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1. UVOD 
 
Programski dokument Program razvoja turizma v Občini Šentjur je nastal iz potrebe 
po sistemskem pristopu k razvijanju turističnih vsebin Občine Šentjur, ki so jasno 
nakazane v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Šentjur in kjer je razvoj 
turizma eden strateških ciljev razvoja občine, priprava programa pa ena prvih nalog 
na poti k doseganju zastavljenih ciljev na področju razvoja turizma v občini. 
 
Namen programa je najprej predstaviti izhodišča turističnega gospodarstva, podati 
cilje razvoja turizma in opredeliti strateška področja, produkte in ciljne skupine, s 
katerimi želimo vzpodbuditi razvoj turizma v občini, ki bodo temeljili na realnih 
osnovah ter zagotavljali širšo podporo pri njegovi izvedbi. 
 
Turizem, aktivno preživljanje prostega časa in potovanja postajajo vse bolj popularna 
veja gospodarstva, turisti se usmerjajo v iskanje doživetij in tu so kulturna, naravna 
dediščina in podeželje tista kombinacija, ki ima za doživetje na voljo vso izvirnost. 
 

Izhodišče programa je v analizi stanja v turizmu in okolju na celotnem območju 
Občine Šentjur s ciljem, da: 

- omogočimo razvoj novih produktov z nadgradnjo obstoječih in naravnih 
danosti območja (kulturna in naravna dediščina, pohodništvo, 
kulinarika), 

- pospešimo razvoj turizma na kmetijah in povečamo število nastanitvenih 
kapacitet na podeželju, 

- pospešimo razvoj ekoturizma, 
- dosežemo izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. 

 
Rezultat analize je prikazan v analizi prednosti in slabosti turistične ponudbe območja 
in v identifikaciji tržnih priložnosti in potencialnih nevarnosti, aktivnosti pa so podane 
v programskih sklopih. Nekateri se že izvajajo v okviru projektov, opredeljenih v 
Dolgoročnem razvojnem programu Občine Šentjur, drugi so nakazani kot razvojne 
priložnosti ali so v pripravi. 
 
Pomembno se je zavedati, da turizma ne moremo razvijati samostojno in da je nujno 
povezovanje, zato program razvoja turizma v Občini Šentjur temelji na partnerskem 
odnosu tudi s sosednjimi občinami in turističnimi gospodarstvi širšega območja. 
Hkrati pa pomeni razvoj močnega lokalnega partnerstva, kjer odgovornost za razvoj 
turizma prevzemajo turistična podjetja in podjetniki, lokalna skupnost ter civilna 
družba. 
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2. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROGRAMA  RAZVOJ TURIZMA V OBČINI 
ŠENTJUR 2009-2013 

 
Turizem je integrirana dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in 
družbenega življenja. Vključuje vrsto raznovrstnih dejavnosti, ki imajo za svoj razvoj 
izdelane razvojne strategije. Nenazadnje je slovenski turizem del svetovnega in 
evropskega turizma, zato je pri oblikovanju strateškega dokumenta potrebno 
upoštevati tudi temeljna načela in razvojne usmeritve turizma UNWTO in Evropske 
unije.  
 
Pri oblikovanju programa razvoja turizma v Občini Šentjur smo upoštevali izhodišča 
in smernice razvoja opredeljene v naslednjih razvojnih dokumentih: 

- Dolgoročni razvojni program Občine Šentjur  
- Območni razvojni program Obsotelja in Kozjanskega 2007–2013,  
- Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007-2013 
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma za obdobje 2007-2011 
- Strategija trženja slovenskega turizma 2007-2011. 

 
 
3. ANALIZA PONUDBE IN POVPRAŠEVANJA TER MOŽNOSTI RAZVOJA 

TURIZMA V OBČINI ŠENTJUR 
 
Tudi v Občini Šentjur predstavlja turizem razvojno in poslovno priložnost. Za turizem 
velja, da je integrirana dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in 
družbenega življenja in predstavlja realno možnost za razvoj podeželja, za 
zaposlovanje, zaslužek, ustvarjanje nove dodane vrednosti in socialno varnost. 
 
 
3.1. Geografske značilnosti in možnosti ter priložnosti za razvoj turizma 
 
3.1.1. Splošni opis območja 
 
Občina Šentjur sodi med večje slovenske občine in spada v Savinjsko statistično 
regijo. Meri 222,3 km2 (1,1% celotne slovenske površine ter 9,3% površine Savinjske 
statistične regije), kjer živi 18.838 prebivalcev (0,9 % prebivalstva Slovenije ter 7,2% 
prebivalstva Savinjske statistične regije) v 108 naseljih (povprečna gostota naselitve 
znaša 83 prebivalcev/km², kar predstavlja 85% slovenskega povprečja ter 78% 
regijskega). Zahodni in severni del občine spadata v Celjsko kotlino, medtem ko 
jugovzhodni del občine predstavlja Kozjansko. Občina Šentjur je razdeljena na 13 
krajevnih skupnosti: Blagovna, Dolga gora, Dramlje, Grobelno, Kalobje, Loka pri 
Žusmu, Planina pri Sevnici, Ponikva, Prevorje, Slivnica pri Celju, Šentjur-mesto, 
Šentjur - Rifnik, Vrbno – Podgrad. Središče občine je mesto Šentjur, ki je 
poselitveno, zaposlitveno in upravno središče občine.  
 
Prvič se Šentjur omenja že l. 1340, ko se je pričel razvijati okoli prvotne cerkve Sv. 
Jurija. Od leta 1384 ima Šentjur trške pravice, mesto pa je postal leta 1990. Sledovi 
človeške kulture v neposredni bližini Šentjurja, na Rifniku in pod njim, pa segajo vse 
do mlajše kamene dobe, in od takrat dalje je bilo območje poseljeno skozi vsa 
zgodovinska obdobja.  
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Območje občine obeležuje reka Voglajna s pritoki. Večina vodotokov je še vedno v 
svoji naravni, rahlo vijugasti strugi z ohranjeno obrežno vegetacijo. Travnikom na 
poplavnih legah ob potokih sledijo njive na dvignjenem obrobju, na prehodu v 
gričevje pa jim sledijo sadovnjaki kot gruče ob domačijah. Proti gričevnatim vrhom se 
začno vinogradi, na proizvodno slabših tleh ter strmih prelomih pa zaplate listnatega 
gozda. Izjemna krajinska dominanta je Slivniško jezero, ki je sicer nastalo kot 
zadrževalnik vode, vendar se je v desetletjih obstoja ob njem razvil poseben 
ekosistem. V južnem delu jezera je nastalo mokrišče, ki je postalo zbirališče številnih 
vrst ptic in drugih živalskih vrst. 
 
Razvoj turizma predstavlja v občini razvojno priložnost, saj leži v bližini večjih 
turističnih centrov z zdravilišči in mesta Celje, skoznjo pelje povezava z Rogaško 
Slatino in Podčetrtkom. Naravno okolje je relativno dobro ohranjeno in nudi možnosti 
za aktivno preživljanje prostega časa (kolesarjenje, pohodništvo, konjeništvo, …), 
prav tako pa se v zadnjih letih intenzivno obnavlja kulturna dediščina.  
 
Na razvoj turizma v Občini Šentjur ključno vpliva tudi dogajanje v regiji, ki je znana po 
številnih naravnih in kulturno etnoloških danostih. Poleg trženja zdravilišč termalno-
mineralnih izvirov na območju Rogaške Slatine in Podčetrtka (zdravilišča) predstavlja 
priložnost za nadaljnji razvoj tudi ekološka ohranjenost območja zaradi 
odmaknjenosti od industrije.  
 
 
 

Slika1: Turistični zemljevid Občine Šentjur 

 
Vir: www.turizem-sentjur.com 
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3.1.2. Prometna dostopnost in oddaljenost od turističnih centrov 
 
Ceste povezave: od letališča Jožeta Pučnika je 100 km, 10 km od avtocestnega 
odcepa Dramlje na avtocesti Ljubljana - Maribor; 11 km iz Celja po cesti Celje – 
Šentjur – Šmarje pri Jelšah - Rogaška Slatina. 
 
Železniški promet: iz Maribora in Ljubljane vozijo v smeri Šentjur vlaki pogosto 
(približno vsako uro v obe smeri, razen ob sobotah in nedeljah in praznikih). Iz 
Maribora traja vožnja približno 1 h, iz Ljubljane pa 1 h in 50 min. V Šentjurju in na 
Ponikvi se ustavlja potniški vlak, regionalni vlak samo v Šentjurju, vlak Intercity in ICS 
pa v Celju. 
 
Avtobusne povezave: najpogosteje vozi avtobus na relaciji iz Celja proti Kozjem ali 
Rogaški Slatini in Podčetrtku. Lokalne avtobusne povezave iz Šentjurja so proti 
Gorici, Loki pri Žusmu, Planini, Prevorju, Kalobju. 
 
 
3.1.3. Naravne značilnosti in danosti 
 
Po geografski tipizaciji spada območje Občine Šentjur na jugu v alpski svet 
(Posavsko hribovje), severni del pa v panonsko gričevje (Voglajnsko in Zgornje 
sotelsko gričevje). Krajinska pestrost območja je velika, saj se nižji gričevnat in 
hriboviti svet prepleta z dolinami, severni in južni del pa je precej hribovit, razčlenjen 
in težje prehoden. Maksimalne višine presegajo mejo 600m, najnižji deli pa se 
približajo višini 200m nadmorske višine.  
 
Med večja ekološko pomembna območja hidrološke dediščine in območje Natura 
2000 spadajo Voglajna, ribniki na Blagovni, posebnost predstavlja Slivniško jezero z 
naravnim rezervatom ptic - Jezero je akumulacijskega nastanka. V njem in ob njem 
je mogoče najti pestre rastlinske in živalske vrste, v močvirnem delu pa je tudi 
naravni rezervat s 125 vrstami ptic. Primeren je za ribolov in različne vodne športe. 
K hidrološkim značilnostim območja štejemo izvir termalne zdravilne vode, ki se 
nahaja v Dobrini (Grajski vrelec), le ta še ni povsem raziskan in se sedaj še ne 
izrablja intenzivneje v turistične namene. 
 
Za območje je značilna precejšnja biotska pestrost in ohranjena narava, kot tudi 
kvalitetna kulturna krajina, kar prispeva k bogastvu vrst in habitatov, ki jih je mogoče 
najti na območju.  
 
Del območja zaradi ohranjenega okolja in ohranjenih redkih vrst spada v območje 
Natura 2000 oz. med druga zavarovana območja. Delež območij Natura 2000 je na 
območju relativno majhen (8 %). Ob tem velja omeniti, da je predvidena širitev 
Kozjanskega parka na južni del Občine Šentjur, saj gre za naravovarstveno 
pomembno območje Bohorja.  
 
Trenutno je v turistično ponudbo vključen le del bogate naravne dediščine, bo pa v 
prihodnje potrebno tovrstno ponudbo nuditi bolj ciljno usmerjenim skupinam, skladno 
z modelom razvoja eko turizma na območju. V prilogi 1 navajamo enote naravne 
dediščine, ki se trenutno vključuje v turistično ponudbo občine. 
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3.1.4. Kulturno zgodovinske in etnološke danosti  
 
Območje ima bogato in raznovrstno kulturno dediščino (od kulturne, zgodovinske, 
arheološke, umetnostne do etnološke). Na izpostavljenih mestih se pogosto nahajajo 
sakralni ali posvetni umetnostni spomeniki (cerkve in gradovi).  
 
O bogati zgodovini območja občine pričajo številne prazgodovinske najdbe iz Rifnika. 
Prav tako iz Rifnika, naselja Tinje v Loki pri Žusmu ter vasi Prapretno na Planini pri 
Sevnici izvirajo ostanki iz rimskih in pozno antičnih časov. V srednjem veku so nastali 
gradovi Reichenegg, Planina, Ploštajn, Anderburg, ohranjena je še zasnova starega 
trškega jedra Šentjurja, ki je dobil današnjo podobo predvsem v 19. stoletju, 
ohranjena so vaška jedra. 
 
Pomemben del dediščine in identitete območja predstavlja tudi kmečka hiša in 
kozolci toplarji. Zasnovana je glede na tehniko stavbarstva, umetnostno zgodovinski 
slog, razpoložljiv gradbeni material v okolici ter družbeni in gmotni položaj lastnika. 
Vse to daje odlično osnovo za pripravo turističnih programov. 
 
 
Tabela1: Tipizacija kulturne dediščine 
 

Tip dediščine (št. enot) 
stavbna dediščina 

Občina 

profana  sakralna  
sakralno 
profana  

arheološka 
dediščina 

naselbinska 
dediščina 

memorialna 
dediščina 

vrtno-
arhitekturna 

dediščina 
kulturna 
krajina Skupaj 

Šentjur 211 39 1 3 8 2 1 0 265 
Vir: Register nepremične kulturne dediščine.      
 

 

V registru nepremične kulturne dediščine je vpisanih 265 enot. Izstopa stavbna 
dediščina, še posebej profana, ki je pomembna z vidika arhitekturne identitete 
območja. Del je urejen in predstavlja primer vključevanja arhitekturne in etnološke 
dediščine v turistično ponudbo, s prikazi življenja na območju nekoč, bo pa potrebno 
vključevanje tovrstne ponudbe v turistične produkte še intenzivirati ter predvsem 
ciljno promocijsko podpreti. 
 
Za mesto je bil Šentjur oklican leta 1990, njegov grb je posnet po srebrnem pečatniku 
z likom farnega patrona Sv. Jurija iz leta 1539 in simbolizira zmago dobrega nad 
zlim. 
 

Slika 2: Grb mesta in Občine Šentjur 
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Dokaj prepoznavne in dobro obiskane so muzejske zbirke, ki so v večini v lastništvu 
Občine Šentjur z izjemo Muzeja južne železnice in Slomškove hiše na Ponikvi. Še 
vedno je na območju precej zbirk, ki so v zasebni lasti, nekatere od teh so v fazi 
popisa in urejanja in se bodo v ponudbo vključevale skladno z dogovori z lastniki oz. 
upravljalci. 
 
Tabela 2: Zbirke na območju občine Šentjur 

 
Zbirka 

 

 
Lastnik zbirke 

 
Upravljavec 

Ipavčeva hiša, Šentjur Občina Šentjur TIC Šentjur 
Muzej zakladi Rifnika, 
Šentjur 

Občina Šentjur TIC Šentjur 

Muzej južne železnice, 
Šentjur 

Slovenske železnice Občina Šentjur 

Slomškova hiša, Ponikva Škofija Maribor ŽU Ponikva 
Etnološka zbirka Šmid, 
Planina 

Občina Šentjur  Pokrajinski muzej Celje 

Zbirka Kozjansko žari, 
Planina 

Občina Šentjur 
 

Pokrajinski muzej Celje 

Loške glažute, 
Loka pri Žusmu 

Občina Šentjur 
 

Pokrajinski muzej Celje 

Vir: TIC 2008 
 
 
3.1.5. Znane osebnosti 
 
Ponosni smo lahko na številne svoje znamenite rojake, ki so se rodili, živeli ali 
ustvarjali na območju današnje občine : 

- Ivan Pečnik – arhitekt v 19. stoletju, ki je pustil pečat v klasični arhitektonski 
podobi Gornjega trga, 

- Dinastija Ipavec: Alojz, Benjamin, Gustav, Josip - doktorji in skladatelji, ki 
so delovali v 19. stoletju in bili zaslužni za vpetost Šentjurja v tokove evropske 
kulture že v takratnem času in za razvoj slovenske glasbene zgodovine, 

- Hugo vitez Berks (1841-1906, Blagovna) – posestnik z gradu Blagovna in 
poslanec v dunajskem državnem zboru, 

- Mara von Berks (1859-1910) – nemška pisateljica z Blagovne, 
- Ana Wambrechtsammer (1897-1939) – nemška pisateljica, slovenskega 

porekla, avtorica Danes grofje celjski in nikdar več, 
- Jeanetta Foedransberg -  glasbena pedagoginja, operna in koncertna pevka 
- Josip Drofenik – vodja štajerske izpostave Samostojne kmetijske stranke in 

poslanec ustavodajne skupščine kraljestva v Beogradu, 
- Franjo Malgaj (1849-1919) – borec za slovensko Koroško, 
- Miloš Zidanšek (1909-1942) -  narodni heroj, 
- Franc Župnek (1860, Trnovec – 1938) -  pravnik, načrtovalec slovenskih 

železnic, 
- General Dušan Kveder – Tomaž (1915-1966)  – poveljnik slovenske vojske v 
času II. Svetovne vojne, 

- Jožef Hašnik (1868 – 1883) – duhovnik in pesnik, ki je deloval v Šentjurju 
- Davorin Trstenjak – domoljub, 
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- Dragotin Ferdinand Ripšl (1820 – 1887) -  duhovnik, sadjar, za Gustava 
Ipavca je vzgojil avtohtono slovensko sorto jabolka – bogatinko, 

- Valentin Orožen (1808, Podgrad – 1876) – duhovnik in pesnik, rodoljub, 
Slomškov učenec, avtor pesmi Vse mine, 

- Rudolf Dobovišek (1891- 1961) – pisec gledaliških uspešnic, 
- Mihael Zagajšek (1739-1827) – duhovnik in slovničar, ki je deloval na Slivnici, 

Šentjurju, Šmarju in Kalobju, avtor  Slovenske gramatike, 
- Anton Martin Slomšek (1800, Ponikva -1862) - škof, edini slovenski blaženi, 

kulturni delavec, ustanovitelj prve slovenske založbe, 
- Blaž Kocen (1821, Ponikva-1871) -  fizik, astronom, geograf, kartograf, avtor 

učbenikov in atlasov. 
 
 
3.2. Ponudniki gostinskih in turističnih storitev 

 
3.2.1. Prenočitvene zmogljivosti 
 
Tabela 3: Prenočitvene zmogljivosti po vrstah nastanitvenih objektov za leti 2006, 
2008 

2006 
(december) 

2008 
(december) 

Prenočitvene zmogljivosti po 
vrstah nastanitvenih objektov Število 

sob 
Zmogljivosti 

- ležišča - 
SKUPAJ 

Število 
sob 

Zmogljivosti 
- ležišča - 
SKUPAJ 

Vrste objektov - 
skupaj 

33 98 40 131 

Hoteli 28 53 28 53 
Šentjur 

Gostišča 4 10 7 28 

 
Planinski domovi, 
koče 

1 35 1 35 

 Turistične kmetije - - 4 15 

Vir: SURS, SI-Stat podatkovni portal in analiza RA Kozjansko 2008 
 
Glavne nočitvene kapacitete vsekakor predstavlja Hotel Žonta, ki z 53 ležišči 
predstavlja 40% vseh nočitvenih kapacitet v Občini Šentjur.  
 
Število nočitvenih kapacitet skozi obdobje počasi narašča, predvsem zaradi investicij 
posameznih ponudnikov (turistične kmetije, gostišča), potrebe oziroma 
povpraševanje turistov, obiskovalcev pa narekuje naložbe v izgradnjo še dodatnih 
kapacitet. 
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3.2.2. Gostinska ponudba 
 
Registrirani prehrambeni obrati v Občini Šentjur so naslednji: 
 

- Restavracija, kavarna, picerija hotela Žonta, Ulica Valentina Orožna 4, Šentjur,   
- Gostišče in prenočišča Bohorč, Ulica Dušana Kvedra 44, Šentjur, 
- Gostišče Jug, Ulica Skladateljev Ipavcev 18, Šentjur, 
- Gostišče Montparis, Planina pri Sevnici 44, Planina pri Sevnici, 
- Gostišče Miran, Trnovec pri Dramljah 56, Dramlje, 
- Gostilna pri Ahacu, Stopče 31, Grobelno, 
- Gostilna Erjavec, Kalobje 17, Kalobje, 
- Gostilna Lesjak Ana, Gorica pri Slivnici 34, Gorica pri Slivnici, 
- Gostilna Grasselli, Abram Mira, Gorica pri Slivnici 29, Gorica pri Slivnici, 
- Okrepčevalnica Podgaj, Loka pri Žusmu 2, Loka pri Žusmu, 
- Okrepčevalnica Kemoplast, Drofenikova 7, Šentjur, 
- Gostilna Vovk, Hotunje 6, Ponikva, 
- Okrepčevalnica Milan Obrez, Žegar 2, Prevorje. 

 
Iz zgornjega je razvidno, da prehrambenih obratov v občini ni malo in da so 
enakomerno razporejeni po vseh krajih občine.  
 
 
3.2.3 Turistični ponudniki s podeželja 

 
Ponudniki s podeželja se ukvarjajo v večini s  kmetijstvom – pridelavo hrane in mesa, 
kozjerejo, sirarstvom, ekološkim kmetovanjem, zeliščarstvom – turistična dejavnost 
se večkrat pojavi kot nadgradnja osnovne. Je pa razveseljivo, da je opaziti porast 
turističnih kmetij, prav tako pa tudi dvig kakovosti same ponudbe. 
 
Tabela 4: Aktualni ponudniki s podeželja 
Ponudnik Posebnost ponudbe 
Biodinamična kmetija Urbajs, Rifnik, Šentjur Biodinamična vina 
Kozjereja in sirarstvo Videc, Vodruž 34, Šentjur Mlečni izdelki iz kozjega mleka: poltrdi 

in mehki siri, starani siri, kozji jogurt 
Turistična kmetija JAGER Natalija-Urška, Straža 
na gori 7, Dramlje 

Ajdovi in sirovi štruklji, skutina potica, 
gobova juha 

Turistična kmetija KOLAR Marjetka, Pletovarje 
9/a, Dramlje 

Kulinarične dobrote gospodinje Marjete, 
še zlasti »ocvirkovka« 

Turistična kmetija ZGONEC Bogdan, Razbor 10, 
Dramlje 

Jedi po naročilu 

Turistična kmetija Zdolšek Milena , Okrog 16, 
Ponikva 

Štajerska kisla juha, žganci, koline, 
pogača, potica, vino iz domače kleti, + 
prenočišča 

Turistična kmetija Podkrajšek Janko, Podgaj 2, 
Ponikva 

Sirovi štruklji, gobova juha, domač kruh, 
jerpica 

Turistična kmetija Fatur, Slatina pri Ponikvi 12, 
Ponikva 

Svinjska pečenka, dušena govedina v 
ciganski omaki, piščančja rulada, 
kruhova rulada, zelenjavni zvitek 

Sušilnica sadja Zdolšek Andrej, Ponikva 74, 
Ponikva 

Jabolčni krhlji 

Kmetija odprtih vrat Žurej Franc, Javorje 32, 
Gorica pri Slivnici 

Jedi naših babic: brezmesni ričet, ajdovi 
žganci z ocvirki, jabolčna čežana s 
fižolom, prosena kaša 
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Turistična kmetija Cvetka Hrastnik, Slivnica pri 
Celju 22b, Gorica pri Slivnici 

Čarovniški meni. 

Kmetija odprtih vrat Loknar Silvestra, Loka pri 
Žusmu 27, Loka pri Žusmu 

Domači suhomesnati izdelki, domači 
krofi, domače vino 

Kmetija odprtih vrat Povalej,  Loka pri  Žusmu 25, 
Loka pri Žusmu 

Domača kuhinja 

Zeliščna kmetija Kalan, Podlešje 12, Kalobje Zeliščni napitki, zeliščni namazi 
Zavod za naravovarstveno kmetovanje Planinca, 
Planinca 1, Kalobje 

Veganski in vegetarijanski izdelki 

Ekološka kmetija Golež Franc, Pletovarje 1a, 
Dramlje 

Ekološki pridelki 

Ekološka kmetija Novak Silvo, Planina pri Sevnici 
90, Planina pri Sevnici 

Ekološki pridelki 

Kovač Jože, Šentvid pri Planini 12, Planina pri 
Sevnici – je ekološki kmetovalec 

Ekološki pridelki 

Ekološka kmetija Pekošak Romana Zagaj 15a, 
Ponikva, 

Ekološki pridelki 

Ekološka kmetija Debeljak Andrej, Hotunje 32, 
Ponikva 

Ekološki pridelki 

Ekološka kmetija Zdolšek Anton, Slatina pri 
Ponikvi, Ponikva 

Ekološki pridelki 

Ekološka kmetija Valpatič Stanka, Ostrožno 26, 
Ponikva, 

Ekološki pridelki 

Ekološka kmetija Blatnik Franc, Kostrivnica 14a, 
Kalobje 

Ekološki pridelki 

Društvo čebelarjev Blagovna Med in izdelki iz medu, prikaz 
čebelarskih opravil 

Čebelarsko društvo Planina Med in izdelki iz medu, prikaz 
čebelarskih opravil 

Čebelarsko društvo Dramlje Med in izdelki iz medu, prikaz 
čebelarskih opravil 

Čebelarsko društvo Ponikva Med in izdelki iz medu, prikaz 
čebelarskih opravil 

Čebelarsko društvo Slivnica pri Celju Med in izdelki iz medu, prikaz 
čebelarskih opravil 

Čebelarsko društvo Šentjur Med in izdelki iz medu, prikaz 
čebelarskih opravil 

Vir: Analiza RA Kozjansko 2008 
 
Vloga kmetij ni več zgolj kmetijska proizvodnja, temveč skrbijo tudi za dopadljiv 
izgled krajine in priložnost za razvoj t.i. ekoturizma, ki poleg naravne dediščine v 
svojo ponudbo vgrajuje tudi lokalno kulturno dediščino (premično in nepremično), 
čisto okolje in ozaveščanje prebivalcev o pomenu varovanja in ohranjanja naravnega 
okolja ter druge potenciale, ki jih ima lokalno okolje ter je njihov razvoj mogoč v 
sozvočju z naravo.  
 
 
3.3.  Turistične agencije 
 
V Občini Šentjur je registrirana samo ena turistična agencija – TA Baracuda, ki pa 
nima svojih turističnih programov in se zaenkrat ukvarja samo s posredništvom. Tudi 
bližnje turistične agencije v Celju, Rogaški Slatini in Slovenskih Konjicah se ukvarjajo 
z ˝outgoing turizmom˝ in le v manjši meri z receptivnim oz. ˝incoming turizmom˝. 
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3.4.  Društva 
 
Za društvene aktivnosti vezano neposredno na turizem skrbijo v Šentjurju naslednja 
društva: 

• Društvo Izviri Dobrina 
• Turistično društvo Gorica pri Slivnici 
• Turistično društvo Planina 
• Turistično olepševalno društvo Ponikva 
• Turistično društvo Šentjur 

 
Potrebno je poudariti, da je društvena dejavnost izredno razvita tudi v ostalih 
segmentih, ki skupaj z aktivnostmi na posameznih področjih, tvorijo pomemben 
segment turistične ponudbe. Najsi bo to na področju organizacije raznoraznih 
prireditev, srečanj, pohodov, tekmovanj, nudenja informacij ali oblikovanja 
programov.  
 
 
3.5. Športno - rekreativna ponudba 
 
Občina Šentjur razpolaga z osnovno športno-rekreativno infrastrukturo v okviru 
športnih parkov in športnih dvoran: 

• športni park Šentjur (košarka, rokomet, odbojka, nogomet, tenis, balinišče, 
atletske površine, odprti bazen, plezalna stena) 

• športna dvorana Hruševec (košarka, rokomet,, odbojka na mivki, plezalna 
stena) 

• športni park Slivnica (košarka, rokomet, tenis, odbojka na mivki, balinišče, 
piknik prostor) 

• športni center Prevorje (košarka, rokomet,, balinanje, streljanje z zračno 
puško, tenis) 

• športni park Ponikva (košarka, rokomet,, tenis, atletska steza), 
• naravni športni park Šedina (rekreacija, piknik prostor) 

katerih upravljavec je v večini občina oz. šole. 
  
V Občini Šentjur pohodnikom na voljo naslednje turistično zanimive poti: 

- Šmarsko Virštanjska vinsko turistična cesta (VTC) : 
Ta se nahaja v območju Dramelj, kjer teče po krajevni cesti Pečica – Sladka Gora 
– Dolga gora, nadaljuje se po grebenu Dolge gore do Loč, kjer se zaključi krak 
Podpohorske vinsko – turistične ceste, dva kraka pa se nadaljujeta preko 
vinorodnega območja Slatina pri Ponikvi – Dramlje, z navezavami preko 
Lipoglava in Žič prav tako do Podpohorske vinsko turistične ceste ter z enim 
krakom do Šentjurja, preko Ipavčeve hiše pa do Gorice pri Slivnici, kjer se naveže 
na južni del.  
 
V območju Jug se pri Roginski Gorci VTC nadaljuje mimo Slivniškega jezera do 
cerkve Sv. Urbana v Gorici, s sprehajalno varianto mimo Dobrine, Ječovega po 
grebenu Bukovja in Javorja do navezovalne ceste Gorica – Lesično - Kozje. Drugi 
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krak vodi od Gorice – Jelc – Presečne – Dobja – Škarnic in se nato usmeri na 
Kalobje. Tu se razcepi v krak preko Trške Gorce, mimo Vezovja nazaj proti Gorici. 
Drugi krak pa vodi od Kalobja preko Jazbinega vrha do Jakoba, Rifnika in naprej 
na usmerjevalno cesto skozi Šentjur. 
 

- Planinske poti:  
- Svetina - Resevna,  
- Hruševec – Resevna,  
- Podgorje - Resevna,  
- Resevna – Prožinska vas – bolnica Zima – Dramlje – Konjiška gora,  
- Vojnik – Dramlje,  
- Planina – Praprotno – Lisca,  
- Planina – Bohor 
- Slomškova romarska pot 

 
- Pešpoti:  

- Šentjur – Rifnik (1 ura), 
- Šentjur – Resevna (1,5 ure),  
- Šentjur – Rifnik – Resevna – Šentjur (3-4 ure),  
- Dobrina – Žusem – Dobrina (1 ura),  
- Planina – Bohor – Planina (2uri), 
- Dramlje – Sv. Uršula (30 min), 
- Planina pri Sevnici – Sv. Križ (20 min), 
- Od klopce do klopce v Krajevni skupnosti Slivnica (3,5–4 ure). 

 
- Učne poti:  

- Geološka učna pot na Ponikvi  
 

- Razgledišča:  
- Razgledni stolp na Resevni,  
- Uršula - Dramlje,  
- Sveti Križ na Planini pri Sevnici,  
- Rifnik,  
- Tinsko,  
- sv. Helena na Javorju,  
- sv. Rozalija v Zlatečah pri Šentjurju. 

 
Tematske poti predstavljajo dober vir za oblikovanje atraktivnih integralnih turističnih 
produktov, saj predstavljajo doživljanje narave, kulture in rekreacijo. Naše območje 
ima zaradi geografskih značilnosti odlična izhodišča za razvoj pohodniške dejavnosti.  
 
Za ponudbo pohodništva skrbijo tudi planinska društva, ki izvajajo tradicionalne 
pohode in prireditve.  
 
V Občini Šentjur je označenih 10 kolesarskih poti različnih zahtevnostnih stopenj, ki 
vodijo skozi neokrnjeno naravo, lepo pokrajino, pestro kulturno in naravno dediščino, 
domačije, kmetije odprtih vrat.  
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Tabela 5: Trase kolesarskih poti po Občini Šentjur 
Kolesarska 
pot 1  Dramlje - Razbor - Ponikva – Sladka gora – Loče – Žiče – Zgornje Slemene - Dramlje  

Kolesarska 
pot 2  

Šentjur - Kameno - Primož - Hotunje - Razbor - Dramlje - Svetelka - Razgor - 
Cerovec - Blagovna - Goričica – Šentjur  

Kolesarska 
pot 3  Ponikva - Boletina - Srževica - Okrog - Ponkvica - Uniše - Ponikva  

Kolesarska 
pot 4  

 Šentjur - Resevna - Vodruž - Šentjur  

Kolesarska 
pot 5  

Planina pri Sevnici - Visoče - Marof - Trobni dol - Šentrupert - Kalobje - Vezovje - 
Planina pri Sevnici  

Kolesarska 
pot 6  

Dobje - Repuš - Presečno - Žegar - Košnica - Gorica pri Slivnici - Voglajna - Dobje 
(dodatna možnost: vzpon na Slivnico)  

Kolesarska 
pot 7  

Gorica pri Slivnici - Loka pri Žusmu - Dobrina - Žegar - Košnica - Gorica pri Slivnici 
(dodatna možnost: vzpon na Bukovje)  

Kolesarska 
pot 8  

Prevorje - Dobje pri Lesičnem - Planinski vrh - Planinska vas - Loke pri Planini - 
Dobje pri Planini - Repuš - Presečno – Žegar - Dobrina - Gubno - Prevorje  

Kolesarska 
pot 9  

Kozje - Pilštanj - Lesično - Šentvid pri Planini - Planina pri Sevnici - Zabukovje nad 
Sevnico - Mrzla planina - Zalog - Kozje  

Kolesarska 
pot 10  

Planina pri Sevnici - Plešivec - Zagorje - Šentvid pri Planini - Podpeč pri Šentvidu - 
Podvine - Planinska vas - Sveti Križ - Planina pri Sevnici  

Vir: S kolesom po Kozjanskem, Obsotelju in Hrvaškem: turistična karta za kolesarje, 2006  
 

- vodni športi, ribolov in  lov 
 
V Občini Šentjur so danosti za razvoj vodnih športov (Slivniško jezero), ribolova 
(Slivniško jezero, številni ribniki, Voglajna s pritoki) in lovskega turizma, za ljubitelje 
slednjega nudijo lovske družine možnost spremstva, ne gre pa prezreti možnosti 
razvoja foto lova, kot ene sodobnih različic lovskega turizma. 
 

- konjeništvo 
 
Razvoj konjeništva je napredoval v zadnjem obdobju. Poleg konjeniških klubov, 
tovrstne aktivnosti razvijajo tudi posamezne kmetije. Na voljo je ponudba šole 
jezdenja, jezdenje v maneži in terensko jezdenje, penzion za konje, vožnja z vprego 
ali pozimi vožnja s sanmi, kovaške storitve; 
 
 
 3.6.  Prireditve, sejmi in drugi dogodki 
 
Šentjur je občina, ki je izven urbanega mestnega središča v svoji osnovi podeželsko 
obarvana in kjer se skozi vse leto odvijajo raznovrstne prireditve kulturnega, 
športnega ali zgolj zabavnega značaja. K uspehu vseh dejavnosti nedvomno 
pripomore karakter tukaj živečega prebivalstva, ki ga označuje delavnost, vedrost ter 
ustvarjalni način razmišljanja. 
 
Zaznamujejo jo kulturne, športne, etnološke in zabavne prireditve, ki se odvijajo na 
različnih lokacijah preko celega leta. Največkrat so prireditve lokalnega ali ožjega 
regionalnega pomena. Prireditev se udeležujejo aktivni, rekreativni športniki, planinci, 
družine, upokojenci, ljubitelji vinskih goric, občani, člani različnih društev… ,odvisno 
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od tipa prireditve. V veliki večini so priredite brezplačne, zato so podatki o obiskanosti 
prireditev skopi oziroma se obiskanost ne meri.  
 
Organizatorji prireditev so različna društva in klubi, Občina Šentjur, glasbene in 
osnovne šole, JSKD, knjižnice, drugi zavodi in nosilci turistične in kulturne dejavnosti; 
Prireditve in drugi dogodki se odvijajo na različnih prireditvenih prostorih, v muzejih, 
kulturnih domovih in drugih kulturnih objektih, sakralnih objektih, osnovnošolskih 
športnih dvoranah in prostorih, gasilskih domovih, prizoriščih na prostem (mestno 
jedro, vaški trgi, športna igrišča,…).  
 
Tradicionalne prireditve:  

• Jurjevanje v Šentjurju (april) 
• Ohranimo kulturno dediščino naših dedkov in babic  v Dobrini (junij) 
• Kresna noč ob Slivniškem jezeru (junij) 
• Šentjursko poletje (junij do september) 
• Angelska nedelja na Planini (september) 
• Bučnce na Tržnici Šentjur (oktober) 
• Martinovi dnevi na Ponikvi (november) 
• Po sv. Heleni Martin na star način (november) 
• Ipavčevi kulturni dnevi v Šentjurju (oktober in november). 

 
Tradicionalni pohodi: 
  

• Valentinov nočni pohod iz Dobrine na Žusem (februar) 
• Tridnevni pohod po poteh XIV. divizije: Sedlarjevo – Bohor – Gračnica  

(februar) 
• Tradicionalni pohod Dramlje – Straža - Slemene – Špitalič – Grušce – Uršula 

– Dramlje (februar) 
• Pohod po Drameljski planinski poti (DPP) v spomin pohoda legendarne XIV. 

divizije na Štajersko 
• Spominski pohod padlim na Resevno (marec) 
• Jurjev pohod v Šentjurju (april) 
• Pohod na Bohor (1. maj) 
• Pohod na Resevno (1. maj) 
• Pohod po Krajevni skupnosti Slivnica pri Celju (2. maj) 
• Pohod po Slomškovi romarski poti 
• Guzajev pohod po Prevorju  
 

 
 
3.7. Turistične informacije 
 
Informacije o turistični ponudbi Občine Šentjur je možno pridobiti v Turistično 
informacijskem centru Šentjur (TIC), ki deluje v okviru Razvojne agencije Kozjansko 
in ima svoje prostore na lokaciji Ulica Skladateljev Ipavcev 17 v Šentjurju ter v 
informacijski pisarni Turistično olepševalnega društva na Ponikvi 49a, Ponikva. Prav 
tako pa so informacijski kotički s promocijskim materialom na voljo v večjih gostiščih 
in hotelu. 
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Slika 3: Logotip TIC-a Šentjur 
 

 
 
 

 TIC Šentjur 
 

Turisti, obiskovalci in občani lahko informacije o aktualni turistični ponudbi dobijo tudi 
na prenovljeni turistični spletni strani: www.turizem-sentjur.com, več o ponudnikih na 
podeželju pa na portalu, ki ga ureja Razvojna agencija Kozjansko: 
www.podezelje.com ter na internetnih straneh posameznih ponudnikov.  Prav tako se 
z informacijami o dogodkih, novostih, ponudbi na področju turizma vključujemo v 
informacijsko shemo Slovenske turistične organizacije (STO), ki preko nacionalnega 
sistema obveščanja omogoča, dokaj kakovosten in cenovno ugoden način 
predstavljanja in promoviranja. 
 
Ob posebnih priložnostih se pojavijo posamezni promocijski članki v nacionalnih 
medijih (časopisi, revije, reportaže in strokovne oddaje), redno pa se turistična 
ponudba  predstavi v okviru predstavitve na Mednarodnem živilskem sejmu v Gornji 
Radgoni, kjer gre za skupno predstavitev občin partneric na območju Lokalne 
akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja.  
 
Pri izvajanju promocije in posredovanju turističnih informacij so v veliko pomoč 
turistična društva, ki se preko partnerskih povezav in sodelovanja predstavljajo tudi 
na ostalih sejmih in turističnih prireditvah v državi. 
 
Za potrebe promocije in obveščanja o turistični ponudbi se največ uporabljajo tiskani 
materiali – zloženke, brošure, vodiči, karte, katere izdaja Občina Šentjur, nekatere v 
manjšem obsegu pa turistična društva sama. V naslednjem obdobju moramo slediti 
cilju, da bomo čim več materialov lahko pridobili iz naslova sodelovanja v partnerskih 
projektih in tako pridobili prepotrebna finančna sredstva za izdelavo promocijskih 
materialov. 
 
Na območju občine prav tako ni enotno rešene turistične signalizacije, ki je zelo 
pomembna pri obveščanju obiskovalcev, turistov. Tudi to je naloga, ki jo je potrebno 
realizirati v tem programskem obdobju, saj na tak način tudi prispevamo k večji 
prepoznavnosti posameznih turističnih točk.  
 
Tabela 6: Vrste informacij, po katerih povprašujejo obiskovalci TIC-a 
Obiskovalci TIC-a najpogosteje iščejo informacije o: % 
znamenitostih in ogledih  50 
gostinski ponudbi 15 
kulturnih dogodkih in prireditvah 10 
razpoložljivem promocijskem materialu občine in Slovenije  10 
pohodniških poteh in kolesarskih poteh 5 
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e točkah   5 
ostalo  5 
 Vir: Analiza RA Kozjansko 2008 
 

- spominki 
 
 Razvoj lokalno tipičnih spominkov je v povojih. Vendar je to področje, ki je z vidika 
promocije izredno pomembno, saj posredno preko spominka tudi sporočamo 
obiskovalcu tisto, po čemer želimo, da si nas zapomni oziroma, da postanemo 
prepoznavni. Vsekakor manjka trženjski pristop k ponujanju spominkov, saj je 
dejansko zelo slaba informiranost o tem, kateri spominki so na voljo in kje jih je moč 
dobiti oziroma se tržijo le na lokacijah posameznih zbirk, dogodkov, ipd. 
 

- mreža lokalnih turističnih vodnikov 
 
Vzpostavljena je mreža lokalnih vodnikov, ki so ustrezno usposobljeni za vodenje po 
različnih zbirkah in celotnem območju občine. Trenutno imamo 8 aktivnih lokalnih 
vodnikov, vendar bomo morali v prihodnje redno skrbeti tako za dopolnjevanje števila 
vodnikov kot za njihovo redno izobraževanje, seznanjanje z novostmi v turistični 
ponudbi občine. 
 
 
3.8. Turistično povpraševanje 
 
Tabela 7: Prihodi in prenočitve domačih in tujih turistov med leti 2005 in 2008 

Vir: SURS, SI-Stat podatkovni portal, marec 2009 
 
V zadnjem obdobju se je znižalo število nočitev, predvsem domačih gostov, kar 
potrjuje trend enodnevnih turistov, ki želijo aktivno preživeti dan. Seveda je potrošnja 
le-teh nižja. V povprečju je dnevna poraba enodnevnih turistov - izletnikov v višini 
30,00 EUR, medtem ko poslovni gostje porabijo občutno višje. V povprečju 90,00 
EUR dnevno, zato pa zahtevajo dobro organiziranost, kakovostno ponudbo in splet 
dodatnih storitev (prevoz, organizacija, animacija;) 

 
Opazimo porast obiskanosti posameznih muzejskih zbirk, vendar bo potrebno še več 
napora vložiti v promocijo ter v vključevanje zbirk v posamezne turistične programe 
ne samo v občini temveč na celotnem območju Kozjanskega, Obsotelja ter 
Dravinjske. Zavedati se moramo priložnosti animiranja obiskovalcev zdravilišč v 
sosednjih oz. bližnjih krajih ter dati še večji poudarek programom kulturnega turizma. 

Prihodi turistov Število prenočitev 
Občina Struktura 

turistov 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 
Skupaj 2.443 1.805 1.552 1.801 4.876 3.768 3.184 3.643 
Domači 586 458 275 434 1.500 986 494 865 Šentjur 

Tuji 1.587 1.347 1.277 1.367 3.376 2.782 2.690 2.778 
Skupaj 2.395.010 2.484.605 2.681.178 2.766.194 7.572.584 7.722.267 8.261.308 8.411.688 
Domači 840.041 867.955 929.846 994.957 3.173.338 3.233.438 3.393.408 3.569.141 Slovenija 

Tuji 1.554.969 1.616.650 1.751.332 1.771.237 4.399.246 4.488.829 4.867.900 4.842.547 
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Tabela 8: Število obiskovalcev v  zbirkah, ki jih evidentira TIC 
Zbirka 2006 2007 2008 

Ipavčeva hiša, Šentjur 1.421 1.351 2.446 
Muzej zakladi Rifnika, Šentjur 221 (oktober-

december) 
1.252 1.762 

Etnološka zbirka Šmid in zbirka 
NOB na Planini 

294 275 247 

Loške glažute, Loka pri Žusmu 1.070 60 194 
Vir: Analiza RA Kozjansko 2008 
 
Obiski ostalih muzejskih zbirk, katerih upravitelji so druge institucije ali so v zasebni 
lasti, niso statistično obdelani, vendar je potrebno v prihodnje zagotoviti centralno 
zbiranje oziroma spremljanje gibanja turistov v občini s ciljem, da se turistični 
produkti oblikujejo in distribuirajo usmerjeno, glede na potrebe posameznih ciljnih 
skupin, kar je zagotovo naloga TIC. 
 
 
3.9. Skrb za razvoj človeških virov v turizmu Občine Šentjur 

 
V Občini Šentjur se vzgajanje za turizem prične že v programih, ki jih izvaja Vrtec 
Šentjur z enotami (obiski muzejskih zbirk, eko-vrtec) ter nadaljuje v programih 
osnovnih šol (obiski muzejskih zbirk, turistični in etnološki krožek na OŠ Slivnica pri 
Celju, ki se je že večkrat udeležil tekmovanja Turizmu pomaga lastna glava v okviru 
Turistične zveze Slovenije, raziskovalne naloge na področju turizma). V prihodnosti 
želimo, da bi se za turistične krožke odločali še po drugih osnovnih šolah.  
 
Usmerjeno izobraževanje za turizem izvaja tudi Šolski center Šentjur, kjer so 
turistične vsebine vključene v štiriletnem srednješolskem programu kmetijsko-
podjetniški tehnik ter v višješolskem programu gostinstvo in turizem, ki se v šolskem 
letu 2008/2009 izvaja prvič. 
 
V okviru programov razvoja podeželja, ki jih izvaja RA Kozjansko,  Društvo kmečkih 
žena, Ljudska univerza, Zavod Etno-eko, se izvajajo raznovrstne delavnice in 
izobraževanja na temo spodbujanja razvoja turistične dejavnosti na podeželju – s 
področja ohranjanja tradicionalnih jedi, tradicionalnih obrti, trženje in razvoj blagovnih 
znamk, učenje tujih jezikov, ipd. 
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3.10. Analiza prednosti in slabosti turistične ponudbe in povpraševanja 
 v Občini Šentjur 
 
3.10.1. Prednosti 
 

- ugodna prometna lega (bližina avtoceste, železnica) 
- bližina razvitih turističnih destinacij – zdravilišč 
- bogata kulturna dediščina z ugodnim turističnim potencialom 
- naravne danosti z velikim turističnim potencialom 
- kakovostne kulturne prireditve, ki presegajo lokalni pomen 
- aktivno delovanje in pozitivno sodelovanje v okviru civilne družbe 
- aktivno delovanje izobraževalnih institucij  
- povezovanje z organizacijami na regionalnem nivoju za razvoj skupnih 

turističnih produktov 
- zadovoljiva gostinska ponudba 
- vzpostavljene in urejene lokacije muzejev in športne-rekreativne poti 
- vzpostavljena nekatera orodja tržnega komuniciranja (promocijski material, 

internet, sejmi) 
- vzpostavljena aktivna skupina lokalnih turističnih vodnikov 
- ugodna starostna struktura prebivalstva 
- zadovoljiva telekomunikacijska in komunalna infrastruktura 
- dovolj izobraženega in usposobljenega kadra 
- čisto in neokrnjeno okolje. 

 
 
3.10.2. Slabosti 
 

- slabe povezave z javnim potniškim prometom (avtobusi iz smeri Celja, 
Podčetrtka in Rogaške Slatine) 

- premalo izkoriščen železniški promet 
- preobremenjenost cest s tovornim prometom skozi mestno jedro 
- ni urejenih kolesarskih stez in sprehajalnih poti 
- nezadostna vpetost kulturno-zgodovinske dediščine za turistične namene 
- neizkoriščenost naravnih danosti za turistične namene 
- nepovezanost turistične ponudbe ter premalo koordinacij in skupnih 

programov pri ponudnikih 
- pomanjkljivo svetovanje podjetnikom 
- odsotnost vizije in konkretnih ciljev razvoja 
- premalo informacijskih točk 
- pasivnost turističnih ponudnikov pri informiranju gostov, posredovanju 

informacij o lastni ponudbi in ponudbi občine 
- pomanjkanje turističnih programov  
- neprepoznavna in premalo razlikovalna turistična ponudba 
- pomanjkanje turistične signalizacije 
- pomanjkanje javnih sanitarij 
- neurejenost potencialno zaščitenih območij 
- nerazčiščenost lastninskih razmerij. 
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3.10.3. Priložnosti 
 

- ureditev prometa skozi mesto 
- vključevanje v ponudbo Slovenskih železnic 
- glede na danosti vzpostavitev in razvoj novih tematskih poti 
- možnosti za razvoj lokalne kulinarike 
- objekti kulturne dediščine nudijo odlično infrastrukturo za oblikovanje bogatih 

in pestrih kulturnih programov, dogodkov… 
- aktivno povezovanje turističnih ponudnikov, podpornih institucij 
- sodelovanje s sosednjimi razvitimi turističnimi destinacijami/občinami in večjimi 

ponudniki 
- izkazan interes turističnega gospodarstva k povezovanju in sodelovanju 
- razvoj družinskih oz. manjših nastanitvenih objektov 
- razvoj kakovostne ponudbe in  ekoturizma 
- oblikovanje novih turističnih produktov 
- možnosti za razvoj storitvenih dejavnosti osnovne in dodatne turistične 

ponudbe 
- trend rasti ekoturizma, kulturnega, izobraževalnega in izletniškega  turizma 
- oživitev starih krajevnih jeder (Šentjur, Planina, Dramlje, Gorica…) 
- oživitev območja Slivniškega jezera 
- izražen interes potencialnih investitorjev domačega okolja (Tajfun, Alpos, 

Koval, Bohor, Kemoplast,…). 
 
 
3.10.4.  Nevarnosti 
 

- pomanjkanje finančnih sredstev za ureditve cestne infrastrukture 
- onesnaževanje, preobremenjenost naravne in kulturne dediščine 
- pasivnost turističnih ponudnikov 
- premalo sodelovanja med javnim in privatnim sektorjem in civilno družbo 
- preskromno investiranje v turistično infrastrukturo 
- pasivnost in čakanje na zunanje razvojne investicijske vire 
- odsotnost inovativnosti in podjetnosti 
- onesnaževanje narave z neupoštevanjem trajnostnih načel 
- pomanjkanje in neusposobljenost kadrov 
- zaraščanje pokrajine zaradi opuščanja kmetijske dejavnosti. 

 
 
4. TRENDI V TURIZMU 
 
Turizem je ekonomski in družbeni fenomen 20. stoletja in ostaja osrednja 
gospodarska panoga 21. stoletja. Zato vse države, ne glede na ekonomsko razvitost, 
politično usmerjenosti in kulturno različnost, poudarjajo razvoj turizma kot svojo 
strateško usmeritev.  
 
Ljudje se še vedno bolj odločajo za krajša in pogostejša potovanja, še vedno bodo v 
velikem deležu zastopana domača in med regijska potovanja. Večja in cenejša 
ponudba povezav s hitrimi vlaki bi sicer lahko delno vplivala na preusmeritev 
potnikov k železniškim povezavam, predvsem zaradi povečanja cen goriv in letalskih 
taks (prednost bodo imele dostopne destinacije, primerne za krajši oddih, predvsem 
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kadar so organizirani veliki dogodki izven glavnih sezon, povečala se bo možnost 
direktnih železniških in letalskih povezav).  
 
Turisti vse bolj iščejo doživetja, aktivnosti.  Zato morajo biti ponudniki bolj kreativni pri 
trženju in promociji, pri oblikovanju turističnih produktov in ponudb. Povpraševanje po 
avtentičnih izkušnjah, vključujoč kulturo in stik z naravo še vedno narašča, prav tako 
povpraševanje po wellness programih in po izobraževalnih programih, ki omogočajo 
različna usposabljanja in izobraževanja na potovanju. 
 
Z naraščanjem povprečne stopnje izobrazbe se povečuje zanimanje po spoznavanju 
novih krajev, običajev, umetnosti, kulture in ljudi. Počitnice niso zgolj potrošnja, 
ampak investicija v znanje (narašča povpraševanje po specializiranih proizvodih, 
pomembno je vključevanje umetnosti, zgodovine in kulture v turistične programe, 
pričakuje se povečanje potreb bo boljši in ustvarjalnejši komunikaciji in informiranosti, 
povečuje se povpraševanje po še slabo razvitih turističnih destinacijah). 
 
 
4.1. Vloga in naloge javnega sektorja pri razvoju turizma 
 
Klub temu, da je turizem domena zasebnega gospodarskega sektorja in podjetništva 
imajo subjekti javnega sektorja in še posebej občine ključno vlogo pri zagotavljanju 
dolgoročne uspešnosti pri razvoju turizma na določenem območju. 
 
Naloge javnega sektorja - občine: 

o Zagotavljanje ustrezne gospodarske razvojne politike, skladno s strateškimi 
usmeritvami, torej zagotavljanje eko-turistične politike, ki ohranja ustrezna 
razmerja med gospodarskim razvojem in varovanjem okolja  

o Načrtovanje rabe okolja in prostora. Spodbuja razvoj turizma s strateškim 
načrtovanjem prostora, rabe okolja z opredelitvijo mejnih zmogljivosti okolja in 
pripravo ustreznih prostorskih planov 

o Vzpostavi in skrbi za urejeno komunalno infrastrukturo, ki olajšuje investicije 
privatnega sektorja v turistično infrastrukturo (ceste, pločniki, mestni in vaški 
trgi, občinske zelenice in površine, ulična razsvetljava…), usklajeno z 
okoljem. 

o Ureja prometni režim v občini (zaprtje starega mestnega jedra, vzpostavitev 
peš con, obvoznice, parkirna mesta in parkirni režim…). Načrtuje in spodbuja 
preusmerjanje k okolju prijaznim oblikam prometa in prometnih sredstev. 

o Vzpostavi in skrbi za osnovno javno turistično infrastrukturo in njeno ustrezno 
signalizacijo (pohodne poti, sprehajalne poti, kolesarske poti, vzdržuje 
poenoten sistem signalizacije – tabel, vzpodbuja in omogoča ter tudi 
sofinancira naložbe v skupne objekte turistične infrastrukture, ki koristijo 
večjemu številu turističnih ponudnikov ter turistov na območju občin skladno z 
okoljem. 

 
 
4.2. Vloga in naloge zasebnega sektorja pri razvoju turizma  
 
Gospodarski subjekti so ključni dejavniki turističnega sistema na ponudbeni strani in 
torej tudi ključni subjekti turistične organiziranosti.  
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Naloge gospodarskih subjektov in podjetnikov na področju hotelske in gostinske 
dejavnosti, rekreacijskih, športnih, kulturnih, poslovnih, wellness in drugih storitev: 

o Izvajanje poslovno komercialnega trženja obstoječih storitev 
o Investirajo v razvoj novih potrebnih kapacitet, turističnih programov in 

proizvodov 
o Skrbijo za izvajanje kakovostne turistične ponudbe 
o Dodatno usposabljajo in izobražujejo zaposlene ljudi 
o Sodelujejo z javnim sektorjem pri trženju doma in v tujini 
o Sodelujejo z ostalimi gospodarskimi subjekti, javnim sektorjem in civilnim 

sektorjem pri oblikovanju integralnih novih konkurenčnih turističnih programov, 
proizvodov in paketov namenjenim končnim potrošnikom. 

 
Ponudniki dopolnilnih storitev in izdelkov (domača obrt, prevozniki, servisne storitve): 

o Sooblikujejo celovito integralno turistično ponudbo občine 
o Sodelujejo s ponudniki osnovnih turističnih storitev pri oblikovanju turističnih 

programov in proizvodov 
o Nastopajo pri trženju integralne turistične ponudbe v občini 

 
Organizatorji potovanj, turistične agencije:  

o Oblikujejo in tržijo turistične pakete in potovanja z ostalimi gospodarskimi 
subjekti in podjetniki kot dobavitelji sestavnih delov za pakete, 

o izvajajo trženjske aktivnosti do končnih potrošnikov. 
 
 

4.3. Vloga in naloge civilno pravnih organizacij pri razvoju turizma 
 
Sektor civilno pravnih organizacij vključuje turistična društva občine, športna, 
kulturna, planinska, vinarska društva in druge. 
 
Vloga in dejavnost civilno-pravnih organizacij: 

o spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri pospeševanju razvoja 
turizma z raznimi akcijami, tekmovanji in urejanjem okolja,  izvajanje akcij na 
področju kulturne in naravne dediščine, običajev, organiziranje tradicionalnih 
prireditev 

o akcije osveščanja mladih za turizem s poudarkom na ekoturizmu 
o razvijanje prvih zametkov turizma v turistično nerazvitih krajih 
o izvajanje nekaterih promocijskih aktivnostih v kraju 
o izvajanje dejavnosti turistično - informacijskega centra v dogovoru z občino in 

turističnim gospodarstvom 
o prodaja spominkov, ribolovnih dovolilnic, vstopnic … 
o izposoja rekvizitov za rekreacijo in sprostitev 
o povezovanje s sorodnimi društvi v drugih občinah, regijah (državno in 

mednarodno) in spodbujanje povezovanja proizvodov. 
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5. OPREDELITEV CILJEV RAZVOJA TURIZMA OBČINE ŠENTJUR 
 
Razvojni cilji, ki izhajajo iz Dolgoročnega razvojnega programa Občine Šentjur so: 

• pospešiti razvoj turizma v občini  
• razvijati obstoječe oblike turizma, razviti nove ter vzpodbuditi povezovanje 

obstoječih in novih ponudnikov  
• razvijati turizem na kmetijah in povečati število prenočitvenih kapacitet na 

podeželju 
• izboljšati kakovost življenja na podeželju 
• vključevati mlade v turistično dejavnost. 

 
Skladno z razvojnimi smernicami, danostmi in možnostmi se bo Občina Šentjur  
zavzemala za razvoj turističnih produktov kulturnega in podeželskega (eko) turizma,  
športno rekreativnega in izobraževalnega turizma, zdraviliškega turizma s ciljem, da: 
 

• postanemo turistično prepoznava občina  na nacionalni ravni in širše, 
• izkoristimo obstoječe potenciale ter intenzivno širimo vključevanje 

kulturne dediščine in naravnih vrednot v turistično ponudbo, 
• upoštevamo načela trajnostnega razvoja,  
• da postanemo pomembna točka doživetja na krožnih potovanjih 

odkrivanja Slovenije, 
• postane turizem znaten vir dohodka za ljudi, ki tu živijo, še zlasti na 

podeželju ter da 
• skrbimo za nenehen razvoj kakovosti življenja prebivalcev - tako za 

danes kot tudi za potomce. 
 
Razvijali bomo trajnostni turizem, ki je možnost, izziv in nuja hkrati. Turizem namreč 
lahko ob ustreznem vodenju prispeva pomemben delež pri ohranjanju biotske 
raznolikosti in je v veliki meri odvisen od čistega okolja in lepe narave. 
 
Turistične produkte bomo razvijali v obliki integralnih turistični produktov na osnovi t.i. 
modela ekoturizma, ki temelji na kriterijih, ki so splošno veljavni v praksi turistično 
razvitih destinacij, na kriterijih okoljevarstvenih območij in na temelju infrastrukture in 
možnosti, ki jih lokalno okolje nudi  za skladen razvoj aktivnosti v prihodnje. 
 
 

 
 
Razvoj turizma je neizogibno povezan z razvojem lokalnega prebivalstva in njegove 
kulture. Temu dajemo v programu za razvoj turizma velik poudarek s ciljem 
spoštovanja, ohranjanja in podpiranja kulturne in družbene samobitnosti avtohtonega 
prebivalstva ter zagotavljanja njegove življenjske osnove, še posebno poselitve in 
gospodarskega razvoja. 
 
Kljub danostim in priložnostim, ki se nudijo za razvoj turizma, pa ne smemo pozabiti 
na povezovanje in iskanje možnosti za vključevanje v integralne turistične produkte 
območja oziroma regije ter si tako zagotavljati skupno promocijo in trženje. 
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5.1. Ukrepi za doseganje razvojnih ciljev na področju turizma 
 
Ukrep 1:  Spodbujanje investicij v ureditev obstoječe in nove turistične 
infrastrukture  
 
Pogoj za razvoj turistične dejavnosti je ustrezna turistična infrastruktura. Na tem 
področju je cilj občine, da izboljša količino in kakovost ponudbe ter tako zagotovi 
ponudbi osnovno stopnjo konkurenčnosti. Za dosego zastavljenega bodo v 
opredeljenem razvojnem obdobju potrebne investicije v: 

• javno športno - rekreativno infrastrukturo 
• ohranjanje naravovarstvenih območij 
• obnavljanje objektov kulturne dediščine 
• ureditev javne turistične infrastrukture: enotna turistična signalizacija, ureditev 

kolesarskih poti, pohodnih poti, učnih – tematskih poti 
• vzpostavitev ustreznega informacijskega sistema v povezavi z informacijsko 

komunikacijsko tehnologijo. 
 
Vzpodbuditi bo potrebno tudi naložbe v dodatne nastanitvene zmogljivosti, kar bo 
pogojeno z zagotovitvijo vzpodbudnih finančnih pogojev, informiranjem občanov o 
aktualnih razpisih oz. možnostih pridobivanja oziroma koriščenja sredstev 
namenjenih za vzpodbujanje in investicije v turistično infrastrukturo. 
 

Cilji 
ukrepa 

 ureditev parkirišč, počivališč, javnih zelenic, pešpoti, pločnikov in 
kolesarskih stez, trim stez, ureditev turistične signalizacije, tematskih 
in učnih poti 

 povečanje števila nastanitvenih kapacitet 
 povečanje števila nosilcev turistične dejavnosti na podeželju 
 obnova vaških jeder in objektov kulturne dediščine 
 ohranjanje območij naravnih vrednot 
 vzpostavitev informacijske podpore in informacijskih točk 
 izdelava prostorsko ureditvenih zasnov, ki bodo omogočale izgradnjo 

zdraviliškega centra v Dobrini 
 izdelava prostorsko ureditvenih zasnov, ki bodo omogočale izgradnjo 

športno turističnega centra Slivniško jezero 

Kazalniki  

 zgraditi najmanj 15 km lokalnih kolesarskih stez 
 povečati obseg zmogljivosti ležišč najmanj na 200 ležišč 
 vzpostaviti parkirno mesto za avtodome  
 vzpostaviti eno galerijo in eno muzejsko zbirko 
 oživiti arheološka najdišče Rifnik z večjo predstavnostjo 
 vzpostavitev ene konjeniške poti 
 vzpostaviti  ribolovni center z gostinsko in športno-rekreativno 

ponudbo 
 vzpostaviti in vzdrževati naravno drstišče za turiste - ribiče 
 vzpostaviti športno-jahalni center z možnostjo šole jahanje za turiste 
 vzpostaviti opazovališče za foto lov. 

 
Nosilec aktivnosti: Občina Šentjur, zasebni investitorji, nosilci turistične dejavnosti, 
društva 
 
Viri financiranja: proračunska sredstva Občine Šentjur, zasebni, lastni viri 
investitorjev, sredstva razpisov Ministrstva za gospodarstvo, Službe vlade RS za 
regionalni razvoj, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za 
kulturo, Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za okolje in prostor. 
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Ukrep 2: Zagotavljanje ustrezne promocije in trženja turističnih produktov ter 
razvoj novih turističnih produktov 
 
Občine Šentjur turisti in obiskovalci ne zaznavajo kot turistično odmevne destinacije, 
zato je potrebno posebno pozornost nameniti učinkoviti promociji in trženju turističnih 
produktov.  
 
Poleg tega se srečujemo z razdrobljenostjo posameznih programov ter njihovo  
nepovezanostjo, kar zopet vpliva na nižjo stopnjo prepoznavnosti. Aktivnosti bodo 
usmerjene v razvoj in oblikovanje kakovostnih, tržno zanimivih in inovativnih 
turističnih produktov, programov za izbrane ciljne skupine. 
 

Cilji 
ukrepa 

 izdelati tržno naravnana in nadgraditi obstoječa orodja tržnega 
komuniciranja 

 uskladitev promocijskih materialov posameznih zbirk in turističnih 
ponudnikov 

 uskladitev programov turistične ponudbe 
 koriščenje skupnih promocijskih kanalov 
 oblikovanje spleta integralnih turističnih produktov 
 nadgradnja programov s področja kulturne dediščine, športno-

rekreativnih prireditev, verskega (romarskega) turizma, podeželskega 
wellness turizma 

 učinkovitejše tržiti in promovirati celovite programe turistične/ 
proizvode in s tem povečati obseg receptivnega turizma 

 izvajati skupno prodajo gostinsko-nastanitvenih zmogljivosti  
 obveščati širšo in strokovno javnost o turistični ponudbi občine 
 povezati ponudnike turističnih storitev v občini z organizatorji 

turističnih, kulturnih, športnih in drugih prireditev 
 vzpostaviti mrežo prodajnih mest spominkov ter lokalno prepoznavnih 

izdelkov 

Kazalniki  

 dvig števila obiskanosti turističnega portala Občine Šentjur za 60% 
 5 novih integralnih turističnih produktov 
 dvig prepoznavnosti Občine Šentjur kot turistične destinacije  
 vzpostavljen  enoten informacijski sitem 
 vzpostavljena aktivna mreža usposobljenih lokalnih turističnih vodnikov 
 povečanje števila obiskovalcev posameznih zbirk za 20% letno 
 povečanje prihodkov iz naslova trženja spominkov za 30% letno 
 povečanje zasedenosti nastanitvenih kapacitet za 10% letno 
 dvig obiskanosti turističnih, kulturnih in športnih prireditev za 20% letno 

 
Nosilci aktivnosti: TIC, Razvojna agencija Kozjansko, društva in drugi organizatorji 
prireditev, nosilci turistične dejavnosti, lastniki nastanitvenih kapacitet, lastniki in 
upravljavci objektov kulturne dediščine ter lastniki in upravljavci naravne dediščine 
 
Viri financiranja: proračun Občine Šentjur, lastni – zasebni viri nosilcev dejavnosti, 
razpisi Ministrstva za gospodarstvo, razpisi Ministrstva za Kulturo, Ministrstva za 
šolstvo in šport, razpisi čezmejnega sodelovanja – mednarodni projekti 
 
 
Ukrep 3:  Vzpostavitev razvoja turizma v ekoturizem in s tem povečati 
konkurenčnost in prepoznavnost Občine Šentjur kot ekoturistične destinacije 
 
Ekoturizem predstavlja turistično panogo, ki doživlja svoj razmah. Do sedaj niti 
ponudba niti marketing in trženje ne podpira tovrstnega turizma v ustrezni meri.  
Gradili bomo na izhodišču, da je naravna pestrost kvaliteta, ki jo je treba ohranjati in 
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svoja razvojna prizadevanja prilagoditi tej predpostavki. Istočasno želimo promovirati 
naravno in kulturno pestrost kot vrednoto, ki je razvojno izjemno pomembna, ne kot 
razvojna ovira temveč kot razvojna priložnost za nadaljnji razvoj turizma na 
podeželju. 
 

Cilji 
ukrepa 

 dvigovati osveščenost in vedenje o pomenu in možnostih ekoturizma 
za družben, ekonomski in okoljski razvoj. 

 vzpodbujati razvoj potencialnih ponudnikov ekoproizvodov in 
ekoturistične ponudbe 

 vzpodbujanje ohranjanja tradicionalnih znanj in izdelovanje izdelkov 
tradicionalne obrti 

Kazalniki  

 razviti najmanj 5 prepoznavnih proizvodov ekoturizma  
 število ciljnih skupin obiskovalec povečati za 15% letno 
 povečanje števila spominkov – izdelkov tradicionalne obrti, vsaj za 1 

na leto 
 
Nosilci: Razvojna agencija Kozjansko – TIC, ponudniki turističnih storitev na 
podeželju, pridelovalci eko produktov, upravljavci in lastniki objektov kulturne 
dediščine,lastniki in upravljavci naravne dediščine; Šolski center Šentjur, LU Šentjur, 
 
Viri financiranja: lastna sredstva nosilcev, sredstva razpisov Službe vlade RS – sklad 
za regionalni razvoj - Regionalne vzpodbude, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano,  Ministrstva za kulturo, Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za 
gospodarstvo. 
 
 
Ukrep 4: Spodbujanje podjetništva v turizmu 
 
Turizem moramo prepoznati kot poslovno priložnost, zato bomo usmerjali aktivnosti v 
zagotavljanje ugodne klime za investiranje v turistično kmetijska gospodarstva in 
izvajali svetovanje podjetnikom ter potencialnim podjetnikom na področju turizma in 
dejavnosti, ki so s turizmom povezane. 
 

Cilji 
ukrepa 

 Spodbujanje registracije dopolnilne dejavnosti na podeželju 
 Vzpostavitev kakovostnega svetovanja podjetnikom v turistični 

dejavnosti, predvsem pri pripravi poslovnih načrtov in pomoč pri 
pridobivanju razpisnih nepovratnih sredstev 

 Finančne vzpodbude za investiranje v dopolnilne dejavnosti 
 Spodbujanje razvoja spominkov in izdelkov tradicionalne obrti ter 

trženje 
 Razvoj novih oblik trženja ponudbe 

Kazalniki  
 Dvig števila registriranih dopolnilnih dejavnosti za 5% letno 
 Povečanje števila zaposlenih na kmetiji, ki se ukvarjajo s turistično 

dejavnostjo za 2% letno 
 
Nosilci: Razvojna agencija Kozjansko, Občina Šentjur, nosilci dejavnosti in lastniki 
kmetijskih gospodarstev. 
Viri financiranja: Sredstva proračuna Občine Šentjur, lastna sredstva nosilcev  
dejavnosti, sredstva razpisov Podjetniškega sklada, Ministrstva za gospodarstvo,  
Službe vlade RS za regionalni razvoj, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Ministrstva za okolje in prostor 
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Ukrep 5: Razvoj človeških virov 
 
Popularizacija turističnih dejavnosti in poklicev je ena od osnovnih aktivnosti, s katero 
bomo dosegli večje zanimanje za tovrstno dejavnost že med mladimi, v času ko se 
odločajo za svojo poklicno kariero. 
 

Cilji 
ukrepa 

 Spodbujanje  sodelovanja šol na turističnem področju 
 Spodbujanje sodelovanja v nacionalnih in mednarodnih turističnih 

projektih 
 Pospeševanje prenosa in predstavitve znanj iz prakse 
 Zagotoviti razvoj poklicnih in študijskih programov na Šolskem centru 

Šentjur 

Kazalniki  

 Povečanje števila turističnih krožkov na osnovnih šolah 
 Povečanje število dijakov (z območja občine), ki se odločajo za poklice 

v turistični dejavnosti 
 Število izvedenih turističnih projektov mladih 
 Število izvedenih izobraževalnih delavnic s področja turizma za že 

obstoječe nosilce turističnih dejavnosti na podeželju 
 
Nosilci aktivnosti: Občina Šentjur, Šolski center Šentjur, Vzgojno izobraževalni zavodi 
v občini, Ljudska univerza Šentjur, Razvojna agencija Kozjansko, društva in drugi 
organizatorji prireditev, nosilci turistične dejavnosti,  
 
Viri financiranja: proračun Občine Šentjur, razpisi Ministrstva za gospodarstvo, 
razpisi Ministrstva za Kulturo, Ministrstva za šolstvo in šport. 
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5.2. Akcijski načrt z opredelitvijo ključnih projektov na področju razvoja turizma v obdobju 2009 - 2013 
 

Ukrep Projekt Aktivnost Nosilec 
Ukrep 1:   
Spodbujanje investicij v 
ureditev obstoječe in nove 
turistične infrastrukture 

 Turistična signalizacija 
 Turistično rekreacijske poti 
 Tematske in učne poti (Geografsko zgodovinska učna 

pot po Ponikvi, Dinarsko-kraška vodna pot po Ponikvi, 
Guzajeva pot, Vinogradnikov učna pot;) 

 Romarske poti 

 Postavitev informacijskih tabel ter ostale 
turistične signalizacije v občini s ciljem 
zagotoviti boljšo informiranost, 

 Vzpostavitev javne  infrastruktura, doseči 
višjo konkurenčnost območja občine in 
višjo kakovost bivanja ter skladen razvoj 
območja 

 Vzpostavitev ustrezne infrastrukture 
(urejanje in trasiranje pohodnih poti, 
promocija) za posamezne ciljne skupine 

Občina Šentjur, 
krajevne skupnosti, 
društva 

  Turistično rekreacijski center Slivniško jezero  izgradnja športno rekreativne in turistične 
infrastrukture ob Slivniškem jezeru 

Zasebni investitor, 
društva, krajevne 
skupnosti 

  Turistično zdraviliški center Dobrina  Izdelava lokalnih prostorskih aktov 
 Izgradnja zdraviliškega kompleksa v 

Dobrini 

Občina Šentjur 
Zasebni investitor 

  Arheološki park Rifnik  Izdelava lokalnih prostorskih aktov 
 Urejanje turistične infrastrukture na 

območju Rifnika (vzpostavitev turistične 
pisarne, ponudba spominkov, 
zagotavljanje gostinske ponudbe) 

 

Ukrep 2: 
Zagotavljanje ustrezne 
promocije in trženja 
turističnih produktov ter 
razvoj novih turističnih 
produktov 

 
 

 Turistična spletna stran Občine Šentjur  

 Oblikovanje privlačne spletne strani s 
ciljem prodorne promocije na tržišču, 
redno posodabljanje in dopolnjevanje z 
novimi vsebinami, 

Občina Šentjur,  

  
 Izdelava promocijskih materialov in priprava programa 

promocije 

 Posodobiti in aktualizirati obstoječe 
promocijske materiale 

 Izdelati celovit turistični katalog 
 Izdelava kolesarskih kart in kart pohodnih 

poti 

TIC, Občina 
Šentjur, ponudniki 
turistične 
dejavnosti,  

  Turistično informacijski center (TIC)  Prilagoditev delovnega časa potrebam 
obiskovalcev 

 Oblikovanje novih turističnih produktov in 

Razvojna agencija 
Kozjansko – TIC, 
društva 
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aktivno trženje le-teh, izobraževanje 
lokalnih vodnikov, povezovanje in 
izobraževanje lokalnega prebivalstva, 
vključenega v delo društev,  

 Vzpostavitev enovitega sistema vstopnin 
v muzejskih zbirkah na območju 

 Vzpostavitev sistema spremljanja in 
vodenja evidenc pri posameznih skrbnikih 
zbirk 

 Vzpostavitev mreže turistično 
informacijskih pisarn na območju 

 Letni program sejemske predstavitve 
območja 

 Aktiviranje servisa za najem koles 
 Izvedba usposabljanj za vodnike – 

kolesarje 
  Letni program turističnih, športnih in kulturnih prireditev v 

občini 
 Izdelava  skupnega letnega programa 

aktivnosti  
Občina Šentjur, 
JSKD, LUŠ, TIC 

  
 Razvoj mladinskega turizma 

 Aktivno trženje ponudbe mladinskega 
turizma in dogodkov za mlade, 

 Izdelava programa ponudbo kulturne 
in naravne dediščine nadgrajene z 
vsebino, ki bo vzbudila zanimanje 
mladih 

 Vzpodbujanje zanimanja pri mladih za 
vključevanje v dejavnosti na področju 
turizma 

 Izgradnja mladinskega hotela s ciljem 
zagotovitev nastanitvenih kapacitet za 
mlade 

Občina Šentjur, 
Razvojna agencija 
Kozjansko, 
turistični ponudniki, 
mladinska društva 

  
 Razvoj blagovnih znamk kot turističnega produkta 

 Povezovanje ponudnikov na območju 
 Izdelava standardov za vključitev v 

sistem krovne blagovne znamke 
 Vzpostavitev sistema trženja  

Razvojna agencija 
Kozjansko, 
turistični ponudniki 

  Moja dežela - lepa in gostoljubna 
 

 Motivacija lokalnega prebivalstva za 
sodelovanje v akcijah – aktivnosti 
osveščanja  

Občina Šentjur, 
turistična društva, 
STO, TIC 

  Program Leader  Posodabljanje turistične infrastrukture 
na območju 

Razvojna agencija 
Kozjansko, LAS Od 



 

 

 31

 Promoviranje območja 
 Izobraževanje ponudnikov z znanji, 

potrebnimi za razvoj dejavnosti 

Pohorja do 
Bohorja, društva, 
nosilci dejavnosti 

  Regionalna destinacijska organizacija Celjsko (RDO)  Partnersko povezovanje ponudnikov v 
regiji 

 Izvajanje skupne promocije in trženje 
turističnih produktov 

Zavod za turizem 
Celje, nosilci 
ponudbe,  

Ukrep 3:   
Vzpostavitev razvoja turizma 
v ekoturizem in s tem 
povečati konkurenčnost in 
prepoznavnost občine 
Šentjur kot ekoturistično 
destinacijo 
 

 
 Bioregija – regija naravne pestrosti 

 

 Izdelava modela ekoturizma 
 Vključiti in povezati naravno, kulturno 

dediščino z gostinsko ponudbo, 
etnološko in ostalo ponudbo 
podeželja, katere rezultat bo 
edinstven in prepoznaven turistični 
produkt, skladno z modelom 

 Oblikovanje tematskih turističnih 
produktov namenjen posameznim 
ciljnim skupinam  

 Spodbujanje nastajanja novih podjetij 
z dejavnostjo v turizmu ali storitev za 
turizem ter kulturno dediščino – 
osveščanje in promocija 

Razvojna agencija 
Kozjansko, Občina 
Šentjur, nosilci 
turistične ponudbe 
na podeželju, 
lastniki in 
upravljavci naravne 
in kulturne 
dediščine 

Ukrep 4:  
Spodbujanje podjetništva v 
turizmu 
 

 
 Razvoj in trženje spominkov 

 Izvedba natečaja za izbor spominka s 
ciljem doseči prepoznavnost turistične 
ponudbe preko unikatnega, všečnega 
in tržno zanimivega turistične 
spominka, 

 Povezovanje ponudnikov, 
zagotavljanje ustreznega prodajnega 
prostora. 

RA Kozjansko - TIC 

Ukrep 5:  
Razvoj človeških virov 
 

 Turistični krožki na osnovnih šolah 
 Podjetnike delavnice na osnovnih šolah 
 Mreža lokalnih turističnih vodnikov 
 Izobraževanja za turistične ponudnike 

 
 

 Priprava in izvedba raziskovalnih 
nalog na temo turizma, izvedba 
turističnih taborov,   

 Organiziranje predstavitev izdelkov na 
sejmih 

 Izvajanje izobraževanj za potrebe 
turističnih vodnikov 

 Izvajanje izobraževanj in delavnic za 
potrebe nosilcev turistične dejavnosti 

Osnovne šole, vrtci, 
Šolski center 
Šentjur, RA 
Kozjansko 
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6. PRILOGE 
 
Priloga 1:  
Enote naravne dediščine, ki se trenutno vključujejo v turistično ponudbo 
občine 
 
Naziv naravne 
dediščine 

Značilnost 

Rastišče Velikonočnice 
Na Boletini 
 

Velikonočnica spada v rastlinsko družino zlatičnic in rod kosmatincev. 
Cvet je svetlo vijoličast, z več kot petimi cvetnimi listi, veliko prašniki in 
pestiči. Lističi ščitijo cvet preden se razcveti. Steblo je visoko 5 do 30 cm. 
Plod je orešček z dolgim dlakavim kljuncem. Vsa rastlina je porasla s 
svilnatimi dlačicami, ki jo ščitijo pred mrazom. Velikonočnica s svilnato 
žametnim stebelcem in izjemno vijoličnim cvetjem pritegne pozornost 
vsakega obiskovalca. Prav zaradi tega je močno izpostavljena 
iztrebljanju. Cveti februarja, marca ali aprila - odvisno od vremena. Je 
ogrožena in zaščitena rastlinska vrsta v Sloveniji. 
To je eno redkejših rastišč v Evropi in spada v območje Natura 2000.  

Ptičji rezervat ob 
Slivniškem jezeru 
 

Slivniško jezero se razprostira na 84 ha površine. Dolžina jezera je 5 
kilometrov, jezero pa doseže širino pol kilometra. Nastalo je leta 1976 kot 
zbir za tehnološko vodo za bližnjo Železarno Štore, vzporedno s tem 
namenom pa sta se na njem začela razvijati tudi turizem in ribištvo. Ob 
Slivniškem jezeru in v njem so svoj dom našle številne rastlinske in 
živalske vrste. Ornitolog bo tako ob obisku Slivniškega jezera lahko 
opazoval pestrost ptičjih vrst (zlatovranka, Feldeggov sokol, elegantni ribji 
orel, sive čaplje in štorklje), ribič ujel katero izmed 28 vrst rib, ki živijo v 
Slivniškem jezeru in med katerimi tako po številu kot velikosti prednjači 
som, zadoščeno pa bo tudi raziskovalcu rastlinskega sveta. 

Navadna jarica 
 

V bohorskih gozdovih Velikega Koprivnika in Velikega Javornika rastejo 
na humusnih tleh rumeni cvetovi navadne jarice (Eranthis hyemalis). To, 
do 15 cm visoko trajnico, ki odžene dlanasto deljene liste šele pozno 
spomladi, so iz njene domovine – Balkana –  v preteklosti ponesli po celi 
Evropi. Največkrat so jo sejali za okras v parkih in vrtovih, medtem ko je 
na naravnih rastiščih izjemno redka. Rastišči navadne jarice na Bohorju 
sta danes edini zanesljivo potrjeni naravni rastišči, zato to cvetlico v 
Sloveniji prištevamo med ogrožene rastlinske vrste. 

Pagodovec pri 
Železniški postaji 
Šentjur 
 

2. junija leta 1846 je po območju današnje Slovenije prvič stekel 
železniški promet. Dograjena je bila proga med Gradcem in Celjem, ena 
od etap pri gradnji železniške zveze med Dunajem in Trstom. Na 
železniški postaji Šentjur se je zbrala velika množica  
ljudi. Med postankom na tej postaji so predstavniki potnikov slavnostnega 
vlaka posadili eksotično drevo »pagodovec« ali japonska sofora, ki še 
danes spominja in obeležuje ta slavnostni dogodek. Japonska sofora je 
okrasno drevo, ki je kljub svojemu imeni doma na Kitajskem in Korejskem 
polotoku in cveti v mesecu avgustu. 

Vodni orešek v ribniku 
in štorklja na 
Proseniškem 
 

Severozahodno od naselja Proseniško se nahaja ribnik z otokom v 
katerem uspeva vodni orešek (Trapa natans). To je najbolj zahodno 
znano rastišče panonske vrste vodnega oreška pri nas. 
Gnezdo v Goričici pri Proseniškem je eno izmed maloštevilnih še 
ohranjenih gnezd bele štorklje na območju Občine Šentjur, saj se štorklje 
tu pojavljajo izredno redko. V Sloveniji je bela štorklja zavarovana in 
uvrščena med močno ogrožene živalske vrste. Z zakonom so zavarovana 
tudi njena zelo velika gnezda. 

Grajski izvir Dobrina 
 

Izvir vode je zdravilen. Uporaba loške vode je po mnenju različnih 
zdravnikov učinkovita za ozdravitev in lajšanje različnih bolezni in 
bolezenskih stanj, kot mineralna, termalna voda in zdravilno blato. 

Grajski park Planina V obnovljenem grajskem parku rastejo zaščitene rastlinske vrste kot so 
turška lipa, robinija, kostanjev in lipov drevored. 

Osameli kras vzhodno Osameli Kras se prične v spletu dolin ter osamljenih planotastih vzpetin 
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od Ponikve 
 

okrog Ponkvice in Okroga ter se nadaljuje v manjših otokih proti 
jugovzhodu vse do okolice Malih in Velikih Roden v Šmohorskem 
gričevju. V kraškem svetu so manjše jame, plitve vrtače, ter suhe in 
zatrepne doline. V Voglajnskem in Zgornje sotelskem gričevju so pogosti 
usadi. Najpogostejši so v nesprijetih terciarnih kamninah, ki prevladujejo 
na severovzhodu in jugovzhodu gričevja. Značilnost teh zdrsov je njihova 
velika pogostnost. Zaradi neugodne geološke zgradbe se usadi lahko 
sprožijo že ob manjših nalivih. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 34 

Priloga 2: 
Kulturna dediščina vključena v obstoječe turistične programe občine Šentjur 
 
Naziv kulturne dediščine Opis 
Rojstna hiša skladateljev 
Ipavcev – Ipavčeva hiša 
 

V strnjenem naselju starega trškega jedra Šentjurja stoji rojstna 
hiša družine Ipavcev, ki je bila postavljena že leta 1760 za 
potrebe sodišča bližnje graščine Blagovna. Legendarna 
šentjurska dinastija se je v zgodovino zapisala predvsem zaradi 
glasbe in medicine. Danes je v hiši postavljena stalna razstava 
o njihovem življenju in delu, v kleti je vinoteka z izbranimi vini, 
vrt pa krasita stara lipa in Plečnikov vodnjak. V hiši je tudi 
poročna soba, ob vhodnem portalu pa raste trta modre kavčine, 
cepič najstarejše trte v Evropi z mariborskega Lenta. 
Skladatelji Ipavci so pustili neizbrisen pečat v glasbi 19. in 
začetka 20. stoletja. Najbolj znana sta brata Gustav in 
Benjamin, prvi po svojih narodnobuditeljskih pesmih Slovenec 
sem, Vse mine, Domovini…, drugi po prvi zgodovinski operi 
Teharski plemiči in odrskem delu Tičnik. Josip Ipavec pa se je 
med glasbene umetnike zapisal  kot avtor prvega slovenskega 
baleta s pantomimo Možiček in operete Princesa Vrtoglavka. 

Muzej Zakladi Rifnika 
 

V starem trškem jedru nasproti župnijske cerkve sv. Jurija je na 
ogled arheološka razstava, ki prikazuje večtisočletno zgodovino 
Rifnika. Predstavljenih je preko 600 eksponatov v vitrinskih 
sklopih od mlajše kamene dobe do prihoda Slovanov. Poleg 
eksponatov je prikazana tudi rekonstrukcija prazgodovinske 
hiše in načina oblačenja. Postavitev je zasnovana moderno, na 
panojih so razlagalni teksti in povečane fotografije 
najimenitnejših predmetov, različne rekonstrukcije in terenska 
dokumentacija. Rifniško bogastvo ni samo v neizmerljivi 
vrednosti posameznih izkopanin, ampak tudi v neskončnem 
številu preprostih predmetov vsakdanje rabe, ki nam s svojo 
izpovednostjo približajo življenje prastarih prebivalcev.  

Muzej južne železnice 
 

Muzej južne železnice se v Šentjurju nahaja pri železniški 
postaji. V Franc - Jožefovem prometnem uradu si lahko 
ogledate prikaz bogatega arhivskega gradiva in železniških 
naprav od leta 1844 dalje ter občasno razstavo ˝Ujeti trenutki 
ob železni cesti Gradec-Celje˝. V neposredni bližini pa boste 
spoznali še muzejske enote: kretniška bločna postavljalnica, 
parna lokomotiva, signalno-progovne naprave ter zaščiteno 
eksotično drevo pagodovec, ki je darilo avstrijskega dvora ob 
otvoritvi proge Gradec-Celje. 

Arheološki park Rifnik 
 

Na severnem obrobju razgibanega Kozjanskega, južno od 
Šentjurja, se dviga Rifnik, ki ima stožčasto obliko in je bil 
poseljen skozi vsa pomembnejša zgodovinska obdobja. 
Arheološki park stoji na mestu največje poznoantične naselbine 
na Slovenskem. Ogledati si je mogoče temelje dveh 
starokrščanskih cerkva, sedmih hiš in obzidja s stražarnicami. V 
rekonstruirani prazgodovinski hiši je na ogled manjša 
predstavitev izkopanih ostankov prastarih prebivalcev Rifnika, v 
središču Šentjurja, v Zgornjem trgu, pa so izkopanine 
razstavljene v Muzeju Zakladi Rifnika. 

Slomškova rojstna hiša 
 

V vasi Uniše pri Ponikvi se je leta 1800 rodil blaženi Anton 
Martin Slomšek. Njegova rojstna hiša je obnovljena, v njej pa je 
prikazana življenjska pot velikega duhovnika, vzgojitelja in 
narodnega buditelja od njegovega zgodnjega otroštva prek 
odločitve za duhovniški poklic in škofovske službe pa vse do 
beatifikacije leta 1999. Posebno sobo, tako imenovano sobo 
svetništva, je poslikal Ivo Kisovec. V gornji etaži hiše je urejena 
dvorana, kjer je na ogled tudi film o Slomšku.  
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Glažute na območju Žusma 
 

V cerkvici sv. Leopolda so na ogled steklarski izdelki nekdaj 
največje glažute na Štajerskem. Izdelovali so steklenice za 
slatino, steklovino za hrambo zdravil in živil, pivsko posodje, 
svetila, stekleno servirno in jedilno posodo ter steklo za šipe in 
lestence. Delo steklarjev je bilo tako kakovostno, da so leta 
1841 na obrtno-industrijski razstavi v Gradcu prejeli bronasto 
medaljo. Te izdelke sedaj hrani Tehnični muzej na Dunaju. 
Muzejsko zbirko loških glažut sestavlja čudovit lestenec iz 
raznobarvnega stekla, pri vhodu sta steklena kropilnika, s 
stropa visita stekleni večni luči, na oltarju je različno stekleno 
okrasje. Na koru pa so v vitrini in z opisi ob straneh 
predstavljeni še vrči, flute, obtežilniki, cerkveni svečniki. 

Stalna razstava Kozjansko žari 
 

Slike in besedilo obiskovalcem približajo obdobje druge 
svetovne vojne na Kozjanskem skozi različna obdobja: 
izvajanje nemške raznarodovalne politike nad civilnim 
prebivalstvom, organiziranje prvih osvobodilnih front, 
stopnjevanje okupatorjevega nasilja, krepitev 
narodnoosvobodilnega boja, ustanovitev osvobojenega ozemlja 
Kozjansko, okupatorjeva ponovna zasedba ter dokončna 
osvoboditev leta 1945 

Etnološka zbirka Šmid 
 

Družinski zdravnik Janez Šmid je v mnogih letih službovanja na 
Planini ustvaril zbirko etnoloških predmetov. 
Zbirko sestavljajo predmeti in orodja, ki so jih ljudje na Planini in 
v njeni okolici v 19. in 20. stoletju uporabljali pri vsakdanjih 
opravilih kot je priprava hrane v črni kuhinji, pri kmečkih 
opravilih, vinogradništvu itd. Posebej so prikazani tudi predmeti, 
ki ponazarjajo pustovanje in druge običaje. 

Partizanska bolnica Zima 
 

Bolnišnico, kot podzemni bunker, so zgradili domačini leta 
1944, po naročilu štaba XIV. divizije. Prostor so poiskali v 
gozdu Šohta. Tu je bila zagotovljena voda in možnost 
zakrivanja sledov dostopa v zimskih mesecih. V neposredni 
bližini so postavili bunker za hrano, za evakuacijo ranjencev pa 
še dodatni bunker pri Marija Dobju.   
Prve ranjence je bolnišnica sprejela avgusta 1944. V času 
delovanja bolnišnice se je tu zdravilo 124 ranjencev. Februarja 
1945 je bila odkrita, a so ranjence pravočasno premestili na 
varno.  

Partizanska bolnica R6 v 
Javoršici  
 

Delno vkopan objekt pravokotnega tlorisa je zgrajen iz brun, 
prekrit s strešno lepenko, na katero je bila nasuta zemlja. 
Bolnišnica z oznako R6 je bila zgrajena leta 1944 ter 
obnovljena leta 1977  in 2002. 
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