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TRAJNOSTNI, SONARAVNI RAZVOJ TURISTIČNE DESTINACIJE

POVZETEK/ZAPISNIK SESTANKA SKUPNOSTI ŠMARTINSKO JEZERO 24.10.2018
24.10.2018 je v gostišču Tepež ob Šmartinskem jezeru v organizaciji Zavoda za šport in turizem
Šmartinsko jezero potekal sestanek skupnosti Šmartinsko jezero na temo razvoja jezera kot turistične
destinacije, ob upoštevanju okoljskih, lokalnih in formalnih zakonitosti.
Udeležili so se jo domačini in nekateri lokalni ponudniki, ki z jezerom živijo vsak dan, predstavniki
Ribiške družine Celje, Mestne občine Celje, Zavoda Celeia ter drugi zainteresirani akterji razvoja
Šmartinskega jezera, sestanek je organiziral Zavod za šport in turizem Šmartinsko jezero. Prilagamo
listo prisotnih.
Po kratkem uvodu Zavoda za šport in turizem Šmartinsko jezero je sestanek odprl g. Dušan Slapnik,
vodja Oddelka za okolje in prostor ter komunalo na Mestini občini Celje.
Povedal je, da MOC podpira razvoj Šmartinskega jezera kot turistične destinacije, a seveda na ustrezen
način s skrbjo za okolje. Predstavil je občinski plan ter aktivnosti ob Šmartinskem jezeru in povedal, da
bo MOC v infrastrukturo tukaj še investirala. Poudaril je, da so vsake pobude ter predlogi dobrodošle in
MOC se jih bo preko svojih strokovnih služb trudila upoštevati ter implementirati.
Krajinska arhitektka MOC na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo, ga. Alenka Padežnik je
predstavila krajinski vidik posegov na jezeru ter akte, ki le-te opredeljujejo. Državni prostorski načrt
razdeljuje jezero na več območji, kjer ima vsako svojo funkcijo in v tem smislu DPN omejuje možnosti
posegov. V osnovi je Šmartinsko jezero zadrževalnik, kar ga polaga v državno pristojnost Ministrstva za
okolje in prostor, z velikim delom gozda ob obali, za kar pa je pristojen Zavod za gozdove.
Tudi ga. Padežnik je povedala, da bodo pobudam in predlogom prisluhnili, saj se zaveda, da je razvoj
jezera v interesu lokalnega okolja.
Naslednji je imel besedo g. Sandi Sever, podpredsednik Ribiške družine Celje, ki je pripravil seznam 18.
vprašanj, naslovljenih na MOC, pa zadevajo vse, povezane z jezerom.
G. Sever je najprej povzel vizijo in aktivnosti Ribiške družine Celje, izpostavil problematiko jezera,
strnjeno v 18. vprašanjih (skrb za okolje, neoporečnost vode, čiščenje jezera ter obale in javne
službe, kanalizacija, vloga Zavoda Celeia, investicije - občinska/državna sredstva za infrastrukturo,
promocijo in turizem) in pozval prisotne iz MOC, Zavoda Celeia in Zavoda za šport in turizem k
skupnemu reševanju. Poudaril je pomen skupnega pristopa pri razvoju jezera, torej celotne skupnosti
Šmartinsko jezero, Ribiške družine, ponudnikov ob jezeru in drugih lokalnih akterjev z Mestno občino
Celje, Zavodom Celeia, Ministrstvom za okolje in prostor in drugimi pristojnimi institucijami. Pri tem
potrebujemo koordinatorja, ki bo vezni člen med skupnostjo in institucijami. G. Sever je pozdravil
pobudo Zavoda za šport in turizem Šmartinsko jezero po sodelovanju in rednem sestajanju akterjev
Šmartinskega jezera ter zainteresirane javnosti, kjer lahko delimo vidike in ideje ter uskladimo
aktivnosti. Pravtako je mnenja, da so ključni projekti MOC na Šmartinskem jezeru v interesu Ribiške
družine Celje in ostalih akterjev, saj pomenijo skupni temelj za razvoj jezera. Bo pa potrebno v jezero v

prihodnjih letih vložiti še več, če želimo, da Šmartinsko jezero postane turistična destinacija brez škode
za okolje.
Ga. Alja Založnik iz Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Celje dela na razvoju podeželja in
turizma tudi na Šmartinskem jezeru. Oziraje se na uspešne EU prakse razvoja podeželja in upravljanja
turističnih destinacij predlaga pripravo Razvojno - programskega načrta Šmartinskega jezera, ki se
dotika ekologije in upravljanja, sodelovanja akterjev, promocije in konkretnih orodij/taktik za dosego
skupnih ciljev razvoja turistične destinacije. Poudarja, da so potrebna jasna pravila in predvsem
komunikacija ter usklajeno sodelovanje med vsemi deležniki. Zato je v okviru MOC in LAS (Lokalne
akcijske skupine za razvoj podeželja) predlagala, pripravila in že izvedla več projektov v sodelovanju z
lokalno skupnostjo, pristojnimi organizacijami in EU mehanizmi. V prihodnosti pa se ji zdi pomembna
izdelava spletne platforme za komunikacijo med ponudniki in zainteresirano javnostjo, program
aktivnosti, dogodki ter mreženje in priprava drugih mehkih vsebin, za kar obstajajo razpoložljiva EU in
MOC sredstva, ki so potencialni viri financiranja tudi drugih projektov (ekologija, čiščenje jezera in
vode, kanalizacija).
G. Viki Kranjc, domačin, podjetnik in pobudnik/investitor avtokampa ob jezeru, opazuje razvoj jezera
že leta in je vanj tudi aktivno vpet. Pravi, da jezero potrebuje upravnika in podpira razvoj Šmartinskega
jezera kot turistične destinacije.
Domačin in podjetnik Marko Prekoršek predlaga za koordinatorja/upravnika jezera Zavod za šport in
turizem Šmartinsko jezero.
Predstavnica Zavoda Celeia je povedala, da so koordinatorji Dežele Celjske, ki obsega 10 občin z več
turističnimi destinacijami. Pravi, da so statistike v turizmu ugodne, kot glavno usmeritev pa postavljajo
trajnostni turizem. Potreben je Načrt trajnostnega turizma Mestne občine Celje, ki je v pripravi. Zavod
Celeia dela na trženju in promociji, pa tudi na prodaji, odkar so pridobili licenco Turistične agencije, ki
jim omogoča prodajo paketov in turističnih aranžmajev. TIC beleži povpraševanje po zelenem turizmu,
njihovi obiskovalci Šmartinsko jezero načeloma poznajo in se nazaj vračajo navdušeni nad naravo. Pravi
še, da je vsaka nova zelena aktivnost na jezeru dobrodošla.
G Slapnik je na koncu dodal, da MOC namenja sredstva za spodbujanja gospodarstva tudi ob
Šmartinskem jezeru preko Javnega razpisa. Sicer si prizadevajo za ureditev problema nasedlih ladjic,
parkirišča in izgradnje avtokampa z elektro-polnilnimi mesti, dokončanje izgradnje skakalnic,
postavitev žičnice za smučanje na vodi in predajo infrastrukture v upravljanje na podlagi Javnega
razpisa izbranemu upravljalcu.
Tomaž Seničar iz Zavoda za šport in turizem Šmartinsko jezero sem se želel najprej zahvalit vsem
prisotnim za čas, mnenja in ideje. Še posebej pa se zahvaljujem za predlog, da Zavod za šport in turizem
Šmartinsko jezero kot upravljalec z vključevanjem vseh deležnikov koordinira razvoj Šmartinskega
jezera.
V okviru Kluba adrenalinskih športov Šmartinsko jezero si prizadevamo za obnovo skakalnic od leta
2009, ko smo bili pobudniki za obnovo in prostovoljno sodelovali pri projektiranju objekta, ki je sedaj
v izgradnji. Vmes smo v lastni režiji skakalnico obnovili in celo pridobili najemno pogodbo, a jo je MOC
kmalu po obnovi in testiranju skakalnic prekinila. 2016 smo se kot edini kandidat prijavili na Javni razpis
Mestne občine Celje za izbor Promotorja pri revitalizaciji skakalnic Šmartinsko jezero, na odgovor še
čakamo. Vmes smo na jezeru vzpostavili SUP/boat center s športnim barom ter v celoti pripravili
projekt Žičnice za smučanje na vodi (DIIP), pridobili investitorja a nismo uspeli pridobiti vseh potrebnih
dovoljenj. Od 2017 vodimo kavarno Brkati som ter vzdržujemo javne sanitarije in otroška igrala, letos
smo v najem pridobili Zorbing piknik prostor.

Naj izpostavim, da smo kot ekipa uspešno že izvedli od obnove, opremljanja in vzdrževanja objektov,
do vsebine - vodenja športnih programov in animacij, team buildingov, izposoje plovil, vzpostavitev in
vodenja gostinstva, organizacijo športno-kulturnih dogodkov.
Na MOC smo naslovili že vrsto predlogov izboljšav/nadgradenj in pobud v zvezi z razvojem jezera,
vezanih na lokalno skupnost in okolje, infrastrukturo, ekologijo, prometno ureditev, trženje in
mednarodno promocijo.

Z veseljem in hvaležnostjo lahko povemo, da nam v pravnih in strokovno-projektnih zadevah,
komunikaciji z javnimi organi in strokovnimi službami ter pri pripravi projektne dokumentacije pomaga
dr. Boštjan Ferk iz Inštituta za javno-zasebno partnerstvo ter Tina Naglič iz K.N. storitev d.o.o.
Skladno s strokovnimi kriteriji imamo izdelano vizijo za Prireditveno rekreacijski center Šmartinsko
jezero, ki je usklajena s pristojnimi institucijami in organizacijami – adrenalinski park (ob)vodnih
športov Šmartinsko jezero z zagotavljanjem komplementarnih storitev in se pravzaprav na razpis
upravljalca pripravljamo že 5. leto.
Sodelujemo z lokalno skupnostjo in lokalnimi organizaciji pa tudi s tujimi turisti in mednarodnimi
organizacijami.
Pripravljene imamo projekte zagona posamičnih enot adrenalinskega parka, tako vsebinsko-tržni kot
tehnično-formalni del.
Poznamo lokalne pobudnike in projekte v bližnji okolici, katere si prizadevamo povezati ter vzpostaviti
skupni, enoten dialog z MOC in strokovnjaki ter pristojnimi institucijami pri razvoju Šmartinskega jezera
kot turistične destinacije.
Tukaj lahko v okviru Zavoda za šport in turizem naredimo veliko – od pomoči pri pripravi projektov in
projektne dokumentacije, usklajevanju, pridobivanju formalne dokumentacije in dovoljenj, do prijave
projektov na občinske, državne in EU razpise.
Povezati si prizadevamo tudi ponudnike in obiskovalce/turiste - preko spletne platforme, enotne
strategije trženja in prodaje ter usklajenega vstopa v obstoječe turistične tokove. Projekt smo pripravili
v sodelovanju s Tehnološkim parkom Ljubljana in prijavili na Javni razpis Ministrstva za gospodarstvo
za spodbujanje lokalnih inovativnih turističnih produktov.
G. Sandi Sever je na koncu še pozval predstavnike MOC, da odgovorijo na zastavljena vprašanja, kar so
z MOC potrdili, da bodo storili.
Tomaž Seničar sem se vsem zahvalil za prisotnost in mnenja ter ideje, ge. Mojci Grušovnik še za
posnetek sestanka - hvala.
Pa nasvidenje do naslednjega sestanka skupnosti Šmartinsko jezero.
Tomaž Seničar
031 716 617

