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Župan Občine Mozirje je v februarju 2019 imenoval komisijo za izbor upravljalca TIC Mozirje. 
Dne 1.3.2019 je bil na spletni strani Občine Mozirje objavljen javni poziv k oddaji ne 
zavezujočih ponudb za upravljanje Turistično Informacijskega Centra v Mozirju.  
Na javni poziv se je odzvalo pet ponudnikov, med katerimi je prej imenovana komisija izbrala 
Zavod za izobraževanje, kulturo, šport in turizem 3 jezera. Na tej osnovi je župan dne 
12.4.2019 izdala sklep o izboru upravljalca ZIKŠT 3 jezera in za tem z njim podpisal pogodbo 
za obdobje 5 let. 
 
Priloge: 

• Javni poziv 
• Sklep o izboru 
• Pogodba 
• Poročilo 

 
 
 
 
Pripravila:   Ivo Glušič 



 
OBČINA MOZIRJE 

ŽUPAN 
Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE 
tel: (03) 839-33-00   fax: (03) 839-33-05 

Davčna številka: 70998396 
 

Mozirje, dne 7.2.2019 
Številka:  
 
 
Javni poziv k oddaji nezavezujočih ponudb za upravljanje 
Turistično Informacijskega Centra v Mozirju 
  
Občina Mozirje je lastnik poslovnega objekta TIC na parc. št. 669/9 k.o. Mozirje, na lokaciji 
med krožiščem in avtobusno postajo v Mozirju. Objekt želi dati v upravljanje najboljšemu 
upravljalcu. 
   
Namen turistično-informacijskega centra je spodbujanje razvoja turizma z izvajanjem 
dejavnosti in storitev, ki so v javnem interesu. Skladno z namenom turistično-informacijskega 
centra so njegovi temeljni cilji:  
1. vzpostaviti prepoznavnost Občine Mozirje kot vstopne točke Zgornjesavinjske in Šaleške  
turistične destinacije;  
2. razviti visoko strukturirano turistično ponudbo, ki bo pozitivno vplivala na življenje 
prebivalcev Občine Mozirje in sosednjih občin ter bo privlačna za tuje obiskovalce;  
3. vzpostaviti možnosti za doseganje stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih storitev in 
drugih, s turizmom povezanih dejavnosti;  
4. v razvoj in promocijo turistične ponudbe vključiti dejavnosti, ki so neposredno in posredno 
povezane s turizmom.  
 
Predmet upravljanja je opravljanje nalog turistično-informacijskega centra Občine Mozirje (v 
nadaljevanju: naloge TIC), ki bodo zagotovile uresničitev temeljnih ciljev oziroma namena 
TIC.  
Naloge TIC obsegajo predvsem:  
a) Informacijsko turistična dejavnost, ki vključuje:  
- informiranje turistov,  
- zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev oziroma obiskovalk (v nadaljnjem 
besedilu: obiskovalcev),  
- ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,  
- sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo 
pristojnim organom,  
- urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,  
b) spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov občine,  
c) trženje celovite turistične ponudbe na ravni občine,  
d) dajanje predlogov, pobud, mnenj, opozoril v zvezi z razvojem in vzdrževanjem turistične 
infrastrukture občine oziroma skupne turistične infrastrukture turističnega območja,  
e) dajanje predlogov, pobud, mnenj, opozoril v zvezi razvojem in vzdrževanjem javnih površin 
namenjenih turistom,  
f) organizacija in izvajanje prireditev,  
g) ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,  
h) izvajanje drugih storitev, ki jih v občini brezplačno nudijo turistom.  

 



 

V navedenem okviru je zaželeno, da TIC razvije tudi dejavnosti, ki lahko pripomorejo k 
učinkovitejšemu uresničevanju temeljnih ciljev, kot so:  
- trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,  
- trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah in drugje zunaj prodajaln,  
- dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,  
- raziskovanje trga in javnega mnenja,  
- fotokopiranje, razmnoževanje različnih gradiv,  
- prirejanje razstav, sejmov in kongresov,  
- obdelava podatkov oziroma dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,  
- obratovanje objektov za kulturne prireditve.  
 
Izvrševanje nalog TIC mora upravljalec izvajati tako, da so ustrezno zajeta tudi vsa naslednja 
področja opravil:  
1. Področje prireditev:  
- vodenje in izvajanje politike prireditev na javnih površinah na območju Občine Mozirje,  
- vzpostavitev in vzdrževanje povezav z nosilci turistične ponudbe v Občini Mozirje,  
- načrtovanje in organiziranje izvedbe prireditev v Občini Mozirje,  
- sodelovanje z društvi na območju Občine Mozirje in širše,  
- v sodelovanju z občinsko upravo priprava in organizacija izvajanja javnih razpisov za 
sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Mozirje.  
2. Področje promocije in pospeševanja prodaje:  
- pospeševanje prodaje turistične ponudbe Občine Mozirje,  
- sodelovanje z organizatorji potovanj, turističnimi agencijami, z domačimi, tujimi in 
mednarodnimi združenji, organizacijami in ustanovami,  
- izvajanje morebitnih sejemskih, borznih in drugih podobnih nastopov Občine Mozirje,  
- organizacija distribucije promocijskih materialov vsem subjektom, ki lahko Občino Mozirje 
promovirajo doma in v tujini.  
3. Področje odnosov z javnostmi:  
- načrtovanje in izvajanje programa odnosov z javnostmi in oglaševanja,  
- obveščanje vseh ciljnih subjektov o turistični ponudbi Občine Mozirje,  
- sodelovanje pri nastopih na sejmih in prireditvah.  
4. Področje produkcije promocijskih gradiv:  
- vsebinska priprava najrazličnejših turističnih publikacij in drugih sredstev pospeševanja 
prodaje,  
- priprava elementov za razpise za pridobivanje najugodnejših ponudnikov za področje 
oblikovanja, priprave in tiska tiskovin in produkcije drugih sredstev pospeševanja prodaje,  
- organizacija izvedbe tiskovin in drugih sredstev pospeševanja prodaje.  
5. Področje razvoja in kakovosti turistične ponudbe:  
- izvajanje akcij spodbujanja razvoja in urejanja objektov turistične infrastrukture na območju 
Občine Mozirje,  
- ugotavljanje nivoja kakovosti in ustreznosti turistične ponudbe (ankete, raziskave),  
- oblikovanje predlogov za uvedbo novih turističnih programov in prireditev,  
- snovanje in organiziranje izvajanja akcij za lepši izgled Občine Mozirje,  
- izpopolnjevanje sistema usmerjanja in označevanja objektov turistične infrastrukture v Občini 
Mozirje,  
- razvoj blagovne znamke kakovosti turistične storitve.  
6. Področje turističnega spletnega portala:  
- organiziranje, vodenje in koordiniranje dela turističnega spletnega portala, vključno z 
uredništvom,  



 

- priprava vsebin in ažuriranje informacij za elektronske medije (npr. spletna stran, promocijski 
CD in DVD) ,  
- izvajanje trženja elektronskih medijev in njegovih tiskanih edicij,  
- organizacija delovanja informacijskega sistema na vseh informativnih točkah.  
7. Področje informiranja in agencijske dejavnosti:  
- organiziranje dela v turističnem informacijskem centru,  
- upravljanje informacijskega sistema za posredovanje turističnih informacij, ter (kolikor bo 
upravljalec izpolnjeval pogoje tudi) rezervacij in bookinga,  
- zbiranje podatkov o pritožbah in pobudah občanov in turistov, vezanih na kakovost in vsebino 
turistične ponudbe,  
- prodaja turističnih storitev in proizvodov, ki niso namenjeni brezplačni delitvi (spominki, 
literatura, promocijski izdelki ...),  
- sodelovanje z nosilci turistične ponudbe Občine Mozirje in ponudbe njihovim potrebam,  
- vodenje statističnih evidenc o obiskih v TIC,  
- organiziranje in vodenje vodniške službe,  
- sodelovanje pri pripravi različnih programov ogledov Občine Mozirje, prilagojenih 
specifičnim zahtevam naročnikov,  
- izvajanje nadzora nad kakovostjo dela vodnikov in izvajanjem odloka o vodniški službi.  
Naloge TIC se izvajajo na celotnem območju Občine Mozirje.  
 
Javna služba 
Upravljalec opravljenih nalog v okviru TIC ne sme zaračunavati strankam, saj opravlja javno 
službo brezplačno in je v ta namen financiran iz proračuna Občine Mozirje.  
Za izvajanje nalog TIC pridobiva upravljalec finančna sredstva iz proračuna Občine Mozirje, 
in sicer sredstva, zbrana namensko iz naslova pobrane turistične takse. Občina upravljalcu 
nakaže ta sredstva v višini, kot jih je v ta namen opredelila v proračunu občine, in sicer na 
podlagi predhodne uskladitve nalog, ki jih bo upravljalec v posameznem proračunskem 
obdobju izvedel.  
Občina za izvajanje javne službe opravljanja nalog TIC upravljalcu v okviru sredstev iz 
prejšnjega odstavka zagotovi tudi ustrezen poslovni prostor oziroma najemnino za poslovni 
prostor in tudi ves propagandni material za opravljanje te javne službe.  
 
Upravljalec prejme sredstva iz proračuna mesečno. 
 
Nadzor izvajanja dejavnosti upravljanja v imenu Občine Mozirje opravlja Nadzorni odbor 
Občine Mozirje.  
 
Upravljalec mora Nadzornemu odboru na njegovo vsakokratno zahtevo omogočiti vpogled v 
poslovne knjige oziroma v dokumentacijo, iz katere je možno razbrati podatke, pomembne 
oziroma potrebne za nadzor nad izvajanjem javne službe. Člani Nadzornega odbora in druge 
osebe Občine Mozirje morajo podatke o poslovanju upravljalca za katere so izvedeli med 
opravljanjem nadzora varovati kot poslovno skrivnost.  
 
Občina Mozirje lahko odvzame upravljanje upravljalcu brez odškodnine in ne glede na določila 
upravljalske  pogodbe:  
- če upravljalec ne začne z opravljanjem v za to določenem roku ter pod pogoji določenimi v 
pogodbi;  
- če upravljalec tudi po ponovljenem pisnem opozorilu opravlja naloge TIC v nasprotju s 
pogodbo;  
- v primeru stečaja oziroma likvidacije upravljalca.  



 

 
O najboljšem ponudniku odloči na podlagi poročila strokovne komisije občinska uprava. V ta 
namen direktor občinske uprave ali druga s strani župana pooblaščena uradna oseba občinske 
uprave izda v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, upravno določbo.  
 
Z izbranim upravljalcem sklene Občina Mozirje pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita 
medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe.  
Upravljalsko pogodbo sklene v imenu Občine Mozirje župan Občine Mozirje.  
 
Upravljalec lahko prenese upravljanje na drugega upravljalca le po predhodno pridobljenem 
pisnem izrecnem soglasju Občine Mozirje.  
 
Upravljalec mora v sodelovanju z občinsko upravo pripraviti predlog Strategije razvoja 
turizma v Občini Mozirje, ki ga župan posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.  
Upravljalec mora na podlagi sprejete strategije pripraviti tudi predlog štiriletnega Akcijskega 
načrta nalog TIC, ki ga župan posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.  
 
Vsebina ponudbe 
1. Upravljalec mora predložiti poslovni načrt upravljanja TIC v Mozirju s poudarkom na: 

a. viziji razvoja turizma v Zgornji savinjski dolini 
b. obsegu javne službe TIC in njegovih stroških 
c. času poslovanja 
d. kadrovsko zasedbo 

2. Upravljalec mora za opravljanje nalog TIC izpolnjevati naslednje pogoje:  
a. da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji oziroma ustrezno v 

državi članici Evropske unije, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet upravljanja,  
b. v primeru, da je upravljalec registriran kot družba predloži: sklep o vpisu družbe v 

sodni register, odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti; v primeru 
da je upravljalec organiziran kot samostojni podjetnik pa predloži priglasitveni list 
in odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,  

c. da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet upravljanja,  
d. da ni v postopku stečaja ali likvidacije,  
e. da predloži program izvajanja nalog TIC z vidika kadrov, organizacije del, 

strokovne opremljenosti, razvojnega in finančnega vidika za čas trajanja 
upravljanja,  

f. da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi sredstvi za 
izvajanje dejavnosti,  

 
Nezavezujoče ponudbe pošljejo ponudniki priporočeno ali prinesejo osebno v zaprti kuverti do 
15. marca 2019 na naslov: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, z oznako »Ne 
odpiraj – ponudba za upravljanje TIC Mozirje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen 
polni naslov pošiljatelja. 
 

Občina Mozirje 
Župan 

 
 



https://mozirje.si/category/novice/page/3/ 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mozirje, 14. 10. 2019 Poročilo pripravila: Jasmina Roter Jager, 
  Vodja TIC Mozirje 

 
 
 

 

PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA 
IN POROČILO O POSLOVANJU  

 
TURISTIČNO – 

INFORMACIJSKEGA CENTRA 
MOZIRJE  

 
MAJ – SEPTEMBER 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mozirje, 14. 10. 2019 Poročilo pripravila: Jasmina Roter Jager, 
  Vodja TIC Mozirje 

PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA - ZIKŠT 3 JEZERA BRASLOVČE 
 

1. Splošna predstavitev 
Zavod 3 jezera je neprofitni zasebni zavod, ki deluje od leta 2015 na širšem družbenem področju občine 
Braslovče in skrbi za upravljanje, koordinacijo, povezovanje, promocijo in izvedbo vsebin s področja 
turizma, kulture, športa in izobraževanja. V sodelovanju z Občino Braslovče je pogodbeni upravljalec 
Doma kulture Braslovče, pogodbenik Pošte Slovenije in nosilec dejavnosti Turistično-informacijskega 
centra Braslovče. Zavod skrbi za bogat kulturni program z odličnimi umetniki in znanimi estradniki; 
glasbeni, gledališki, zabavni, izobraževalni in drugi programi pa so namenjeni tako odraslim kot 
otrokom. Preko povezovanja z različnimi partnerji ponuja razne brezplačne izobraževalne programe za 
domačine in občane sosednjih občin, organizira pa tudi druge delavnice, tečaje in seminarje za 
pridobivanje novih znanj in veščin. Kot nosilec dejavnosti Turistično-informacijskega centra (TIC) 
Braslovče povezuje in v svojih prostorih ponuja izdelke lokalnih ponudnikov, promovira občino ter 
njene turistične znamenitosti, torej skrbi za celovito promocijo in trženje ter organizacijo vodniške 
službe. Sodeluje v projektih za razvoj podeželja in se v različnih evropskih in nacionalnih projektih 
povezuje z raznimi organizacijami in inštitucijami. 
 

2. Reference 
V okviru zavoda smo vsakoletno izvedli preko 30 večjih dogodkov in prireditev, več različnih, 
brezplačnih in drugih tečajev ter sodelovali pri mnogih prireditvah lokalnih društev. Skupno je za nami 
skoraj 150 dogodkov, prireditev in preko 50 različnih tečajev ter projektov. V okviru turistične 
dejavnosti smo (v primerjavi z letom 2017) v letu 2018 za štirikrat povečali izletniški turizem, izdali 
občinski letak in druge promocijske materiale, razvili spominke, lokalno ponudbo izdelkov, intenzivno 
promovirali občino v medijih, na sejmih in drugod ter uspešno tržili programe; izvajali smo šolsko in 
študentsko prakso na področju turizma, vzpostavili razne baze in tržne poti, nove turistične produkte 
ter nove turistične programe, ki so se na trgu zelo lepo uveljavili. Ob vsem tem pa smo dobro sodelovali 
z lokalnimi društvi, občino, raznimi organizacijami ter delovali v javno dobro. 
 

3. ZIKŠT kot upravitelj TIC Mozirje; vzpostavitev in organizacija dela 
Z aprilom 2019 smo postali upravljavec TIC Mozirje na podlagi javnega poziva in izbora imenovane 
komisije. Ob znanem izidu smo nemudoma pričeli sodelovati z Občino Mozirje pri končnem 
opremljanju stavbe turistično-informacijskega centra. V prvih tednih smo opremljali in pripravljali TIC 
na otvoritev: prostore opremili s pohištvom, vzpostavili informacijski in blagajniški sistem ter dodali 
vsebino z lokalno ponudbo živilskih in neživilskih izdelkov ter takoj ob odprtju poskrbeli tudi za ustrezne 
promocijske materiale, spominke in podobno. Skupaj z Občino Mozirje smo organizirali uradno 
otvoritev, ki se je odvijala 25. 4. 2019, v začetku maja pa vrata odprli za goste. Že v samem začetku 
smo izdali splošni letak Občine Mozirje v slovenskem jeziku in razvili razglednico ter priskrbeli nekaj 
drugih materialov ter izdelkov za prve goste. Vodja TIC Mozirje je Jasmina Roter Jager (predhodno 
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vodja TIC Braslovče), k sodelovanju pa smo povabili tudi kandidata, ki sta se prav tako prijavila na javni 
poziv za upravljalca z večletnimi izkušnjami na področju turizma v Zgornji Savinjski dolini in ki že leta 
sodelujeta z drugimi zasebnimi ponudniki.  
 

4. Namen in cilji delovanja TIC Mozirje 
Naš dolgoročni cilj je vzpostaviti nekakšen LTO treh dolin, katerih središče je občina Mozirje, takoj ob 
začetku delovanja pa vzpostaviti prepoznavnost občine kot vstopne točke v Zgornjo Savinjsko dolino 
ter postati eden glavnih informacijsko-promocijskih koordinatorjev v Zgornji Savinjski dolini. Naš cilj je 
tudi v kraj pripeljati več turistov, še posebej skupin, torej okrepiti izletniški turizem, razviti nove 
produkte oziroma visoko strukturirano turistično ponudbo, ki bo privlačna za obiskovalce in bo vplivala 
na življenje prebivalcev, nove turistične prireditve, dlje časa zadržati domače in tuje turiste ter jim 
ponuditi čim več aktivnosti. Glavni namen pa je povečati število nastanitev in posledično višino 
turistične takse, ki je glavni prihodek občine s področja turizma. Torej, če povzamemo zadnje zapisane 
besede, želimo dosegati povišanje prihodkov z naslova turizma – s tem pa doprinesti k vsesplošnem 
povišanju prihodkov v kraju, tudi z naslova potrošnje v kulinariki, trgovinah in drugi splošni ponudbi. 
 
 

PREDSTAVITEV DELOVANJA IN POROČILO 
maj – september 2019  

 
 

1. Kadri in organizacija dela na TIC Mozirje 
Trenutno je TIC organiziran tako, da je vodja Jasmina Roter Jager, zaposlena pri ZIKŠT 3 jezera 
Braslovče, njena pomočnica in turistična informatorka je sodelavka Nina Černel, kot turistična 
informatorka pa je v TIC-u preko študentske oblike zaposlena tudi študentka Fakultete za turizem, Sara 
Reberčnik, ki je pred tem na TIC-u uspešno opravila tudi 430 ur študijske prakse. Drugi zunanji sodelavci 
sodelujejo predvsem pri oblikovanju promocijskih materialov, marketinških aktivnostih in podobno. 
TIC je bil v poletnih mesecih odprt vse dni v tednu vsaj 8 ur na dan (pogosto zaradi obiska gostov tudi 
dlje), trenutno (oktober, november) je zaprt ob ponedeljkih z namenom priprave za zimsko sezono in 
na podlagi statistike oziroma analize obiska; z decembrom pa svoja vrata zopet odpira vse dni v tednu. 
Mesečno tako povprečno opravimo od 27 (oktober in november) do 31 dni (ostali meseci), kar skupaj 
predstavlja (ob upoštevanju dela vodje TIC) od 330 do 350 delovnih ur. To pomeni dve polno zaposleni 
osebi in več.* 
* finančno ovrednotenje podano na seji 
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2. Poročila dela po posameznih dejavnostih 
 

Poročilo je moč brati kot poročilo aktivnosti, ki smo jih izvedli v okviru posameznega področja, hkrati 
pa navajamo analizo pomanjkljivosti ali priložnosti v okviru posameznega področja ter naših načrtov 
oziroma planiranih aktivnosti. 

 
1. Informacijsko-turistična dejavnost 
Vsakodnevne splošne dejavnosti: informiranje turistov in ustvarjanje informativne mreže v dolini; 
zbiranje podatkov za potrebe informiranja; ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične 
ponudbe; ugotavljanje potreb in želja obiskovalcev; sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb 
obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom; povezovanje in sodelovanje s turističnimi 
ponudniki – primerne in ustrezne informacije; povezovanje in sodelovanje z drugimi občinami ter 
organizacijami, TIC-i; vodenje statistike in evidenc. 
 
POROČILO STATISTIKE IN ANALIZA 
 
• Število obiskovalcev v mesecih od junija do septembra 2019: 

Skupaj: okvirno 1.200 obiskovalcev 
V mesecu avgustu: 620 gostov (povprečno 20 na dan, povprečno 2,5 na uro) 
* Za gosta običajno porabimo vsaj 10, 15 minut (odvisno od želja in potreb). 

 

• Želje in potrebe tujih gostov 
- kolesarske, pohodne in planinske poti 

ter zemljevidi, planinske karte; 
- atrakcije in zanimivosti v celotni dolini 

oziroma regiji; 
- kaj početi, kaj obiskati z otroci ali v 

deževnih dneh; 
- restavracije in kulinarika; 
- nastanitve; 
- kopanje – reke, jezera, adrenalinski 

športi, vodni športi; 
- veliko informacij o vsej dolini, s 

poudarkom na Logarski dolini; 

- vozni redi, prevozi, vozni red nihalke; 
- druge znamenitosti in kraji drugod po Sloveniji; 
- povezave v druge dele Slovenije; 
- izposoja koles; 
- odpiralni časi; 
- trgovina; 
- ribištvo (Ribiška družina Mozirje); 
- vodene kolesarske ture; 
- nakup spominkov, daril, lokalnih izdelkov; 
- turistične kmetije z lokalnimi izdelki; 
- rent a car; 
- promocijski material za domačine, zasebnike. 

 
• Največ gostov iz: 
- junij, september: več iz Slovenije, Nemčija, Anglija, Hrvaška, Nizozemska … 
- julij, avgust: Nizozemska, Belgija, Nemčija, Anglija, Hrvaška, Francija, Italija … 
- drugo: Latvija, Poljska, Češka, Romunija, Švica, Španija, Irska, Švedska, Avstralija, Izrael … 

 
• Od katerih zasebnikov so največkrat prihajali, kje so bivali: 
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Forest camping, Kamp Menina, Kolovrat Holiday house, Levc, Apartmaji Jasa, na Skalci, Kamp Loka, 
od različnih ponudnikov iz Ljubnega in Luč, nekaj malega iz Golt in od drugih zasebnikov v kraju. 
 
• Gosti brez nastanitev, kam smo jih usmerjali: 
Forest camping (največ gostov z avtodomi in šotori), Levc, Skok, Jasa, Korošec, Golte, drugo v kraju in 
po dolini glede ne njihove želje. 
 
• H kateri turistični ponudbi smo jih največkrat usmerjali: 

GOLTE, Mozirski gaj, ogled trga in kosilo v Restavraciji Lesnika, kosilo v Restavraciji Gaj, Logarska dolina, 
proste koče v Logarski, posredovanje tudi večjih skupin v Mozirski gaj, Korošec in Skok – wellness in 
druga ponudba, ogled znamenitosti: Nazarje, Ljubno, Luče, Solčava – panoramska cesta, adrenalinski 
športi in podobna ponudba: Golte, kamp Menina, Dolina avantur v Lučah, jadralno padalstvo Impulz, 
Topolšica – kopanje, kamp Menina, Snežna jama, Velenje (premogovnik – za deževne dni in druga 
ponudba v Velenju), Spodnja Savinjska dolina (Jama Pekel – zaradi dežja, Fontana piv, grad Žovnek) … 
 
• Želja in potrebe domačih gostov: 
- pomoč pri oddaji sob, informacije in svetovanje ter pomoč pri promociji (zasebniki); 
- promocijski material za goste in promocijo (zasebnimi); 
- nakup daril, spominkov (posamezni domačini). 

 
• Predlogi izboljšav na podlagi statistike in analize: 
- potrebe po boljših materialih – ZEMLJEVIDI POHODNIH IN KOLEDARSKIH POTI; 
- ureditev in ustrezna označitev pohodnih in kolesarskih poti; 
- potrebe po informiranju, svetovanju in pomoči bodočim zasebnim; 
- prodaja vstopnic za Golte, Mozirski gaj … 

 
• Načrti TIC Mozirje na podlagi predlogov: 
- želja za prodajo vstopnic za Golte (*ni interesa, vzpostavitev ni mogoča); Gaj – v dogovoru; 
- dogovor z občino okrog ureditve pohodnih poti ter povezava s PD Mozirje; 
- organizacija predavanj in svetovanj za sobodajalce. 

 
Glavni rezultati in pokazatelj 
S koncem avgusta 2019 so na Občini Mozirje zabeležili okrog 36.900 € turistične takse, v enakem 
obdobju lani pa okrog 18.300 €, kar pomeni, da se je prihodek turistične takse v tem letu povečal za 
okvirno 18.600 €. Glavnino zaslug seveda pripišemo novonastalemu kampu, novim apartmajem ter 
vsem zasebnikom in njihovemu angažmaju za lastno promocijo; na podlagi naših statistik pa lahko 
trdimo, da je temu en del  prispeval tudi na novo vzpostavljeni TIC, ki je »prestregel« marsikaterega 
gosta. 
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2. Razvoj novih, celovitih turističnih produktov občine, dajanje pobud za priložnosti 
za turistično ponudbo 

- sodelovanje na dvodnevnem Turističnem hackatlonu za razvoj novih 5*doživetij; 
- postali izvajalec in koordinator 5* doživetja, ki ga je že izoblikovala RA Saša; 
- izoblikovali 6 novih izletniških programov (v povezavi z ostalimi turističnimi ponudniki). 

 
• Predlogi izboljšav na podlagi statistike in analize (potrebe v kraju za izboljšanje in priložnosti za 

ponudnike): 
- javni prevozi: taksi, prevozi do Žekovca, do Logarske; 
- označitev kolesarskih, pohodnih poti in vzpostavitev novih poti; 
- povezava s planinskimi društvi in kočami; 
- lokalna ponudba turističnih kmetij – nakup lokalnih, domačih izdelkov in degustacije; 
- aktivnosti za otroke (delavnice, pokrita igrišča …); 
- aktivnosti v primeru slabega vremena ; 
- rent-a-car; 
- lokalna tržnica; 
- izboljšanje ponudbe za izletniški program, izletniški turizem. 

 
• Načrti TIC Mozirje na podlagi predlogov: 
- izoblikovanje novih tematskih programov – poročni turizem, ribiški turizem, športni turizem – 

programi za klube, društva (intenzivne priprave, treningi v sodelovanju z OK in drugimi); 
programi, tabori za druge  - godba, pevski zbori in podobno; 

- kulinarična doživetja in podobni programi z ponudniki kulinarike (Kmečka hiša ipd.); 
- v sodelovanju s TD  Mozirje: izvajanje akcij spodbujanja razvoja in urejanja objektov turistične 

infrastrukture na območju občine, izvajanje akcij za lepši izgled občine; 
- natečaji z OŠ Mozirje; 
- dnevi odprtih vrat in predstavitve lokalnih ponudnikov. 

 
3. Organiziranje in vodenje vodniške službe 

- sprejeli smo 3 skupine na TIC Mozirje; 
- pomagali smo oblikovati izlet po Zgornji Savinjski dolini 2 skupinama; 
- organizirali in izvedli 2 izleta po občini Mozirje, v sodelovanju tudi z Braslovčami; 
- organizacija izleta v Prekmurje za Občino Mozirje in vabljene goste. 

 
• Predlogi izboljšav na podlagi statistike in analize: 
- še veliko možnosti za boljše rezultate v prihodnosti;  
- pomanjkljivost – večina skupin se direktno obrača na posameznega ponudnika (npr. Mozirski 

gaj), TIC ne upravlja z nobeno turistično točko v Mozirju, katero bi v celoti promoviral in tržil, v 
glavnini upravlja le posredniško – koordinacijsko funkcijo in / ali vlogo turistične agencije. 
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• Načrti TIC Mozirje na podlagi predlogov: 
- novi izletniški programi znotraj občine, med občinami, znotraj doline in treh dolin; 
- intenzivno trženje in promocija izletniških programov – povečanje števila organiziranih skupin; 
- organizacija izletov po Sloveniji za občane in prebivalce Zg. Savinjske doline. 

 
4. Trženje in promocija celovite turistične ponudbe  

- izoblikovali smo nove, bogate baze društev, podjetij, šol, organizacij; 
- izoblikovali smo nove programe in jih posredovali na več kot 2.800 e-naslovov slovenskih 

društev (skladno z izdelanimi bazami) in na več kot 3.200 podjetij, 150 turistično-informacijski 
centrov, 80 turističnih agencij in 60 osnovnih šol (*glej pod zgornjo točko); 

- sodelovanje s TD  Mozirje za Turistično zvezo Slovenije - ocenjevanje Mozirja kot malo mesto 
(prejeli priznanje, za ta namen smo pripravili predstavitev v Lipovem listu in za podelitev); 

- sodelovanje na prireditvah s promocijsko stojnico: Maraton Savinja, veteranske igre …; 
- promocija na FB profilu TIC Mozirje; 
- produkcija promocijskih gradiv (*v nadaljevanju samostojna točka); 
- organizacija in posredovanje promocijskih materialov zasebnikom in drugim občinam – 

posredovali smo materiale vsem 10 občinam v regiji ter občinam v Spodnji Savinjski dolini; 
zasebniki z našimi materiali promovirajo kraj in dolino na sejmih (Korošec – Trst ipd.). 
 

• Načrti TIC Mozirje na podlagi predlogov: 
Intenzivno trženje in promocija izletniških programov, nastanitvenih in kulinaričnih obratov ter 
drugih zanimivosti – povečanje števila organiziranih skupin in posameznih gostov: 

- e-trženje,  
- izdelava nove spletne strani in google oglaševanje (v pripravi),  
- nastopi na sejmih v Sloveniji za pritegnitev društev in podobnih zaključenih skupin; 
- sodelovanje na mednarodnih sejmih z zasebniki; 
- povezava z organizatorji potovanj, turističnimi agencijami; 
- PR in pogostejše objave v medijih. 

 
5. Področje produkcije promocijskih gradiv 
- pripravili in izdali smo občinski letak v slovenskem jeziku; 
- pripravili in izdali smo novo razglednico; 
- skupaj z dobavitelji smo izoblikovali nove spominke; 
- pripravili, oblikovali in izdali smo nov turistični vodnik Zgornje Savinjske in Šaleške regije 

»Doživite Savinjsko«, v katerem je predstavljenih vseh 10 občin, hkrati ideje za izlete v okolico. 
Vključena je ponudba zasebnikov, zemljevidi in predlogi pohodnih poti, kot priloga pa se bo 
katalogu ob izdaji dodal tudi zemljevid novih kolesarskih poti. 
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• Predlogi izboljšav na podlagi statistike in analize: 
- potrebujemo nove, boljše zemljevidi urejenih in označenih kolesarski, pohodnih in planinskih 

poti. 
 

• Načrti TIC na podlagi predlogov: 
- priprava in izdaja občinskega letaka v angleškem jeziku; 
- sodelovanje in pobuda za pripravo novih zemljevidov; 
- vzpostavitev prodaje planinskih, avto in drugih kart. 

 
6. Dodatna ponudba na TIC za goste in domačine 
- trgovina na drobno s spominki in lokalno ponudbo (razvili smo mnoge spominke in druge izdelke 

ter zagotovili pestro ponudbo lokalnih živilskih in neživilskih izdelkov ter tako promocijo lokalnih 
ponudnikov; možnost oblikovanja košaric domačih dobrot z občinskim znakom); 

- možnost fotokopiranja; 
- izposoja e- in navadnih koles. 

 
7. Organizacija in izvajanje prireditev 
- v decembru planiramo pripraviti tematske adventne nedelje (v povezavi z Božično bajko), 
- prihodnje leto smo dogovorili novo turistično prireditev – otvoritev turistične sezone, ki jo bomo 

izvedli skupaj z lokalnimi društvi in zasebniki, 
- sodelovanje na prireditvah s stojnico … 

 
• Načrti TIC: 
- v prihodnjih letih načrtujemo tudi koriščenje Športne dvorane Mozirje ter organizacijo večjih, 

odmevnejših dohodkov (koncerti, predstave …); 
- prireditve, sodelovanje z društvi, občino in šolo ter posamezniki. 

 
8. Povezovanje in sodelovanje – z občino, društvi, organizacijami, zasebniki 
- na našo in pobudo g. župana smo 25. 9. 2019 organizirali srečanje vseh društev in zasebnikov v 

kraju, kjer smo pripravili predstavitev in poročilo ter precejšen del srečanja namenili tudi 
izmenjavi mnenj, predlogov, idej iz njihove strani; na podlagi sestanka je nastalo nekaj novih 
skupnih idej; 

- v okviru priprave turističnega vodnika smo sodelovali in povezovali vseh 10 občin SAŠA regije, 
hkrati vključili tudi občine SSD; z vsemi smo začrtali tudi mnoge načrte za skupno sodelovanje; 

- organizirali smo tudi srečanje vseh TIC-ev in predstavnikov za turizem v regiji, ki bo 18. 10. 
2019 na sedežu RA Saša; 

- smo povezovalni in vezni člen med sosednjima občinama Braslovče in Mozirje; s partnerstvom 
in povezovanjem le-teh lahko skupaj izpeljemo nove projekte (skupna kolesarska pot …) v smislu 
razvoja turizma in drugih področij; soorganizirali smo že nekaj srečanj med tema občinama; 
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- sodelujemo s TD Mozirje – ocenjevana komisija Turistične zveze Slovenije in drugi projekti; 
- pomagali ali sodelovali smo v manjši obliki tudi pri prireditvah društev; 
- pomagamo lokalnim društvom pri promociji dogodkov; 
- dobro sodelujmo z LAS Savinja in RA SAŠA ter smo prisotni v aktivnostih turistične destinacije; 
- sodelujemo z mnogimi zasebniki po vseh dolini (promocija, promocijski materiali, svetovanje, 

posredovanje gostov ipd.). 
 

• Načrti TIC: 
- posredovanje informacij o dogodkih in prireditvah ter prodaja vstopnic za dogodke; 
- (so)organizacija prireditev z društvi (planirana prireditev za junij 2020); 
- povezovanje in skupni programi z drugimi občinami; 
- skupna prijava na projekte za razvoj turizma; 
- svetovanje zasebnikom, priprava promocijskih materialov in aktivnosti za njihove dejavnosti. 

 
9. Mentorstvo dijaških in študentskih praks 

 
V sodelovanju s fakultetami za turizem ter Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje smo tudi mentorji 
dijaške in študentske prakse. V okviru TIC Mozirje smo izvedli eno 430-urno študentsko prakso ter 72-
urno dijaško prakso v povezavi s TIC Braslovče. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 




