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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga predstavlja turizem v občini Mozirje, analizo ponudbe, 
opredelitev bodočih smernic razvoja in nastajanje potencialnih produktov, na katerih naj bi 
slonel razvoj turizma v prihodnje. V prvem delu naloge so predstavljene naravne in družbeno-
geografske značilnosti območja. Drugi del vsebuje opis turistične ponudbe občine. 
Predstavljene so glavne turistične zanimivosti, športne aktivnosti, turistične prireditve, 
kulturna in naravna dediščina, nočitvene zmogljivosti, gostinska in kulinarična ponudba ter 
društvena dejavnost. V poglavju o turističnem povpraševanju je predstavljena analiza 
turističnega prometa, njegova struktura in izkoriščenost. Na osnovi turistične ponudbe in 
povpraševanja je oblikovana SWOT analiza, ki predstavlja prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti razvoja turizma v občini Mozirje. V zadnjem delu naloge so predstavljene 
konkretne možnosti razvoja turizma v občini Mozirje. Kot možna razvojna usmeritev občine 
je predstavljen eko in podeželski turizem ob drugih glavnih usmeritvah glede primernosti 
zvrsti turizma na proučevanem območju. V anketi, ki je osredotočena predvsem na eko in 
podeželski turizem kot možnost razvojne usmeritve občine Mozirje, so predstavljene 
ugotovitve, kako je 'eko vas' kot nov turistični produkt sploh zanimiva za turiste oz. 
ponudnike turističnih storitev. Predstavljeni so novi turistični programi, prireditve, dogodki, 
aktivnosti in projekti. 

Ključne besede: občina Mozirje, Zgornja Savinjska dolina, eko turizem, eko vas, turistična 
ponudba. 

SUMMARY 

The thesis presents tourism in the county of Mozirje, supply analysis, the definition of 
guidelines for development and production of potential future products, which should be the 
cornerstone for future development of tourism. The first part of the thesis presents natural and 
socio-geographical characteristics of the area. The second part contains a description of the 
Tourist County. Presented are the main tourist attractions, sports, tourism events, cultural and 
natural heritage, lodging facilities, restaurants, culinary offerings and social activities. The 
chapter on tourism demand consists of an analysis of tourist traffic, its structure and 
utilization. Based on tourism supply and demand a SWOT analysis was created, which 
represents the strengths, weaknesses, opportunities and threats for future tourist development 
in the county of Mozirje. The final section presents specific opportunities for development of 
tourism in the Mozirje County. Eco and rural tourism with other major trends are presented as 
a possible development direction for the county and the survey area. The survey, which is 
focused primarily on Eco and rural tourism as a potential development guideline, shows 
findings how new eco-tourism products affect tourist, tourism providers and tourism in 
general. Featured in the survey are also new tourist programs, events, activities and projects. 

Key words: Mozirje Municipality, Upper Savinja Valley, eco tourism, eco village, tourist offer. 

UDK: 338.48(497.4 Mozirje)(043.2) 





V 

VSEBINA 

1 Uvod ..................................................................................................................................... 1 

1.1 Opredelitev problema................................................................................................... 1 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge................................................................... 2 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge ........................... 3 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve .......................................................................... 3 

2 Analiza okolja ..................................................................................................................... 4 

2.1 Predstavitev območja Zgornja Savinjska dolina.......................................................... 4 

2.2 Geografski položaj in značilnosti občine Mozirje ....................................................... 4 

2.2.1 Zgodovina občine Mozirje............................................................................... 5 

2.2.2 Naravno-geografske značilnosti ...................................................................... 5 

2.2.3 Družbeno geografske značilnosti..................................................................... 6 

3 Predstavitev turistične ponudbe občine Mozirje ............................................................. 8 

3.1 Primarna turistična ponudba ........................................................................................ 8 

3.1.1 Naravni spomeniki in zanimivosti ................................................................... 8 

3.1.2 Kulturni in zgodovinski spomeniki v občini Mozirje...................................... 9 

3.1.3 Najpomembnejše zanimivosti primarne turistične ponudbe ......................... 10 

3.2 Sekundarna turistična ponudba .................................................................................. 12 

3.2.1 Prireditve v občini Mozirje............................................................................ 12 

3.2.2 Turistične prireditve....................................................................................... 13 

3.2.3 Nastanitvene zmogljivosti ............................................................................. 15 

3.2.4 Prireditvena infrastruktura............................................................................. 16 

3.2.5 Gostinska ponudba ........................................................................................ 16 

3.2.6 Kulinarična ponudba...................................................................................... 17 

3.2.7 Športne aktivnosti v občini ............................................................................ 18 

3.3 Nosilci turistične ponudbe v občini Mozirje.............................................................. 19 

3.4 Delovanje turističnega društva Mozirje kot nosilca turistične ponudbe .................... 19 

4 Turistično povpraševanje ................................................................................................ 21 

5 SWOT analiza................................................................................................................... 24 

6 Razvojna usmeritev turizma v občini Mozirje............................................................... 27 

6.1 Glavne razvojne usmeritve turizma v občini Mozirje................................................ 27 

6.1.1 Eko in podeželski turizem kot možnost razvojne usmeritve občine 
Mozirje........................................................................................................... 28 

6.1.2 Eko vas kot nov turistični produkt................................................................. 29 

6.2 Izboljšanje in dopolnitev obstoječih turističnih programov....................................... 30 

6.2.1 Enodnevni izleti (aktivnosti) v občini Mozirje.............................................. 30 

6.2.2 Primer večdnevnega programa z vključitvijo turističnih zanimivosti v 
okolici občine Mozirje................................................................................... 33 

6.2.3 Primeri programov za naselje Šmihel nad Mozirjem (potencialno 
območje razvoja eko turizma) ....................................................................... 33 

7 Strateški cilji ..................................................................................................................... 36 



VI 

7.1 Temeljni kvantitativni cilji ......................................................................................... 36 

7.2 Temeljni kvalitativni cilji ........................................................................................... 36 

8 Analiza ankete o razvoju eko turizma v Mozirju .......................................................... 38 

8.1 Izvedba anketnega vprašalnika .................................................................................. 38 

8.2 Analiza rezultatov ...................................................................................................... 38 

8.2.1 Anketa, namenjena obiskovalcem občine Mozirje........................................ 38 

8.2.2 Anketa, namenjena prebivalcem občine Mozirje .......................................... 43 

8.2.3 Anketa, namenjena turističnim ponudnikom občine Mozirje ....................... 50 

8.3 Zaključne ugotovitve ankete ...................................................................................... 57 

9 Sklep................................................................................................................................... 58 

Literatura in viri..................................................................................................................... 61 

Priloge...................................................................................................................................... 63 

 



VII 

PONAZORILA 

Slika 1:  Struktura prenočitvenih zmogljivosti po vrstah objektov v letu 2011 .................. 16 

Slika 2:  Struktura anketirancev po spolu ............................................................................ 38 

Slika 4:  Pogostost dopusta .................................................................................................. 39 

Slika 6:  Razlogi za dopust .................................................................................................. 39 

Slika 8:  Aktivnosti med dopustom ..................................................................................... 40 

Slika 10:  Pomembnost doživljanja naravnih lepot ............................................................... 40 

Slika 12:  Poznavanje izraza eko turizem.............................................................................. 41 

Slika 14:  Tedenski oz. vikend dopust v eko vasi.................................................................. 41 

Slika 16:  Elementi turistične ponudbe eko vas..................................................................... 42 

Slika 18:  Enodnevni izlet...................................................................................................... 43 

Slika 20:  Vikend program..................................................................................................... 43 

Slika 22:  Tedenski program.................................................................................................. 43 

Slika 24:  Struktura anketirancev po spolu ............................................................................ 44 

Slika 26:  Stik s turisti............................................................................................................ 44 

Slika 28:  Vpliv turistov na kraj............................................................................................. 44 

Slika 30:  Glavni motivi za obisk občine Mozirje ................................................................. 45 

Slika 32:  Zadovoljstvo s turistično ponudbo ........................................................................ 45 

Slika 34:  Vrste nastanitvenih objektov kot dopolnitev turistične ponudbe v občini ............ 46 

Slika 36:  Poznavanje izraza eko turizem.............................................................................. 46 

Slika 38:  Interes kmetij za povezavo z eko turizmom.......................................................... 47 

Slika 40:  Kaj so domačini pripravljeni storiti za razvoj eko turizma v občini ..................... 47 

Slika 42:  Eko vas kot razvojna možnost............................................................................... 48 

Slika 44:  Primernost lokacije Šmihel ................................................................................... 48 

Slika 46:  Elementi turistične ponudbe eko vas..................................................................... 49 

Slika 48:  Enodnevni izlet...................................................................................................... 50 

Slika 50:  Vikend program..................................................................................................... 50 

Slika 52:  Tedenski program.................................................................................................. 50 

Slika 54:  Struktura anketirancev po spolu ............................................................................ 51 

Slika 56:  Vrste turističnih ponudnikov ................................................................................. 51 

Slika 58:  Korist lokalnega prebivalstva................................................................................ 51 

Slika 60:  Zadovoljstvo s turistično ponudbo ........................................................................ 52 

Slika 62:  Vpliv turistov na razvoj kraja................................................................................ 52 

Slika 64:  Glavni motivi za obisk občine Mozirje ................................................................. 52 

Slika 66:  Vrste nastanitvenih objektov kot dopolnitev turistične ponudbe v občini ............ 53 

Slika 68:  Poznavanje izraza eko turizem.............................................................................. 53 

Slika 70:  Kaj so domačini pripravljeni storiti za razvoj eko turizma v občini ..................... 54 

Slika 72:  Eko vas kot razvojna možnost............................................................................... 54 

Slika 74:  Primernost lokacije Šmihel ................................................................................... 55 

Slika 76:  Elementi turistične ponudbe eko vas..................................................................... 55 

Slika 78:  Enodnevni izlet...................................................................................................... 56 



VIII 

Slika 80:  Vikend program..................................................................................................... 56 

Slika 82:  Tedenski program.................................................................................................. 56 

 
PREGLEDNICE 

Preglednica 1: Najpomembnejše prireditve v občini Mozirje.............................................. 13 

Preglednica 2: Nočitvene zmogljivosti v občini Mozirje, 2011........................................... 15 

Preglednica 3: Gostinska ponudba v občini Mozirje ........................................................... 17 

Preglednica 4: Gibanje števila turistov in povprečna doba bivanja od leta 2005 do 
2009 (po stari metodologiji)......................................................................... 21 

Preglednica 5: Gibanje števila turistov in povprečna doba bivanja od leta 2008 do 
2010 (po novi metodologiji od leta 2009).................................................... 21 

Preglednica 6: SWOT analiza .............................................................................................. 24 

 



1 

1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema 

Turizem je pomembna gospodarska panoga območja občine Mozirje. Je dejavnost, ki ima 

dolgoletno tradicijo in je pomemben dejavnik gospodarskega razvoja občine. Razvoj 

turistične dejavnosti ima multiplikacijske vplive na ostale gospodarske dejavnosti, sociološki 

razvoj, prostorski razvoj, ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Razvoj turizma v občini 

Mozirje je v preteklih letih potekal stihijsko, odzival se je na priložnosti in trende na 

turističnem trgu, ni pa bilo načrtnega razvoja in opredeljene skupne vizije in ciljev turizma 

turistične destinacije Mozirje.  

Turistična ponudba občine Mozirje je izjemno raznolika. Najpomembnejši turistični 

zanimivosti sta rekreacijski center Golte in Mozirski gaj, ki je sedma najbolj obiskana 

turistična zanimivost v Sloveniji. Zaradi pestrega zgodovinskega dogajanja v preteklosti se je 

oblikovala raznovrstna kulturna dediščina. Med naravnimi znamenitostmi izstopa Krajinski 

park Golte, zanimivi pa so tudi nekateri drugi geomorfološki pokrajinski elementi. V Mozirju 

je tradicija prireditev zelo dolga, najbolj znane in odmevne prireditve so povezane s 

pustovanjem in Mozirskim gajem. Za izvajanje odmevnejših prireditev pa bo treba posodobiti 

celotno prireditveno infrastrukturo. Športna infrastruktura je pestra in omogoča rekreacijo 

večjemu število potencialnih turistov in rekreativcev. Nastanitvenih zmogljivosti v občini 

Mozirje je dovolj, a so marsikje precej zastarele in bi jih bilo treba izboljšati. Največji delež v 

nočitvenih zmogljivostih predstavljajo hoteli, sledijo turistične kmetije in apartmaji. 

Turistično društvo Mozirje in TIC Mozirje sta glavna nosilca turistične dejavnosti v občini, 

saj poleg rednega delovanja skrbita za organizacijo številnih prireditev, urejanje kraja, 

sodelujeta z drugimi organizacijami in skrbita za promociji kraja.  

Obstoječe pozicioniranje ponudbe turistične destinacije občine Mozirje temelji na dobrih 

naravnih možnostih, dobri lokaciji, prireditvah lokalnega in regionalnega pomena, destinaciji 

s pestro ponudbo za športne aktivnosti in rekreacijo ter destinaciji, prijetni za preživljanje 

zimskih in poletnih počitnic. 

Po podatkih mozirskih turističnih delavcev v zadnjih letih število turistov in izletnikov raste, 

vendar podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo ravno nasprotno. Glede na 

pobrano turistično takso v občini Mozirje je ustvarjenih dvakrat več nočitev, kot jih prikazuje 

uradna statistika. Tudi število nočitvenih kapacitet se bistveno razlikuje.  

Z analizo notranjega okolja bodo v nalogi predstavljene prednosti in slabosti občine Mozirje 

kot turistične destinacije, ki zajemajo predvsem zaposlene v turistični dejavnosti, kakovost 

njihovih storitev, oglaševanje turističnih produktov in turizma regije, imidž regije, splošno 

infrastrukturo, zmogljivost nastanitvenih in prehrambenih objektov, naravne, kulturne in 
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druge zanimivosti. Glavne prednosti se nanašajo na naravne zmožnosti, slabosti na slabo 

organiziranost turistične dejavnosti in nizko usposobljeno osebje, priložnosti na razvoj 

raznovrstnega turizma, nevarnost pa predvsem na nadaljnje pomanjkanje finančnih virov za 

investiranje v turizem. 

Analiza okolja in tržne niše določajo osnovne zvrsti turizma kot sestavine trajnostnega 

razvoja občine Mozirje. Razvijati je treba podeželski turizem. Vredno bi bilo razmisliti tudi o 

eko turizmu, ki na preučevanem območju do sedaj še ni uveljavljen. Postavitev eko vasi v 

Šmihelu nad Mozirjem bi pripomogla k razvoju tovrstnega turizma v občini. 

Turistični programi so pomembni z vidika turistov, saj so mnogokrat prvi stik z oddaljeno 

destinacijo. Programi morajo biti privlačni in morajo ponujati mnoge in raznovrstne zanimive 

dejavnosti. V zaključni projektni nalogi bo oblikovanih nekaj primerov takšnih programov. 

S predlogom novih programov, prireditev in projektov naj bi uresničili predlagane 

kvalitativne cilje, kajti z vidika občine Mozirje je to največja perspektiva v turizmu, največji 

kapital pa naravno okolje. Tako bi bilo v prihodnje treba izboljšati kakovost naravnih vrednot 

in kulturne dediščine, povečati pestrost in kakovost ponudbe turističnih kmetij z raznovrstno 

dodatno ponudbo izdelkov domače obrti in ekološko pridelanih in predelanih živil, izboljšati 

splošno kakovost in konkurenčnost turistične ponudbe v občini, med sabo povezati manjše 

turistične proizvode, ki bi jih tržili kot enoten turistični produkt, povečati prepoznavnost 

občine kot privlačne in zanimive turistične destinacije s pestrimi doživetji, z raznovrstnimi 

oblikami turistične ponudbe v sklopu raznolike pokrajine, izboljšati promocijska gradiva in s 

tem promocijo občine ter izboljšati ponudbo obstoječih nastanitvenih kapacitet.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je predstaviti turistično dejavnost v občini Mozirje 

(dosedanji razvoj, nosilce, ponudnike in obstoječe produkte), jo analizirati (SWOT analiza), 

opredeliti bodoče smernice razvoja in nastajanje potencialnih produktov, na katerih naj bi 

slonel razvoj turizma v prihodnje (v skladu s slovenskimi in svetovnimi trendi).  

Pri izdelavi zaključne projektne naloge sem si zastavila več ciljev: 

− predstaviti geografske značilnosti obravnavanega območja, 

− prestaviti turistično ponudbo, 

− analizirati turistično povpraševanje, 

− izdelati SWOT analizo, 

− predlagati kvalitativne in kvantitativne strateške cilje in 

− predlagati razvojne usmeritve turizma v občini (glavne razvojne usmeritve, turistične 

motive, ciljne trge, turistične programe, novi turistične programe/dogodke/projekte, 

promocijske dejavnosti). 
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Zaključna projektna naloga naj bi pripomogla k doseganju naslednjih ciljev razvoja turizma v 

občini Mozirje: 

− vzpostavitev inovacijskega okolja in turistične destinacije občine Mozirje kot sestavine 

občinskega in regionalnega razvoja, 

− vzpostavitev celostne ponudbe in programske usmerjenosti turizma v občini, 

− organizirano in med seboj povezano delovanje ponudnikov gostinstva, turizma ter drugih 

ponudnikov, 

− vzpostavitev medsebojnega zaupanja v občini med turističnimi ponudniki, 

− oblikovanje novih produktov in storitev, 

− usposabljanje ljudi za izvajanje novih dejavnosti, vzpostavitev informacijskih, 

promocijskih, izobraževalnih in prodajnih mrež. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Zaključna projektna naloga bo razdeljeno na dva dela – teoretični in empirični del. Teoretični 

del naloge bo zasnovan na osnovi izbrane literature in različnih obstoječih virov ter 

statističnih podatkov. 

V empiričnem delu naloge bom uporabila primarni vir podatkov, in sicer v obliki anketnega 

vprašalnika. Anketa bo ponujena lokalnemu prebivalstvu obravnavanega območja, 

obiskovalcem – turistom in ponudnikom turističnih storitev. Dobljene podatke bom 

analizirala s pomočjo metod opisne statistike. Za tabelarični in grafični prikaz podatkov ter 

statistično analizo bom uporabila program Microsoft Excel. V anketi se bom osredotočila 

predvsem na eko in podeželski turizem kot možnost razvojne usmeritve občine Mozirje in 

poskušala ugotoviti, ali je 'eko vas' kot nov turistični produkt sploh zanimiva za turiste 

oziroma ponudnike turističnih storitev.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve 

Predpostavljam, da s pridobivanjem informacij v zvezi z razvojnimi možnostmi na 

obravnavanem območju ne bom imela posebnih težav, saj sem tudi sama sodelovala pri 

njihovem nastanku in promociji. Največja ovira se bo mogoče pokazala pri odzivnosti 

anketiranja, saj predvidevam, da vsi izbrani anketiranci v anketi ne bodo želeli sodelovati. 

Omejila se bom na literaturo, ki jo navajam v zadnjem poglavju, nekaj podatkov pa bom 

uporabila s spletnih strani in iz osebnih razgovorov z zaposlenimi v turizmu, če bodo 

potrebni.  
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2 ANALIZA OKOLJA 

Osnovne naravno-družbene geografske značilnosti občine Mozirje so pomembno vplivale na 

turistični razvoj in obstoječo turistično ponudbo v občini Mozirje.  

2.1 Predstavitev območja Zgornja Savinjska dolina 

Zgornja Savinjska dolina je dolina v porečju zgornjega toka reke Savinje. Alpska pokrajina, 

ki v povirju Savinje na Solčavskem obsega Kamniško-savinjske Alpe z dolinami Matkov kot, 

Robanov kot, Logarsko dolino ter del Karavank z Olševo (Lenarčič 1990). 

Na severni strani spadajo k njej Mozirske planine, Smrekovško in Travnik, Raduha, razvodje 

na Slemenu in del Olševe. Na južni strani uvrščamo sem severno stran Dobroveljske planote 

in Menine do Črnivca, Kranjsko reber, vzhodni in severni del Velike planine tja do 

Presedljaja, svet od Ojstrice, preko Planje in Kamniškega sedla pa Turške gore in Rinke proti 

Savinjskemu sedlu. 

Med planotami Golte, Menina planina in Dobrovlje sta vglobljeni Gornjegrajska in Mozirska 

kotlina, kjer se dolina Savinje razširi in pri Soteski (naselje pri Ljubiji) prehaja v Spodnjo 

savinjsko dolino. 

Območje Zgornje savinjske doline, ki meri 507.51 km2, obsegajo občine Solčava, Luče, 

Ljubno, Gornji Grad, Nazarje, Rečica ob Savinji in Mozirje. 

Osrednje industrijsko in zaposlitveno središče je kraj Nazarje. Pomembnejša oskrbna in 

upravna središča so Mozirje, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče in Solčava. Pomembna 

dejavnost je turizem. Na Golteh je zraslo zimskošportno središče, v kmečkem turizmu je 

Zgornja Savinjska dolina vseskozi med vodilnimi slovenskimi pokrajinami, pomembno pa je 

tudi planinstvo, osredotočeno na visokogorje nad Logarsko dolino.  

2.2 Geografski položaj in značilnosti občine Mozirje 

Občina Mozirje leži v vzhodnem delu Zgornje savinjske doline, na severozahodu jo obdajajo 

Golte (Mozirska planina), na jugu pa leži Dobroveljska planota.  

V občini živi 4.080 prebivalcev. Območje meri 54 km2 in leži na nadmorski višini od 340 do 

1550 metrov. Kraj Mozirje leži na nadmorski višini 347 m. Naselje je oddaljeno od Celja 

33 km, od Velenja 15 km in od Ljubljane 73 km. Občina Mozirje meji na občine Rečica ob 

Savinji, Nazarje, Ljubno, Gornji Grad, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Braslovče in Vransko. 

Krajevna skupnost Mozirje obsega naselja Brezje, Dobrovlje pri Mozirju, Lepa Njiva, 

Ljubija, Loke pri Mozirju, Mozirje, Radegunda in Šmihel nad Mozirjem (Občina Mozirje 

2011). 



5 

Danes je Mozirje občinsko in upravno središče doline, kjer imajo sedež organizacije, zavodi 

in podjetja, ki so skupnega pomena za vso Zgornjo savinjsko dolino. Poleg sedeža občine in 

upravne enote so v Mozirju še sedež policijske postaje Mozirje, pošta, osnovna šola, dve 

podružnični osnovni šoli, vrtec, zdravstveni dom, kulturni dom s kino dvorano in bogato 

knjižnico ter galerijo, lekarna, banka, veterinarska postaja ter številni dragoceni sakralni 

objekti. Prebivalci se ukvarjajo s kmetijstvom, drobnim gospodarstvom, trgovino in 

turizmom. 

Mozirju daje poseben pečat čudovit cvetlični park Mozirski gaj, ki leži na desnem bregu reke 

Savinje. Nastal je iz zaraščene trške gmajne, ob pomoči slovenskih vrtnarjev, domačega 

društva in krajanov.  

2.2.1 Zgodovina občine Mozirje 

Mozirje z okolico je v preteklosti pripadalo pokrajini Norik (Noricum), kamor so Rimljani 

prišli okoli leta 33 pred našim štetjem. Ob reki Savinji so nastajala rimska naselja, med njimi 

tudi v Mozirju, kar potrjujejo številne izkopanine. Ob preseljevanju narodov je pokrajina 

Norik prenehala obstajati in v 9. stoletju je Karel Veliki Karantanijo vključil v Nemško-

rimsko cesarstvo (Videčnik 1985). 

Izvor imena kraja gre verjetno pripisati slovenskemu korenu iz besede močvirje, kar 

zgodovinarji utemeljujejo z dejstvom, da je bila okolica Mozirja nekoč izredno močvirna. 

Najstarejši potrjen vir o imenu »Mosir« je listina iz leta 1146, ki je darilno pismo oglejskega 

patriarha Palegrina, izdana v Tolminu, medtem ko se piše o imenu »Prossberch« (Prassberg) 

leta 1231. V izročilni listini Viljema Vovbrškega z dne 18. decembra 1241 se navaja provinca 

»Moziri« kot podatek »in provinca Moziri sive extra provenciam« – v provinci Mozirje ali 

izven nje. 

Kdaj je Mozirje dobilo trške pravice in kdo mu jih je prvi podelil, ni znano. Zaradi geografske 

lege se je to zgodilo zelo zgodaj, saj je v raznih zapisih napisano, da so trški privilegiji 

»prastara pravica«. Vsekakor je Mozirje bilo trg pred letom 1318, ko se navaja kot »marchet 

Prausperch« (Videčnik 1985). 

2.2.2 Naravno-geografske značilnosti 

Občina Mozirje je razdeljena na tri večje reliefne enote: planota Dobrovlje, Mozirske planine 

in nižinski svet ob reki Savinji z Mozirsko kotlino (Občina Mozirje 2011).  
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Dobrovlje 

Planota Dobrovlje se razprostira vzhodno od Menine planine, med spodnjo Zadrečko in 

Spodnjo Savinjsko dolino, na katero se odpirajo čudoviti razgledi. Na planoto vodijo številne, 

dobro razpredene ceste, pa tudi markirane planinske poti, predvsem iz Mozirja, Nazarij, 

Šmartnega ob Dreti in Kokarij. Za planoto je značilna velika ohranjenost naravne in kulturne 

dediščine.  

Mozirske planine 

Severovzhodno od Mozirja se dvigujejo Mozirske planine, ki so bile odtrgane od Savinjskih 

Alp in narinjene na današnje ozemlje. Najvišji vrh je Boskovec s 1587 metri nadmorske 

višine. 

Mozirska kotlina  

Območje okoli Mozirja (Mozirska kotlina) se je geološko razvilo v holocenu. Del Mozirske 

kotline je tudi Ločko polje na desnem bregu reke Savinje, kjer se debelina prodne odeje 

spreminja od 3 do 6 metrov. 

Na terciarnem in kvartarnem ozemlju ob reki Savinji in ob drugih manjših potokih 

(Mozirnica, Trnava …) prevladujejo travniki, najdemo tudi gozd – ta je večinoma mešan, na 

rodovitnih tleh (Rečiško polje, Ločko polje) pa večje obdelane površine, kjer gojijo različne 

kulturne rastline (koruza, pšenica, krompir, fižol …). Na Rečiškem polju gojijo tudi hmelj. 

Podnebje 

Občina Mozirje ima zmerno celinsko podnebje in spada k zmerno celinskemu padavinskemu 

režimu. Povprečna letna temperatura je okoli 9 °C. Najtoplejši so trije poletni meseci – junij, 

julij in avgust, najhladnejši pa je januar. Največ padavin pade poleti, junija in julija (140 do 

150 mm/m2). Povprečna letna količina padavin je okoli 1300 mm. V povprečju je v Mozirju 

60 snežnih dni letno.  

2.2.3 Družbeno geografske značilnosti 

Kmetijstvo 

Na območju občine je 499 kmečkih gospodinjstev, ki imajo v lasti 6.100 ha zemljišč, od 

katerih je 2.500 ha kmetijskih zemljišč in 3.600 ha gozda. Prevladuje govedoreja, nekaj je tudi 

drobnice, medtem ko sta konjereja in prašičereja zastopani v manjšem obsegu. Gozdarstvo 
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predstavlja kmetijam pomemben vir dohodka, v glavnem kot lesna surovina (Kmetijska 

zadruga Mozirje 2010). 

Dopolnilne dejavnosti so: turizem na kmetiji, predelava mleka in mesa, ribogojstvo ter 

predelava lesa na domu. V občini Mozirje se med občani pojavlja interes za biološko 

predelavo hrane, vendar ta dejavnost uradno še ni registrirana. Ekološko kmetovanje je 

prisotno na šestih, v glavnem hribovskih kmetijah, vendar občina ne sodeluje pri njihovem 

nadzoru.  

Gospodarstvo 

V preteklosti je bilo Mozirje središče obrti in rokodelstva. Danes večji del gospodarske 

dejavnosti temelji na proizvodno-obrtnih, storitvenih, trgovskih, kmetijskih, turističnih in 

gostinskih dejavnostih. V Mozirju poslujejo nekatera podjetja, kot so: trgovsko podjetje 

Mercator, Komunalno podjetje, Kmetijska zadruga, celjska Cinkarna – PE Mozirje, Tuš, 

Hofer, Mizarstvo Kovač … 

V ustvarjenem skupnem prihodku gospodarskih družb v občini prevladujejo zasebne družbe, 

ki ustvarijo skoraj 60 % celotnega prihodka, hkrati pa je pri njih ustvarjen celotni prihodek na 

zaposlenega najvišji. Največ prihodka v občini ustvarijo dejavnosti trgovine, popravila 

motornih vozil in izdelkov široke potrošnje. V tej dejavnosti je tudi največje število družb v 

občini, prav tako pa je najvišji tudi ustvarjeni celotni prihodek na zaposlenega. Največ 

delovnih mest je v predelovalnih dejavnostih in trgovini. 
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3 PREDSTAVITEV TURISTIČNE PONUDBE OBČINE MOZIRJE 

»Turistično ponudbo označuje tista količina turističnih dobrin, ki so jo ponudniki pripravljeni 

prodati pri dani ravni cene in danem stanju deviznih tečajev.« (Planina 2002) 

3.1 Primarna turistična ponudba 

»Primarna turistična ponudba obsega tiste dobrine, ki niso proizvod dela ali ki jih človek ne 

more več proizvajati v enaki kakovosti in z enako uporabno vrednostjo. Primarni elementi 

turistične ponudbe so glavni cilji in razlog, da nastane povpraševanje po določenem 

turističnem kraju.« (Planina 2002) 

Naravne dobrine so glavno sredstvo turističnega oživljanja in zaradi njih turist zapusti svoje 

bivališče. Elementi primarne turistične ponudbe so glavni cilji in razlog za povpraševanje po 

določenem turističnem kraju.  

Primarno turistično ponudbo občine Mozirje sestavljajo: 

− naravni spomeniki in zanimivosti ter 

− kulturni, sakralni in etnološki objekti. 

3.1.1 Naravni spomeniki in zanimivosti 

Na območju občine biva veliko število različnih vrst živali in rastlin. Glavna vrsta divjadi je 

srnjad, gams, divja svinja, gozdne kokoši, divji petelin, občasno tudi medved in ris. Med 

ogrožene in redke živalske vrste so uvrščeni planinski zajec, močvirska in vodna rovka, 

planinski orel, kragulj, kanja, sršenar, postovka, rjavi srakoper (Upravna enota Mozirje 1982). 

Na občini zatrjujejo, da turističnih dejavnosti pogosto negativno vplivajo na varovanje 

naravne dediščine. Turisti pogosto ne spoštujejo določenih prepovedi v območju krajinskega 

parka Golte (na primer vožnje z motornimi vozili). V gozdovih ponekod tudi prekomerno 

nabirajo gozdne plodove, pojavljajo se divja odlagališča odpadkov …  

V občini Mozirje so naslednje pomembnejše naravne vrednote: Krajinski park Golte, okno v 

Mozirski požganiji, izvir Ljubije, Župnekovo žrelo in kraške jame na Golteh. 

Krajinski park Golte 

Zavarovano območje sega okvirno od nadmorske višine 1000 m do vrha Golt, od Tirskih peči 

na jugozahodu do Ljubijskega grabna na severovzhodu (Gorski center Golte 2011). 

Na območju krajinskega parka Golte velja varstveni režim, ki prepoveduje izvajanje posegov 

v prostor, ki ogrožajo naravne vrednote ali biotsko raznovrstnost, ter denimo kurjenje in 
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šotorjenje, krčenje gozda in tudi vožnjo z vozili v nasprotju z določili Uredbe o prepovedi 

vožnje z vozili v naravnem okolju. Poleg navedenega varstvenega režima je na površinah, ki 

sodijo v območje Natura 2000 treba ohranjati ugodno stanje določenih vrst in habitatov (divji 

petelin, ruševec, belka, gozdni jereb itd.). V ta namen je treba za vsak poseg na teh območjih 

izdelati presojo sprejemljivosti posega v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja (Acman 

2011). 

Okno v Mozirski požganiji 

Okno se nahaja pod 1411 m visokim vrhom Okence. Dolgo je 5 m in visoko 4 m, višina 

grebena nad njim pa je 4 m. Nastalo je s preperevanjem in velja kot tovrstna redkost.  

Izvir Ljubije 

V slikoviti soteski med Goltmi in Brloško pečjo izvira Ljubija. Približno 150 metrov nižje od 

izvira je narejeno zajetje za oskrbno Velenja in okolice s pitno vodo. Izvir ima veliko 

uporabno, znanstveno-raziskovalno in turistično-rekreacijsko vrednost.  

Kraške jame na Golteh 

Na Golteh je kar nekaj večjih in manjših kraških jam, ki so pretežno še neraziskane. 

Nezavarovane in neoznačene jame na Golteh so lahko za pohodnike precej nevarne. Zato bi 

bilo treba neposredno območje okoli jam zaščititi, da ne bi prišlo do kakšnih nesreč. Na 

primernih mestih bi bilo treba tudi postaviti t. i. predstavitvene table, na katerih bi bile podane 

ključne informacije in zanimivosti o jamah (Negoj 2001). 

3.1.2 Kulturni in zgodovinski spomeniki v občini Mozirje 

V občini ni pomembnejših arheoloških najdišč, dve najdišči sta lokalnega pomena Brezje 

(Štrucljevo gradbišče) in Šmihel (okolica domačije Podstenšeka) (Upravna enota Mozirje 

1982). 

Med etnološkimi spomeniki so kozolec v Mozirju, kašča, dera in kozolec v Radegundi, 

župnišče, kozolec in kašče v Šmihelu. 

Grobišče s spomenikom na pokopališču v Mozirju je zanimiv memorialni spomenik. 

Med tehnične in tehniške spomenike sodijo primerki kovačnic, kmečkih hiš, mlinov in 

preužitkarskih hiš, med naselbinske in kulturne pa Mozirje in Šmihel nad Mozirjem. 
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Mozirje ima bogato sakralno dediščino. Med najzanimivejše sakralne spomenike spadajo: 

podružnična cerkev Svete device Marije na Brezjah pri Mozirju, Matere Božje v Lepi njivi, 

Svetega Nikolaja v Ljubiji in Svete Radegunde v Radegundi, župnijska cerkev Svetega Jurija 

v Mozirju ter župnijska cerkev Svetega Mihaela v Šmihelu nad Mozirjem. 

Župnijska cerkev Sv. Jurija v Mozirju se prvič omenja leta 1241 kot kapela. Na njenem mestu 

je bila zgrajena gotska stavba, ki so ji okoli leta 1500 prizidali zvonik. Rezultat velikih 

prezidav leta 1754 je sedanja podoba cerkve.  

Pomembna je tudi meščanska arhitektura. Mozirje ima bogato zgodovino, ki jo odraža tudi 

njegov stavbeni fond. Najstarejše trške hiše iz 16. stoletja, ki so maloštevilne, opozarjajo na 

svojo starost z zgodnjerenesančnimi arhitekturnimi sestavinami, kot so oboki, kovani okenski 

križi, kovana vrata, ostanki stebrov … Največji delež stavb je iz poznega 18. stoletja ter z 

začetka 19. stoletja. To so baročne stavbe s tradicionalnimi tlorisi, poznobaročnimi oboki ter 

klasicističnimi zunanjščinami. Posebnost trga so vhodni portali iz tufa, ki je doma v Savinjski 

dolini, ter klesane klopi, prav tako iz tufa, ki ustvarjajo zanimivost trškega ambienta 

(Strahovnik 1995).  

3.1.3 Najpomembnejše zanimivosti primarne turistične ponudbe 

Občina Mozirje se ponaša tudi z bogato naravno dediščino. 

Golte 

Planota Golte je poznana predvsem kot smučarsko središče, ki se nahaja na višini od 1300 do 

1500 metrov, kjer številne vlečnice in sedežnice omogočajo prijetno smuko na terenih vseh 

težavnosti. Pod planino Medvedjak se nahaja na višini 1410 m popolnoma nov turistično-

rekreacijski center Golte z bogato wellness ponudbo. Smučišča obsegajo 75 ha, urejajo 

12,5 km tekaških prog. Poletje pa vse številnejši obiskovalci izrabijo za nezahtevne sprehode 

med botaničnimi zanimivostmi Alpinetuma ali kako drugače aktivno preživijo čas (Gorski 

center Golte 2011). 

Alpinetum je park alpskega cvetja, ki leži na višini 1300–1400 m n.m., obsega cca. 2 ha 

površine. Ima več tisoč etiketiranih avtohtonih rastlin Kamniško-Savinjskih Alp, velika 

večina že obstoječih, nekaj pa jih je prenesenih iz okolice. Alpski vrt se razteza na južnem 

pobočju Okenc, to je vrh med zgornjo postajo žičnice oz. hotela na Golteh in Mozirsko kočo. 

Nadmorska višina daje temu območju značilnost subalpskega pasu. Alpinetum ima čudovito 

raznovrstno alpsko cvetje, urejene nove poti, varnostne ograje, pregledno označene in 

razvrščene rastline (Gorski center Golte 2011).  



11 

Golte so tudi pravi raj za pohodnike in planince. Največja planinska postojanka je Mozirska 

koča, ki je dostopna tudi z avtomobilom po lokalni cesti preko naselja Šmihel nad Mozirjem. 

Stoji na južnem pobočju Boskovca, kjer je planota zavarovana kot krajinski park. Mozirska 

koča je tudi dobra izhodiščna točka, saj se ponuja možnost številnih planinskih izletov. Z vseh 

vrhov je lep razgled na zgornjo in spodnjo Savinjsko dolino, Savinjske Alpe in vzhodne 

Karavanke.  

Mozirski gaj 

Mozirski gaj – turistično najpomembnejša zanimivost v občini Mozirje, se razprostira na 

preko sedem hektarjev velikem prostoru na desnem bregu Savinje tik ob kraju Mozirje. 

Mozirski gaj – park cvetja in park slovenskih vrtnarjev je pred več kot četrt stoletja nastal iz 

zaraščene trške gmajne, »obogatene« z divjimi odlagališči smeti in odpadkov. Obiskovalec tu 

najde negovane parkovne zelenice, cvetlične grede in obilje okrasnih grmovnic. Voda, številni 

etnografski objekti z opremo iz podeželskega življenja in obilica malih živali so prava paša za 

oči in način za sprostitev duha. Park je odprt od pomladi do jeseni in v tem času se v njem 

razcveta milijone cvetov. Prva spomladanska vaba so zaplate čebulnic, cvetličnih žafranov, 

narcis in dehtečih hiacint. Od srede aprila cveti preko 300.000 tulipanov, ki jih obogatijo še 

grmovnice in trajnice. Velika popestritev parka so etnografski objekti: kmečka hiša, kovačija, 

preužitkarska hiša, čebelnjak, žaga venecijanka, mlin, kašča, kapelica sv. Valentina in 

Krančeva hiša. Vse to daje parku svojevrsten čar in ponazarja življenje Zgornjesavinjčanov v 

preteklih stoletjih. V zadnjih letih je urejenih tudi več tematskih vrtov, kot sta vrt dišavnic in 

zdravilnih zelišč ter skalnjak s alpskim rastlinjem. Za ogled je zanimiv tudi prikaz 

kompostiranja. Ptice, veverice in druge male živali spremljajo obiskovalce na vsakem koraku 

(EHD Mozirje 2006). 

Muzejska zbirka – Mozirje in Mozirjani  

Muzejska zbirka, ki domuje v prostorih stare kaplanije na Savinjski cesti je bila ustanovljena 

na pobudo lokalne skupnosti Mozirje in ob podpori župana. Sestavljena iz dveh delov. Prvega 

predstavlja osebna zbirka Aleksandra Videčnika, drugega pa stalna razstava Mozirje in 

Mozirjani (Jan, Zakošek in Venek 2005). 

V zbirki Aleksandra Videčnika so na ogled stare listine, bankovci, molitveniki, knjige 

Mohorjeve družbe, Cankarjeva dela … Prav tako so tu knjige, ki opisujejo Zgornjo Savinjsko 

dolino, osebni spominki zbiralca, zbiralčeva samostojna dela in dela, ki jih je urejal ali pa bil 

njihov soavtor. 

Stalna razstava Mozirje in Mozirjani pa je razdeljena v več sklopov, in sicer:  

− bivalna in oblačilna kultura Mozirja z okolico, 

− trg Mozirje med obema vojnama, 
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− trška uprava, 

− iz cerkvenega življenja, 

− prva svetovna vojna, 

− šolstvo, 

− gospodarstvo in obrt. 

Prav tako je iz več delov sestavljen novejši del, ki obsega: kulturo in športne dejavnosti, 

izobraževanje, gospodarstvo in multimedijski prostor.  

3.2 Sekundarna turistična ponudba 

»Sekundarna turistična ponudba zajema tiste turistične dobrine, ki so proizvod dela in jih 

človek ob drugih nespremenjenih okoliščinah še vedno lahko proizvaja v zahtevani kakovosti 

in z enako uporabno vrednostjo.« (Planina 2002)  

Sekundarna ponudba je poleg primarne drugi del turistične ponudbe. Oba dela turistične 

ponudbe sta odvisna drug od drugega, se dopolnjujeta in podpirata ter ne moreta obstajati brez 

drugega. Kolikšna je ta odvisnost, je odvisno od zahtev povpraševalcev, od njihovih nagibov 

in od vrste turizma. V najbolj značilnih oblikah turizma, npr. v počitniškem, izletniškem ali 

kulturnem, so naravne in kulturne dobrine glavni predmet povpraševanja. Če želimo, da so 

privlačnosti dostopne turistom, je treba oblikovati tudi sekundarno ponudbo. Urediti je treba 

turistični kraj, zgraditi dostopne ceste, prenočitvene kapacitete ... 

Sekundarno turistično ponudbo občine Mozirje sestavljajo: 

− tradicionalne prireditve,  

− turistična infrastruktura, 

− prenočitvene kapacitete, 

− gostinska ponudba, 

− športno-rekreacijski objekti in njihova ponudba, 

− aktivnosti na turističnih kmetijah, 

− smučišča. 

3.2.1 Prireditve v občini Mozirje 

Velik pomen imajo nekatere prireditve, ki pa so žal premalo tržno usmerjene in večidel 

namenjene zgolj lokalnemu prebivalstvu. Prireditve v pustnem času in prireditve v 

Mozirskem gaju presegajo zgolj lokalni pomen, saj privabljajo obiskovalce iz drugih delov 

Slovenije in tudi iz tujine. 
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Preglednica 1: Najpomembnejše prireditve v občini Mozirje 

Mesec Naziv prireditve 

februar Mozirski Pust 

maj Razstava cvetja v Mozirskem gaju 

avgust Ovčarski praznik v Šmihelu nad Mozirjem 

avgust, september Mednarodna razstava cvetja v Mozirskem gaju 

avgust Turnir v odbojki na mivki 

december Prihod Božička v Mozirju, Novoletno srečanje krajanov na trgu 

Vir: TIC Mozirje 2011a. 

V občini Mozirje ni enotnega programa prireditev, ki bi oglaševal dogajanje v kraju in bi bil 

namenjen skupni promociji občine. Treba bi bilo izdelati zloženko, v kateri bi bile prireditve 

podrobneje predstavljene in časovno opredeljene. 

3.2.2 Turistične prireditve 

Prireditev, ki v Mozirje privabi največ zabave željnih obiskovalcev, je Pustovanje. Ima dolgo 

tradicijo, saj prvi pisani viri govorijo, da so bili mozirski Pustnaki aktivni že okrog leta 1891. 

Karnevalski sprevod, v katerega je vključena vsaj ena ali celo več krajevnih zgodb iz 

preteklega leta, je postal eden ključnih elementov pustnega dogajanja (Klemenak 2011). 

Zaradi tega se pustni čas za mozirske Pustnake prične 11. novembra ob 11. uri in 11 minut. 

Takrat objavijo program pustovanja za prihodnje leto. Pustovanje se prične na debeli četrtek, 

ko se podelijo trške pravice. Vsako leto Pustnaki izberejo enega priseljenca, ki je s svojim 

delom pripomogel k razvoju Mozirja, in mu tako uradno priznajo, da je postal Mozirjan. 

Petek je dan, ko Pustnaki pripravijo veliko zabavo, rock prireditev za mladino. Sobotna velika 

»gala maškarada« se prične zvečer, ko v pustni prireditveni prostor prikoraka orkester »Boj se 

ga« in pooblasti ostale ansamble, da lahko za ta večer prevzamejo njegovo delo. Pustni veljaki 

izberejo najizvirnejšo masko in jo nato tudi nagradijo. V nedeljo se Pustnaki zberejo na 

mozirskem trgu in se odpeljejo na obhod trških meja; to pomeni obisk nekaterih naselij in 

domačij na obrobju mozirske občine. Ponedeljkovo »okol'ofiranje« s pustnim ansamblom 

poteka na trgu v Mozirju. Pustni torek je najpomembnejši dan celotnega pustovanja. Zgodaj 

zjutraj Pustnaki z budnico prebudijo vse Mozirjane. Ob 8. uri pustna vlada na občini Mozirje 

prevzame oblast. Ob 15. uri sledi tradicionalna karnevalska povorka, na kateri poleg 

domačinov sodelujejo tudi gostje iz tujine. Ob polnoči Pust umre in se začne pepelnica. Pusta 

pospremijo na Pekove Lave in ga zažgejo na grmadi. Zadnje dejanje je sedmina za aktivno 

sodelujoče Pustnake (Klemenak 2011). 

Poleg pustovanja vsako leto veliko obiskovalcev iz Slovenije in tujine privabi Mozirski gaj z 

razstavami, ki so prirejene letnemu času.  
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Pomlad v Mozirskem gaju (konec aprila) 

Konec aprila Mozirski gaj odpre svoja vrata v novo sezono. Poleg več sto tisoč cvetočih 

tulipanov, narcis, hijacint in ostalega uvoženega cvetja v parku predstavijo spomladansko 

cvetje tudi slovenske vrtnarije, in sicer mačehe, marjetice, spominčice itd. V tem času zaživijo 

tudi etnografski objekti, predstavijo se kmečke žene iz okoliških vasi s svojimi dobrotami. V 

Ljubotovem domu društvo za varstvo in vzgojo ptic Kalin iz Mozirja pripravi razstavo 

gojenih ptic, dogajanje popestrijo prodajalci etnografskih izdelkov iz raznih krajev Slovenije 

(EHD Mozirje 2011).  

Na parkirišču pred parkom je organiziran prodajno-razstavni sejem, kjer okoli 50 prodajalcev 

prodaja na urejenih stojnicah, za zabavo pa poskrbi tudi luna park.  

Prvomajsko prireditev si povprečno ob lepem vremenu ogleda med trideset in štirideset tisoč 

obiskovalcev (TIC Mozirje 2011a). 

Poletje skozi cvetje in Mednarodna razstava cvetja (junij, julij, avgust) 

Poletje skozi cvetje je prireditev Mozirskega gaja s slovenskimi vrtnarji. Vrtnarji na svojih 

vrtnarijah že od začetka leta vzgajajo najlepše cvetje in ga kombinirajo v čudovite nasade, s 

katerimi se na tej prireditvi predstavijo v Mozirskem gaju. 

Organizatorji želijo vrtnarjem na prireditvi vrniti informacijo o kakovosti njihovih izdelekov. 

Zato povabijo ocenjevalno komisijo, ki je sestavljena iz mednarodno priznanih strokovnjakov 

s tega področja, dopolnjujejo pa jo znane osebnosti iz javnega življenja. Prireditev popestrijo 

različne dodatne razstave, kot razstava malih živali, plazilcev in želv, gojenih ptic, kužkov, pa 

tudi kulinarična ponudba aktivov kmečkih žena iz okoliških krajev. Prireditev obišče okrog 

20 tisoč obiskovalcev (EHD Mozirje 2011). 

Razstava buč (konec septembra) 

Razstava v Mozirskem gaju je na sporedu že nekaj let, vendar jo želijo navezati na 

karnevalsko dogajanje v Mozirju, v to vključiti dogodke, povezane s pustovanjem in 

etnološkimi dogodki. Razstava v Mozirskem gaju traja okrog dvajset dni, obiskovalci pa 

lahko uživajo ob bučnih kulinaričnih dobrotah. V dneh razstave so na ogled različni izdelki, ki 

so povezani z bučami (olja, suhe bučnice za luščenje in golice, kompoti itd.). Za celotno 

razstavo, izdelavo kompozicij, pripravo jedi in uporabo za različne delavnice je treba pridelati 

in kupiti od dvanajst do petnajst ton buč. Na tej prireditvi organizatorji pričakujejo okoli deset 

tisoč obiskovalcev (EHD Mozirje 2011). 
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3.2.3 Nastanitvene zmogljivosti 

Mozirje ima pomembno tranzitno vlogo, saj skozi kraj poteka regionalna cesta Šentrupert – 

Logarska dolina. Leta 1990 je Mozirje dobilo obvoznico, kar je razbremenilo gost promet v 

jedru kraja. V letu 2001 je dobil kraj most čez Savinjo, ki povezuje območje Mozirje – Loke 

pri Mozirju, kar prispeva k večjemu številu obiskovalcev Mozirskega gaja. Velik problem v 

kraju predstavlja pomanjkanje parkirnih prostorov, razen izjem, kot so parkirišča pomembnih 

objektov. 

Infrastruktura, ki ponuja možnost nočitve v kraju, je dokaj pestra, saj so na razpolago tako 

hotel in apartmaji kot turistične kmetije, planinske in lovske koče. Zaradi spremenjenih 

interesov ljudi, denacionalizacijskih postopkov in izgube trga bivših jugoslovanskih republik 

je prišlo do vse manjših investicij v turistične kapacitete. V večini nastanitvenih obratov je 

oprema dotrajana, zastarela; obstoječi standardi teže zadovoljujejo potrebe in želje sedanjih 

gostov. 

Preglednica 2: Nočitvene zmogljivosti v občini Mozirje, 2011 

Naziv objekta / št. ležišč Hotel Apartma, 
zasebne sobe 

Planinske 
koče 

Lovske 
koče 

Turistične 
kmetije 

Hotel Benda 104     

Hotel Golte 114     
Apartmaji Napotnik   8    

Apartmaji Lovšin  18    
Apartma Neža  6    

Apartma Slemenšek  10    
Studio Jasa  10    

Apartma Janko  6    
Apartma Jakop  15    
Celeia, d. o. o.  10    

Gosteče  2    
Apartma Orel  10    
Mozirska koča   50   

Konečka (15); Verbučeva (10); 
Žlebska (10) 

   
35 

 

Goltnik (9); Korošec (18); Levc (12)     39 
Eko hiška     8 

Skupaj 218 95 50 35 47 

Vir: TIC Mozirje 2011b. 

Iz slike 1 lahko vidimo, da največji delež v nočitvenih zmogljivostih predstavljajo hoteli 

(49 %), sledijo apartmaji (21 %), turistične kmetije (11 %), planinske koče (11 %) in lovske 

koče (8 %). Pomemben delež predstavljajo turistične kmetije, saj so s svojimi 47 ležišči 
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pomembne za razvoj podeželskega turizma. Podatki, pridobljeni na TIC-u Mozirje, so bili 

preverjeni v maju 2011 in so korektni. Na TIC-u zatrjujejo, da se je v zadnjih letih število 

turističnih postelj povečalo, vendar tovrstnih podatkov pred letom 2005 niso sistematsko 

zbirali, zato niso uporabni. Pri turističnih zmogljivostih v občini prevladuje nizka raven 

kategorije objektov, zato mora občina nujno spodbujati investicije v obstoječe kapacitete za 

dvig kategorije objektov. Trenutna povprečna kategorija objektov je med 2 in 3 (zvezdici oz. 

jabolki), kar je bistveno premalo za izbrane ciljne skupine turistov.  

 

Slika 1: Struktura prenočitvenih zmogljivosti po vrstah objektov v letu 2011 

Vir: TIC Mozirje 2011b. 

3.2.4 Prireditvena infrastruktura 

Prireditvena infrastruktura je izjemnega pomena za izvedbo raznovrstnih prireditev, pri 

katerih kraj postane poznan tudi širši okolici. Glede na to, da imajo v Mozirju kar nekaj 

odmevnih turističnih prireditev, je tovrstna turistična infrastruktura nujno potrebna. Na žalost 

organizatorjev prireditev pa Mozirje ne razpolaga s tovrstno infrastrukturo, kar ima velike 

finančne posledice. V Mozirju imajo dva odprta prireditvena prostora (pred Mozirskim gajem 

in sejmišče) ter eno dvorano z 250 sedeži, kar pomeni, da morajo za vsako večjo prireditev 

najeti šotor, oder, stojnice, kar je povezano z zelo velikim finančnim vlaganjem. Nujno bi 

morali imeti svoj šotor za večje število obiskovalcev ali večnamensko dvorano. Prav tako bi 

potrebovali tudi prireditveni oder, stojnice ipd. Turistična signalizacija je dokaj dobro urejena, 

manjka pa dobra označitev informacijskih točk in oglasna mesta za reklamiranje karnevalskih 

in drugih prireditev (TIC Mozirje 2011a). 

3.2.5 Gostinska ponudba 

V občini Mozirje je gostinska ponudba obsežna, vendar premalo raznolika in s premalo 

kakovostno ponudbo. Istočasno v občini pogrešam gostinski obrat visoke kakovosti, ki bi 
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ponujal pristne domače specialitete. Prepogosto se dogaja, da se turisti po ogledu turističnih 

znamenitosti v občini prehranjujejo izven občinskih meja. 

Preglednica 3: Gostinska ponudba v občini Mozirje 

Ime Kraj Vrsta objekta Hrana Glasba 

Na Klancu Ljubija gostilna da občasno 

Pr Pek Mozirje kavarna in picerija da ne 

Majerhold Mozirje bar ne ne 

Kozorog Mozirje restavracija da sobote 

Oaza Mozirje bar ne ne 

Bar Grabenček Mozirje bar ne ne 

Tribuč Mozirje bar ne ne 

Bar Vera Mozirje bar ne ne 

Pepel Mozirje bar po naročilu ne 

Restavracija Gaj Mozirje restavracija da po naročilu 

Bar Dubaj Mozirje bar ne ne 

Ribič Mozirje bar ne občasno 

Vid Brezje gostilna da po naročilu 

Baza bar Šmihel bar ne občasno 

Golte Radegunda hotel da občasno 

Mozirska koča Radegunda planinska koča da po naročilu 

Melavc Tenis Ljubija bar ne ne 

Miš Maš Mozirje slaščičarna slaščičarna ne 

Polonca Mozirje slaščičarna slaščičarna ne 

Bar Val De Petrus Mozirje bar ne ne 

Bar Pentagon Mozirje bar ne ne 

Vir: TIC Mozirje 2010. 

3.2.6 Kulinarična ponudba 

Za občino Mozirje so značilne številne kulinarične specialitete. To so štruklji, žlinkrofi, 

žrebetina, tople kumare, firovž, mlečna juha, zabeljen kruh, špehova solata … Med njimi je 

najbolj znan zgornjesavinjski želodec in je eden redkih suhomesnatih izdelkov, ki se že več 

let ponaša z zaščitenim poreklom blaga (TIC Mozirje 2010).  

Zgornjesavinjski želodec je v občini Mozirje poznan kot prvovrstna kulinarična specialiteta, 

ki mu po domače rečemo kar želodec. Na področju Zgornje Savinjske doline ima geografsko 

zaščito, saj je tu predalpska klima, kjer je možno naravno sušenje. V ta namen je bilo 

ustanovljeno društvo Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca, ki enkrat letno v 
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maju organizira ocenjevanje te kulinarične specialitete. Želodec še danes v občini predstavlja 

eno pomembnih jedi na večjih prireditvah, ob praznikih, svatbah … Prav tako ga ljudje za 

velikonočne praznike nosijo k žegnu, večkrat kuhanega kot surovega. Zgornjesavinjski 

želodci so suhi nekje v maju in od takrat jih je mogoče najti v ponudbi, kjer imajo turistično 

kmetijo, ter na raznih domačih kmetijah v dolini. 

3.2.7 Športne aktivnosti v občini 

Občina Mozirje zaradi svoje odlične lokacije obiskovalcem ponuja veliko zanimivih športnih 

dejavnosti tako v poletnem času kot pozimi (Občina Mozirje 2011).  

– Smučanje 

Smučanje je mogoče na urejenih smučiščih RTC Golte, kamor goste popelje gondolska 

žičnica iz zaselka Žekovec. Smučanje je mogoče na petih lokacijah: Medvedjak, 

Smrekovec, Stari stani, Ročka in Morava. Poskrbljeno je tudi za smučarje tekače. 

– Jadralno padalstvo 

Poleg letenja z jadralnim padalom v tandemu za turiste pripravljajo tudi tečaje jadralnega 

padalstva.  

– Ježa konj in vožnja s kočijo 

Ježo in vožnjo s kočijami izvajajo na turistični kmetiji Levc v Lokah pri Mozirju.  

– Kolesarjenje 

Izposoja koles je mogoča na turistični kmetiji Korošec. Na relaciji Golte–Smrekovec–

Ljubija–Mozirje je urejena pot za gorsko kolesarjenje. Urejena je tudi kolesarska in peš 

pot ob reki Savinji med Mozirjem in Nazarjem.  

– Fitnes, savna, solarij 

Fitnes, savno in solarij ponujajo na turistični kmetiji Korošec v Ljubiji pri Mozirju. 

– Tenis  

Teniška igrišča so urejena v kraju Ljubija pri Mozirju (Melavc).  

– Fotolov, lov 

Fotografiranje živali v njihovem naravnem okolju je vrhunec doživljanja narave, vendar 

pa je brez usposobljenega vodnika fotolov največkrat neuspešen in škodljiv za naravno 

okolje. Lov poteka predvsem na visoko divjad. Izvajata ga lovski družini Mozirje in 

Rečica ob Savinji. 

– Športna igrišča na prostem in v dvorani 

V občini Mozirje je precej športnih igrišč na prostem; pomembna so za rekreacijo 

lokalnega prebivalstva. Na odbojkarskem igrišču v Mozirju Športno društvo Mozirje 

vsako leto organizira športno tekmovanje v odbojki na mivki. Odprta igrišča so kot 
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dodatna ponudba potencialno pomembna za stacionarne turiste. Poleg igrišč na prostem 

je v športni dvorani OŠ Mozirje možno izvajati rekreacijo v zimskem času.  

– Ribolov 

Ribolov je mogoč v porečju reke Savinje, še posebno zanimiv pa je ribolov v ribniku pred 

vhodom v Mozirski gaj. Z ribnikom upravlja Ribiška družina Mozirje, ki vsako leto 

prireja tudi številna tekmovanja. 

– Pohodništvo in planinarjenje 

Mozirje omogoča veliko lepih pohodniških in planinskih izletov. Najpomembnejša je 

planota Golte, ki ponuja veliko naravnih lepot. Najpogostejši cilj je Mozirska koča na 

Golički planini, od koder se je mogoče odpraviti na Boskovec (1587 m), Ojstri vrh 

(1584 m), Medvedjak (1563 m) in Smrekovec (1577 m). Iz planote Golte pa potekajo 

mnoge poti še na okoliške planote, kot so Komen, Smrekovec, Raduha ... Mimo Mozirja 

proti Dobrovljam in naprej proti Čreti in Menini poteka evropska pešpot E6.  

3.3 Nosilci turistične ponudbe v občini Mozirje 

Turistično društvo Mozirje in Turistično informacijski center Mozirje sta trenutno nosilca 

turistične ponudbe in organizatorja številnih odmevnejših prireditev. Javni zavod za turizem, 

kulturo, šport in mladino Mozirje, ki je z delom začel marca 2007, pa trenutno ne deluje več, 

ker obstaja samo še na papirju. V občini poleg Turističnega društva Mozirje in TIC-a trenutno 

delujejo še tri društva, ki v veliki meri prispevajo k turistični promociji občine. Ta društva so: 

− Etnološko hortikulturno društvo (EHD) Mozirski gaj, 

− društvo »Pust Mozirski« in 

− Turistično društvo Mlajevcev. 

Glede na to, da ima občina Mozirje zelo veliko društev, ki delujejo na raznolikih področjih, 

njihovo delovanje dostikrat ni usmerjeno v turizem oziroma njihovega delovanja ne 

vključujejo neposredno v turizem. Glede na to, da turizem postaja prednostna naloga 

gospodarskega razvoja v občini, bodo v bodoče tudi društva morala več prispevati k 

tovrstnemu razvoju, saj se jih namreč večina financira iz občinskega proračuna. Delovanje 

društev se torej premalo povezuje z delovanjem občine Mozirje.  

3.4 Delovanje turističnega društva Mozirje kot nosilca turistične ponudbe 

12. maja 1892 je bilo ustanovljeno prvo, takrat imenovano Tujsko-prometno in olepševalno 

društvo, in sicer z namenom polepšati trg in okolico. Kasneje se je preimenovalo v 

hortikulturno in nato v turistično društvo, ki je bilo vseskozi aktivno (Občina Mozirje 2011). 

Prvi predsednik društva po vojni je bil profesor Franjo Vajd. V letu 1960 je bilo Mozirje zelo 

znan turistični kraj v nekdanji Jugoslaviji. Leta 1978 je turistično društvo s prizadevnimi 
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vrtnarji ustanovilo Savinjski gaj, danes Mozirski gaj, čudovit botanični vrt, ki še danes 

nedvomno daje pečat in utrip kraju. 

Naloge turističnega društva (TD in TIC) so naslednje (Finkšt 2011): 

− Redno delovanje društva: 

− Turistično društvo Mozirje v okviru društvenih dejavnosti pripravlja prireditve,  

− sodeluje s TZ Zgornje Savinjske doline, 

− skrbi za čisto in urejeno okolje, 

− organizira čistilne akcije in 

− spodbuja turistični podmladek. 

− Organizacija turističnih prireditev: 

− Veseli december (prihod Božička, silvestrovanje ...), 

− Pust Mozirski  

− razstava cvetja v Mozirskem gaju in 

− sodelovanje pri ostalih prireditvah, katerih organizatorji so druga društva. 

− Ureditev članstva in spodbujanje članov: 

− organiziranje turističnih ekskurzij, 

− ustanavljanje mladinskih sekcij za turizem in 

− spodbujanje vseh društev, da delajo v korist kraja. 

− Urejanje kraja:  

− pomoč pri urejanju trškega jedra, 

− dogovori za urejevanje in vzdrževanje zelenic in cvetličnih gred, 

− prijavljanje na tekmovanje v akciji TZS za najlepši turistični kraj. 

− Sodelovanje z drugimi organizacijami: 

− sodelovanje v akcijah TD, TZS, LTO, 

− sodelovanje v akciji TZS: Moja dežela lepa in urejena, 

− pomoč in sodelovanje pri vseh turističnih prireditvah v občini Mozirje, 

− sodelovanje na vseh sejmih, kjer se lahko promovira občina, 

− sodelovanje pri promociji domače kulinarike in etnografije in 

− sodelovanje v društvu EHD Mozirski gaj. 

− Promocija kraja: 

− označevanje krajevnih, kulturnih in naravnih znamenitosti, 

− izdelovanje prospektov za Mozirje – ulični sistem, 

− označevanje uličnega sistema s tablami in 

− sodelovanje na turističnih sejmih, turističnih borzah po Sloveniji in tujini. 
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4 TURISTIČNO POVPRAŠEVANJE 

Statistični podatki in podatki, zbrani v turistično-informacijskem centru, nam pokažejo število 

turistov v občini Mozirje glede na strukturo gostov za določeno obdobje. Iz teh podatkov 

lahko ugotavljamo, zakaj je bilo v posameznih obdobjih več turistov in več prenočitev in kaj 

je vplivalo na padec števila gostov in zmanjšanje prenočitev. Pravilna razlaga in podrobna 

analiza teh podatkov nam omogočata, da lahko nadgradimo turistično ponudbo in povečamo 

uspešnost in učinkovitost celotnega turizma. 

Prihodi in nočitve turistov se iz leta v leto spreminjajo. V spodnjih preglednicah je podana 

primerjava med podatki od leta 2005 do leta 2010.  

Preglednica 4: Gibanje števila turistov in povprečna doba bivanja od leta 2005 do 2009 
(po stari metodologiji) 

 Prihodi turistov Nočitve Povprečna doba bivanja 
Leto skupaj domači tuji skupaj domači tuji skupaj domači tuji 

2005 1.680 323 1.357 3.980 664 3.316 2,4 2 2,4 

2006 2.234 282 1.952 5.504 736 4.768 2,5 2,5 2,5 

2007 3.316 1.198 2.118 13.003 2.731 10.272 4 2,3 4,9 

2008 1.701 1.065 636 4.662 3.111 1.551 2,8 3 2,5 

2009 2.594 1.254 1.340 6.114 3.610 2.504 2,4 2,9 1,9 

Vir: SURS 2010a. 

Če gledamo rezultate, dobljene po stari metodologiji, je bilo leta 2007 in leta 2009 največ 

prihodov turistov (skupno domačih in tujih), predvsem pa prevladujejo tuji gostje. Z ostalimi 

leti prihod tujih gostov iz leta v leto upada, raste pa število prihodov domačih gostov. 

Najmanjši obisk je bil leta 2005 (skupno 1.680 prihodov) in 2008 (skupno 1.701 prihodov), 

leta 2006 pa je prihod gostov bistveno narasel, predvsem pa je bil največji obisk tujih gostov.  

Nočitve turistov so bile največje leta 2007 (predvsem prevladujejo spet tuji gostje), najmanjše 

število nočitev pa je bilo leta 2005. Vendar pa tudi število nočitev domačih gostov iz leta v 

leto narašča, po letu 2007 pa nočitve tujih gostov konkretno padajo. 

Preglednica 5: Gibanje števila turistov in povprečna doba bivanja od leta 2008 do 2010 
(po novi metodologiji od leta 2009) 

 Prihodi turistov Nočitve Povprečna doba bivanja 
Leto skupaj domači tuji skupaj domači tuji skupaj domači tuji 

2008 3.857 1.664 2.193 14.344 4.234 10.110 3,7 2,5 4,6 

2009 3.771 1.775 1.996 9.120 4.732 4.388 2,4 2,6 2,2 

2010 2.486 1.811 675 7.327 5.085 2.242 3 2,8 3,3 

Vir: SURS 2010a. 

Če gledamo rezultate, dobljene po novi metodologiji, je bilo leta 2008 in leta 2009 največ 

prihodov turistov (skupno domačih in tujih), predvsem pa prevladujejo tuji gostje. Najmanjši 
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obisk je bil dosežen leta 2010 (skupno 2.486 prihodov). Največ nočitev turistov so bilo leta 

2008 (predvsem prevladujejo spet tuji gostje), najmanj nočitev pa je bilo leta 2010.  

Razlogov za prenovo raziskovanja, ki so privedli do razlik med staro in novo metodologijo, je 

bilo več: izboljšanje kakovosti podatkov, vključitev novih statističnih orodij, metod in znanj, 

prilagajanja novi evropski uredbi s področja statistike turizma, razbremenitev poročevalskih 

enot ter tehnična prenova raziskovanja. 

Glavne metodološke in tehnične spremembe med staro in novo metodologijo so naslednje 

(SURS 2010b):  

− Vzpostavitev vzorčnega okvira, katerega osnova je Poslovni register Slovenije. 

Oblikovana so bila natančna merila za izbiro enot iz vzorčnega okvira. Kot vir za 

izdelavo vzorčnega registra se uporabljata po novem še register nepremičnin in 

elektronska evidenca kategorizacijskih listov, predvsem takrat, ko dosegata dovolj veliko 

stopnjo kakovosti. Kakovost vzorčnega okvira se sedaj dodatno preverja tudi z nekaterimi 

viri (seznami turističnih objektov, s katerimi razpolagajo občine, lokalne turistične 

organizacije, turistično-informacijski centri, Planinska zveza Slovenije, Združenje 

turističnih kmetij ipd.). 

− Uvedena je bila metoda vnosa podatkov (vstavljanje manjkajočih vrednosti). Enotam, ki 

podatkov niso pravočasno sporočile, se sedaj podatke oceni z ustreznimi statističnimi 

metodami. Pri tem se uporabi podatke teh enot iz preteklih obdobij in podatke podobnih 

enot, ki so odgovorile v opazovanem obdobju. 

− Uveden je bil prag pri mesečnem zajemanju podatkov. V mesečnih podatkih o 

turističnem prometu niso zajete enote pod pragom (enote, ki imajo manj kot deset stalnih 

ležišč), vendar samo pri naslednjih vrstah nastanitvenih objektov: oddajanje sob v najem, 

prenočišča, turistične kmetije ter delavski počitniški domovi in stanovanja. Razlogi za 

uvedbo praga so: vse večja obremenjenost poročevalskih enot z izpolnjevanjem raznih 

vprašalnikov, večja finančna in časovna obremenitev Statističnega urada Republike 

Slovenije zaradi večjega števila dodanih poročevalskih enot, sledenje strategiji Vlade RS 

glede odprave administrativnih ovir, prilagajanje evropski uredbi s področja statistike 

turizma, ki tudi predvideva uvedbo praga. 

− Staro klasifikacijo vrste krajev je nadomestila nova, ki je bila oblikovana na osnovi občin, 

saj te v veliki večini primerov predstavljajo s turističnega vidika homogene, zaključene 

enote. 

− Nastala je sprememba pri razvrstitvi turističnih nastanitvenih objektov glede na vrsto in 

kategorizacijo. Statistični urad objavlja podatke o turističnem prometu in nastanitvenih 

zmogljivostih na agregatni ravni (Slovenija) podrobno po posameznih vrstah 

nastanitvenih objektov. Pri objavi mesečnih bolj podrobnih podatkov na ravni regij in 

občin pa se ti po vrstah nastanitvenih objektov izkazujejo združeno v naslednje 

kategorije:  

− hotel in podobni objekti (motel, penzion, gostišča in prenočišča), 
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− kampi, 

− drugi nastanitveni objekti (zajemajo apartmajska in počitniška naselja, turistične 

kmetije z nastanitvijo, zasebne sobe, apartmaje in hiše, planinske domove in koče, 

delavske počitniške domove in apartmaje, mladinske hotele, otroške in mladinske 

počitniške domove, druge nastanitvene objekte, začasne nastanitvene objekte in 

marine). 

Zaradi večjega povpraševanja uporabnikov je bila klasifikacija vrste nastanitvenih 

objektov dodatno dopolnjena z vrsto objekta »mladinski hoteli«.  

− Tehnične spremembe se nanašajo na oblikovno prenovo vprašalnika, ki je sedaj bolj 

pregleden in z bolj jasnimi navodili za izpolnjevanje. Izboljšana je bila tudi izterjava 

poročevalskih enot (večkratna in časovno bolj pospešena). V sklopu prenove raziskovanja 

je bila spremenjena tudi objava podatkov. Iz raziskovanja po stari in novi metodologiji 

primerjava števila prenočitev turistov kaže popolnoma usklajeno gibanje po obeh 

metodologijah.  
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5 SWOT ANALIZA 

Z analizo notranjega okolja so predstavljene prednosti in slabosti občine Mozirje kot 

turistične destinacije, ki zajemajo predvsem zaposlene v turistični dejavnosti, kakovost 

njihovih storitev, oglaševanje turističnih produktov in turizma regije, imidž regije, splošno 

infrastrukturo, zmogljivost nastanitvenih in prehrambenih objektov ter naravne, kulturne in 

druge privlačnosti. Na osnovi te analize notranjega okolja je analizirano še zunanje okolje, in 

sicer so iz prednosti in slabosti regije izpeljane priložnosti in nevarnosti, ki se obetajo regiji 

pri nadaljnjem razvoju. 

Z analizo zunanjega okolja so predstavljene priložnosti in nevarnosti občine Mozirje, ki se 

nanašajo predvsem na konkurenco, agresivnost konkurentov, potencialne konkurente, 

napovedano rast povpraševanja, sezonska nihanja, podnebne značilnosti ter politično 

situacijo. Priložnosti se delno nanašajo na predhodno analizirane prednosti občine, nevarnosti 

pa predvsem na možne zaplete ob uresničevanju priložnosti. 

Preglednica 6: SWOT analiza 

Prednosti Slabosti 
- ugodna geografska lega in ugodno podnebje, 

razčlenjen relief, 

- čisto, ohranjeno okolje kot osnova za 
sonaraven razvoj; urejeno okolje,  

- etnografsko bogastvo, legende, zgodbe, 

- dve uveljavljeni turistični atrakciji (Mozirski 
gaj, Golte),  

- možnost razvoja turizma skozi celotno sezono 
(Savinja, Golte, Mozirski gaj), 

- dobri začetki razvoja podeželskega turizma 
(Loke pri Mozirju) – že obstoječa 
infrastruktura na podeželju, 

- aktivne počitnice v neokrnjeni naravi, 

- kolesarske in pohodniške poti (E6 evropska 
pešpot),  

- bližina drugih turističnih destinacij (Logarska 
dolina) in večjih mest, 

- precej proste delovne sile, ki bi se lahko 
priučila ali prekvalificirala za delo v turizmu, 

- aktivno sodelovanje občine v oblikovanju 
Mozirja kot turistične destinacije, 

- številne že uveljavljene prireditve (Mozirski 
gaj, Pust Mozirski …), 

- aktivno sodelovanje v SA-ŠA regiji in s tem 
izdelovanje atraktivnih turističnih programov, 
uvrstitev v zaokroženo turistično območje 
»Od Rinke do Sotle«. 

- preskromna razpoznavnost destinacije,  

- ni opredeljen glavni organizator celotne 
turistične ponudbe, 

- slabo sodelovanje med nosilci turistične 
ponudbe,  

- pomanjkanje specifičnih znanj, informacij, 
stimulacij,  

- pomanjkanje pravih idej, kapitala in 
usposobljenost kadrov,  

- odseljevanje ljudi (mladih, izobraženih), 

- premalo vlaganja v turistične produkte, kadre, 
inovativne projekte ter obnovo obstoječih 
turističnih kapacitet, 

- preskromno vzpodbujanje mlajših za 
pozitivno dojemanje turizma (dopolnilni 
krožki v šolah, tekmovanja, delavnice), 

- zaostajanje za sodobnimi standardi kvalitete 
turističnih storitev (kategorizacija, slaba 
ponudba), 

- pomanjkanje kvalitetnih nastanitvenih 
kapacitet in slab izkoristek obstoječih,  

- premalo možnosti za rekreacijo v zaprtih 
prostorih, 

- ni avtohtonega spominka, slabo znanje tujih 
jezikov, 

- neenakomeren razvoj destinacije  

- pomanjkanje informacij za turiste.  
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Preglednica 6 – nadaljevanje 

Priložnosti Nevarnosti 
- možnost razvoja raznovrstnega turizma 

(podeželski, aktivni, doživljajski, 
adrenalinski, rekreacijski …), 

- možnost razvoja eko-turizma,  

- nove turistične povezave z ostalimi občinami 
v Zgornji Savinjski dolini, celotno Savinjsko 
statistično regijo in sosednjo Avstrijo, 

- možnost razvoja turizma skozi celotno 
sezono, 

- pridobivanje razvojnih finančnih sredstev iz 
EU, 

- delna preobrazba izletniškega v stacionarni 
turizem, 

- razvoj tematskih poti in ponudbe na temelju 
legend, zgodb v tujih jezikih in njihova 
uporaba pri razvoju spominkov in izdelkov, 
značilnih za destinacijo Mozirje, 

- možnost oblikovanja aktivnih turističnih 
programov za različno zahtevne kupce in 
starostne skupine, 

- motiviranje brezposelnih za iskanje novih 
zaposlitvenih priložnosti na podlagi 
ugotovljenih razvojnih možnosti v turizmu, 

- vzpostavitev organizacije za razvoj in trženje 
turistične ponudbe. 

- nevlaganje ali preskromno investiranje v 
kadre ob povečanih investicijah v 
infrastrukturo in pomanjkanje ustreznih 
kadrov za nove zaposlitve v turistični 
dejavnosti, 

- pomanjkanje finančnih virov za investiranje v 
turizem; na državnih razpisih uspevajo le 
velika že uveljavljena podjetja,  

- nenaklonjenost finančnih institucij razvoju 
manjših podjetnikov (družinskih hotelov, 
penzionov ...), 

- daljše sezonske spremembe vremena (»zelene 
zime« …), 

- intenzivnejši razvoj ponudnikov v vzhodni in 
južni Evropi (vse ugodnejši aranžmaji in 
letalske karte za tujino), 

- prevelika obremenitev okolja zaradi 
(pre)intenzivnega razvoja turizma (nevarnost 
razvoja množičnega turizma), 

- opustitev skrbi za izboljšanje prenočitvenih 
kapacitet in neurejenost dostopnosti do 
smučišča ter 

- zaraščanje pokrajine zaradi opustitve 
kmetijske dejavnosti. 

 

Občina ima zelo malo ustreznih podatkov o zmogljivosti prenočitvenih kapacitet, njihovi 

kategoriji objektov, prihodih turistov in nočitvah ter dolžini bivanja turistov. Prav tako nima 

podatkov o strukturi gostov po državah, spolu ... Občina se mora nujno lotiti preglednega 

načina zbiranja podatkov in vodenja statistike, saj je to izhodišče za planiranje turizma v 

prihodnje. Smiselno je, da občina nekoliko poveča investicije na področju turizma, saj bi se 

tako dolgoročno obrestovala tudi vlaganja v nove turistične produkte, kadre, inovativne 

projekte ter obnovo že obstoječih namestitvenih objektov in druge turistične infrastrukture.  

Vsi ponudniki nočitvenih kapacitet nimajo urejenih kategorizacij, kar prav gotovo ne vpliva 

pozitivno na razvoj turizma. 

Organizacije, informacijski centri in društva delujejo nekoliko preveč individualno. 

Sodelovanje bi pripomoglo k organiziranemu in dolgoročno planiranemu razvoju turizma v 

občini ter nadalje k skupnemu, enotnemu trženju turistične destinacije. 

Občina Mozirje ima glede na svoje naravne dobrine in ohranjeno naravno okolje dobro 

osnovo za vzpostavitev in oblikovanje specializirane turistične ponudbe, skladne z naravnim 
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okoljem. Geografske značilnosti občine, njene naravne dobrine in ohranjena kulturna 

dediščina so prednosti, ob katerih sonaraven trajnostni razvoj turizma pomeni prihodnost in 

izziv občine. Eno izmed glavnih prednosti občine pa predstavlja že izoblikovana izjemno 

pestra in raznolika turistična ponudba, ki pa jo je treba izboljšati in dopolniti. 

Območje občine je urejeno (enoten sistem označevanja tabel), označena so naselja, kmetije, 

kulturni spomeniki in druge zanimivosti; domačije in turistični objekti so skrbno vzdrževani 

in okrašeni z rožami.  

Eden od vzrokov za slabo zasedenost prenočitvenih kapacitet je zagotovo pomanjkanje 

motiva za prihod gostov in preslaba informiranost o ponudbi, saj primanjkuje dobrih 

predstavitvenih materialov o občini in njeni celoviti ponudbi (ločeno hotelska prenočišča, 

turistične kmetije, gostišča, naravne vrednote, kulturne znamenitosti …). 

Z razvojem turizma v občini bi se odpirala nova delovna mesta, kar bi posledično spodbudilo 

krajane občine Mozirje, da se ne bi odseljevali. 
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6 RAZVOJNA USMERITEV TURIZMA V OBČINI MOZIRJE 

6.1 Glavne razvojne usmeritve turizma v občini Mozirje  

Strateška vizija dolgoročnega razvoja turistične destinacije občine Mozirje mora vključevati 

izzive in spremembe, ki jih prinaša globalizacija, temeljiti na mednarodni prepoznavnosti, 

konkurenčnosti ponudbe, urejenosti okolja in trajnostnem razvoju (Občina Mozirje 2006). 

Turistična destinacija občina Mozirje bo postala bolj mednarodno prepoznavna predgorska 

turistična destinacija, umeščena v privlačni predalpski pokrajini. Še bolj se bo uveljavila kot 

vhodna postaja v zaokroženo turistično območje Zgornje Savinjske doline. Dinamična in 

zanimiva bo nudila gostom nepozabna doživetja in sprostitev, v dotiku s pravljično belimi in 

zelenimi vrednotami narave, v objemu gostoljubnih in zadovoljnih ljudi ter pristnosti kraja.  

Ključni atributi opredeljene vizije so: 

− izjemne naravne dobrine, 

− urejenost okolja ter skupne komunalne infrastrukture in opreme kraja, 

− potenciali znanja, usposobljenosti in podjetniške inovativnosti ljudi, 

− medsebojna povezanost in sodelovanje turističnih ponudnikov, javnega, zasebnega in 

civilnega sektorja, 

− vzpostavljena in urejena turistična infrastruktura,  

− oblikovani programi in ponudba, ki je tesno povezana z vzpostavljeno in urejeno 

turistično infrastrukturo, ter  

− ustrezna razvitost podpornih storitev in drugih dejavnosti (trgovina, prevozi, banke …). 

V občini Mozirje je zaradi lege, podnebja, naravnih dobrin in raznolikosti turistične ponudbe 

mogoče razvijati turizem skozi vse leto. Poletni čas ponuja turistom nešteto možnosti za 

počitniški turizem ob reki Savinji in v okoliških hribih. Reka Savinja, ki je ob svojem 

zgornjem toku čistejša, je primerna za kopanje, predvsem za tiste, ki si radi privoščijo kopanje 

v hladni vodi. 

V pomladnih mesecih se z odprtjem Mozirskega gaja odprejo možnosti za oblikovanje in 

ponudbo dodatnih turističnih proizvodov v bližini Mozirskega gaja, ki bi tako zapolnili že 

obstoječo turistično ponudbo. Priložnost je v vključevanju turističnih kmetij, kjer bi se gostje 

namestili in bi tako imeli več časa za ogled naravnih in kulturnih znamenitosti v bližini 

Mozirja, hkrati pa bi neposredno povečali tudi povprečno dobo bivanja v mozirski občini. 

Dosedanji razvoj turizma v občini se je ravnal po predlaganih zvrsteh turizma, a jih je mogoče 

dopolniti. Predlagana je povsem nova zvrst, in sicer eko turizem, ki na preučevanem območju 

do sedaj še ni uveljavljen. 
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Treba bi bilo spodbujati razvoj eko turizma (eko vas): Golte z naravnim parkom Alpinetum, 

naselje Šmihel nad Mozirjem, Mozirski gaj z etnografskimi objekti kot zaokrožena turistična 

destinacija z uveljavljanjem ohranjanja naravne in kulturne dediščine z zdravim načinom 

življenja skozi turizem. Oblikovali bi eko vas, ki bi predstavljala turistični produkt, ki temelji 

na varstvu okolja, revitalizaciji obstoječih spomenikov kulturne dediščine in ohranjanju ter 

razvoju podeželja. Obstoječe turistične kmetije bi z osnovno ponudbo, tj. lepo naravo, 

domačo hrano in pijačo, nadgrajevale svojo trenutno ponudbo z dodatnimi programi, kot so 

wellness, animacije za otroke, bazeni, športna igrišča ipd. Sodelovati morajo s 

komplementarno ponudbo v celotni občini Mozirje (smučišče Golte, Mozirski gaj, naravne in 

kulturne znamenitosti), tako da svojim gostom nudijo zaokroženo in strnjeno celoto turističnih 

storitev, doživetja in sprostitev. Turistične kmetije bi se usmerjale v bio pridelavo hrane. 

Oblikovati je treba nove produkte (bio produkti, prenočišča, turistične ceste in poti, 

kulinarika, izobraževanja, dogodki …), saj ti predstavljajo hitro rast nove gospodarske 

dejavnosti z neposrednimi pozitivnimi socialno-ekonomskimi učinki (nove zaposlitve, rast 

dohodka, večja konkurenčnost …). 

6.1.1 Eko in podeželski turizem kot možnost razvojne usmeritve občine Mozirje 

Eko turizem pomeni potovanja v naravna območja oziroma obliko turizma, ki odgovorno 

varuje naravo in spodbuja blaginjo lokalnega prebivalstva. To so potovanja v naravna, 

občutljiva, pristna, umaknjena in ponavadi varovana območja, ki poskušajo čim manj vplivati 

na okolje. Eko turizem pomaga ozaveščati in izobraževati popotnika, daje konkretno finančno 

osnovo za pomoč pri ohranjanju naravnega okolja, neposredno pomaga h gospodarskemu 

razvoju in povečanju politične moči lokalnih skupnosti (Puklavec 2009). 

Turizem na kmetijah ima v Sloveniji dolgo tradicijo in je danes vsekakor najpomembnejša 

dopolnilna dejavnost na kmetijah. Približno 10 % kmetij v občini Mozirje se ukvarja z 

dopolnilnimi dejavnostmi. V ospredju so dejavnosti, povezane s kmetijsko in gozdno 

mehanizacijo, pomemben delež pa predstavlja tudi turizem na kmetiji. 

Osnovni pogoji za razvoj turizma na kmetiji so naslednji (Upravna enota Mozirje 1998): 

− naravni pogoji: kulturna pokrajina, topografski značaj, ugodna klima, naravne, 

zgodovinske in etnološke značilnosti, 

− rekreativni pogoji: možnost svobodnega gibanja, krajših izletov, sodelovanja pri kmečkih 

opravilih, razne športne aktivnosti …, 

− prometna dostopnost in komunikacijska povezanost, 

− stanovanjsko-komunalni pogoji: bivalni, sanitarni in spalni prostori morajo biti urejeni v 

skladu s pravilnikom in v skladu s kmečko arhitekturo, 

− kulturna raven prebivalstva, predvsem domačinov, ki sprejemajo goste v svoje domove, 

− dobra organizacija pospeševalne in propagandne službe, 
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− pomembna je možnost dveh sezon, poletne in zimske, kjer je mogoče računati na 

zanesljive snežne padavine, kjer so za zimske športe ustrezni tereni, 

− bližina storitvenih dejavnosti, 

− bližina virov gostov, to je turističnih središč in turističnih poti ter 

− ugodna kreditna in davčna politika. 

Glede na to, da je večini pogojev v celoti ali vsaj delno zadoščeno, ima občina Mozirje velike 

možnosti prav v razvoju podeželskega turizma in delovanju turističnih kmetij. V občini 

Mozirje je že registriranih več turističnih kmetij (Levc, Korošec, Goltnik …). 

Mozirje ima vsekakor največjo perspektivo v turizmu, največji kapital pa je naravno okolje. 

Zadnja leta se je v Sloveniji večinoma razvijal množični turizem, medtem ko se danes vse bolj 

opredeljuje »eko turizem«. Temelji na namestitvi in drugi turistični ponudbi v ohranjenem 

naravnem okolju. V občini Mozirje je priložnost za razvoj turizma v tej smeri, saj ta temelji 

na vrednotah, kot so: neokrnjeno naravno okolje, alternativni viri energije, ekološka gradnja 

in opremljanje objektov, eko kmetijstvo. 

V tej smeri bi lahko razvijali tudi občino Mozirje: povezava med krajinskim parkom Golte, 

naseljem Šmihel nad Mozirjem, Mozirskim gajem z etnografskimi objekti, ki bi potencialno 

pomenilo zaokroženo turistično destinacijo z uveljavljanjem ohranjanja naravne in kulturne 

dediščine in z zdravim načinom življenja skozi turizem. V okviru te usmeritve bi se občina 

Mozirje povezala z Inštitutom za trajnostni razvoj turizma, z Združenjem turističnih kmetij 

Slovenije, s Turistično zvezo Slovenije, z Ministrstvom za gospodarstvo ter podobnimi 

ustanovami. 

6.1.2 Eko vas kot nov turistični produkt 

Eko vas predstavlja geografsko tipično urejeno naselje podeželske krajine z vsemi elementi, 

potrebnimi za razvoj ekološkega, okolju prijaznega turizma. Obiskovalcu na manjšem 

geografsko zaokroženem območju ponuja številne možnosti za preživljanje prostega časa: 

doživljanje neokrnjene podeželske pokrajine, spoznavanje kulturne dediščine pokrajine, 

spoznavanje ljudskih šeg in običajev ter načina življenja ljudi nekoč in danes, gurmanske 

užitke ob pestri in raznoliki gostinski ponudbi, ki vključuje ponudbo domačih jedi in pijač. 

Pri oblikovanju turističnega produkta »eko vas« bi bilo treba vključiti številne elemente 

turistične ponudbe, ki so v občini Mozirje že prisotni, kot so: 

− turistične/izletniške kmetije, 

− ponudnike eko pridelkov na kmetiji, 

− elemente naravne dediščine, 

− elemente kulturne dediščine – stare šole, kmečke hrame, kašče, kmečke kozolce, sakralne 

spomenike …, 
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− ponudbo tematskih poti, pešpoti, kolesarskih poti …, 

− organizacijo prireditev. 

K sodelovanju pa je treba pritegniti tudi različna društva, ki so na tak ali drugačen način 

povezana s tradicijo pokrajine (društva kmečkih žena, sadjarjev, vrtnarjev, kulturna in 

turistična društva …). 

V Mozirju bi lahko razvili eko turizem skozi moto »zaščita okolja, gozdov, ptic in gorskega 

sveta«. Razvili bi ga v hribovitem delu v Šmihelu nad Mozirjem, kjer se nahaja planinska 

koča ali kakšna vaška hiša oziroma turistična kmetija in bi osredotočili ponudbo na pastirstvo 

(večer s pastirji na planini ob ognju, šaljivih igrah, peki krompirja in drugih pastirskih jedeh). 

Uredili bi ovčarske hiše, kamor bi namestili goste. Na tak način bi turisti spoznavali skrb za 

živali in rastlinstvo, pomagali bi pripravljati domače jedi, sodelovali bi pri izdelavi ovčarskih 

sirov. To bi lahko sovpadalo s prireditvijo »Ovčarski sejem«, ki jo vsako leto v avgustu 

priredijo domačini. Turisti bi imeli možnost ogleda divjih živali in zaščitenih ptic ter obhod 

planin in Alpinetuma z možnostjo ogleda bližnjih kraških jam. Lahko bi organizirali 

predavanja na temo zdravilnih zelišč. Na lokaciji, kjer bi bila eko vas, bi prenesli »kozolce za 

seno« in bi lahko uredili muzej na prostem, kjer bi organizirali večerne zabave za turiste. 

Za vizijo razvojnega programa eko turizma je predlagan naslednji moto: Šmihel – ohranjanje 

tradicionalnega načina življenja s čudovitim naravnim okoljem, z zaledjem parka alpskega 

cvetja Alpinetum. Razpoznavni znak Šmihela je vsekakor ovca zaradi zelo dolge ovčarske 

tradicije. Spominki bi lahko bili naslednji: pastirska palica, piščalka, ovčka, posteljnina iz 

ovčje volne, ovčje kože, zdravilni vzglavniki (razna zdravilna zelišča), razni pleteni, kvačkani 

izdelki in ročno poslikani prti. 

6.2 Izboljšanje in dopolnitev obstoječih turističnih programov 

Na Turistično informativnem centru v Mozirje so oblikovali nekaj primerov izletov. Programe 

sem dopolnila, nekateri pa so povsem novi. Pri oblikovanju turističnih programov je 

upoštevana kompleksnost turistične ponudbe v občini Mozirje. Pri posameznih možnostih so 

navedeni samo nazivi ogledov oziroma aktivnosti, ob koncu pa je tudi nekaj primerov 

»pravih« turističnih programov. Programi so primerni za različne skupine turistov glede na 

njihove želje in potrebe. 

6.2.1 Enodnevni izleti (aktivnosti) v občini Mozirje 

Prvi primer: 

− Mozirski gaj, 

− sprehod do mozirskega trga (ogled trških stavb), 

− cerkev sv. Jurija, 
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− ogled zbirke Mozirje in Mozirjani, 

− sledi prevoz do vasice Žekovec, 

− prevoz z gondolsko žičnico na planoto Golte, 

− ogled alpskega vrta Alpinetum in  

− kosilo na Golteh ali v gostilni Vid in podobno. 

V tem primeru manjka prigrizek na eni od turističnih kmetij, ki ponuja pristno domačo hrano 

in pijačo. V ta program bi lahko vključili multivizijsko predstavitev občine. 

Drugi primer: 

− ogled Mozirskega gaja, 

− sprehod po mozirskem trgu, 

− ogled cerkve sv. Jurija, 

− ogled zbirke Aleksandra Videčnika, 

− ogled zbirke Mozirje skozi čas, 

− prevoz do Nazarij, 

− ogled gradu Vrbovec – Muzej gozdarstva in lesarstva, 

− vožnja mimo Rečice ob Savinji (Tavčarjev dvor in sramotilni kamen), 

− kosilo v gostišču Atelšek v neposredni bližini Rečice, 

− postanek v Športnem centru Prodnik (predstavitev kajakaštva in možnost plavanja) ter 

− ogled cerkve sv. Frančiška Ksaverija v Radmirju. 

Zgoraj navedeni program se lahko poimenuje »Po poteh kulture in naravnih znamenitosti« ali 

»Po poti zgodovine Mozirja z okolico«, kamor bi vključili še možen ogled izdelave izdelkov 

domače obrti. 

Tretji primer – enodnevni izlet za otroke in mladino: 

− ogled Mozirskega gaja (v poletnem času) in piknik v naravi s športnimi zabavnimi igrami 

(Gozdna šola), 

− ogled izdelovanja izdelkov umetnostne obrti (sami poskusijo izdelat kak izdelek, ki ga 

lahko odnesejo domov), 

− izlet z gondolo na Golte (v zimskem času organizirane igre na snegu), v letnem času pa 

ogled Alpinetuma (kosilo na Golteh), 

− malica na kmečkem turizmu in ogled Brinovčega mlina,  

− obisk adrenalinskega parka (še ne obstaja), 

− vodne igre na reki Savinji in 

− gorska učna pot. 

Četrti primer: poldnevni izlet s konji, Turistična kmetija Levec v Lokah pri Mozirju, prosto 

jezdenje. 
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Peti primer: doživite adrenalin v Mozirju (nekaj predlogov vseh aktivnosti, ki pa jih zaradi 

pomanjkanja infrastrukture še ni moč izvajati): 

− spust z motornimi zmaji, 

− obisk »bodočega adrenalinskega parka« (projekt še ni v izdelavi), 

− piknik v naravi v poletnem času in v zimskem času kosilo na enem od turističnih 

objektov (Golte, Hotel Benda, Turistična kmetija Levc ali Korošec, Gostišče Vid), 

− rafting in kajakaštvo na reki Savinji v športnem centru Prodnik v Radmirju, 

− paintball (treba je pridobiti investitorja, trenutno ta aktivnost ni možna), 

− plezanje, 

− vožnja z motornimi sanmi (določiti območje – verjetno Golte), 

− nočna smuka (še ni možna), 

− lokostrelstvo in 

− lov na živali – v kolikor je dopustno, če bi se usmerili v eko vasi. 

Šesti primer – s kolesom na Golte: 

− prevoz z nihalko na Golte, 

− po poteh kolesarskega parka na smučišču Medvedjak (z zgornje postaje nihalke do 

Žekovca, z Mozirske planine v Mozirje, Ljubno in Smrekovec ter povezava kolesarskih 

poti s kolesarskim centrom v Logarski dolini in Črni, 

− postanek na kakšni turistični kmetiji in na Golteh za podkrepitev. 

Kolesarske poti že obstajajo, vendar niso primerno označene. Načrt kolesarskih poti je na 

TIC-u Mozirje, a še čaka na dokončno realizacijo. 

Pohodništvo (na Smrekovec, Raduho, Komen, Menino, Travnik). Markirane so pohodniško-

planinske poti na Dobrovljah in Golteh (E6). 

Za pospeševanje obiska enodnevnih izletnikov obstaja možnost predprodaje smučarskih kart 

na Golteh po ugodnejši ceni za domačine (prebivalce občine Mozirje in sosednjih občin), 

otroke, študente in upokojence. Tako bi reševali problem manj obiskanih dni (smučišče Golte, 

Mozirski gaj …). 

Omenjene programe bi izvajal TIC Mozirje. Tovrstno delo bi moralo opravljati usposobljeno 

osebje – imeti morajo licenco za turističnega vodnika, kar pomeni, da morajo govoriti tuje 

jezike in poznati lokacijo vodenja.  
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6.2.2 Primer večdnevnega programa z vključitvijo turističnih zanimivosti v okolici občine 

Mozirje 

Kot večdnevni program bivanja v občini Mozirje navajam naslednji program: 

− ogled Mozirskega gaja in mozirskega trga, muzejske zbirke Mozirje in Mozirjani, kosilo 

v gostilni Vid ali na Golteh, vzpon na Golte z nihalko, ogled Alpinetuma, večerja, nočitev 

v hotelu Benda ali na Golteh; 

− zajtrk v hotelu ali na eni od turističnih kmetij (Levc), ogled Muzeja Vrbovec, ogled 

samostanske knjižnice v Nazarjah, Veniše – kosilo, vožnja do Gornjega Grada in ogled 

kulturnih znamenitosti Gornjega Grada (katedrala in štekl), večerja, nočitev; 

− zajtrk, ogled premogovnika Velenje in kopanje v Termah Topolšica, kosilo ali ogled jame 

Pekel in Rimske nekropole v Šempetru in kopanje v termah Topolšica/Dobrna, večerja, 

nočitev; 

− zajtrk, ogled Muzeja splavarstva in Sv. Frančiška Ksaverija z mašnimi plašči, namestitev 

v Logarski dolini, kosilo, multivizija Solčavskega, večerja, nočitev; 

− zajtrk, spoznavanje Logarske doline, gozdna učna pot, kosilo, slap Rinka, vzpon na 

Okrešelj, večerja, nočitev; 

− zajtrk, panoramska cesta, Snežna jama, vzpon na Raduho, večerja, nočitev; 

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

Pomanjkljivost tega programa je, da se morajo turisti seliti iz enega hotela v drug hotel, kar je 

zagotovo moteče. Programi se morajo sčasoma dopolnjevati oziroma je treba izločiti nekatere 

izlete iz ponudbe, saj se bo tudi turistična ponudba v občini in bližnji okolici spreminjala. 

Programe bo treba prilagoditi potrebam in zahtevam ciljnih skupin, ki bodo prihajale na 

turistično destinacijo občine Mozirje. Spremljati je treba trend turističnih potovanj, 

povpraševanj v prihodnosti. 

6.2.3 Primeri programov za naselje Šmihel nad Mozirjem (potencialno območje razvoja 

eko turizma) 

V nadaljevanju bom predstavila nekaj predlaganih turističnih aranžmajev na območju Šmihela 

– Šmihel malo drugače – predlog pustolovsko avanturističnih programov. 

Enodnevni izlet v Šmihel 

Prihod v Šmihel. Najprej obisk pastirske koče, kjer goste pričaka dobrodošlica z ovčjim 

sirom. Sledi nakup spominkov in daril v pastirski koči (še treba oblikovati pravi spominek). V 

spremstvu pastirja odhod na eno izmed planin. Večji del dneva gostje preživijo na planini v 

družbi pastirjev, ovc in jagenjčkov. Na planini jim postrežejo s pojedino iz jagnjetine. V 

pripravah sodelujejo tudi gostje, ki se lahko pomerijo v različnih spretnostih (razna pastirska 
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opravila), pastirski izpit in krst novega pastirja. Nagrada: pastirsko žezlo. V poznih 

popoldanskih urah vrnitev na eno izmed turističnih kmetij. Poročanje gospodarju o stanju na 

planini. Večer preživijo v družbi domačega muzikanta in s pokušanjem tipične kulinarike. 

Lovska pustolovščina (vikend program) 

Prihod v petek popoldan. Namestitev in nočitev na turistični kmetiji. Skupna večerja z 

lovcem. Razgovor o nočni pustolovščini, ki jih čaka (potrebne priprave, navodila). Ob 

dogovorjeni uri (pozno ponoči ali v zelo zgodnjem jutranjem času) se lovci z gosti napotijo v 

gozd. Doživeli bodo življenje v gozdu ponoči, poslušali jutranje prebujanje ptic, opazovali 

živali, fotografirali, snemali … Vrnitev v jutranjih urah. Zajtrk in počitek (ali ogled ovčarske 

hiše, razstave fotografij …) do kosila. Po kosilu se s konji odpravijo na turno jahanje in 

spoznajo Šmihel na malo drugačen način. Večerja na turistični kmetiji in večer ljudskih 

pesmi. Zadnji dan odhod do ene izmed lovskih koč na območju Šmihela. Priprava 

divjačinskega golaža in pripovedovanje zgodb o takšnih in drugačnih lovčevih doživetjih. 

Pastirski vikend v Šmihelu 

Prihod v popoldanskem času. Namestitev. Večer gostje preživijo na prostem (s pastirji, 

ognjem, šaljive igre, pastirska hrana …). Naslednji dan še odhod na eno izmed planin. Dan s 

pastirji na planini. Gostje spoznavajo živali in skrbijo zanje, pripravijo pastirsko kosilo, 

izdelajo sir, ki ga lahko odnesejo domov. Vrnitev v Šmihel. Sledi večerja in ples na eni izmed 

kmetij. Tretji dan si ogledajo še razstavo starih fotografij, oblačil, ovčarske hiše in se po želji 

sprehodijo do Mozirske koče na Golteh (cca. 1,5 h). 

Poletne počitnice v Šmihelu – aktivne počitnice (tedenski program) 

1. dan: prihod, namestitev, dobrodošlica oziroma spoznavni večer pri gostitelju. 

2. dan: odkrivanje šmihelskega sveta: pohod po panoramski poti nad Šmihelom, kulinarični 

večer (ponudba 1. kmetije). 

3. dan: izlet na Golte (peš, z gondolo); botanika, poletna doživetja ekstremnih športov (po 

želji), večer v eni izmed lovskih koč (lovska večerja, ponudba 2. kmetije). 

4. dan: dan na kmetiji (sodelovanje pri raznih kmečkih opravilih: košnja, spravilo lesa) ali dan 

s pastirji na planini. Večer ljudskih pesmi na kmetiji (ponudba 3. kmetije). 

5. dan: kolesarjenje ali pohod po eni izmed označenih poti. Večer na prostem, ob ognju, 

pripovedovanju doživetij, pečenju krompirja, šaljivih igrah (ponudba 4. kmetije). 
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6. dan: ogled razstave fotografij z naslovom Šmihel skozi čas (razstava na eni izmed kmetij – 

ponudba 5. kmetije), nakup spominkov in daril ter ogled razstave fotografij, ki so jih posneli 

turisti. Zvečer sledi ples na kmetiji, učenje starih plesov (ponudba 6. kmetije). 

Turiste ob koncu bivanja povabijo, da ob koncu svojega bivanja podarijo eno izmed 

fotografij, ki so jih posneli v času počitnic v Šmihelu. Ta razstava fotografij bi nastajala skozi 

vse leto. Enkrat letno se izbere najlepše fotografije; na prireditev se povabi vse, ki so 

prispevali fotografije; zmagovalec dobi za nagrado vikend paket v Šmihelu in jagenjčka). 

7. dan: aktivnosti po želji gostov, odhod. 

Programi so zastavljeni kot doživetje avanture in aktivnih počitnic v hribovski vasici Šmihel 

nad Mozirjem. Glede na to, da infrastruktura (turistično opremljena pastirska koča) v veliki 

meri trenutno še ne obstaja, bi bilo najprej treba zgraditi in posodobiti turistično infrastrukturo 

in označiti kolesarske in druge poti. Na začetku bi bilo treba pridobiti nekaj dovoljen za 

izvajanje tovrstnih aktivnosti in izpostaviti dobro organizacijo programov. Pri izvajanju 

programov bi morala sodelovati društva in posamezniki (lovsko društvo, pevske skupine, 

pastirji …). Programi so primerni za ljudi iz urbanih okolij, ob ustreznem izvajanju pa bi bili 

glavna ciljna skupina predvsem tujci. 
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7 STRATEŠKI CILJI 

Strateški cilji so konkretne opredelitve prihodnjega razvoja turizma v občini Mozirje. Na 

podlagi pridobljenih podatkov analize okolja v občini Mozirje so oblikovani predlogi realnih 

kvantitativnih ciljev za leto 2010 in kvalitativnih ciljev za obdobje 2010–2012. 

7.1 Temeljni kvantitativni cilji 

Na osnovi podatkov TIC-a sem pripravila predloge kvantitativnih ciljev, saj na SURS-u 

pridobljeni podatki niso uporabni. Zaradi te pomanjkljivosti je treba voditi statistiko obiska 

turistov v občini Mozirje. Primeren in učinkovit način zbiranja mora določiti občinski svet, 

zbiranje podatkov mora voditi TIC.  

Za uspešen prihodnji razvoj turizma v občini predlagam naslednje kvantitativne cilje: 

− dvigniti kakovost ležišč hotelskih in drugih prenočitvenih zmogljivosti za en razred 

(Golte, planinska koča, gostišča, apartmaji …) s pomočjo prijav na razpise, subvencij, 

− povečati povprečno število nočitev, 

− povečati povprečno zasedenost prenočitvenih kapacitet,  

− povečati povprečno dobo bivanja vseh turistov (spodbujanje stacionarnega turizma) iz 2,5 

dni na 3,8,  

− povečati število turističnih kmetij (s pomočjo prijav na razpise, subvencij s sodelovanjem 

SAŠA-ORA, (Savinjsko-šaleška organizacijsko-razvojna agencija), TIC Mozirje, TD 

Mozirje, 

− povečati letni turistični promet,  

− povečati potrošnjo turistov v občini v sorazmerju z ustvarjenimi nočitvami. 

Glavni problem pri opredelitvi kvantitativnih ciljev je v tem, da občina nima natančnih 

podatkov o številu nočitev, številu gostov, trajanju  njihovega bivanja, potrošnji; kar pa je 

osnova za postavitev realnih kvantitativnih ciljev. V prvi fazi mora občina organizirati 

natančen način zbiranja (voditi statistiko) turističnih prihodov in prenočitev. Na podlagi 

predhodno naštetih podatkov so postavljeni realni in merljivi kvantitativni cilji za celotno 

občino Mozirje. Hkrati pa morajo biti ti cilji postavljeni tako, da ne bodo spodbujali 

množičnega turizma, temveč omogočali kakovosten in uravnotežen razvoj turistične ponudbe. 

7.2 Temeljni kvalitativni cilji  

Skrb za uresničevanje kvalitativnih ciljev bi v osnovi morala prevzeti občina Mozirje in TIC.  

Za uspešen prihodnji razvoj turizma v občini predlagam naslednje kvalitativne cilje: 

− poudariti pomen znanja in izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih na vseh področjih 

in ravneh razvoja turizma v občini, 
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− turistično valorizirati naravne vrednote in kulturne dobrine,  

− popestriti in izboljšati kakovost ponudbe turističnih kmetij z raznovrstno dodatno 

ponudbo izdelkov domače obrti in ekološko pridelanih in predelanih živil,  

− povečati in izboljšati splošno kakovost in konkurenčnost turistične ponudbe v občini,  

− povezati manjše turistične proizvode in proizvajalce, ki bi jih tržili kot enoten turistični 

produkt,  

− varovati in ohranjati naravna območja in težnja po razvoju eko turizma,  

− povečati prepoznavnost občine kot privlačne in zanimive turistične destinacije s pestrimi 

doživetji in raznovrstnimi oblikami turistične ponudbe v sklopu pokrajine,  

− izboljšati promocijske materiale in s tem promocijo občine,  

− izboljšati ponudbo obstoječih nastanitvenih kapacitet,  

− skrbeti za povezovanje turizma celotne Zgornje Savinjske doline,  

− skrbeti za poglobljeno meddržavno sodelovanje (Mozirje – Novi Vinodolski, Hrvaška). 
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8 ANALIZA ANKETE O RAZVOJU EKO TURIZMA V MOZIRJU 

8.1 Izvedba anketnega vprašalnika  

Z anketo, ki je potekala med prebivalci, obiskovalci in turističnimi ponudniki v občini 

Mozirje, sem želela ugotoviti, kakšen je njihov pogled na turizem v kraju in kakšne so po 

njihovem mnenju možnosti za razvoj eko turizma na omenjenem območju. Anketni 

vprašalniki so bili sestavljeni različno za posamezno skupino anketirancev in so vključevali 

različno število vprašanj. Dve vprašanji sta bili socio-demografske narave, preostala pa so bila 

vsebinske narave. Anketo z desetimi vprašanji, v kateri je sodelovalo 50 naključno izbranih 

obiskovalcev, in anketo s šestnajstimi vprašanji, v kateri je sodelovalo 50 naključno izbranih 

lokalnih prebivalcev, sem izvedla v poletnih mesecih 2011. Glavnim turističnim ponudnikom 

v občini pa sem vprašalnik s 15 vprašanji posredovala po elektronski pošti. 

8.2 Analiza rezultatov 

Analiza je razdeljena na tri dele, saj sem anketirala tri različne kategorije udeležencev v 

turizmu: lokalno prebivalstvo, obiskovalce in turistične ponudnike. S podobnostjo vprašanj 

sem hotela doseči primerjavo mišljenja domačinov, turistov in ponudnikov. 

8.2.1 Anketa, namenjena obiskovalcem občine Mozirje 

Socio-demografska struktura anketiranih je dokaj izenačena, prevladujejo moški s 57 %, 

medtem ko ženske predstavljajo 43 %. Ugotavljam lahko tudi, da največ anketirancev po 

starostni strukturi pripada starostni kategoriji do 30 let, sledi jim kategorija od 30 do 60 let, 

najmanj pa je starostnikov nad 60 let. 

 

Slika 2: Struktura anketirancev po spolu 

Prvo vprašanje je bilo namenjeno preverjanju, kolikokrat letno se odpravljajo anketiranci na 

dopust. Kar 60 % anketiranih se na dopust odpravi dvakrat do trikrat na leto. To je pokazatelj, 
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ki kaže, da prebivalci Slovenije radi potujemo in izkoristimo skoraj vse proste dni za 

potovanja ali dopust.  

 

Slika 3: Pogostost dopusta 

Pri drugem vprašanju sem ugotovila, da večji del anketiranih povezuje dopust s počitkom, z 

odklopom od vsakdana: kar 49 %. Za spoznavanje novih dežel in krajev se odloči 30 % oseb, 

s tem spoznavanjem pa je povezano tudi uživanje v naravnih lepotah. 

 

Slika 4: Razlogi za dopust 

Pri tretjem vprašanju sem ugotovila, da sta kopanje in sončenje vodilni aktivnosti med 

dopustom pri 25 % anketiranih. Sledijo jima ogledi kulturne dediščine in drugih znamenitosti, 

doživljanje narave in njenih lepot ter športne aktivnosti. Dodatno so trije anketirani 

odgovorili, da med njihove aktivnosti med dopustom spadajo tudi zabava, nabiranje školjk in 

spanje.  
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Slika 5: Aktivnosti med dopustom 

Pri četrtem vprašanju sem ugotovila, da doživljanje naravnih lepot 20 anketiranim pomeni 

veliko, dodatnim 26 osebam pa zelo veliko, skupaj 92 %. Torej imajo naravne lepote pri 

dopustu pomembno vlogo. 

 

Slika 6: Pomembnost doživljanja naravnih lepot 

Pri petem vprašanju me je zanimalo poznavanje izraza »eko turizem«. Večji del anketirancev, 

45 oseb, je že slišalo za izraz eko turizem. 
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Slika 7: Poznavanje izraza eko turizem 

Pri šestem vprašanju me je zanimalo, koliko ljudi bi preživelo teden oz. konec tedna (vikend) 

v eko vasi – nov turistični proizvod v Šmihelu nad Mozirjem. Rezultati so pokazali, da bi se 

za take vrste dopusta odločilo 77 % vprašanih, ostalih 23 % pa se za tak dopust ne bi odločilo. 

 

Slika 8: Tedenski oz. vikend dopust v eko vasi 

Sedmo vprašanje je bilo namenjeno ugotavljanju, kako zanimivi so elementi turistične 

ponudbe »eko vas«. Ugotovimo lahko, da so našteti elementi ponudbe v večini primerov za 

turiste srednje zanimivi oz. zelo zanimivi. 
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Slika 9: Elementi turistične ponudbe »eko vas« 

Pri vprašanjih 8, 9 in 10 sem predstavila program aktivnosti s predlaganimi cenami. Želela 

sem ugotoviti, koliko so turisti pripravljeni plačati za dnevni, vikend oz. tedenski turistični 

program v eko vasi. Ugotovila sem, da so anketirani večinoma izbirali najnižje ponujene cene 

za posamezne programe. Za enodnevni izlet je bilo kar 68 % anketiranih pripravljenih plačati 

od 20 do 30 EUR, samo ena oseba pa bi za ta program plačala več kot 50 EUR. Za program 

ob koncu tedna je bila izbira najnižje ponujene cene skoraj enakovredna izbiri srednje 

ponujene cene, le 11 % anketiranih pa bi za program ob koncu tedna plačalo od 100 do 

120 EUR ali več. Za tedenski program je prevladovala izbira najnižje cene od 160 do 

180 EUR, samo 7 % ljudi pa bi plačalo več kot 240 EUR. 
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Slika 10: Enodnevni izlet 

 

Slika 11: Vikend program 

 

Slika 12: Tedenski program 

8.2.2 Anketa, namenjena prebivalcem občine Mozirje 

Socio-demografska struktura anketiranih je dokaj izenačena, prevladujejo ženske s 53 %, 

medtem ko moški predstavljajo 47 %. Ugotovila sem, da največ anketirancev po starostni 

strukturi pripada kategoriji starosti do 30 let, sledi jim kategorija od 30 do 60 let, najmanj pa 

je starostnikov nad 60 let. 
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Slika 13: Struktura anketirancev po spolu 

Prvo vprašanje je bilo namenjeno preverjanju, ali so anketirani v občini že srečali turiste. 

Ugotavljamo, da je 75 % vprašanih že srečalo turiste, ostalih 25 % pa stika s turisti še ni 

imelo. 

 

Slika 14: Stik s turisti 

Z drugim vprašanjem sem ugotovila, da 96 % domačinov meni, da turisti dobro vplivajo na 

razvoj kraja.  

 

Slika 15: Vpliv turistov na kraj 
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Pri tretjem vprašanju sem ugotovila, da kar 42 % anketiranih meni, da je glavni motiv za 

obisk občine Mozirje narava, 20 % jih meni, da turisti prihajajo zaradi znamenitosti v kraju, 

sledi pa kulinarika s 16 %. 

 

Slika 16: Glavni motivi za obisk občine Mozirje 

Pri četrtem vprašanju me je zanimalo, ali so domačini zadovoljni s turistično ponudbo občine. 

Mnenje večine je, da s ponudbo niso zadovoljni, samo 15 % pa jih je s ponudbo zadovoljnih. 

 

Slika 17: Zadovoljstvo s turistično ponudbo 

Peto vprašanje je bilo namenjeno ugotavljanju vrste nastanitvenih objektov, s katerimi bi bilo 

najbolj smiselno dopolniti sedanjo nastanitveno ponudbo. 65 % anketiranih meni, da bi bilo 

najbolj smiselno ponudbo dopolniti s kampom, 21 % anketiranih pa bi ponudbo dopolnilo s 

turistično kmetijo z eko ponudbo. 
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Slika 18: Vrste nastanitvenih objektov kot dopolnitev turistične ponudbe v občini 

Pri šestem vprašanju me je zanimalo poznavanje izraza »eko turizem«. Večji del 

anketirancev, 48 oseb, je že slišalo za izraz eko turizem. 

 

Slika 19: Poznavanje izraza eko turizem 

Pri sedmem vprašanju ugotavljam, da si anketirani zelo dobro razlagajo izraz eko turizem in 

točno vedo, kaj pomeni. Izraz eko turizem povežejo z naravo, bivanjem v naravnem okolju, 

sobivanjem z naravo, zdravo bio prehrano, s turizmom z manjšo onesnaženostjo, ekološkimi 

kmetijami, počitnicami v ekološko neoporečnem okolju ter varstvom okolja. 

Z osmim vprašanjem sem ugotovila, da ima kar 35 % ljudi, ki živijo na kmetiji, interes, da bi 

v prihodnje kmetovanje kakorkoli povezali z eko turizmom. 
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Slika 20: Interes kmetij za povezavo z eko turizmom 

Deveto vprašanje je bilo namenjeno ugotavljanju, kaj vse bi bili pripravljeni anketiranci storiti 

za razvoj eko turizma v občini. 56 % domačinov bi sodelovalo pri urejanju okolja in 

infrastrukture za potrebe eko ponudbe, kar 35 % pa bi jih bilo pripravljenih sodelovati tudi pri 

organizaciji prireditev, ljudskih šeg in običajev. 

 

Slika 21: Kaj so domačini pripravljeni storiti za razvoj eko turizma v občini 

Ugotovila sem, da so anketirani mnenja, da bi eko vas kot nov turistični produkt pripomogla k 

razvoju turizma, saj se je s to trditvijo strinjalo kar 98 % vprašanih (pri desetem vprašanju). 

Pri 11. vprašanju pa prav tako večinoma vsi menijo, da je lokacija Šmihel nad Mozirjem 

primerna za nov turistični produkt »eko vas«. 
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Slika 22: Eko vas kot razvojna možnost  

 

Slika 23: Primernost lokacije Šmihel 

Pri 12. vprašanju sem ugotavljala, kako pomembne so določene prednosti, ki naj bi jih razvoj 

eko turizma prinesel v turistično ponudbo. Anketiranci so bili večinoma enotnega mnenja in 

so prednosti od 1 do 7 razdelili takole:  

1. dodaten zaslužek, 

2. večje trženje eko pridelkov na kmetiji,  

3. večje koriščenje ponudbe tematskih poti, pešpoti in kolesarskih poti, 

4. stik z drugimi ljudmi in kulturami,  

5. več možnosti za trženje raznolike ponudbe domačih jedi in pijač, 

6. večja obiskanost neokrnjene podeželske narave in kulturne dediščine, 

7. boljša prepoznavnost kraja. 

13. vprašanje je bilo namenjeno ugotavljanju, kako zanimivi bi bili po mnenju domačinov 

elementi turistične ponudbe eko vas za turiste. Ugotovim lahko, da so našteti elementi 

ponudbe v večini primerov srednje oz. zelo zanimivi. 
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Slika 24: Elementi turistične ponudbe eko vas 

Pri vprašanjih 14, 15 in 16 sem predstavila program aktivnosti s predlaganimi cenami. Želela 

sem ugotoviti, koliko bi bili domačini pripravljeni plačati za dnevni, vikend oz. tedenski 

turistični program v eko vasi. Ugotovila sem, da so anketirani večinoma izbirali najnižje 

ponujene cene za posamezne programe. Za enodnevni izlet je bilo kar 64 % anketiranih 

pripravljenih plačati od 20 do 30 EUR, samo štiri osebe pa bi za ta program plačale več kot 

50 EUR. Za vikend program je bila izbira najnižje ponujene cene izbrana pri 52 % 

anketiranih, le 8 % anketiranih pa bi za vikend program plačalo od 100 do 120 EUR ali več. 

Za tedenski program je prevladovala izbira najnižje cene od 160 do 180 EUR, samo 4 % ljudi 

bi plačalo več kot 240 EUR. 
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Slika 25: Enodnevni izlet 

 

Slika 26: Vikend program 

 

Slika 27: Tedenski program 

8.2.3 Anketa, namenjena turističnim ponudnikom občine Mozirje 

Socio-demografska struktura anketiranih prikazuje, da prevladujejo ženske s 67 %, medtem 

ko moški predstavljajo 33 % populacije. Ugotovila sem, da vsi anketirani po starostni 

strukturi pripadajo kategoriji med 30 in 60 let. 
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Slika 28: Struktura anketirancev po spolu 

Prvo vprašanje je bilo namenjeno ugotavljanju, katere vrste turistični ponudnik je anketiranec. 

 

Slika 29: Vrste turističnih ponudnikov 

Z drugim vprašanjem sem ugotavljala, kakšne koristi ima lokalno prebivalstvo od turističnih 

ponudnikov v občini. Anketirani so mnenja, da imajo ljudje največjo korist, ki se kaže kot 

dopolnilni zaslužek od turizma ter razvoj regije in infrastrukture. 

 

Slika 30: Korist lokalnega prebivalstva 
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Pri tretjem vprašanju me je zanimalo, ali so anketirani zadovoljni s turistično ponudbo občine. 

Mnenje večine je, da so s ponudbo zadovoljni, samo 33 % pa jih s ponudbo ni zadovoljnih. 

 

Slika 31: Zadovoljstvo s turistično ponudbo 

Pri četrtem vprašanju sem ugotovila, da vsi ocenjujejo, da turisti dobro vplivajo na razvoj 

kraja. 

 

Slika 32: Vpliv turistov na razvoj kraja 

Pri petem vprašanju sem ugotovila, da kar 50 % anketiranih meni, da je glavni motiv za obisk 

občine Mozirje narava, 20 % jih meni, da turisti prihajajo zaradi znamenitosti v kraju, sledi pa 

kulinarika s 16 %. Ena oseba je še dodala, da turisti prihajajo tudi zaradi okolice in okoliških 

krajev. 

 

Slika 33: Glavni motivi za obisk občine Mozirje 
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Šesto vprašanje je bilo namenjeno ugotavljanju vrste nastanitvenih objektov, s katerimi bi bilo 

najbolj smiselno dopolniti sedanjo turistično ponudbo. 40 % anketiranih meni, da bi bilo 

najbolj smiselno ponudbo dopolniti s turistično kmetijo z eko ponudbo, 27 % pa jih meni, da 

bi bil najbolj primeren kamp. 

 

Slika 34: Vrste nastanitvenih objektov kot dopolnitev turistične ponudbe v občini 

Iz odgovorov na sedmo vprašanje sem ugotovila, da vsi anketirani poznajo izraz eko turizem. 

 

Slika 35: Poznavanje izraza eko turizem 

Pri osmem vprašanju sem ugotavljala, kako pomembne so določene prednosti, ki naj bi jih 

razvoj eko turizma prinesel v turistično ponudbo. Anketiranci so bili večinoma enotnega 

mnenja in so prednosti od 1 do 7 razdelili takole:  

1. večje trženje eko pridelkov na kmetiji,  

2. dodaten zaslužek, 

3. več možnosti za trženje raznolike ponudbe domačih jedi in pijač, 

4. večje koriščenje ponudbe tematskih poti, pešpoti in kolesarskih poti, 

5. stik z drugimi ljudmi in kulturami,  

6. večja obiskanost neokrnjene podeželske narave in kulturne dediščine, 

7. boljša prepoznavnost kraja. 
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Pri devetem vprašanju sem ugotavljala, kaj vse bi bili pripravljeni anketiranci storiti za razvoj 

eko turizma v občini. 43 % anketiranih bi sodelovalo pri urejanju okolja in infrastrukture za 

potrebe eko ponudbe, kar 28 % pa bi jih bilo pripravljeno sodelovati tudi pri organizaciji 

prireditev, ljudskih šeg in običajev. Eden od anketiranih pa ni pripravljen sodelovati.  

 

Slika 36: Kaj so domačini pripravljeni storiti za razvoj eko turizma v občini 

Ugotovila sem, da anketirani menijo, da bi eko vas kot nov turistični produkt pripomogla k 

razvoju turizma, saj so se s to trditvijo strinjali kar vsi (100 %) vprašani (10. vprašanje). Pri 

11. vprašanju pa so prav tako vsi mnenja, da je lokacija Šmihel nad Mozirjem primerna za 

nov turistični produkt eko vas. 

 

Slika 37: Eko vas kot razvojna možnost 
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Slika 38: Primernost lokacije Šmihel 

Dvanajsto vprašanje je bilo namenjeno ugotavljanju, kako zanimivi bi bili po mnenju 

turističnih ponudnikov elementi turistične ponudbe eko vas za turiste. Ugotovim lahko, da so 

našteti elementi ponudbe v večini primerov srednje oz. zelo zanimivi. 
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Slika 39: Elementi turistične ponudbe eko vas 
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Pri vprašanjih 13, 14 in 15 sem predstavili program aktivnosti s predlaganimi cenami. 

Ugotoviti sem želela, kakšna cena je primerna za dnevni, vikend oz. tedenski turistični 

program v eko vasi. Ugotovila sem, da so anketirani večinoma izbirali srednje ponujene cene 

za posamezne programe. Za enodnevni izlet je bilo kar 67 % anketiranih pripravljenih plačati 

od 20 do 30 EUR, samo en turistični ponudnik pa bi ta program ponudil turistom za več kot 

50 EUR. Za vikend program je bila izbira srednje ponujene cene izbrana pri 51 % anketiranih, 

le 14 % anketiranih pa bi vikend program ponudilo turistom za ceno od 100 do 120 EUR ali 

več. Za tedenski program je tudi prevladovala izbira srednje cene od 160 do 180 EUR, samo 

en turistični ponudnik pa bi turistom program prodal za ceno 240 EUR ali več. 

 

Slika 40: Enodnevni izlet 

 

Slika 41: Vikend program 

 

Slika 42: Tedenski program 
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8.3 Zaključne ugotovitve ankete 

S podobnostjo nekaterih vprašanj v vseh treh anketnih vprašalnikih sem hotela doseči 

primerjavo mišljenja med obiskovalci, lokalnim prebivalstvom in turističnimi ponudniki.  

Ugotovila sem, da večina anketirancev pozna izraz eko turizem. Glavni motiv za obisk občine 

Mozirje je po mnenju večine narava, sledijo ji znamenitosti v kraju ter kulinarika. Eko vas kot 

nov turistični produkt bi pripomogla k razvoju turizma v občini. Lokacija v hribovitem delu 

Šmihela nad Mozirjem je primerna za nov turistični produkt. Za razvoj eko turizma v kraju bi 

bili anketiranci pripravljeni sodelovati pri urejanju okolja in infrastrukture za potrebe eko 

ponudbe ter pri organizaciji prireditev, ljudskih šeg in običajev. Eden od anketiranih 

turističnih ponudnikov pa ne bi bil pripravljen sodelovati. Po mnenju anketiranih sta 

najpomembnejše prednosti, ki bi jih razvoj eko turizma prinesel, dodaten zaslužek in večje 

trženje eko pridelkov na kmetiji, najmanj pomembni pa večja obiskanost neokrnjene 

podeželske narave in kulturne dediščine ter boljša prepoznavnost kraja. Vprašanje, pri 

katerem sem ugotavljali, kako zanimive bi bile za turiste organizirane aktivnosti v eko vasi, je 

dalo rezultat, da so elementi ponudbe v večini primerov srednje oz. zelo zanimivi. Za 

zaključek ankete sem predstavila program aktivnosti s predlaganimi cenami. Želela sem 

ugotoviti, koliko so anketirani pripravljeni plačati oz. za kakšno primerno ceno bi turistični 

ponudniki ponujali in prodajali predlagani dnevni, vikend oziroma tedenski turistični program 

v eko vasi. Ugotovila sem, da so anketirani večinoma izbirali najnižje ponujene cene, le pri 

vikend programu je bila izbira najnižje cene skoraj enakovredna izbiri srednje ponujene cene, 

so pa tudi redke izjeme, ki bi za program odštele najvišjo ponujeno ceno. Za enodnevni 

program je bila torej izbrana cena od 20 do 30 EUR, za vikend program od 60 do 80 EUR in 

za tedenski program od 160 do 180 EUR.  
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9 SKLEP 

Občina Mozirje je ena manjših slovenskih občin in ima relativno dobro lego v spodnjem delu 

Zgornje Savinjske doline. Za obiskovalce je hitro dostopna, saj je od avtocestnega odseka 

Ljubljana–Celje oddaljena le petnajst kilometrov. Območje pripada porečju reke Savinje, ki 

ima hudourniški značaj, v poletnem času pa je prijetna za kopanje in druge vodne športe.  

Turistična ponudba občine Mozirje je izjemno raznolika. Najpomembnejši turistični 

zanimivosti sta Rekreacijski center Golte in Mozirski gaj, ki je sedma najbolj obiskana 

turistična zanimivost v Sloveniji. Pomembno pot v turistični ponudbi si je utrla tudi muzejska 

zbirka Mozirje in Mozirjani, ki je s pomočjo Muzeja novejše zgodovine Celja obiskovalcem 

odprla svoja vrata v letu 2004. Zaradi pestrega zgodovinskega dogajanja v preteklosti se je 

oblikovala raznovrstna kulturna dediščina, ki obsega arheološke, umetnostne, etnološke, 

memorialne in tehnične spomenike. Med naravnimi znamenitostmi izstopa Krajinski park 

Golte, zanimivi so tudi nekateri drugi geomorfološki pokrajinski elementi. V Mozirju je 

tradicija prireditev zelo dolga, najbolj znane in odmevne prireditve so povezane s 

pustovanjem in Mozirskim gajem. Za izvajanje odmevnejših prireditev pa bo treba posodobiti 

celotno prireditveno infrastrukturo. Športna infrastruktura je pestra in omogoča rekreacijo 

večjemu število potencialnih turistov in rekreativcev. Nastanitvenih zmogljivosti v občini 

Mozirje je dovolj, a so marsikje precej zastarele in bi jih bilo treba izboljšati. Največji delež v 

nočitvenih zmogljivostih predstavljajo hoteli, sledijo turistične kmetije in apartmaji. 

Turistično društvo Mozirje in TIC Mozirje, sta glavna nosilca turistične dejavnosti v občini, 

saj poleg rednega delovanja skrbita za organizacijo številnih prireditev, urejanje kraja, 

sodelujeta z drugimi organizacijami in skrbita za promocijo kraja. Za občino Mozirje so 

značilne številne kulinarične specialitete, najbolj znan je geografsko zaščiten zgornjesavinjski 

želodec. Obstoječe pozicioniranje ponudbe turistične destinacije občine Mozirje temelji na 

izjemnih naravnih dobrinah, dobri lokaciji, prireditvah lokalnega in regionalnega pomena, 

destinaciji s pestro ponudbo za športne aktivnosti in rekreacijo ter destinaciji, prijetni za 

preživljanje zimskih in poletnih počitnic. 

Po podatkih mozirskih turističnih delavcev v zadnjih letih število turistov in izletnikov raste, 

vendar podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo ravno nasprotno. Poletni del 

sezone prevladuje nad zimskim, povprečno največ turistov kraj obišče v juniju in avgustu. 

Z analizo notranjega okolja so predstavljene prednosti in slabosti občine Mozirje kot 

turistične destinacije, ki zajemajo predvsem zaposlene v turistični dejavnosti, kakovost 

njihovih storitev, oglaševanje turističnih produktov in turizma regije, imidž regije, splošno 

infrastrukturo, zmogljivost nastanitvenih in prehrambenih objektov, naravne, kulturne in 

druge privlačnosti. Glavne prednosti se nanašajo na naravne dobrine, slabosti na slabo 

organiziranost turistične dejavnosti in nizko usposobljeno osebje, priložnosti na razvoj 

raznovrstnega turizma, nevarnost pa predvsem v nadaljnjem pomanjkanju finančnih virov za 

investiranje v turizem. 
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Analiza okolja in tržne niše določajo osnovne zvrsti turizma kot sestavine trajnostnega 

razvoja občine Mozirje. Razvijati je treba podeželski turizem. Vredno bi bilo razmisliti tudi o 

eko turizmu, ki na preučevanem območju do sedaj še ni uveljavljen. Glede na rezultate in 

analizo ankete sem ugotovila, da bi postavitev eko vasi v Šmihelu nad Mozirjem pripomogla 

k razvoju tovrstnega turizma v občini. 

Turistični programi so pomembni z vidika turistov, saj pogosto pomenijo prvi stik z oddaljeno 

destinacijo. Programi morajo biti zanimivi in privlačni, ponujati morajo pestro ponudbo 

raznovrstnih aktivnosti. V zaključni projektni nalogi je oblikovanih nekaj primerov takšnih 

programov. 

S predlogom novih programov, prireditev in projektov naj bi dosegli realizacijo predlaganih 

kvalitativnih ciljev, kajti z vidika občine Mozirje je največja perspektiva v turizmu, največji 

kapital pa naravno okolje. Tako bi bilo v prihodnje treba povečati kakovost naravnih vrednot 

in kulturne dediščine, povečati pestrost in kakovost ponudbe turističnih kmetij z raznovrstno 

dodatno ponudbo izdelkov domače obrti in ekološko pridelanih in predelanih živil, izboljšati 

splošno kakovost in konkurenčnost turistične ponudbe v občini, med sabo povezati manjše 

turistične proizvode, ki bi jih tržili kot enoten turistični produkt, povečati prepoznavnost 

občine kot zanimive in privlačne turistične destinacije s pestrimi doživetji in raznovrstnimi 

oblikami turistične ponudbe v sklopu raznolike pokrajine, izboljšati promocijska gradiva in s 

tem promocijo občine ter izboljšati ponudbo obstoječih nastanitvenih kapacitet.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Enodnevni program potepa po občini Mozirje 

Priloga 2 Anketni vprašalnik, namenjen obiskovalcem občine Mozirje 

Priloga 3 Anketa namenjena prebivalcem občine Mozirje 

Priloga 4  Anketa namenjena turističnim ponudnikom občine Mozirje 

 





Priloga 1 

 

ENODNEVNI PROGRAM POTEPANJA PO OBČINI MOZIRJE 

LEPOTE MOZIRJA Z OKOLICO 

Ob odhodu iz Mozirja, 11. 10. 1894, je pesnik Anton Aškerc, ki je tu služboval, zapisal v 

častno knjigo tole posvetilo: 

"Mozirje, ti dika Savinjske doline, ostani ponos mi slovenske občine! 
Kot tvoje planine uvek trdno mi stoj, 
ko bije za dom in svobodo se boj." 

Ob prihodu v Mozirje si bomo najprej pogledali Mozirski gaj. Mozirski gaj je nastal iz 

zaraščene trške gmajne, "obogaten" z divjimi odlagališči smeti. Pridne roke krajanov so ob 

strokovni pomoči slovenskih vrtnarjev dokazale, da je mogoče oskrunjeni del narave 

domiselno spremeniti v cvetlični park. Na sedmih hektarih površine najde obiskovalec 

parkovne zelenice, cvetlične grede, obilje okrasnih grmovnic, številne etnografske objekte z 

opremo iz podeželskega življenja in obilico malih živali. Povzpeli se bomo na prekrasni stolp 

Svea in si razgledali okolico. Po ogledu parka sledi krajši sprehod do mozirskega trga, ki se v 

listinah prvič omenja leta 1318, že prej, leta 1146, pa se najde zapisano ime "Mosiri". 

Ogledali si bomo tudi pomembne trške stavbe in se ustavili pri cerkvi sv. Jurija, ki je bila 

omenjena že leta 1241. Stavba je bila že večkrat prezidana in povečana. V njej najdemo med 

drugim tudi freske Matija Bradaška in Tomaža Fantonija. Sledi ogled zbirke Mozirje in 

Mozirjani, ki ponuja na ogled kulturne dediščine Mozirja in življenja v njem. Na ogled je 

pester slikovni in podatkovni material. Sledil bo prevoz do idilične vasice Žekovec, ki je 

izhodiščna točka za gondolsko žičnico na planoto Golte. Planina Golte vas bo prevzela z 

naravnimi lepotami krajinskega parka in čudovitim gorskim cvetjem, ki raste v najvišje 

ležečem alpskem vrtu v Evropi. Planina je odlično izhodišče za krajše in daljše izlete, 

pohodništvo, planinarjenje in kolesarjenje. Posebno privlačnost zagotovo predstavljajo jame 

kraškega izvora. Pozimi pridejo na svoj račun smučarji in ljubitelji zimske idile, ki se lahko 

prepustijo snežnim užitkom. Po krajšem sprehodu (30 min) si bomo ogledali najvišje ležeči 

alpski vrt v Evropi (Alpinetum). Malo prostega časa v planinskem raju, potem pa se bomo 

vrnili v dolino. 





Priloga 2 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK,  
NAMENJEN OBISKOVALCEM OBČINE MOZIRJE 

 

Sem absolventka Fakultete za management Koper in pripravljam diplomsko nalogo z 
naslovom »Razvojne možnosti turizma v občini Mozirje«. Prosila bi vas, če lahko izpolnite 
vprašalnik, saj bi mi s tem olajšali delo pri preučevanju možnosti nadaljnjega razvoja 
turistične ponudbe. Pridobljeni podatki so anonimni in bodo uporabljeni izključno za pisanje 
in analizo diplomskega dela. 

 

Spol (označite):  

€ M  

€ Ž  

 

Starost (označite):  

€ do 30 let 

€ od 30–60 let 

€ nad 60 let 

1. Kolikokrat letno se odpravite na dopust? 

€ enkrat € dvakrat do trikrat € več kot trikrat 

2. Kateri so vaši motivi, da se odpravite na dopust ali potovanje? (Navedite največ dve 
možnosti!) 

€ počitek/odklop od vsakdana 

€ spoznavanje novih dežel, krajev 

€ uživanje na soncu in plaži 

€ nova kulturna doživetja 

€ užitek v naravnih lepotah 

€ drugo (prosim navedite) ______________________________ 

3. S katerimi aktivnosti se ukvarjate med dopustom? (Navedite največ dve možnosti!) 

€ z doživljanjem narave in njenih lepot 

€ s kopanjem in sončenjem 

€ z ogledom kulturne dediščine in drugih znamenitosti 

€ s sprehajanjem in pohodništvom 

€ s športnimi aktivnostmi 

€ drugo (prosim, napišite) ________________________________ 

4. Koliko vam pomeni doživljanje naravnih lepot na dopustu? 

€ zelo veliko 

€ veliko 

€ manj pomembno 

€ nepomembno 

5. Poznate izraz »eko turizem«? 

€ da € ne 
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6. Ali bi preživeli teden oz. vikend v eko vasi – primer – nov turistični produkt v hribovitem 
delu Šmihela nad Mozirjem, kjer se nahaja koča ali vaška hiša oziroma turistična kmetija s 
pravo eko ponudbo? 

€ da € ne  

7. Kako zanimivi so vam elementi turistične ponudbe eko vas? (0 – nezanimivo, 1 – delno 
zanimivo, 2 –  zanimivo, 3 – zelo zanimivo) 

     
večerna zabava pod kozolci za seno, šaljive igre  0 1 2 3 
dan na kmetiji, sodelovanje pri kmečkih opravilih  0 1 2 3 
pomoč pri pripravi domačih jedi  0 1 2 3 
dan s pastirjem, izdelava ovčarskih sirov  0 1 2 3 
obhod planin in ogled Alpinetuma – park alpskega cvetja  0 1 2 3 
dan z lovcem, ogled divjih živali in zaščitenih ptic, kuhanje 
golaža  

0 1 2 3 

8. Koliko bi bili pripravljeni plačati za enodnevni izlet v Šmihel? 

Primer programa: obisk pastirske koče, v spremstvu pastirja obhod planine, pomoč pri pripravi 
prave pastirske pojedine, pastirski izpit, krst novega pastirja, zvečer vrnitev na turistično kmetijo 
in dan se zaključi v družbi domačega muzikanta s pokušanjem tipične kulinarike. 

€ od 20–30 EUR € od 30–50 EUR € več kot 50 EUR 

9. Koliko bi bili pripravljeni plačati za vikend program – lovska pustolovščina ali pastirski 
vikend?  

Primer programa:  
- Nočitev na turistični kmetiji in večer z lovcem ali pastirjem, doživetje gozda ali planine ponoči.  
- Dan z lovcem (priprava divjačinskega golaža, zgodbe o lovskih doživetjih) ali dan s pastirjem 
(skrb za živali, priprava kosila, izdelava sira), zabaven večer s plesom v planinski ali lovski koči.  
- Vrnitev na kmetijo, po kosilu dnevno turno jahanje s konji po panoramski poti nad Šmihelom. 

€ od 60 do 80 EUR € od 80–100 EUR € več kot 100 EUR 

10. Koliko bi bili pripravljeni plačati za aktivni tedenski eko program? 

Primer programa oziroma aktivnosti ki jih je možno koristiti v tednu: 

Spanje na turistični kmetiji ali pastirski koči, kolesarjenje, pohod po panoramski poti nad 
Šmihelom, izlet na Golte in ogled Alpinetuma (park alpskega cvetja), dan s pastirji na planini 
(skrb za živali, priprava pastirskega kosila, izdelava sira) dan na kmetiji (sodelovanje pri kmečkih 
opravilih, košnja, spravilo lesa) pastirski kulinarični večer, lovska pojedina, večer na prostem ob 
ognju in peki krompirja, večer na kmetiji z učenjem starih plesov, aktivnosti po želji gostov. 

€ od 160–180 EUR € od 180–240 EUR € več kot 240 EUR 

Za vaše odgovore se vam zahvaljujem in vam želim še naprej lep in uspešen dan! 

Marjetka Tratnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK,  
NAMENJEN PREBIVALCEM OBČINE MOZIRJE 

Sem absolventka Fakultete za management Koper in pripravljam diplomsko nalogo z 
naslovom »Razvojne možnosti turizma v občini Mozirje«. Prosila bi vas, če lahko izpolnite 
vprašalnik, saj bi mi s tem olajšali delo pri preučevanju možnosti nadaljnjega razvoja 
turistične ponudbe. Pridobljeni podatki so anonimni in bodo uporabljeni izključno za pisanje 
in analizo diplomskega dela.  

 

Spol (označite):  

€ M  

€ Ž  

 

Starost (označčite):  

€ do 30  

€ od 30 do 60  

€ nad 60 

1. Ali ste v občini Mozirje že srečali turiste/izletnike? 

€ da  € ne 

2. Ali menite, da turisti dobro vplivajo na razvoj kraja? 

€ da  € ne 

3. Kateri so po vašem mnenju glavni motivi za obisk občine Mozirje? (Označite lahko tri 
odgovore.) 

€ narava  

€ športne aktivnosti 

€ zabava  

€ znamenitosti v kraju 

€ kulinarika 

€ drugo ____________________ 

4. Ali ste zadovoljni s turistično ponudbo v občini Mozirje? 

€ da € ne 

5. S kakšne vrste nastanitvenimi objekti bi bilo v občini Mozirje najbolj smiselno dopolniti 
sedanjo nastanitveno ponudbo? 

€ turistične kmetije z eko ponudbo   

€ kampi  

€ hoteli  

€ gorske koče  

€ gostišča 

€ drugo _________________ 

6. Poznate izraz »eko turizem«? 

€ da € ne 

7. S čim povežete izraz »eko turizem«? ____________________________ 

8. Če živite na kmetiji, ali imate interes, da bi v prihodnje kmetovanje kakor koli povezali s 
turizmom, natančneje z eko turizmom? 

€ da € ne 



Priloga 3 
 

 

9. Kaj bi bili pripravljeni storiti za razvoj eko turizma v občini Mozirje? 

€ sodelovati pri urejanju okolja in infrastrukture za potrebe eko ponudbe  

€ sodelovati pri organizaciji prireditev, ljudskih šeg in običajev 

€ pripravljen sem sodelovati pri realizaciji projekta Eko vas v Šmihelu nad Mozirjem 

€ pripravljen sem finančno podpreti realizacijo projekta Eko vas 

€ nisem pripravljen sodelovati 

10. Ali bi eko vas kot nov turistični produkt pripomogla k razvoju turizma v občini Mozirje? 

€ da € ne 

11. Ali se vam zdi lokacija v hribovitem delu Šmihela nad Mozirjem primerna za nov turistični 
produkt Eko vas? 

€ da  € ne 

12. Katere prednosti bi razvoj eko turizma prinesel v turistično ponudbo občine Mozirje? 
Razvrstite odgovore po pomembnosti od 1–7! 

€ dodaten zaslužek  _______ 

€ večja obiskanost neokrnjene podeželske narave in kulturne dediščine  _______ 

€ boljša prepoznavnost kraja  _______ 

€ več možnosti za trženje raznolike ponudbe domačih jedi in pijače  _______ 

€ stik z drugimi ljudmi in kulturami  _______ 

€ večje trženje eko pridelkov na kmetiji  _______ 

€ večje koriščenje ponudbe tematskih poti, pešpoti in kolesarskih poti  _______ 

13. Kako zanimive oziroma smiselne bi bile po vašem mnenju za turiste naslednje organizirane 
aktivnosti v ponudbi eko vas? (0 – nezanimivo, 1 – delno zanimivo, 2 – zanimivo, 3 – zelo 
zanimivo) 

     
večerna zabava pod kozolci za seno, šaljive igre  0 1 2 3 
dan na kmetiji, sodelovanje pri kmečkih opravilih  0 1 2 3 
pomoč pri pripravi domačih jedi  0 1 2 3 
dan s pastirjem, izdelava ovčarskih sirov  0 1 2 3 
obhod planin in ogled Alpinetuma – park alpskega cvetja  0 1 2 3 
dan z lovcem, ogled divjih živali in zaščitenih ptic, kuhanje 
golaža  

0 1 2 3 

14. Koliko bi bili pripravljeni plačati za enodnevni izlet v Šmihel? 

Primer programa: obisk pastirske koče, v spremstvu pastirja obhod planine, pomoč pri pripravi 
prave pastirske pojedine, pastirski izpit, krst novega pastirja, zvečer vrnitev na turistično kmetijo 
in dan se zaključi v družbi domačega muzikanta s pokušanjem tipične kulinarike. 

€ od 20–30 EUR  € od 30–50 EUR  € več kot 50 EUR 
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15. Koliko bi bili pripravljeni plačati za vikend program – lovska pustolovščina ali pastirski 
vikend?  

Primer programa:  
- Nočitev na turistični kmetiji in večer z lovcem ali pastirjem, doživetje gozda ali planine ponoči.  
- Dan z lovcem (priprava divjačinskega golaža, zgodbe o lovskih doživetjih) ali dan s pastirjem 
(skrb za živali, priprava kosila, izdelava sira), zabaven večer s plesom v planinski ali lovski koči.  
- Vrnitev na kmetijo, po kosilu dnevno turno jahanje s konji po panoramski poti nad Šmihelom. 

€ od 60–80 EUR  € od 80–100 EUR  € od 100 ali več 

16. Koliko bi bili pripravljeni plačati za aktivni tedenski eko program? 

Primer programa oziroma aktivnosti ki jih je možno koristiti v tednu: 

Spanje na turistični kmetiji ali pastirski koči, kolesarjenje, pohod po panoramski poti nad 
Šmihelom, izlet na Golte in ogled Alpinetuma (park alpskega cvetja), dan s pastirji na planini 
(skrb za živali, priprava pastirskega kosila, izdelava sira) dan na kmetiji (sodelovanje pri kmečkih 
opravilih, košnja, spravilo lesa) pastirski kulinarični večer, lovska pojedina, večer na prostem ob 
ognju in peki krompirja, večer na kmetiji z učenjem starih plesov, aktivnosti po želji gostov. 

€ od 160–180 EUR  € od 180–240 EUR  € več kot 240 EUR 

Za vaše odgovore se vam zahvaljujem in vam želim še naprej lep in uspešen dan! 

Marjetka Tratnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK,  
NAMENJEN TURISTIČNIM PONUDNIKOM OBČINE MOZIRJE 

Sem absolventka Fakultete za management Koper in pripravljam diplomsko nalogo z 
naslovom »Razvojne možnosti turizma v občini Mozirje«. Prosila bi vas, če lahko izpolnite 
vprašalnik, saj bi mi s tem olajšali delo pri preučevanju možnosti nadaljnjega razvoja 
turistične ponudbe. Pridobljeni podatki so anonimni in bodo uporabljeni izključno za pisanje 
in analizo diplomskega dela. 

 

Spol (označite):  

€ M  

€ Ž  

 

Starost (označite):  

€ do 30  

€ od 30 do 60  

€ nad 60 

1. Kakšne vrste turistični ponudnik ste? 

€ turistična kmetija 

€ gostišče 

€ hotel 

€ kamp 

€ apartmaji in sobe 

€ gorska koča 

2. Kakšne koristi imajo lokalni prebivalci od vaše turistične dejavnosti? 

€ ekonomske in druge koristi, zaposlitev 

€ dopolnilen zaslužek od turizma 

€ razvoj regije in infrastrukture 

€ ohranjanje narave, urejena okolica 

€ nimajo nobene koristi 

3. Ali ste zadovoljni s turistično ponudbo občine Mozirje? 

€ da  € ne 

4. Ali menite, da turisti dobro vplivajo na razvoj kraja? 

€ da € ne 

5. Kateri so po vašem mnenju glavni motivi za obisk občine Mozirje? (Izberete lahko tri 
odgovore.) 

€ narava 

€ športne aktivnosti 

€ zabava 

€ znamenitosti v kraju 

€ kulinarika 

€ drugo ____________________ 

6. S kakšne vrste nastanitvenimi objekti bi bilo v občini Mozirje najbolj smiselno dopolniti 
sedanjo nastanitveno ponudbo? 

€ turistične kmetije z eko ponudbo 

€ kampi 

€ hoteli 

€ gorske koče 

€ gostišča 

€ apartmaji, sobe 

7. Ali poznate izraz »eko turizem«? 

€ da € ne 
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8. Katere prednosti bi razvoj eko turizma prinesel v turistično ponudbo občine Mozirje? 
Razvrstite odgovore po pomembnosti od 1–7. 

€ dodaten zaslužek  _______ 

€ večja obiskanost neokrnjene podeželske narave in kulturne dediščine  _______ 

€ boljša prepoznavnost kraja  _______ 

€ več možnosti za trženje raznolike ponudbe domačih jedi in pijače  _______ 

€ stik z drugimi ljudmi in kulturami  _______ 

€ večje trženje eko pridelkov na kmetiji  _______ 

€ večje koriščenje ponudbe tematskih poti, pešpoti in kolesarskih poti  _______ 

9. Kaj bi bili pripravljeni storiti za razvoj eko turizma v občini Mozirje? 

€ sodelovati pri urejanju okolja in infrastrukture za potrebe eko ponudbe  

€ sodelovati pri organizaciji prireditev, ljudskih šeg in običajev 

€ pripravljen sem sodelovati pri realizaciji projekta Eko vas v Šmihelu nad Mozirjem 

€ pripravljen sem finančno podpreti realizacijo projekta Eko vas 

€ nisem pripravljen sodelovati 

10. Ali bi eko vas kot nov turistični produkt pripomogla k razvoju turizma v občini Mozirje? 

€ da € ne 

11. Ali se vam zdi lokacija v hribovitem delu Šmihela nad Mozirjem primerna za nov turistični 
produkt Eko vas? 

€ da  € ne 

12. Kako zanimive oziroma smiselne bi bile po vašem mnenju za turiste naslednje organizirane 
aktivnosti v ponudbi Eko vas? (0 – nezanimivo, 1 – delno zanimivo, 2 – zanimivo, 3 – zelo 
zanimivo) 

     
večerna zabava pod kozolci za seno, šaljive igre  0 1 2 3 
dan na kmetiji, sodelovanje pri kmečkih opravilih  0 1 2 3 
pomoč pri pripravi domačih jedi  0 1 2 3 
dan s pastirjem, izdelava ovčarskih sirov  0 1 2 3 
obhod planin in ogled Alpinetuma – park alpskega cvetja  0 1 2 3 
dan z lovcem, ogled divjih živali in zaščitenih ptic, kuhanje 
golaža  

0 1 2 3 

13. Kakšna cena se vam zdi primerna za program enodnevni izlet v Šmihelu? 

Primer programa: obisk pastirske koče, v spremstvu pastirja obhod planine, pomoč pri pripravi 
prave pastirske pojedine, pastirski izpit, krst novega pastirja, zvečer vrnitev na turistično kmetijo 
in dan se zaključi v družbi domačega muzikanta s pokušanjem tipične kulinarike. 

€ od 20–30 EUR  € od 30–50 EUR  € več kot 50 EUR 



Priloga 4 

 

14. Kakšna cena se vam zdi primerna za vikend program – lovska pustolovščina ali pastirski 
vikend?  

Primer programa:  
- Nočitev na turistični kmetiji in večer z lovcem ali pastirjem, doživetje gozda ali planine ponoči.  
- Dan z lovcem (priprava divjačinskega golaža, zgodbe o lovskih doživetjih) ali dan s pastirjem 
(skrb za živali, priprava kosila, izdelava sira), zabaven večer s plesom v planinski ali lovski koči.  
- Vrnitev na kmetijo, po kosilu dnevno turno jahanje s konji po panoramski poti nad Šmihelom. 

€ od 60–80 EUR  € od 80–100 EUR  € 100 EUR ali več 

15. Kakšna cena se vam zdi primerna za aktivni tedenski eko program? 

Primer programa oziroma aktivnosti ki jih je možno koristiti v tednu: 

Spanje na turistični kmetiji ali pastirski koči, kolesarjenje, pohod po panoramski poti nad 
Šmihelom, izlet na Golte in ogled Alpinetuma (park alpskega cvetja), dan s pastirji na planini 
(skrb za živali, priprava pastirskega kosila, izdelava sira) dan na kmetiji (sodelovanje pri kmečkih 
opravilih, košnja, spravilo lesa) pastirski kulinarični večer, lovska pojedina, večer na prostem ob 
ognju in peki krompirja, večer na kmetiji z učenjem starih plesov, aktivnosti po želji gostov. 

€ od 160–180 EUR  € od 180–240 EUR  € več kot 240 EUR 

Za vaše odgovore se vam zahvaljujem in vam želim še naprej lep in uspešen dan! 

Marjetka Tratnik 


