1. srečanje Projektne skupine občine Sevnica na temo:

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA
V OBČINI SEVNICA
ZA OBDOBJE 2019-2024

ANALIZA STANJA
na področju turizma
v občini Sevnica
asist. Nejc Pozvek
Sevnica, 20. februar 2018, 11.00-14.00

Opomba pred branjem dokumetna: Prosojnice so pripravljene za namen lažjega
spremljanja predavanja/delavnice, zato je izpostavljene poudarke (zapise na
prosojnicah) nujno razumeti v kontekstu, ki je bil predstavljen na
predavanju/delavnici.
Pri delu so nam bili v pomoč predvsem monografija z naslovom Občina Sevnica,
podatki s statističnega urada RS in spletnih strani, kjer občina Sevnica predstavlja
svojo turistično ponudbo.

Naravnogeografske danosti


Posavsko hribovje + Senovsko/Krško gričevje + Savska dolina (z dolino Mirne in Sevnične)



od 160 do 993 m. n. v.



številni potoki (hudourniški značaj!)



plazovitost



temperaturni obrat



ca. 60 % gozdnih površin



zgolj 6 % občine v območju Nature 2000


biotska raznovrstnost

reliefna razgibanost, dobro ohranjeno okolje, številne prepoznane naravne znamenitosti
kakovost življenja domačinov in turistična privlačnost krajev
Vir karte: Spletna stran Občine Sevnica, 2018

Družbenogeografske značilnosti


272 km2 (12. mesto v SLO)



17.469 prebivalcev (2017)


skoraj 300 več moških kot žensk!



64 preb./km2  redka poselitev



povprečna starost 44,1 leto (2017; v SLO 43,1 leto)




delež starejših od 65 let 20 %, mlajših od 15 let pa 13,7 %

hitro staranje prebivalstva
Indeks staranja prebivalstva
Vir podatkov: SURS, 2018
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Vir karte: Spletna stran Kam.si, 2018

Družbenogeografske značilnosti


11 krajevnih skupnosti in 119 naselij


največje, edino mestno naselje Sevnica, ca. 4500+ preb. (zaustavljeno upadanje prebivalstva?)



vitalna naselja: Šentjanž, Tržišče, Žurkov dol …



naravni prirast negativen, selitveni prirast niha



BDV/zaposlenega ca. 25 kEUR



neto plača okoli 900 EUR (ca. 85 % SLO povprečja)



zaposlenega 60 % aktivnega prebivalstva (več kot povprečje SLO)
polovica delovno aktivnih prebivalcev je zaposlitvenih migrantov (LJ, KK, NM, Brežice, CE …)



Stopnja registrirane brezposlenosti
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Vir podatkov: SURS, 2018

15

Podeželje


razpršena poselitev, mnogo manjših naselij, tudi samotnih kmetij



1399 kmetijskih gospodarstev (Popis kmetijstva, 2010)







1702 zaposlena



7146 ha zemljišč v uporabi

nadpovprečen pomen kmetijstva!


slaba tretjina prodajno usmerjenih kmetij (živinoreja, poljedelstvo, trajni nasadi)



relativno majhne kmetije (dobrih 5 ha)



nadpovprečen delež travnikov in pašnikov, podpovprečen njih in vrtov

vinogradništvo in sadjarstvo (3,8 % površin)


dobrih 1100 vinogradnikov in 1500 vinogradov, ca. milijon sadik na 266 ha (2009)



posamezni vrhunski vinarji!

KMETIJSTVO  ohranjanje kulturne pokrajine, samooskrba, zdrava, domača hrana
temeljno za kakovost bivanja in razvoj turizma

Mesto


Sevnica edino večje poselitveno jedro (mesto od 1952)



razvoj naselja ob pomembni prometni poti (križišče)



bogata zgodovina (kulturna dediščina)



pred vojno: železnica, gozdarstvo, Kopitarna, Jugotanin + močno obrtništvo



močan gospodarski razvoj po 2. vojni


po vojni tekstilna, lesna, kemična, kovinska industrija ter gradbeništvo



v zadnjih desetletjih znova obrtništvo (območna zbornica)
Število podjetij v občini Sevnica
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Vir podatkov: SURS, 2018
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SEVNICA – osnovna infrastruktura

Vir karte: Spletna stran Ajdovski gradec, 2018

SEVNICA – osnovna infrastruktura
CESTNE POVEZAVE


po dolini Save (Zasavje, Celje, Krško, Brežice …), Mirne (Trebnje, NM) in Sevnične (Planina …)



uro z avtom do LJ, MB in ZG (letališča), pol ure do AC



velika gostota cestnega omrežja (3 km/km2; povp. SLO tretjino manj)

ŽELEZNIŠKE POVEZAVE


redne linije na relaciji Dobova – LJ/MB (ZG, Beograd – AUT, NEM), slabša povezava z NM (Trebnje)

AVTOBUSNE POVEZAVE


AP Sevnica „ne obstaja“



mestni promet (Sevnica – Boštanj)



zelo slabe redne linije (Celje, NM, KK), brez povezave do LJ?



zelo močan outgoing turizem z avtobusi (Novak, Mirt, Weber, Mrgole …)

SEVNICA – osnovna infrastruktura


komunalno omrežje in pitna voda




dostopnost vode in sanitarij?

zdravstveni dom in lekarna


jezik?



mobilno omrežje



free Wi-Fi


ozka območja (Glavni trg, pri Občini Sevnica, tržnica, ŽP, ZD, Lisca, Krmelj, Šentjanž)



trgovine …



DOSTOPNI TURIZEM?  dostopnost objektov in informacij ter produktov

Vir karte: Spletna stran Občine Sevnica, 2018

ANALIZA POVPRAŠEVANJA in PONUDBE




PONUDBA


primarna (naravna in kulturna dediščina)



sekundarna (osnovna in turistična infrastruktura ter superstruktura)

POVPRAŠEVANJE






kdo, od kod, zakaj, kakšni so trendi …?

KAJ in KAKO TRŽIMO?


produkti (paketi, spominki)



komuniciranje z gosti (spletne strani, TIPS, TA Doživljaj)

KAKO smo ORGANIZIRANI in KAKŠNE REZULTATE dosegamo?

KAJ ponuja SEVNICA?
NARAVNA DEDIŠČINA


Lisca, Lovrenc, Veliko Kozje, Bohor



encijan na Lovrencu (biosferno obm.), rumeni sleč nad Boštanjem



Sava, Mirna, Sevnična, Blanščica + številni potoki, soteske, slapiči
(Bojanca, Jasenk …)



jezera in ribniki (Sevnica, Krmelj, Gabrijele …)



mogočna drevesa



kraški pojavi (Vranja/Raja peč/jama …)



…

KAJ ponuja SEVNICA?
KULTURNA DEDIŠČINA


Grad Sevnica (* podatki za 2016 iz LP KŠTM)


*118 prireditev, ca. 9400 obiskovalcev (17 % povečanje od 2015)



*na vodenem ogledu skoraj 5000 obiskovalcev (700 več kot 2015)



*ogledi za najmlajše: 40 animacij z baronom (ca. 1100 otrok), grajske igre (ca. 860 otrok), lutkovne in
ustvarjalne delavnice (300 otrok)



poroke



botrstvo grajskih trt; rez in trgatev



festival Sevniško grajsko poletje



pomen GLG Sevnica



sodelovanje z društvoma Sevniški graščaki in TRG



razstave (sodelovanje z Rudijem Stoparjem)



grajska vinoteka



Grajska kavarna



poslovni najemi in srečanja



posodobitev prodajalne

KAJ ponuja SEVNICA?
KULTURNA DEDIŠČINA


arheološko najdišče Ajdovski gradec


v 2016 štirje animirani ogledi, skupaj 106 otrok (v letu 2015 1 ogled za 34 otrok)



dan odprtih vrat Ajdovskega gradca

KAJ ponuja SEVNICA?
KULTURNA DEDIŠČINA


staro mestno jedro Sevnice


projekt Srce Save? (geo-/litopunkturni krog)

KAJ ponuja SEVNICA?
KULTURNA DEDIŠČINA


številne cerkve (Sevnica, Boštanj, Loka, Čelovnik, Kompolje …)



kozolci



vinorodna pokrajina (Malkovec, Trnovec …)



rudarska dediščina v Krmelju



spomeniki, kipi



…



NESNOVNA DEDIŠČINA?

KAJ ponuja SEVNICA?

*ponudniki z več kot 10 ležišči (Vir
podatkov: SURS, 2018)

NAMESTITVE

*izrazito nihanje razpoložljivosti ležišč
preko leta (v 2017 od 89 do 172)

Število ležišč v občini Sevnica*
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KAJ ponuja SEVNICA?
BOOKING.COM

Namestitve


hotel Ajdovec?



Youth hostel Sevnica (od 2015, 16 sob, 35 ležišč, del dijaškega doma, zaprt ob vikendih, izgled …)



Tončkov dom na Lisci (16 sob, 45 ležišč, gostinska ponudba, tradicija, planinstvo, izletništvo)


Jurkova koča (3 sobe, 27 ležišč, PD Lisca)



Gostilna Repovž (12 ležišč, od tega 1 apartma za 4 osebe, vrhunska kulinarika, Gostilna Slovenija, trgovinica …)



Gostišče Barbara (10 sob, 24 ležišč, stoletna gostinska tradicija, dodatno obrat Prehrana pri Marjani)



Gostišče Dolinšek (4 luksuzne sobe, 8 ležišč, Gostilna Slovenija, poroke, poslovni dogodki, catering …)



Gostišče Močivnik (5 sob, 10 ležišč, iz turistične kmetije, smučišče)



Turistična kmetija Celestina (5 sob, 12 ležišč, vino)



Turistična kmetija Klenovšek – Grobelnik (10 sob, 22 ležišč, široka/pestra ponudba)



Vinski dvor Deu (9 sob, 27 ležišč, specifična ponudba – kulinarika in vino)



Felicijan?



PzA: postajališča za avtodome (Grad Sevnica in Lisca)

Gostilne, okrepčevalnice


Gostilna Janc (Studenec; vina in domače jedi ter izdelki)



Gostilna Jelen Malus (Tržišče; domača kulinarika in vino z Malkovca)



Gostilna Kregl (Gor. Brezovo; običajna ponudba s cateringom, lokalne sestavine?)



Gostilna Plausteiner (Sevnica; domače jedi (vampi) in ribe, morski sadeži in žar)



Gostišče Majcen/Ulčnik (Vrhek/Tržišče; zaključene družbe, usmerjenost v lokalno, prenočišča z zajtrkom!?)



Okrepčevalnica Mica (Sevnica; vino, pivo, poleti odojek in jagnjetina)



Okrepčevalnica Orehovo (Orehovo; jedi z žara + odojek)



Pizzerija Rondo (Sevnica; pizze + mehiška hrana)

Gostilne, okrepčevalnice (da/ne?)


Gostilna Vrtovšek (Sevnica)



Gostilna ob Ribniku (Zavratec)



Gostilnica Plus (Sevnica)



Okrepčevalnica Ars (Sevnica)



Hambi (Boštanj; hitra hrana)



Pepi Ham (Sevnica; domače jedi, samopostrežba + dostava)



Pizzerija Javor (Krmelj)



Slaščičarna in kavarna Evropa (Sevnica)



Slaščičarna Julija, Slaščičarna Sladoledni vrt (Sevnica)



Pekarna in kavarna Kruhek

Kmetije


Turistična kmetija Kranjc – Pavlič (Okroglice; ribnik, letna sezona)



Ekološka kmetija Zabukovec (Gabrijele; živinoreja, moka, mesnine, ogled kmetije po predhodnem naročilu)



Kmetija Gnidica (Lončarjev dol; prašičjereja in konjereja, kruh, potice, testenine, degustacije ob predhodni
najavi)



Kmetija Hrovat (Preska; integrirana pridelava – vinogradništvo in sadjarstvo (visokodebelno))



Okrepčevalnica/Izletniški turizem Zupan (Podgorje; ribe)



Turistična kmetija Roštohar (Blanca)?

Vinske kleti in vinotoči


Hiša vina Kamenško (pri Krmelju; vino + hrana ob rezervaciji, degustacije, poslovni dogodki, pikniki, catering)



Vinska klet Mastnak (Krakovo; vrhunske penine in modra frankinja), posestvo in catering)



Domaine Slapšak (Telče; vrhunske penine in modra frankinja, avtodom, zajtrk, tehnologija in pozicioniranje)



Kobal (Trnovec; Janko Kobal, modra frankinja)



Kozinc (vrhunska vina, samo FB, brez lokacije)



…

Aktivnosti in doživetja
KOLESARJENJE


Sevnica dobro izhodišče (avto, vlak), tradicija (društvo - razvoj!)



razvoj novih poti v okviru projekta IPA - Ride & Bike





krožne poti: Grajske legende, Po sledeh kavsarjev, Potep po dolenjskih gričih, Puntarska sled, Sevniška kolobasa,
Sevniški cokelj



dobre zamisli, nepopolna izvedba (manjkajo konkretni zemljevidi, GPS sledi, tehnične podrobnosti …)



Kje združeno predstaviti ponudbo razvito v različnih partnerstvih?

Sevniška kolesarska pot


Poznamo navade/zahteve/želje kolesarjev – turistov?



15 kolesarskih poti iz turistično-kolesarskega vodnika Borisa Papca (2008)



spusti (downhill) z Lisce


kolesarstvo vs. pohodništvo?



pumptrack



Kolesarsko društvo Sevnica  prireditve: Skok na Lisco, Sevniški kolesarski maraton, 24 ur Lisce, Božičkov spust
…



dobre možnosti razvoja za različne vrste kolesarjenja


znanje in vzori v SLO (Koroška, Tržič, Kočevje, Posočje …), pogled v prihodnost v tujini (e-bike, storitve, namestitve …)

Aktivnosti in doživetja
POHODNIŠTVO (planinstvo, izletništvo, tek)


Sevnica dobro izhodišče (prometne povezave)  kombinacija z avtom/vlakom/kolesom



pomen tradicije in organiziranosti (PD Lisca Sevnica!)  urejenost, skrb za planinske poti, prireditve (SPM!)



planinske poti







Zasavska transverzala, več poti na Lisco (+ „ferata“), Sevniška planinska pot (pot Lojzeta Motoreta)



informativne table

pešpoti/pohodniške poti


22 objavljenih na spletni stran TA doživljaj



gradivo iz vodnika Izleti v sevniško okolico avtorja Vinka Šeška (2002)



označbe, urejenost, skrbništvo?

učne poti


Rudarska pot Tk Pav (Šentjanž – Krmelj); projekt Posavske poti prijetnih doživetij (LAS Posavje), skrbništvo?, gradivo na spletu …



naravoslovna pot Azaleja (Boštanj) in gozdna učna pot Loka (Loka pri Zidanem Mostu); ZGS, zastarele zgibanke, GPS track ipd.!



ostale poti (Vorančeva, Grozdetova …)



Namig za premik v Grajskih novicah!



življenje poti? (označenost, informacije, privlačnost – nove generacije, novi pristopi?)

Aktivnosti in doživetja

Aktivnosti in doživetja
KONJENIŠTVO


društvi Sevnica in Šentjanž



tri konjeniške poti (projekt IPA; Ajdovska, Krekova, Galop črnega vranca)



dva organizirana jahalna dogodka v Šentjanžu



„Mnogi še vedno ohranjeni kolovozi in urejene gozdne poti so kot nalašč za potepanje s konji“ (Visit Sevnica, b. d.).

SAVA


plovba (plovbni režim za akumulacijo HE Boštanj; Blanca?)



ribolov (tekmovanja?)



ostale aktivnosti na vodi?



obvodne aktivnosti (sprehajalne, tekaške, kolesarske poti, trim, fitness …)


možnost in kvaliteta uporabe prostora?

OSTALO


OUTDOOR: padalstvo in zmajarstvo, plezanje, zorbing, lov



bazen, frizbi golf, športna igrišča, bowling, tenis …

Prireditve




Sevniška salamiada


Društvo salamarjev Sevnica



tradicija (1962), zgodba (vloga žensk), mednarodna prireditev, enodnevna (!),
staro mestno jedro (!) …



Kdaj pa bo letos?

Festival modre frankinje




enološko-kulinarična prireditev v vzponu (potenciali?), mednarodna udeležba,
ambient, en dan/večer (7. 6. 2018)

Dirka oldtimerjev za pokal Malkovca

Prireditve
ŠPORTNE PRIREDITVE


Gorski tek na Lisco, Skok na Lisco, 24 ur Lisce, Sevniški kolesarski maraton, Sevniški planinski maraton,
Veteranski rokometni turnir, malonogometni turnirji, Od zore do mraka (kolesarjenje), Ulični teki za pokal
Sevnice, številni pohodi v organizaciji turističnih društev, turnirji …

ZABAVNO-GLASBENE PRIREDITVE


Martinovanje na Studencu, Rock Lichtenwald, Kitarijada, Kresovanje v Boštanju, Knap‘n‘fest,, srečanje
harmonikarjev na Studencu, Martinov koncert, Silvestrovanje …

KULTURNE PRIREDITVE


ob kulturnem prazniku, pustovanje, Lisca poje, prireditev ob svetovnem dnevu lutk, Miklavžev koncert,
koncerti sevniške godbe, Aspekta (likovna kolonija) …

ANALIZA POVPRAŠEVANJA in PONUDBE




PONUDBA


primarna (naravna in kulturna dediščina)



sekundarna (osnovna in turistična infrastruktura ter superstruktura)

POVPRAŠEVANJE






kdo, od kod, zakaj, kakšni so trendi …?

KAJ in KAKO TRŽIMO?


produkti (paketi, spominki)



komuniciranje z gosti (spletne strani, TIPS, TA Doživljaj)

KAKO smo ORGANIZIRANI in KAKŠNE REZULTATE dosegamo?

Splošni trendi v turizmu …
SLOVENIJA  Slovenski turizem v številkah …
Vir slike: Turizem v številkah, 2017

Splošni trendi v turizmu …
SVET

Vir slike: Turizem v številkah, 2017

Splošni trendi v turizmu …
SPLOŠNO


zeleno




varnost




eko, organic (ZDA!)

sprememba turističnih tokov

splet


pametni telefoni
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Vir podatkov: SURS 2018

Prihodi turistov v občino Sevnica

Vir podatkov: SURS 2018

Prenočitve turistov v občini Sevnica
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Vir podatkov: SURS 2018

Povprečna doba bivanja v občini Sevnica
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Vir podatkov: SURS 2018

Sezonskost nočitev v občini Sevnica v obdobju 2013-2017
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Vir podatkov: SURS 2018

Prenočitve turistov v občini Sevnica glede na izvor
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Vir podatkov: SURS 2018

Vsota tujih prenočitev v občini Sevnica v obdobju 2008-2016
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ANALIZA POVPRAŠEVANJA in PONUDBE


POVPRAŠEVANJE








kdo, od kod, zakaj, kakšni so trendi …?

PONUDBA


primarna (naravna in kulturna dediščina)



sekundarna (osnovna in turistična infrastruktura ter superstruktura)

KAJ in KAKO TRŽIMO?


produkti (paketi, spominki)



komuniciranje z gosti (spletne strani, TIPS, TA Doživljaj)

KAKO smo ORGANIZIRANI in KAKŠNE REZULTATE dosegamo?

Aktualna ponudba

Aktualni paketi

Katalogi
in zloženke

Spominek iz Sevnice

Komunikacija v živo - TIPS
TURISTIČNO-INFORMACIJSKA PISARNA SEVNICA

Spletne strani s turistično vsebino


Doživljaj



Visit Sevnica



Občina Sevnica



Grad Sevnica



Turistična zveza občine Sevnica

UGOTOVITVE:


…

Specifike sevniške turistične ponudbe






FLEXKOM


popusti pri nakupih v TA Doživljaj (izleti, ekskurzije, spominki/izdelki, vstopnice)



Koliko % obiskovalcev koristi?

NAGRADNA KARTICA VESELJA


za obiskovalce Sevnice preko TA Doživljaj



promocija sevniških izletniških zanimivosti



žrebanje nagrad v decembru (kje so takrat turisti?)



Kakšna je današnja usoda kartice  je že prišla do ponudnikov?

TABLE M-TURIST


mobilni vodnik na turistično zanimivih točkah po občini



Staro mestno jedro, grad in Lutrovska klet, Ajdovski gradec, Razbor, Leskovec nad Šentjanžem



uporaba?

