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Z A P I S N I K  
 

OKROGLE MIZE na temo  
"USMERITVE RAZVOJA TURIZMA V OBČINI POLJČANE",  

ki je bila v torek, 18. 6. 2019, ob 18. uri v prostorih Razvojnega centra narave v Poljčanah.  
 
 

1.  Okroglo mizo sta vodili Spomenka Vodopivec, univ. dipl. prav. s pooblastili 

direktorja občinske uprave in Jelka Lovrenčič, org. posl. gost., strokovna sodelavka.  

2. Jelka Lovrenčič je uvodoma pozdravila vse prisotne in se prisotnim zahvalila za 

udeležbo. Na kratko je povzela namen dogodka, ki je bil sklican na osnovi pobud 

občanov, predstavnikov OS in po začuteni potrebi po boljšem nadaljnjem razvoju 

občine Poljčane na področju turizma. Jelka Lovrenčič je predstavila povzetek 

dokumenta VIS Občine Poljčane iz leta 2011 in strnila dosežene cilje, ki so bili kot 

razvojni cilji zastavljeni v takratnih povzetkih vprašalnikov vključenih oseb v pripravo 

strategije. Nadalje je bila predstavljena občina Poljčane kot območje z bogato 

naravno in kulturo dediščino, območjem Nature 2000 in kot območje, ki vestno skrbi 

za razvoj samooskrbe v kraju.  

3. V drugem delu je Spomenka Vodopivec, univ. dipl. prav. s pooblastili direktorja 

občinske uprave predstavila vlogo Občine pri pripravi strategije in najvidnejše 

pomanjkljivosti na področju razvoja turizma v naši občini (razdrobljenost, 

nepovezanost, pomanjkanje nočitvenih kapacitet…). Izpostavila je, da bom v 

letošnjem letu sklicanih še več sestankov na to temo in pozvala k aktivnemu 

vključevanju občanov k pripravi nove razvojne strategije. Povzela je, da so 

neizkoriščeni potenciali občine Poljčane še zagotovo železnica, kolesarjenje, 

pohodništvo.  

Občina je lahko koordinator lokalnega razvoja, pomaga z dostopnostjo do ustreznih 

razpisov, nudi podporo, vzpostavlja povezavo in usmerja po zgledih primerov dobre 

prakse iz okolice.  

4. V nadaljevanju smo dali besedo obiskovalcem, oziroma udeležencem, ki so 

izpostavili različne prednosti, slabosti, pomanjkljivosti, predlagali ideje in iz različnih 

stališč komentirali svoje videnje. Zbralo se je kar nekaj komentarjev, ki jih povzemam 

v nadaljevanju (navedbe imen pobudnikov namenoma niso zapisane):  

- Pomanjkljiva promocija, premalo sodelovanja. 



- Morda potrebujemo še eno turistično društvo, ki bi prevzelo vlogo TD Boč. 

- Pohvale za izid mesečnega koledarčka, ki omogoča brezplačno promocijo. 

- Prenizko financiranje prireditev (Martinovanje). 

- Slab vtis iz preteklih let, ko smo bili povabljeni k sooblikovanju blagovne znamke. 

- Ana Vovk je dajala obljube, potem pa jih obrnila v svojo korist. 

- Ana Vovk je v naš kraj prinesla izreden razvoj in ideje, in brez nje Poljčane zagotovo 

ne bi bile to kar so danes. Je uspešna in zaradi tega povzroča nevoščljivost. 

- Najboljši turistični produkt v Poljčanah bi bila »favšija«. 

- Več ljudi bi moralo obiskovati tržnico.  

- Ustanoviti bi morali turistično društvo v Poljčanah, ki bi temeljilo na povezovanju.  

- Občina ne more delati turizma.  

- Dravinjska dolina je po naravnih lepotah primerljiva z Brdi. Razvijati bi morali športni 

turizem, spodbujati hojo, tek, kolesarjenje. Imamo čudovito naravo.  

- Manjka promocije.  

- Potrebujemo promotorje turizma.  

- Verjeti moramo svojim zgodbam.  

- Povezat bi morali ljudi z znanjem, upokojene učitelje in njihovo znanje preko 

izobraževanja v naravi prenašati na mlade.  

- Potrebovali bi razvoj apartmajev, nočitev.  

- Absolutno manjka promocije. Poljčane nimajo niti enega samega promocijskega 

video filma. Manjkajo table z informacijami ob vstopu v občino, ob izstopu iz vlaka na 

ŽP.  

- Potrebujemo brezplačno izposojo koles.  

- Manjkajo informacijske table. 

- Skladišče na železniški postaji bi preuredili v muzej  

- Pritegniti moramo ljudi od drugod. 

- Nujna prenova in posodobitev spletne strani.  

- Produkte, ki jih tržijo lokalni ponudniki, moramo ponuditi tudi drugam, preko meja 

občine.  

- Kaj je s skednjem v Križeči vasi in Senegačnikovo domačijo?  

- Potrebujemo »živ« info center.  

- Kolesa dajmo v uporabo.  

- Pripravit je potrebno konkretne programe in jih začet tržit.  

- Organizirati tekaški maraton treh dolin (Poljčane, Makole, Majšperk).  

- Omogočiti možnost izposojo koles na železniški postaji Poljčane in postaviti zraven 

pano s turističnimi zanimivostmi in kolesarskimi stezami v občini. Rabljena kolesa bi 

lahko dobili od občanov in bi jih v dogovoru z OŠ Poljčane prebarvali po svoji 

domišljiji učenci šole, kar bi bila zagotovo zanimivost za turiste.  

- Preučiti možnost najema starega železniškega skladišča v katerem  bi se lahko 

uredila muzejska zbirka (etnološka, predmeti in dela pisateljice Erne Starovasnik in 



pisatelja Kajetana Koviča, železniška, starodobna motorna kolesa, kolesa, smuči, stare 

razglednice Poljčan, numizmatika, filatelija,...) in bi hkrati nudil možnost za različne 

kulturne prireditve (kulturni dogodki, proslave...). Omenjeno skladišče ima svojo 

bogato zgodovinsko vrednost in je eno izmed najlepše ohranjenih železniških skladišč 

v Sloveniji. Ogromno teh zanimivih predmetov imajo v lasti občani in mislim, da bi s 

pravim pristopom bili pripravljene te predmete razstaviti v  muzeju. 

 

 

 
 

Zapisala: 

Jelka Lovrenčič, 

Občina Poljčane  

 

 

  

 

 

 

 


