja pot
navzgor. Verjamem, da nam to lahko uspe
s skupnim prizadevanjem in usklajenim,
povezovalnim delovanjem.
Zelo rada imam Občino Šmarje pri Jelšah
in njene znamenitosti. In verjamem, da je
več kot odlična destinacija prihodnosti.
Destinacija, kjer si lahko turist napolni
duha in spočije telo. Destinacije, kjer se
lahko turist odmakne od ponorelega sveta
in znova najde pot k sebi. In destinacija,
kamor se bo turist vedno rad vračal.«
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ST R AT EŠ K I K VA N T I TAT I V N I
RAZVOJNI TRŽENJSKI CILJI IN
KAZALNIKI
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17

Produkti in
izdelki v povezavi
z jelšo

zadovoljstvo vseh partnerjev in deležnikov na področju turizma v občini ter sinergijsko
združevanje vloženih finančnih sredstev

Zelo zanimiva bi bila jelšina semena, ki se jih
lahko prodaja v obliki svinčnika s kapsulo s
semeni in z opisom ter sporočilom.

večja dodana vrednost storitev in izdelkov, ki jih prodajajo turistično-gostinski ponudniki
skupni vhodni info portal (www.visitsmarje.si), na katerem se na enem mestu zbirajo in
objavljajo vsi dogodki ter informacije

Nakit iz jelše bi lahko bil zelo zanimiv za obeske,
uhane, prstane in zapestnice. Kot primer navajamo
slovenskega umetnika, ki je dejal, da se lahko tudi
iz jelše naredi čudovit nakit (www.sreckomolk.com).

večja medsebojna povezanost ter poznavanje drugih ponudnikov v občini (ali bližini);
napotitev turistov v bližino v primeru zasedenosti kapacitet
imenovanje občinske strateške skupine za izvajanje aktivnosti in ukrepov Strategije razvoja
in trženja turizma Šmarje pri Jelšah — skupne strokovne komisije za izvajanje strategije
(najpomembnejši deležniki v občini; ažurno in sistematično poročanje šestkrat letno)
imenovanje delovne skupine za pripravo ITP – integralnih turističnih produktov za območje
Šmarja pri Jelšah ter Obsotelja in Kozjanksega (člane v skupino imenuje direktor JZ TŠM)

Integracija drevesa jelše je zelo pomembna pri
identifikaciji občanov in prepoznavnosti Šmarja pri
Jelšah. Območja, kjer rastejo jelše, je pomembno
izpostaviti, prav tako pa je potrebno zasaditi nova
drevesa. Trenutno je zelo težko najti jelšo in glede
na to, da je izpostavljena v imenu kraja, jo je
potrebno konkretno umeščati v grafične vsebine,
prav tako pa tudi izpostavljati na spominkih.

permanentno izvajanje anket ter zbiranje podatkov (TT, število nočitev, poraba turističnih
bonov, število novih ponudnikov turističnih doživetij in novih nastanitev, analiza na letni ravni,
pregled doseganja ostalih kazalnikov ipd.)
v posvetovalno skupino turističnih deležnikov, (ki jo koordinira JZ TŠM, sodelujoče pa
povabita župan in direktor JZ TŠM) so glede na vsebino posameznih projektov vključeni:
turistični delavci, kulturno-umetniški ustvarjalci, KGZ, kmetijska zadruga, kmetovalci, podjetja
v občini, turistične agencije, turistični vodniki in drugi turistični akterji oz. predstavniki
vinogradnikov, nastanitvenih obratov, kulture, kulinarike, turistični vodniki itn.); ti bodo
delovni skupini pomagali pri idejni zasnovi paketne ponudbe (ITP) in predlogih promocije
turističnih produktov
izdelava petih skupnih integralnih turističnih produktov (območje OK) do leta 2027 (npr.
skupna turistična 72-urna karta, kolesarske in pohodniške poti, VTC 10 ipd.)

Dolgoročno se lahko na temo jelše naredi tudi
spletna trgovina, v kateri bi lahko obiskovalci
kupili grafične predloge na dežnikih, majicah,
promocijskih obeskih, skodelicah. Kreativne
vsebine mladih generacij bi zagotovo dale
zanimiv asortiman spominkov.

Črna jelša sodi med
najbolj medovite
rastline na Slovenskem.
V prvih pomladnih dneh
jo čebele zelo rade
obletujejo, saj jim nudi
prvi cvetni prah.

število partnerskih občin v skupnih ITP (OK) (npr. Šentjur, Podčetrtek, Rogaška Slatina itn.)
število skupnih prijav na projekte (območje OK) – npr. razpisi STO in MGRT
skupni sejemski nastopi in objave v tiskanih ter digitalnih medijih (npr. sejem Place2go
Zagreb, turistični workshopi ter sejmi v Italiji in Avstriji)
število izvedenih usposabljanj za turistične delavce občine (sobodajalci, ponudniki doživetij,
promocija turističnih produktov na družbenih omrežjih, pogoji za ponudnike ipd.)
število usposabljanj, ki so se jih udeležili turistični delavci (tečaj za sommelierje, seminarji na
področju digitalizacije, uporaba družbenih omrežij v turizmu, digitalizacija kulturne dediščine
itn.)
število ogledov primerov domačih in tujih dobrih praks (izmenjava znanj, partnerstva:
destinacije in izobraževalne ustanove) na področju turizma
število svetovanj (s strani JZ TŠM) na različnih področjih turizma (postopki za sobodajalce,
postopki, povezani s prostorsko zakonodajo, nova turistična ponudba in trendi ipd.)
število novih investicijskih vlaganj v turistično-gostinske objekte (novi nastanitveni obrati,
razširitev dejavnosti obstoječih, gradnja PZA, nove električne polnilnice pri turističnih
ponudnikih ipd.)

Jelšin med bi lahko zagotovo bil čudovit produkt
v povezavi z identiteto kraja. Črna jelša sodi med
najbolj medovite rastline na Slovenskem. V prvih
pomladnih dneh jo čebele obletujejo, saj jim nudi
prvi cvetni prah.
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Povečati prihodke
občine iz naslova
turistične takse za
8–12 % letno.

Povečati število
nastanitvenih
obratov za
8–12 % letno.

Slovenia
Outdoor
specializacija
(kolesar in
pohodnik)

*

Slovenia
Green
Accommodation

Pridobiti 5
različnih turističnih
certifikatov
za povečanje
prepoznavnosti
destinacije.

Zelenjava
Med in
medeni
izdelki

Vino

Sir

Spremljati
zadovoljstvo
povečanja prodaje
lokalnih, domačih
izdelkov.

Suvenirji
Leseni
izdelki iz
jelše

Pecivo in
pekovski
izdelki

Safe
&
Green

Čebelam
prijazna
občina

Obstoječi dogodki
– Rokov tek, poletni
otroški tabor, Šmargo
pohod, božična tržnica
in silvestrovanje, Rokovo
poletje, srednjeveški
dan, vinsko-kulinarični
večeri, Čili festival ipd.

MERLJIVI CILJI
RAZVOJA TURIZMA
Izhodiščna točka: 31. 12. 2021
Do konca leta 2027

Izvesti 10
domačih in
mednarodno
prepoznavnih
dogodkov.

Povečati
število nočitev
za 8–12 %
letno.

*

Povečati
število
prihoda
turistov za
8–12 %
letno.

Panoramske
karte v promo
materialih

Šmarska
malica

Povečati število
turistov, ki pridejo
na destinacijo z
javnimi prevoznimi
sredstvi.

Slovenia
Green
Destination
(bronast in
srebrn)

Oblikovati
5 blagovnih
znamk
»Šmarski«
Šmarska
vinska klet

Blog in
podcast

Lemberška
modra
frankinja v
kozarcu

Digitalizacija
kulturne
dediščine
(virtualna
očala)

Šmarske
dobrote
»Okusi
Šmarje«
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Oblikovanje
novih
kanalov
promocije
destinacije.

Novi dogodki - Šmarski
advent (z alejo lučk), vinski
abonma v Šmarski vinski
kleti, srečanje vinskih kraljic
in kraljev regije Alpe-Adria,
mednarodni kulturnoumetniški teden v Lembergu,
evropsko srečanje ljubiteljev
modre frankinje, mednarodni
footgolf turnir

Šmarska
maskota

Influencerji
na družbenih
omrežjih
* Izhodiščno leto 2019 pred uvedbo bonov.
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**turistični boni veljajo do 30. 6. 2022

-

*ocena, ker še ni statističnih podatkov
Podatki SURS in arhiv JZ TŠM		

X

X

X

X

X

X

X

X
X
Prihodek od
TB in TB21

X 35.493 50.000 * 38.000

250**
350*
262
-

779
855
-

Število
unovčenih
turističnih
bonov

-

7.700 8.400 9.200 10.000
6.300 7.000
5.800*
4.445
1.964
Prihodki od
turistične
takse (v €)

1.793

700
680
650
650
550
450
350
137
586
520
Tuji turisti

2.600
1.650 1.850 2.050 2.320
1.640
1.550*
1.235
160
263
Domači turisti

-

3.300
2.090 2.200 2.500 2.700 3.000
1.900*
1.372
746
783
Prihodi
turistov skupaj

-

9.500
6.000 6.600 7.200 8.000 8.800
5.500*
4.537
2.372
1.654
555
498
255
241
26
28
22
Število
nočitev

22

198
180
170
160
150
142
136
132
120
86
30
30
38
52
26
28
22
Število ležišč

22

26
24
22
20
19
17
15
12
10
9
4
4
-

za prebivalce občine: večji prihodek občine ter
posledično več denarja za ureditev in smiselno ter
strokovno dorečeno olepšanje prostorov, kjer se
zbirajo domačini in jih obiskujejo tudi turisti

-

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

za ponudnike nastanitvenih obratov: povečanje
prihodkov ter možnost za razvoj v obliki dodatne
ponudbe

za občino: multiplikativni učinek na prihodke
občine, razvoj občine in priseljevanje novih
prebivalcev ter privabljanje investitorjev

2011

za občino: razvoj turizma v občini in povečanje
prihodkov podjetij v občini, razvoj novih delovnih
mest

za JZ TŠM: višje prihodke občine ter večjo
prepoznavnost turistične destinacije in posledično
več vlaganj v turistično infrastrukturo

2010

za JZ TŠM: nove nastanitve kot pospeševalec razvoja
turizma

Število
nastanitvenih
obratov

2025 2026
2024
2023
2022

Povečanje prihodkov iz naslova
turistične takse za 8–12 % na leto
predstavlja:

2021

Povečanje števila nastanitvenih
obratov za 8–12 % na leto predstavlja:

2020

skrbel za prodajo in logistiko objektov (check-in,
check-out, izpis računa, poročanje pristojnim
inštitucijam ipd.) Lastniki praktično ne bi imeli stika
in problemov z domačimi ter tujimi gosti.
Zelo smiselna bi bila uvedba občinske subvencije
za lastnike počitniških objektov, ki dokažejo
vlaganje v objekt (tudi za tiste, ki niso na spisku
ZVKD), ki se ali se bodo pod sistemom razpršenega
hotela tržili na spletni strani www.visitsmarje.si.
Pomembna je informacija iz aktualnih občinskih
tabel, da je trenutno več kot 60 objektov
na območju Občine Šmarje pri Jelšah v OPN
namenjenih turizmu.

2019

Na podlagi razpredelnice lahko vidimo, da je
od leta 2016 naprej viden konkreten napredek
v smislu vzpostavitve turističnih kapacitet na
čudovitih lokacijah šmarskih bregov, ki so ključen
dolgoročni turistični potencial. Občina Šmarje pri
Jelšah je turistična destinacija v razvoju in ravno
tehnološke rešitve za rezervacije prek prodajnih
kanalov, kot so www.booking.com, www.airbnb.
com ipd., so pripomogle k temu, da veliko ljudi
razmišlja v smeri revitalizacije in tudi novogradenj
počitniških objektov v turistične namene. Zagotovo
je razmišljanje v smeri razpršenega hotela izjemno
dobrodošlo, saj bi lastnikom objektov v sodelovanju
z JZ TMŠ (upravljalec) bilo veliko lažje, ker bi slednji

2027

ŠMARSKI TURIZEM V
ŠTEVILKAH

-
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Trenutna turisti čna ponudba v
občini (leto 2022)
Kot je razvidno iz tabele na 41. strani, se število
nastanitvenih obratov ter sob in ležišč iz leta v
leto povečuje. Na osnovi pogovorov in delavnic se
ugotavlja, da obstaja določeno število lastnikov
nepremičnin (na gorcah in v posameznih krajih),
ki že razmišljajo ali so v postopkih registracije
nastanitvenih obratov – izvajanja sobodajalske
dejavnosti. Večina od njih se s sobodajalstvom
ukvarja ob svojih rednih zaposlitvah. Če bi imeli
večje število sob in višji promet, bi se lahko
odločili za profesionalno sobodajalstvo kot
glavno dejavnost. Trendi zadnjih let nakazujejo
večje povpraševanje po (luksuznih, premium)
nastanitvenih obratih v višjem cenovnem razredu
(npr. s savno, masažnim bazenom, mini bazenom,
e-kolesi ipd.).
Zato je pomembno, da se lastnike obstoječih
nepremičnin in nove potencialne investitorje
informira o možnostih ter usmeritvah turistične
strategije in se jim pomaga pri administrativnih
postopkih.
Izhajajoč iz potenciala povečanja števila
nastanitvenih obratov (za 8–12 % letno) je tudi
realno, da se bo v naslednjih petih letih število
nočitev povečalo za 8–12 % letno.
Kot je razvidno iz tabele na prejšnji strani, število
nočitev in posledično višina prihodkov od turistične
takse (TT = 1,25 €) vsako leto rasteta. Prav tako se
vsako leto povečuje število prihodov turistov. Kljub
ukrepom proti covid-19 je rast stabilna in je rezultat
aktivnega dela ponudnikov nastanitvenih obratov
ter promocijskih aktivnosti JZ TŠM.

Tudi turistični boni so povečali prepoznavnost
občine in določenih nastanitvenih obratov
med slovenskimi turisti. Vsak turistični bon,
ki bo izkoriščen do 30. 6. 2022, bo pripomogel
k prepoznavnosti ter verjetnosti, da se bodo
slovenski turisti tudi vračali.

predstavljajo dobro osnovo za razširitev ter
dopolnitev ponudbe in njihovo vključitev v
integralne turistične produkte. Predstavljajo
obvezno dopolnitev nastanitvenih in gostinskih
obratov, saj želijo turisti kar največ doživetij z
različnimi vsebinami.

Poleg slovenskih turistov bo potrebno privabiti
še tuje goste iz bližnjih držav, ki se pripeljejo z
avtomobilom.

Obstoječi ponudniki gostinskih storitev
predstavljajo dobro osnovo gostinsko-turistične
ponudbe občine. S povečanjem števila gostov se
bo njihova ponudba lahko razširila ali pa se bodo
odprli novi gostinski obrati. Morda bo kakšen
obrat svojo ponudbo nadgradil tudi s sobami ali
apartmaji. Turisti si želijo vedno večjo ponudbo
lokalno pridelane hrane, in sicer v obliki inovativnih
»starih domačih jedi«.

Trenutno je v občini 15 ponudnikov nastanitvenih
obratov (od sob, zidanic, počitniških hiš do
apartmajev in turističnih kmetij). Gre za manjše
nastanitvene obrate, ki se lepo vključujejo v
okolico zelenih gričev ter turistom zagotavljajo
mir in zeleno okolje. Gre za individualne butične
nastanitve. Prav tako bo tudi razvoj v naslednjih
letih šel v smeri individualnih nastanitev, ki se
bodo lahko potencialno povezale v »razpršeni
hotel« (več o tem na straneh 46-49).

Večje dogodke in prireditve v kraju organizira
JZ TŠM. Mnogo lokalnih in občinskih dogodkov
organizira ter v svojih prostorih izvede knjižnica
(pa tudi kulturni dom). Na področju turizma in
vzpodbujanja družbenega utripa kraja ter občine se
izvajajo tudi prireditve, ki jih organizirajo krajevne
skupnosti, aktivna turistična društva, mladinske
organizacije, različna športna društva (tenis,
nogomet itn.) ter upokojenci in drugi.

Razvoj in povečanje števila izletniških kmetij
predstavlja velik potencial, prav tako kot dopolnitev
nastanitvenih kapacitet ter priložnost za sprejem
enodnevnih tranzitnih gostov. Izletniške kmetije
na gričih zagotavljajo avtentično lokalno ponudbo
hrane in pijače ter vrhunskega vina (s šmarskih
gričev).

Pestrost dogodkov in organizatorjev izboljšuje
kakovost občinskih ter krajevnih aktivnosti in
druženja, socialnega utripa in kakovosti življenja v
občini.

Izletniške kmetije lahko ponudbo oplemenitijo tudi
z dodatnimi nastanitvami ali razširitvijo kulinarične
ponudbe.

Kot povsod lokalna tržnica predstavlja (praviloma
ob sobotah) dobrodošlo popestritev in kraj za
druženje ter možnost nakupa lokalnih prehranskih
izdelkov.

Turistična doživetja, ki jih ponujajo v občini,

42
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Vsekakor so različni, že uveljavljeni dogodki in
prireditve, vredni nadgradnje in nadaljnjega
izvajanja. Ob njihovi upravičenosti in ustrezni
vsebini bo JZ TŠM vsake tri mesece izdelal program
njihovega izvajanja (npr. pustovanje, vinski večeri,
zimske in prvomajske počitnice za otroke, Šmarska
noč, poletni otroški tabor, srednjeveški dan v
Lembergu pri Šmarju, dogodek Čili festival, romanje,
Šmargo pohod, Rokov tek po šmarskih bregih,
Rokovo poletje, Festival godb in kulinarike, Pozdrav
vinu, Barbarin sejem, Božičkovanje, božični koncert,
prižig lučk, Šmarski advent, predsilvestrovanje/
silvestrovanje ipd.).
V sodelovanju z organizatorji je potrebno pripraviti
skupni letni koledar dogodkov in ga terminsko
uskladiti, da ne pride do podvajanja dogodkov v
istem dnevu ter je zagotovljen optimalni obisk.
Takšen skupni koledar dogodkov bi moral biti
objavljen na enotnem spletnem mestu – to je
portalu www.visitsmarje.si.
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15

Stanje turizma
v občini
(leto 2022)

ponu dnikov
na st a nit venih
obratov s 14 0
ležišči

› Bajsova domačija
› Brunarica Šilec
› Hiša na hribu
› Planinca - hiša z razgledom
› Posest Sončni hrib
› Sobe Šilec
› Turistična kmetija BIzjak
› Voukov mlin
› Vrbekova gorca
› Zidanica Keglič
› Zidanica Majcen
› Zidanica Zdolšek
› Hiša Kozjanka
› Pri Lukmanu
› Apartmaji BM

3

izlet niške
k met ij e

5

ponu dnikov
gost insk ih
storitev

Ra zl ična
tu rist ična
doživet j a

Grafična zasnova zemljevida: Klavdija Peperko
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› Izletniška kmetija Založnik
› Smoletova gorca
› Gorca pri Krašu

› Picerija in kavarna NONI
› Gostilna Krpan
› Pivnica Lipnik
› Hiša okusov
› Gostišče Zadružnik

› Kmetija Vizjak
› Čar vrta
› Zeliščna kmetija Gorska roža
› Rafov rov
› Sedovškova domačija
› Šmarski turistični preplet Kneippov park, drevesna hiška, FIT park
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Razpršene turistične
namestitvene kapacitete
(razpršeni hotel)
Na območju Občine Šmarje pri Jelšah se na
šmarskih bregovih razprostira veliko število z
vinogradništvom povezanih gorc in objektov, ki
bi lahko v prihodnje tvorili t. i. razpršeni hotel.
Gre za inovativno obliko turistične ponudbe v
smislu poslovnega sodelovanja večjega števila
posameznikov (lastnikov ali upravljalcev
turističnih kapacitet), ki skupaj upravljajo in
promovirajo ponudbo kapacitet in izvajajo
storitve sobodajalstva.
Podobno logiko vzpostavlja že kar nekaj
destinacij v Sloveniji (Hotel Vinarium v Lendavi,
Hotel Jeruzalem), ki se zavedajo potenciala
objektov na ugodnih lokacijah, ki so zanimivi za
turistično dejavnost. Iz šmarskih občinskih tabel
je razvidno, da je trenutno več kot 60 objektov
na območju celotne občine v OPN namenjenih
turistični dejavnosti. Namestitve v sklopu
razpršenega hotela imajo torej skupno recepcijo,
rezervacijski sistem in ponujajo lokalna
doživetja v povezavi z outdoor aktivnostmi,
ogledi muzejev in cerkva, degustacijami v
gorcah ali Šmarski vinski kleti, kolesarskimi in
pohodniškimi izleti ipd.
Tehnološki razvoj, predvsem na področju spletnih
rezervacijskih prodajnih kanalov, kot so Booking.
com, Airbnb, Expedia ipd., je v zadnjih letih
marsikoga prepričal, da se je začel ukvarjati s
sobodajalstvom. Začelo se je v urbanih središčih,
ideja pa se je vedno bolj širila tudi na ruralna
območja po vsej Sloveniji, kjer so poglavitni
dejavniki narava, mir v povezavi z lokalno
kulinariko in turistično ponudbo kraja ali regije.
Gorce za njihove lastnike pogosto predstavljajo

strošek, ki pa ga lahko ob preureditvi v turistični
objekt spremenijo v prihodek. Marsikdo je lastnik
objekta, ni pa vešč komunikacije v tujem jeziku
ter vseh administrativnih postopkov pri urejanju
papirjev za opravljanje dejavnosti sobodajalstva
in predvsem upravljanja tovrstnih objektov. Z
umeščanjem razpršenega hotela bi vse te izzive
prevzel JZ TŠM Šmarje pri Jelšah. Priljubljena
Šmarsko-virštanjska vinska cesta VTC 10 bi s
tem pridobila veliko dodano vrednost.

B) Lastnik preda JZ TŠM samo trženje in
komunikacijo z gosti, sam pa še vedno upravlja
z objektom in skrbi za čiščenje
Lastnik lahko še vedno sam skrbi za čiščenje,
urejanje, sprejem gostov, JZ TŠM pa preda le
prodajno in komunikacijsko vlogo. Pomembno je,
da je pri TIC-u dovolj prostora za parkiranje gostov,
kar bo olajšalo začetne in končne formalnosti ob
njihovem obisku.

JZ TŠM Šmarje pri Jelšah kot upravljalec
razprešenega hotela
Razpršeni hotel, ki ga lahko v prihodnje upravlja
JZ TŠM Šmarje pri Jelšah, lahko postane nov
vir financiranja in tudi zaposlovanja. Prevzame
lahko celotno vodenje nastanitve za lastnika.
Ob sklenjeni pogodbi o sodelovanju (provizija in
upravljavski del) ureja celotno komunikacijo z gosti,
TIC opravlja funkcijo recepcije, kjer gost prevzame
ključ/kodo za odpiranje pametnih elektronskih
ključavnic ali vhodnih vrat objekta (check-in,
check-out), vse potrebno za izdajo računov
(davčno potrjevanje) in prijavo v sistem e-turizem.
Po dogovoru so možni tudi dostava zajtrkov ali
šmarskih dobrot, čiščenje in urejanje objektov,
da se bodo domači in tuji gosti v destinaciji Visit
Šmartno počutil varno ter dobrodošlo. Lastnik na
tak način ni vpet v aktivnosti, celotno poslovanje
pa na osnovi podpisane pogodbe ureja JZ TŠM
Šmarje pri Jelšah.

Za podobne aktivnosti bi bilo zelo priročno
funkcionalno in operativno vozilo z grafično
podobo Visit Šmarje, s katerim se lahko opravlja
vse predvidene aktivnosti. Uporablja pa se lahko
tudi kot promocijsko vozilo ekipe Visit Šmarje
in šmarske občine ter inštitucij ob odhodu na
sejme, delovne sestanke, pri organizaciji prireditev,
promociji v poletni tranzitni sezoni itn.
Subvencija za ureditev objektov za sobodajalstvo
Zelo smiselno je na ravni Občine Šmarje pri
Jelšah razmišljati o stimulaciji lastnikov v obliki
subvencije za preureditev objektov v turistične
namene, tako da svoje objekte iz klasičnih gorc
spremenijo v uradne turistične namestitve, ki bodo
zagotovo dolgoročno zelo pozitivno vplivale na

A) Lastnik preda objekt v najem JZ TŠM in se
sam ne ukvarja s sobodajalstvom
46

47

razvoj turizma. V razpisnih pogojih za subvencijo
v sobodajalstvu se predvidi še minimalno število
postelj, lastnike se zaveže, da vsaj deset let
opravljajo sobodajalsko dejavnost ipd. Nočitvene
kapacitete so ključ do razvoja turizma, ki aktivno
povezuje tudi gostince, lokalne kulturne in
naravne atrakcije itn.
Vključevanje domačih inštitucij in podjetij
V prvi fazi je potrebno opraviti poizvedbo na trgu,
koliko lastnikov je pripravljenih na sodelovanje.
Na začetku je pomembno, da je število objektov
približno 5 do 10, v prihodnosti pa se jim lahko
pridružijo še novi. Zelo pomembno je odkrito
komuniciranje z javnostjo in želja po turističnem
razvoju ter sodelovanju JZ TŠM, RA Sotla, upravne
enote in Občine Šmarje pri Jelšah v povezavi z
vsemi ostalimi turističnimi in kulturnimi deležniki.
V naslednji fazi preureditve turističnih kapacitet
se lahko sodeluje predvsem z domačimi izvajalci
gradbenih in izvedbenih del, ki bodo postali
pomemben del celotnega produkta, ki se bo
povečeval iz leta v leto.
V turističnem produktu razpršenega hotela bodo
gostje uživali v lokalni kulinariki ter lokalnih
pridelkih in izdelkih. Na tak način se vzpostavlja
zelo kratka prehranska veriga, ki je v svetu turizma
zelo cenjena.
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Spletna prodaja
nastanitev in
doživetij

Razpršeni
hotel

JZ TŠM bo poleg informativne, promocijske in
organizacijske funkcije aktivno deloval tudi na
prodajnem/spletnem nivoju, kar bo zadovoljilo
turistične ponudnike namestitev in organizatorje
doživetij ter domače in tuje goste.
NASTANITVE
(povezljivost s Channel Manager sistemi Bentral,
Etrips, Cubilis ipd.)
DOŽIVETJA
(šola lokostrelstva na Jelšingradu, Lembržan za en
dan, Rafov rov, popoldne z arboristko, rimska triada –
3-dnevno spoznavanje šmarske kulturne dediščine in
kulinarike itn.)
Prodaja je generator turizma in vzpostavlja aktivno
sodelovanje subjektov, ki si želijo napredka na
področju turizma. Zadovoljstvo bo na vseh ravneh,
saj bodo ponudniki, ki so ključni turistični akterji,
spoznali pomembno vlogo JZ TŠM.

Grafična zasnova zemljevida: Klavdija Peperko
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Prodaja turističnih nastanitev, doživetij, vstopnic in
spominkov bo za JZ TŠM Šmarje pri Jelšah nov vir
financiranja. Vse sicer zahteva svoj čas, vendar se
je potrebno zavedati dejstva, da si ekipa JZ TŠM želi
prodaje prek turističnega portala Visit Šmarje, saj
si ne želi biti le informativni in promocijski akter
v turizmu. Pri uporabi spletnega rezervacijskega
vmesnika za prodajo bo prihranjenega veliko časa,
vidna bo razpoložljivost, sistem je avtomatiziran in
sinhroniziran z njegovimi uporabniki. V Sloveniji se
je v preteklosti veliko promoviralo na domačem in
tujem trgu, provizijo za prodano nastanitev pa so
prejeli spletni rezervacijski portali, kot so Booking,
Airbnb ipd. To željo po prodajni funkciji je potrebno
vključiti v opis del zaposlenih, saj JZ TŠM poseduje
tudi licenco za opravljanje dejavnosti organiziranja
in dejavnosti prodaje turističnih paketov. Dobro in
aktivno sodelovanje ter lokalna prodaja bosta zelo
pomembno vplivali na razvoj.
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1

Ažurna in sprotna izvedba organizacijsko-tehničnih ukrepov in aktivnosti
(zapisanih v strategiji) s strani JZ TŠM. Strokovni sodelavci zavoda na vsaka dva
meseca pripravijo strokovne predloge za občinsko strateško skupino za področje
turizma, ki odobri predlagane aktivnosti in ukrepe, ki izhajajo iz Strategije razvoja
in trženja turizma Šmarje pri Jelšah, ter predlaga možne vire financiranja oz. prijave
na razpise. Občinsko strateško skupino imenuje župan Občine Šmarje pri Jelšah za
obdobje dveh let – po sprejetju strategije na občinskem svetu. Za člane občinske
komisije in strokovne delavce JZ TŠM je izdelan poseben priročnik z navodili.

2

30

Zaposlitev (oz. poslovno sodelovaje)
nove osebe na JZ TŠM v letu 2022, ki
bo odgovorna za digitalni marketing in
promocijo vseh turističnih deležnikov ter
aktivnosti.

3

aktivnosti
in ukrepov
v letih
2022–2023

6

Priključitev TIC k JZ TŠM ter skupna lokacija
na enem mestu.

4

5

JZ TŠM mora v soupravljanje prevzeti
prostore Šmarske vinske kleti in prostore
Društva kmetic Ajda ter v njih izvajati
promocijsko-strokovne turistične dogodke
in prodajo turističnih produktov.

Vključitev drevesa jelše (ter raziskava njene
uporabnosti v vseh panogah) v integralne
turistične produkte ter v infrastrukturo
občine. Drevo jelša mora postati simbol in
pomembna atrakcija ter vsebina turistične
ponudbe. Ime »drevesa, ki je simbol kraja« v
nazivu kraja (oz. občine) je izjemna prednost.
Podobno velja za dvorec Jelšingrad. Izvedba
akcije »drevesno botrstvo«.

Vzpostavitev blagovnih
znamk Šmarska vinska klet,
»Šmarska kulinarika« in
košarice »Tinska košarica«.
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7

Sklenitev pogodb med JZ TŠM ter turističnimi ponudniki, v katerih bi dogovorili
pogoje (pravice in obveznosti) medsebojnega sodelovanja, promocijskih aktivnosti,
skupnih nastopov na sejmih in promoviranja na družbenih omrežjih ter spletni strani
www.visitsmarje.si. Ponudniki morajo za vključitev izpolnjevati določene kakovostne
standarde.

8

Ureditev lastništva in priprava projektov ter finančnih sredstev za oživitev
in aktivacijo največjega turističnega potenciala – dvorca Jelšingrad v
naslednjih petih letih.

9

Vzpostavitev enotnega vstopnega spletnega mesta.

10

Nadaljevanje postopka pridobitve certifikata Slovenia Green Destination v letu
2022. V procesu pridobivanja znaka je potrebno izdelati Akcijski načrt Zelene sheme
slovenskega turizma za obdobje 2021–2024. Skrbnik tega projekta je JZ TŠM.

11

Vzdrževanje in razvijanje turistične infrastrukture (potencialni novi projekti, ceste,
poti, označevalne table, počivališča, pitniki vode itn.).

12

Izgradnja (postavitev) javnega WC-ja za turiste in obiskovalce na izbrani lokaciji.

13

Javna objava kratkega povzetka (končne in potrjene) strategije na spletnih
straneh občine in JZ TŠM ter poseben vložni list s kratko predstavitvijo strategije v
publikaciji Šmarske novice.

14

Zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za promocijo ter aktivnosti na
področju turizma v proračunu občine za naslednjih pet let.

15

Ustanovitev posvetovalne skupine za pripravo ITP – integralnih turističnih produktov
in dogodkov ter aktivnosti v Šmarju pri Ješah in v povezavi z destinacijo Obsotelje in
Kozjansko. Direktor JZ TŠM imenuje člane skupine za obdobje dveh let, in sicer po sprejetju
strategije na občinskem svetu.
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16

Vzpodbujanje postavitve novih postajališč PZA ob (turističnih) nastanitvenih obratih.

23

Na platoju pred kulturnim domom se na vsaka dva meseca postavi razstava (zunanji
stoječi panoji) z različnimi vsebinami (npr. o dvorcu Jelšingrad).

17

Priprava rekreativne označene poti (trim steze) po Šmarju pri Jelšah
za domačine in goste.

24

Dodatna foto priloga v glasilu Šmarske novice z določenimi turističnimi vsebinami
(informiranje in ozaveščanje občanov).

18

Promocijski tiskani materiali (z ažurirano vsebino) morajo biti na razpolago
(v zadostnih količinah) pri vseh gostinsko-turističnih ponudnikih (gostilne,
nastanitveni obrati, bencinske črpalke ipd.).

25

Preveriti je potrebno možnosti dodatnega parkiranja za dnevne in tranzitne
obiskovalce Šmarja pri Jelšah (morda na dveh lokacijah).

19

Ustanovo in sklad Mateja Vrečerja je potrebno aktivno vključiti v razvoj ter
negovanje kulturne dediščine, ki jo predstavlja Kalvarija, in v postopke priprave
novih ITP.

26

Preveriti je potrebno možnost določitve posebnih parkirnih mest za avtobuse.

20

Informiranje občanov o vsakoletnem občinskem razpisu za obnovo objektov
kulturne dediščine za lastnike nepremičnin (v turistične namene).

27

Obvezen vpis predelovalcev kmetijskih pridelkov v brezplačni katalog ponudnikov (v
okviru dogodka Dobrote slovenskih kmetij, https://www.dobroteslovenskihkmetij.
si/trznica/).

21

Potrebno je preveriti in raziskati možnosti opredelitve dvorca Jelšingrad kot kritične
površine ter posledično črpanja sredstev iz sklada za okrevanje po covid-19.

28

Izbrati je potrebno še druge lokacije (poleg ploščadi pred kulturnim domom) za
izvedbo dogodkov in prireditev ter jih smiselno infrastrukturno opremiti.

22

Potrebno je preveriti možnosti produkta Otrokom in družinam prijazna turistična
ponudba (otroški kotički, didaktična igrala ipd.).

29

Razmislek o postavitvi pustolovsko-doživljajskega parka v gozdu (ki je v lasti občine).

30

Sestanek s Skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč o sodelovanju in skupnih
aktivnostih (občina je v krogu 45 km obdana s sedmimi termalnimi zdravilišči).
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Siva eminenca

Športniki in upravitelji
športne infrastrukture

Kreativci

Mediji

Vinogradniki, čebelarji,
kmetje ipd.

Občina in občinski
organi

Kmetijsko-gozdarska
zbornica in kmetijska
zadruga

Aktivna društva

Aktivni upokojenci

Turistična društva

Gostinci

Vodniki

Na tej točki je pomembno vključiti ljudi, ki si želijo napredka na področju turizma. Pomembno je
medgeneracijsko sodelovanje, saj lahko ljudje, ki so dolga leta delovali v lokalnem in regionalnem
okolju, s svojim znanjem in povezavami znatno pripomorejo k hitrejšemu razvoju. Mlajše
generacije lahko to znanje in izkušnje dopolnijo z vključevanjem digitalnih vsebin v turistično
promocijo. V Občini Šmarje pri Jelšah živijo ali so z njo povezani ljudje, ki lahko s svojo kreativnostjo
in vplivom doma ter v tujini zelo pripomorejo k prepoznavnosti občine. Iskreno sodelovanje s
skupnim ciljem po kakovostnih turističnih produktih bo že na kratek rok prineslo veliko mero
zadovoljstva vseh sodelujočih. Če bodo zadovoljni kmetje, ki bodo prodali svoje pridelke in izdelke,
gostinci, ki bodo lokalne dobrote ponudili domačemu in tujemu gostu, vodniki, ki bodo navduševali
narave in kulture željne turiste, sobodajalci, ki bodo razvajali svoje goste, ponudniki outdoor
aktivnosti idr. se bo območje Obsotelja in Kozjanskega z novo turistično obarvano Občino Šmarje
pri Jelšah, ki je še turistična destinacija v razvoju, še bolj samozavestno predstavljalo na domačem
in tudi tujem turističnem trgu. Pomen vključevanja in prepletanja je izjemno pomemben, saj bo v
prihodnje v ospredju tudi pozitivna energija, ki bo prinesla sinergijo kulture, športa, vere, kmetijstva
ipd. Najpomembnejša pa sta iskrena komunikacija in prenos znanja ter informacij med ključnimi
deležniki v povezavi z Občino Šmarje pri Jelšah.

Inštitucije

Sobodajalci in ponudniki namestitev

KREATORJI
TURISTIČNEGA
RAZVOJA

Domačini

Sosednje destinacije občine

Gospodarstvo

Kreatorji turističnega razvoja Občine Šmarje pri Jelšah so vsi, ki si želijo glas o krajih, številnih
kulturnih in športnih dogodkih, turističnih in gastronomskih ponudnikih ponesti v svet. Začne se z
vzgojo v vrtcu in šoli ter nadaljuje prek društvenih aktivnosti vse do regionalnega gospodarstva in
turističnih ponudnikov, ki so najpomembnejši člen turističnega razvoja. Javni zavodi so podaljšana
roka Občine Šmarje pri Jelšah, ki vidi širši interes po razvoju turizma na območju, ki je bogato s
kulturno dediščino in ima čudovito naravo, ki predstavlja velik potencial za razvoj turizma. Biti
sosed Podčetrtku, eni izmed najrazvitejših turističnih občin v Sloveniji, in na drugi strani Rogaški
Slatini, tradicionalnemu naravnemu zdravilišču, je velik privilegij in hkrati priložnost, da tudi
sami postanemo del uspešne turistične ponudbe, ki se prepleta s sosednjimi občinami. Po drugi
strani pa je tudi obveznost, da bo turizem v občini resnično ena izmed prioritet delovanja in ne
le floskula. Jasna vizija občine daje vsem akterjem smernice, da je potrebno sodelovanje za
dobrobit prihodnjih generacij. Velika večina sogovornikov je navdušenih nad kakovostjo življenja
v Občini Šmarje pri Jelšah in si ne želijo velikih hotelov ter bazenov in posledično podivjanih
cen nepremičnin. Želijo pa si uravnoteženega razvoja turizma, ki vzpodbuja razvoj treh nosilnih
stebrov, ki se dopolnjujejo s turističnimi centri v Obsotelju in na Kozjanskem ter v celotni Deželi
Celjski.

Sofinanciranja so najboljša stimulacija in motivacija za večino, podobno pa velja tudi za svet
turizma. Včasih lahko mala iskrica povzroči mobilizacijo in vzpodbudi več posameznikov ali
podjetij. Sofinanciranje stroškov opreme za nove in prenovljene objekte je lahko zelo dobra
naložba. Prav tako pa je potrebno sofinanciranje vlaganj v turistični kader, ki mora biti usmerjen v
strokovno usposabljanje lokalnih in kolesarskih vodnikov, pridobivanje sommelierskih nazivov itn.
Na dolgi rok bodo ti ljudje najboljši ambasadorji turizma.
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Turistična destinacija v razvoju med dvema vodilnima turističnima destinacijama v termalnopanonskem delu vzhodne Slovenije ima veliko potenciala, ki ga pa mora razviti postopoma.
Eno je zavedanje o turističnem razvoju, drugo pa je konkretna aktivacija ključnih nosilnih
produktov, ki lahko pripomorejo k še boljši turistični ponudbi. Občina Šmarje pri Jelšah je z
nakupom Jelšingrada dala jasen signal, da je dovolj propadanja kulturnega bisera in da si želi
najti strateške partnerje za oživitev dvorca ter kompleksa, ki bi lahko bil nov turistični adut v
Obsotelju in na Kozjanskem.

TURISTIČNI UTRIP
OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

Vodenje turističnih vsebin je potrebno zaupati JZ TŠM, ki poleg kulturno-zgodovinskih in
športno obarvanih vsebin ustvarja še druge dogodke ter doživetja na območju občine.
Šmarska vinska klet kot pomembna vstopna točka in številne turizmu namenjene gorce so
lahko velika dodana vrednost na področju enološko-turistične prihodnosti. Destinacijo bodo v
prihodnosti večinoma obiskali domači in tuji gostje, ki so od Šmarij oddaljeni do 500 km in bodo
večinoma pripotovali z avtomobili. Zagotovo so ljubitelji narave, miru in kulturno-zgodovinskih
vsebin zelo zaželeni gostje, ki pa bodo želeli v notranjosti destinacije tudi prenočiti. Destinacija
je lahko namenjena parom in tudi družinam, prav tako pa skupinam, ki bodo uživale v lokalni
kulinariki. Potrebno bo dosledno delo v destinaciji in na terenu, kjer se bo Visit Šmarje tudi
promoviralo. Zagotovo so lahko v prihodnje skupine in podjetja zelo zanimiva ciljna skupina, saj
bodo zagotavljali določeno kritično maso, ki bo polnila gostinske in turistične kapacitete.
Šmarje lahko s svojo prihodnjo ponudbo z Jelšingradom postanejo izjemno pomemben
protokolarni in družabni center, kjer bo ponudbo potrebno nadgrajevati v fazah. Ključna v prvi
fazi bo vzpostavitev gostinskega objekta s teraso, da bodo lahko domačini in gostje že letos v
objemu edinega orientalskega lepotca v Sloveniji postreženi s kavo in sladico. Prav tako pa je
pomembno najti strateškega partnerja, ki bo v javno-zasebnem partnerstvu celoten kompleks
razvijal v turistični biser prihodnosti. Potrebno bo pripravljati projekte na zalogo in iskati
sredstva na razpisih, ki omogočajo nadgradnjo turističnega razvoja.
Vse je proces in čez pet let bo že veliko več ponudbe ter samozavestnejših turističnih
ponudnikov, ki bodo lahko nadgrajevali tudi lokalne prireditve, ki bodo z mednarodnim pridihom
postajale regijsko in državno pomembne. Vključevati je potrebno lokalno gospodarstvo, da
svoje presežke vlaga v turistično infrastrukturo, s katero upravljajo najemniki v povezavi z JZ
TŠM (razpršeni hotel). Nosilni produkti v strategiji zajemajo vse ključne šmarske infrastrukturne
objekte, ki so že v funkciji, in tudi tiste, ki bodo to postali v prihodnosti. Vsi se zavedamo, da je
potrebno marsikaj postoriti, potrebne so prioritete in njihovo dosledno izvajanje ter spremljanje.
Turistično-informativni center je zelo pomemben dejavnik, saj je srce destinacije, kjer se
lahko informacije pridobijo ves čas (24/7). V času obratovanja fizično, preko noči pa z ažurnimi
informacijami na infomatih, na katerih lahko gostje izvejo za odpiralne čase muzejev, cerkva,
prireditve, gastronomsko ponudbo, outdoor ponudbo, možnosti kampiranja, lokacije prostorov za
avtodome ipd.
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Tranzitni turizem lahko v Šmarje pri Jelšah in okolico prek cest, železnice in kolesarskih poti pripelje
zelo veliko število domačih ter tujih gostov. Destinacija Visit Šmarje lahko kljub temu, da si želi
šmarske obvoznice, do takrat pragmatično in s smiselnimi aktivnostmi (offline in online kampanje)
vpliva na to, ali se bo potencialni gost tukaj ustavil ali ne. Tranzit je možno izkoristi ali pa tudi ne.
Zelo pomembna sta signalizacija in informiranje ob poti, ko že s smeri Dramelj, Pečice ali Mestinja
dajemo jasno informacijo o turističnih vsebinah (kulturnih, zgodovinskih, outdoor doživetjih,
kulturnih in športnih dogodkih ipd.). Poleg rjavih tabel, ki že sedaj nakazujejo na postanek
predvsem ob sakralnih objektih, je potrebno nadgraditi celotno kampanjo in jo obarvati turistično,
saj se je potrebno zavedati, da je turizem med vinorodnimi griči in blizu termalnih vrelcev zanimiv
vse letne čase.

TRANZITNI TURIZEM

Potrebno je pripraviti skupno regijsko in lokalno zloženko s ključnimi ustanovami, v kateri s TOP
aktivnostmi prikažemo glavne turistične atribute in pot do njih. Na tej točki je pomembna tudi
finančna participacija bencinskih servisov in trgovcev, ki imajo od tranzita največji prihodek. Zelo
pomembna je tudi vloga TIC-a, prav tako pa tudi jasno označeni javni WC-ji, ki so v svetu tranzita
nujni. Prav tako se lahko uvede konzumacijo, ki jo je mogoče izkoristiti pri turističnih ponudnikih,
Kašči itn.
Panoramski reliefni zemljevid bi lahko zelo lepo ponazoril gričevnat šmarski svet, ki v neposredni
bližini glavne ceste skriva čudovite kotičke v naravi. Te zloženke delijo študentje, ki lahko v
sodelovanju z DRI-jem ali DARS-om v poletni sezoni delijo tudi plastenke vode z logotipom in
kodo QR Visit Šmarje, ki jih popelje na turistično spletno stran. Pomembno je, da tranzitni gost
dobi informacijo in se ob povratku ustavi v gostinskem obratu, na sobotni tržnici, spije kavo na
Jelšingradu, obišče Muzej baroka ali VTC 10, preživi dodatno noč na eni izmed gorc itn. Večina teh
gostov se vsako leto vrača na hrvaško obalo in destinacija Visit Šmarje lahko postane njihova
stalnica na poti. Z nagradnimi igrami in komunikacijo pa se vzpostavi dolgoročni odnos s turisti, ki se
jih povabi na spletni portal Visit Šmarje, ki je glavni turistični informator za domače in tuje trge.
Veliko truda bo potrebno vložiti tudi v dodatna izobraževanja turističnih ponudnikov o turistični
ponudbi v regiji in kako bodo interpretirali naravno ter kulturno dediščino. Vse je potrebno povezati
s pozitivizmom in učinki bodo izjemni.
V zgodbo tranzita se lahko vključi tudi influencerje in zanimiv foto ter video material, ki ga je mogoče
zelo spretno uporabljati na družbenih omrežjih. Ljudem je potrebno pojasniti pomen ključnika
#visitsmarje, da ga v turističnih objavah tudi vedno navedejo.
V vrhuncih turistične sezone ob sobotah je potrebno predvideti turistične tokove in turiste povabiti
na postanek, na katerem lahko izvedo več o ponudbi. Na ploščadi pred kulturnim domom je
potrebno povečati aktivnosti tržnice in organizirati dogodke, da lahko vsi začutijo utrip kraja.
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KAKO PRIVABITI IN TRANZITNE
TURISTE ZA DRŽATI V OBČINI
(VSA J ZA EN DAN)

Ob velikem številu vozil, ki se peljejo skozi Šmarje pri Jelšah, je potrebno potencialne
turiste ali dnevne obiskovalce »ustaviti« in jih informirati. Če so to enodnevni
obiskovalci sosednjih term, se bodo lahko ob povratku (še isti dan ali ob naslednji
priložnost) odločili tudi za ogled kraja ali okolice. Tako bodo lahko učinki promocije
takojšni (še isti dan) ali pa se bodo pokazali ob naslednji priložnosti za izlet.
Pod tranzitni turizem pa je pomembno vključevati tudi goste, ki potujejo z vlakom ali
s kolesom. S Slovenskimi železnicami se je potrebno dogovoriti o možnosti deljenja
promocijskih materialov za Visit Šmarje v kombinaciji z Obsoteljem in Kozjanskim.
Železnica je zelo pomemben dejavnik za dnevno mobilnost, pa tudi turistično, saj
sta se turistična kraja Rogaška Slatina in Olimje razvila prav na podlagi železniške
povezave. Zdraviliški vlak je že leta prisoten na tem območju in zagotovo je zelo
smiseln kanal za nagovarjanje potencialnih gostov.
Kolesarske postojanke (TIC, Muzej Baroka, Jelšingrad, turistični ponudniki, trgovine,
gostinski obrati itn.) bodo po realizaciji nove kolesarske povezave Celje–Šentjur–
Šmarje pri Jelšah–Rogaška Slatina v prihodnje zelo pomemben člen turizma, saj
bodo lahko nagovarjale številne kolesarje iz regije ali vse ostale, ki kraje spoznavajo v
sklopu kolesarskega turizma v skupini ali v lastni režiji.
Šmarje bo s to kolesarsko povezavo pridobilo izjemno infrastrukturno rešitev, ki bo
zagotovo zelo pripomogla k razvoju turizma.
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ŠMARJE PRI JELŠAH 2022–2027

S T R AT E G I J A R A Z V OJ A I N T R Ž E N J A T U R I Z M A

KOMUNIKACIJA
JZ TŠM
Šmarje pri Jelšah

INFORMIRANJE

TIC

DIGITAL
- družbena omrežja:
· Facebook
· YouTube
· Instagram

Pospeševanje razvoja turizma bo ena izmed nalog JZ TŠM, ki bo dolgoročni
vezni člen med javnimi zavodi, občani in turisti. Komunikacija je ključnega
pomena. Pomembna je komunikacija z lokalnim in turističnim občinstvom,
ki pa se ga nagovarja na različne načine. Z lokalnim prebivalstvom se je
pomembno povezati generacijsko, kar pomeni, da se z mladino komunicira
prek drugih komunikacijskih kanalov kot z odraslimi ljudmi. Mladina
prisega na nove kanale, kot so Snapchat in Discord, najbolj pa so prisotni na
Instagramu. Starejša populacija je še vedno najbolj neposredno dosegljiva
prek e-pošte in s pomočjo SMS marketinga, nekateri izmed njih pa so tudi zelo
vešči Facebooka.

OGLAŠEVANJE

KLASIČNI ZAKUP
- oglaševanje po
ustaljenih oglaševalskih
kanalih (mediji)
- oglaševanje na
družbenih omrežjih

Domači in tuji turisti bodo informacije pridobivali s pomočjo »online in offline
kampanj«, z zakupom medijskega prostora v turističnih prilogah ipd. V poplavi
oglaševanja je prav tako pomembno najti svoje ciljne skupine, ki smo jih
definirali, in pripraviti strategijo, česar se JZ TŠM loteva v lastni domeni ali s
pomočjo regijskega ali nacionalnega promoviranja z Deželo Celjsko ali STO,
saj so proračunska sredstva za marketing vedno omejena. Promocija se naj v
prvih letih vrši v radiju do 150 km, saj so to primarno najbolj realno dosegljivi
trgi po okrevanju zaradi covid-19. Spletno oglaševanje je pomembno, saj
gosta s pomočjo video in foto vsebin napeljemo do odločitve za nakup.
Instantna prodaja na portalu Visit Šmarje bo že v kratkem zelo pomembna, saj
postajamo vedno bolj neučakani in hočemo takojšnjo rezervacijo ali nakup
brez nepotrebnega čakanja.

· TikTok
· Snapchat
· Discord
- spletni mediji
- digitalne table
KONVENCIONALNI
NAČINI
- časopisi

INOVATIVNI ZAKUP
- ambasadorji
- sodelovanje z novinarji
- sodelovanje z influencerji
- atraktivne digitalne vsebine
- gverilski marketing
- drugi inovativni načini

Zagotovo je v povezavi s Šmarjem pri Jelšah veliko ljudi, ki so ali bodo v
prihodnje ime kraja pomagali ponesti v svet. Podelitev naziva Ambasador
šmarskega turizma je lahko v prihodnje aktivnost, s katero bi se zahvalili
številnim, ki soustvarjajo turistični vsakdan.

- plakati in letaki
- obcestni panoji
- e-poštno obveščanje
- SMS obveščanje
- pojavljanje v klasičnih medijih
LASTNI KANALI
- lastna spletna stran in profili na
družbenih omrežjih
- TIC
- lastni dogodki
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ŠMARJE PRI JELŠAH 2022–2027

S T R AT E G I J A R A Z V OJ A I N T R Ž E N J A T U R I Z M A

AKCIJSKI NAČRT IZVEDBE
STRATEGIJE RAZVOJA IN
TRŽENJA TURIZMA
za obdobje 2022–2027
(nosilci in časovni okvir)

PRIORITETA 1

PRIORITETA 2

PRIORITETA 3

UPRAVLJANJE TURIZMA V

RAZVOJ INOVATIVNE IN

PREPOZNAVNOST IN

OBČINI TER PARTNERSKO

KAKOVOSTNE TURISTIČNE

UČINKOVITO DIGITALNO

SODELOVANJE IN

PONUDBE

TRŽENJE TURISTIČNIH

AKTIVNO POVEZOVANJE

PRODUKTOV TER DOŽIVETIJ

TER IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE

V prilogi se nahaja seznam predlaganih projektnih ukrepov, ki se nanašajo na
posamezno prioriteto.
Vsak ukrep ima opisano aktivnost/projekt ter napotke za izvedbo in odgovorne osebe.
Prav tako so, kjer je to mogoče, opredeljeni potrebni finančni zneski po letih.
Tako imajo strokovni delavci JZ TŠM in ostale vključene inštitucije ter turistični deležniki
usmeritve in smernice ter obsežen seznam ukrepov/projektov, ki jih je potrebno izvesti
v roku petih let.

64
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Ukrep 1: Organizirano
vzpostavljen model destinacijskega managementa in
učinkovito izvajanje funkcij

PRIORITETA 1:
UPRAVLJANJE
TURIZMA V OBČINI
TER PARTNERSKO
SODELOVANJE IN
AKTIVNO POVEZOVANJE

66
67

Občina + JZ TŠM

Zaposlitev nove osebe na JZ TŠM za trženje in
digitalno oglaševanje

JZ TŠM
JZ TŠM

Informiranje ponudnikov nastanitev o možnostih
pridobitve znaka Green & Safe
Dvomesečni koordinacijski sestanki s KGZ in
Kmetijsko zadrugo ŠMARJE PRI JELŠAH (kmetijstvo,
dopolnilne dejavnosti, predelava ...)

JZ TŠM

JZ TŠM
JZ TŠM

Izvedba delavnic s področja podjetništva v turizmu
Mentoriranje in individualno svetovanje s strani
svetovalca za turizem

JZ TŠM

Udeležba zaposlenih JZ TŠM na strokovnih
usposabljanjih

JZ TŠM
JZ TŠM

JZ TŠM v sodelovanju s
turističnimi deležniki

JZ TŠM + RA Sotla

JZ TŠM

Permanentno usposabljanje lokalnih turističnih
vodnikov

Vključevanje zunanjih strokovnih kadrov s področja
turizma v aktivnosti JZ TŠM (komisije)

JZ TŠM v sodelovanju s
turističnimi deležniki

JZ TŠM

Ukrep 7: Organizirana uspos- Izvedba delavnic na naslednjih področjih: gostolabljanja za turistične (in po- jubnost in bonton ter storitvena kultura, pogoji za
tencialne nove) ponudnike
sobodajalce, družbena omrežja in oglaševanje, bonton v turizmu, dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
kulinarične delavnice, uporaba Booking in Airbnb v
procesih trženja ter promocije, ABC sobodajalstva,
rezervacijski sistemi na spletnih straneh, FB in IG,
trženje in tuji jeziki

Ukrep 6: Kakovostno usposobljen kader

Sodelovanje in povezovanje z drugimi občinami,
regijo OK, Savinjsko regijo in nacionalno ravnjo

Ukrep 5: Spodbujanje regijskega povezovanja (Obsotelje in Kozjansko) z namenom
vzpostavitve skupnih
turističnih produktov in
aktivnosti (kolesarske poti,
skupna vstopnica …)

Redni trimesečni sestanki in sestava skupnih produktov (v sodelovanju z Razvojno agencijo Sotla)

Vzpostavitev sistema merjenja uspešnosti turizma
v občini

JZ TŠM v sodelovanju s
turističnimi deležniki

JZ TŠM

odpisovanje vsebine Zelena politika slovenskega
turizma s strani turističnih delavcev.

JZ TŠM

JZ TŠM

Izdelava Etičnega kodeksa poslovanja za deležnike v
turizmu za Občino ŠMARJE PRI JELŠAH

JZ TŠM v sodelovanju s
turističnimi deležniki

JZ TŠM

Vzpostavitev pozitivnega odnosa lokalnega prebivalstva do občine

Vzpostavitev sistema spremljanja uresničevanja
akcijskega načrta razvoja turizma

JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

JZ TŠM + občina

JZ TŠM

Letno 10.000

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

Stroški selitve
x

x
X

X

X

x

Finančni okvir 2022 2023 2024 2025 2026
v€

Občina

JZ TŠM

Občina, JZ TŠM

Odgovorne
osebe

Vzpostavitev sistema stalnega partnerskega
komuniciranja med javnim, zasebnim in civilnim
sektorjem na področju turizma

Vzpostavitev sistema stalnega partnerskega
komuniciranja med javnim, zasebnim in civilnim
sektorjem na področju turizma

JZ TŠM v sodelovanju s
turističnimi deležniki

JZ TŠM v sodelovanju s
turističnimi deležniki

JZ TŠM - dnevno, tedensko in mesečno izvajanje
aktivnosti iz 5. točke strategije (aktivnosti)

Imenovanje Operativne delovne komisije za izvajanje aktivnosti in ukrepov Strategije razvoja in trženja
turizma ŠMARJE PRI JELŠAH (s strani občine)

Občina

Napotki za
izvedbo

TIC in JZ TŠM skupaj ter na eni lokaciji

Projekt/Aktivnost

Ukrep 4: Merjenje uspešnosti turizma

Ukrep 3: Sistematično in
redno spremljanje izvajanja
uresničevanja strategije

Ukrep 2: Organizirano
vzpostavljen model sodelovanja in komuniciranja med
deležniki v destinaciji

UKREP

PRIORITETA

AKCIJSKI NAČRT IZVEDBE za obdobje 2022–2027

S T R AT E G I J A R A Z V OJ A I N T R Ž E N J A T U R I Z M A
ŠMARJE PRI JELŠAH 2022–2027

PRIORITETA 2:
RAZVOJ INOVATIVNE IN KAKOVOSTNE TURISTIČNE PONUDBE

PRIORITETA

68
69
Pregled in analiza do sedaj izvedenih dogodkov in
aktivnosti v zadnjih petih letih ter njihova nadgradnja in izboljšave

Ukrep 6: Analiza dosedanjih
dogodkov, prireditev in
izvedenih projektov ter
analiza njihove učinkovitosti
in uspešnosti ter možnost
uporabe pripravljenih materialov in infrastrukture

JZ TŠM

JZ TŠM

Steza za motokros in sodelovanje s Timom Gajserjem (glede vsebine in povezovanja s turizmom)

JZ TŠM

JZ TŠM

JZ TŠM

Pregled in analiza do sedaj izvedenih domačih ter
tujih projektov v zadnjih petih letih in možnost
uporabe že pripravljenih materialov, izdelkov ali
infrastrukture ter njihova nadgradnja in uporaba ali
uporaba kot osnova za prijavo novih projektov

JZ TŠM v sodelovanju s
turističnimi deležniki

Analiza možnosti in pripravljenosti turističnih
JZ TŠM v sodelovanju s
deležnikov (vinogradnikov, proizvajalcev lokalne
turističnimi deležniki
Hrane itn.) za vzpostavitev skupne blagovne znamke

JZ TŠM v sodelovanju s
turističnimi deležniki

Ukrep 5: Vzpostavitev
skupne turistične blagovne
znamke (šmarska vinska
klet, šmarska malica itn.)

Prijava na različne razpise za pridobitev certifikatov
(npr. čebelam prijazna občina ipd.)

Nadaljevanje postopkov za pridobitev certifikata
Slovenia Green Destination in njegova vsakoletna
nadgradnja

Ukrep 4: Pridobitev okoljskega znaka Slovenia Green
Destination (in njegove nadgradnje) in ostalih znakov
ter certifikatov (čebelam
prijazna občina ipd.)

JZ TŠM + RA Sotla

JZ TŠM

Vzpostavitev lokalnih nabavnih verig in ponudba
različnih vrst »šmarskih košar za piknik in pohodništvo ter kolesarstvo«
JZ TŠM v sodelovanju s
turističnimi deležniki

JZ TŠM

Udeležba predstavnika JZ TŠM na sestankih različnih
društev.

Spremljanje domačih in tujih razpisov ter prijava
na njih s projekti v sodelovanju z RA Sotla (različni
deležniki v turizmu)

JZ TŠM

JZ TŠM + VDC
ŠMARJE PRI
JELŠAH

Razmislek o dostopnem turizmu (turizem za osebe
s posebnimi potrebami)

Izvedba rednih dvomesečnih povezovalnih sestankov različnih deležnikov s strokovnimi vsebinami
ter povezava z delovno skupino za pripravo ITP

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

JZ TŠM

Izdelava (košarice ali paketa) koncepta šmarske
malice za na pot (Trgovina Kašča z ostalimi
ponudniki hrane):
- šmarska košarica čebeljih dobrot?
- šmarske mesne in pekovske ter sirne dobrote
- šmarsko-romarska popotniška culica

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

JZ TŠM

Izdelava koncepta šmarskega zajtrka, ki bi ga
ponudniki nastanitev ponudili svojim gostom

Občina ŠMARJE PRI
JELŠAH - proračun
V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

Občina

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

JZ TŠM + občina

JZ TŠM + občina

x

x

x

x

x

Finančni okvir 2022 2023 2024 2025 2026
v€

Pregled idejnih predlogov študentov arhitekture in
po presoji vključitev v programe

Revitalizacija in nove vsebine za kompleks Jelšingrad

JZ TŠM + RA Sotla

Organizacija ogledov dobrih praks (na terenu) za
turistične deležnike in kmetovalce

JZ TŠM

JZ TŠM

Odgovorne
osebe

JZ TŠM

Občina + JZ TŠM

JZ TŠM v sodelovanju s
turističnimi deležniki

Napotki za
izvedbo

Mesečna srečanja turističnih delavcev in kmetovalcev ter turističnih vodnikov in agencij ...

Ukrep 3: Prijava na slovenske in projekte EU s področja turizma, povezovanja
deležnikov in vključevanja
zgodb

Dvig števila nočitev v nizki
sezoni (desezonalizacija)

Ukrep 2: Organizirano povezovanje turizma s kmetijstvom, vinogradništvom,
kulinariko, obrtjo, rokodelstvom ipd. ter vzpostavitev
lokalne nabavne verige

Ukrep 1: Ustanovitev
strokovne delovne skupine
za pripravo integralnih
turističnih produktov (ITP)
in dogodkov v ŠMARJU PRI
JELŠAH in OK

Ukrep 9: Organizacija in
izvedba ogledov dobrih
praks ter skupnih srečanj
za vse deležnike (turizem,
kmetovanje, šport ...) s
strani JZ TŠM

Informiranje prebivalcev in ponudnikov o aktualnih
projektih na dogodkih in v glasilu Šmarske novice

Ukrep 8: Informiranje in
svetovanje prebivalcem ter
ponudnikom o aktualnih
projektih in investicijah
ter potencialnih možnostih
razvoja turizma
Organizacija letnega dogodka, na katerem se predstavijo vsi turistični ponudniki

Projekt/Aktivnost

UKREP

AKCIJSKI NAČRT IZVEDBE za obdobje 2022–2027

S T R AT E G I J A R A Z V OJ A I N T R Ž E N J A T U R I Z M A
ŠMARJE PRI JELŠAH 2022–2027

Ukrep 1: Pozicioniranje
destinacije ŠMARJE PRI
JELŠAH kot pomembnega
turističnega deležnika v
destinaciji OK (med RS in
Podčetrtkom) ter Savinjski
regiji

PRIORITETA 3:
PREPOZNAVNOST
IN UČINKOVITO
DIGITALNO
TRŽENJE
TURISTIČNIH
PRODUKTOV TER
DOŽIVETIJ

70
71
Urejanje in vzdrževanje turistične infrastrukture ter JZ TŠM v sodelovanju s
signalizacije in dodatne oznake na turističnih potek turističnimi deležniki
ter objektih

Sestanki in usklajevanje sodelovanja v skupni
turistični ponudbi z javnimi prevozniki

Promocija že prepoznavnih in novih dogodkov ter
prireditev na digitalnih omrežjih

Ukrep 5: Sodelovanje
z javnimi prevozniki
(železnica, avtobus,
turistični vlak)
Ukrep 6: Spodbujanje in
promocija (že) prepoznavnih
ter novih dogodkov in
prireditev

Informiranje potencialnih novih investitorjev o
nepremičninah v prodaji ali najemu

Aktivno informiranje potencialnih in obstoječih
ponudnikov o pogojih za začetek (ali razširitev)
delovanja namestitvenih obratov

JZ TŠM

JZ TŠM

JZ TŠM

JZ TŠM

JZ TŠM

JZ TŠM
JZ TŠM v sodelovanju s
turističnimi deležniki

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

Očina + JZ TŠM

3D rekonstrukcija - Kalvarija
Izdelava koncepta za e-novičnik

Razpis

JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

Občina + JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

Občina ŠMARJE PRI
JELŠAH + JZ TŠM

Udeležba na domačih in tujih turističnih sejmih
ter prireditvah; samostojno ali v sodelovanju na
skupni stojnici

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

JZ TŠM

JZ TŠM

Vključitev železnice in možnosti brezplačnega
prevoza za upokojence v nove turistične produkte
ter trženje

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

Vključitev različnih vsebin iz turistične ponudbe v
prenovljeno aplikacijo Turistične zveze Slovenije

JZ TŠM

Aktivno (dnevno) objavljanje ažurnih vsebin na FB
in IG – predvsem predstavitev turističnih ponudnikov in doživetij

Letno 1.000

JZ TŠM

JZ TŠM

Ažuriranje vsebin na digitalnih panojih s projekta
IN CULTURA VERITAS

Letno 1.000

Izdaja posebne poštne znamke (za posebno
priložnost) ob pomembnih dogodkov, ki se povežejo s turistično ponudbo

JZ TŠM

Nadgraditev in posodobitev aplikacije Šmarje pri
Jelšah2go

Letno 5.000

JZ TŠM

JZ TŠM

Aktivna promocija novih turističnih paketov

Letno 10.000

Letno 5.000

Letno 10.000

V okviru letnega
proračuna JZ TŠM

X

X

X

X

X

x

x

x

X

X

X

X

X

Finančni okvir 2022 2023
v€

Vključitev obletnic rojstva znanih oseb (Občine
ŠMARJE PRI JELŠAH) v promocijske dogodke in
pripravo turističnih produktov

Občina

Dodatna finančna sredstva za trženje in digitalno
promocijo (v naslednjih petih letih)

JZ TŠM + občina

JZ TŠM + predstavniki OK

Odgovorne
osebe

JZ TŠM

Prijava na projekt
(sodelovanje RA Sotla)

JZ TŠM v sodelovanju s
turističnimi deležniki

JZ TŠM v sodelovanju s
turističnimi deležniki

Napotki za
izvedbo

Osvežitev in poenotenje vseh promocijskih materialov ter ažurna dostava in zagotovitev promocijskih
materialov vsem turističnim ponudnikom

Spletna stran naj postane osrednja točka za vse
informacije

Nadgradnja vsebine spletne strani
www.visitsmarje.si ter obvezna vsebina še vsaj v
angleškem jeziku

Skupna udeležba na turističnih sejmih v okviru
destinacije Obsotelje in Kozjansko

Izdelava skupnih programov in skupni usklajevalni
sestanki (predvsem v primeru vsebinsko povezanih
prijav na domače in tuje projekte)

Projekt/Aktivnost

Ukrep 4: Urejena in
vzdrževana turistična
infrastruktura ter
signalizacija in dodatne
oznake na turističnih poteh
ter objektih

Ukrep 3: Dvig števila nočitev
do leta 2027 za 10 % na leto

Ukrep 2: Nadgradnja medijev
informiranja in oglaševanja
(spletna stran, FB, IG,
digitalne table, pametne
klopi, kanal YouTube ipd.)
z aktivno prisotnostjo
na ključnih družbenih
omrežjih ter digitalizacija
in vizualizacija objektov ter
promocijskih materialov

UKREP

PRIORITETA

AKCIJSKI NAČRT IZVEDBE za obdobje 2022–2027

x

X

X

X

X

2024

x

X

X

X

X

x

x

x

x

x

2025 2026
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KOLOFON
STRATEGIJA RAZVOJA IN TRŽENJA TURIZMA – Šmarje pri Jelšah za obdobje 2022-2027
(s predlogom akcijskega načrta izvedbe) »Občuti štiri letne čase«

NAROČNIK V IMENU OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH:
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN MLADINO ŠMARJE PRI JELŠAH
Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah
Direktor: Gregor Krajnc
IZVAJALEC PROJEKTA:
Mirjana Ivanuša-Bezjak, s. p., Maribor – mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak, univ. dipl. ekon.
OŽJA PROJEKTNA SKUPINA NA STRANI IZVAJALCA:
Matija Brodnjak, Movio, d. o. o., Maribor
Poslovno svetovanje, Klara Korenč, s. p., Ljubljana
Bojan Planko – INTERSPLET, d. o. o., Teharje
Fotografije: Klavdija Peperko, Matic Javornik, Katja Šket (RA Sotla, projekt RIDE & BIKE II), Miha
Lorenčak, Matija Brodnjak. Uporabljene fotografije so v lasti Javnega zavoda za turizem, šport
in mladino Šmarje pri Jelšah in so nastale v sklopu projekta RAZVOJ IN TRŽENJE PONUDBE
OBMOČJA OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA ter projekta RIDE & BIKE II. Oblikovanje: Borut Kupnik
JZ TŠM Šmarje pri Jelšah: Melita Bevc, Špela Žaberl, Ruben Cerovšek in Žiga Šraml.
Lektoriranje: Bok & Mal, d. o. o.
Šmarje pri Jelšah, junij 2022
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