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1. delavnica za TK3 – Doživetja podeželja, Občina Sevnica, Fakulteta za turizem Brežice, 10. 4. 2018



Posnetek stanja turizma v občini Sevnica
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Uvodna predstavitev projekta

doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

1. delavnica za TK3 – Doživetja podeželja, Občina Sevnica, Fakulteta za turizem Brežice, 10. 4. 2018



Poslanstvo občine Sevnica

Zagotavljanje kakovosti 

življenja prebivalcev in tržno 

privlačnih doživetij po meri 

ciljnih skupin

Strategija občine Sevnica

Udejanjanje želenega razvoja 

turizma skozi celovito shemo 

virov sredstev za višjo 

kakovost življenja

Vizija občine Sevnica

PROCESNOST SONARAVNEGA  IN DRUŽBENO 

ODGOVORNEGA RAZVOJA V DANIH POGOJIH

Cilji občine Sevnica na področju turizma
Strateški sonaravni in odgovorni razvoj in trženje turizma – prepoznavnost 

rojstnega kraja Melanie Trump, tržno privlačni produkti dosegajo izbrane 

ciljne skupine, nova delovna mesta, zagotovljena kakovost življenja, 

celovito kakovostno okolje, zadovoljni deležniki

Poslovanje občine Sevnica

Načrtovanje, izvajanje in evalvacija celovito povezane operativne izvedbe strateških investicij skozi 

celostno procesno naravnano projektno delo na področju turizma in z njim povezanih dejavnosti

Strategija razvoja turizma v občini Sevnica za 

obdobje 2019-2024

51. delavnica za TK3 – Doživetja podeželja, Občina Sevnica, Fakulteta za turizem Brežice, 10. 4. 2018



MODEL RAZVOJA IN TRŽENJA 

PONUDBE

POSNETEK STANJA 

OPERATIVNI CILJI, 

UKREPI IN AKTIVNOSTI

VIZIJA IN 

STRATEŠKI CILJI 

AKCIJSKI NAČRT IZVAJANJA 

AKTIVNOSTI 

SPREMLJANJE, INOVIRANJE IN POPRAVLJANJE

MODEL izvajanja projekta Strategija razvoja turizma v 

občini Sevnica za obdobje 2019-2024
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1. FAZA

2. FAZA

3. FAZA

1. delavnica za TK3 – Doživetja podeželja, Občina Sevnica, Fakulteta za turizem Brežice, 10. 4. 2018



Deležniki projekta - MODEL izvajanja projekta Strategija 

razvoja turizma v občini Sevnica za obdobje 2019-2024
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pobude 

deležnikov 

občine 

Sevnica

Uvodna 

anketa za 

občane

1. delavnica za TK3 – Doživetja podeželja, Občina Sevnica, Fakulteta za turizem Brežice, 10. 4. 2018



Posnetek stanja: Doživetja podeželja 

v občini Sevnica

85
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Kaj smo ugotovili na dosedanjih srečanjih in s pomočjo ankete za širšo javnost?
*OPOMBA: Navedbe so zgolj izvlečki zbranih podatkov ter znanj in služijo iztočnici za debato, zato jih je potrebno 

obravnavati v tem kontekstu.

 pomembna vloga podeželja v vsakdanjem življenju domačinov (bivanje, prosti čas, kmetijstvo …)

 velik delež kmečkega prebivalstva in kmetijskih površin (ohranjanje poselitvene strukture, 

vitalnosti podeželja, obdelovalnih površin, materialne in nematerialne dediščine, zagotavljanje 

samooskrbe) 

 kvalitetna hrana in življenje – temelj turizma!

 posamezne perspektivne kmetije, usmerjene v turizem ali predelavo živil

 številne aktivnosti na podeželju (rekreacija, prireditve …) 

 priložnost za snovanje turističnih produktov



Doživetja podeželja v občini Sevnica

Predstavitev Ekološke turistične kmetije Urška

Urška Topolšek Planinšek

1. delavnica za TK3 – Doživetja podeželja, Občina Sevnica, Fakulteta za turizem Brežice, 10. 4. 2018



Kje smo in kam gremo na področju doživetij 

podeželja v občini Sevnica?
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Vodena razprava na temo:

Doživetja podeželja v občini Sevnica –

danes in jutri  

1. delavnica za TK3 – Doživetja podeželja, Občina Sevnica, Fakulteta za turizem Brežice, 10. 4. 2018



Kje smo in kam gremo na področju gastronomije?

1. delavnica za TK1 - Gastronomija, Občina Sevnica, Fakulteta za turizem Brežice, 10. 4. 2018 85

Po čem je občina Sevnica dobro znana na področju doživetij podeželja in

lahko trdimo, da pozitivno (navzven in navznoter) pozicionira ponudbo

podeželja za družine, pare in vse, ki si želijo miru in preživljanja dragocenega

prostega časa v podeželskem okolju?

Kje vidite največje pomanjkljivosti na področju doživetij podeželja v Sevnici

in kako bi jih lahko izboljšali?

Kaj se vam zdi izziv na področju doživetij podeželja v Sevnici? Kje se vidite 

vi in vaši kolegi, partnerji, dobavitelji čez 10 let? 

Kaj bo v prihodnje predstavljalo največje ovire na področju doživetij

podeželja v Sevnici?



2. delavnica za TK3 – Doživetja podeželja
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2. delavnica za TK3 – Doživetja podeželja
28. 5. 2018, 15.00-18.00

Oblikovanje turističnih doživetij/produktov na 

podeželju (za identificirane ciljne skupine)

Delavnico vodita: doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec 

in asist. Nejc Pozvek

1. delavnica za TK3 – Doživetja podeželja, Občina Sevnica, Fakulteta za turizem Brežice, 10. 4. 2018



doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Urška Topolšek Planinšek

Nejc Pozvek

Sevnica, 18.00-20.00

Hvala lepa za vaše 

konstruktivno sodelovanje!

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA V OBČINI SEVNICA                   

ZA OBDOBJE 2019-2024 


