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UVOD

TIC Občine Polzela (TIC Polzela) bo deloval v okviru občinske uprave Občine Polzela na
lokaciji gradu Komenda. Skrbel bo za razvoj turizma v Občini Polzela in njeno promocijo,
skladno z odlokom o ustanovitvi. Tu bosta zaposleni dve strokovni sodelavki, ki bosta delo
opravljali menjaje dopoldne in popoldne, tudi ob sobotah. Delovni čas TIC-a bo predvidoma
od ponedeljka do petka med 7.00 in 18.00 ter ob sobotah od 10.00 do 18.00.
Glede na to, da v občini nimamo nočitvenih kapacitet, se bomo usmerili predvsem v dnevni
turizem. Potencial za razvoj le tega je precejšen. Ob primernem pristopu bo Občina Polzela
postala tudi turistom prijazna Občina.

1. OGLEDI ZNAMENITOSTI – ENODNEVNI IZLETI
(društva, skupine, posamezniki):
K ponudbi vodenih ogledov znamenitosti (grad Komenda, cerkev sv. Marjete, park in
zunanjost graščine Šenek s kapelico sv. Florjana, muzejska zbirka starih traktorjev, Cajhnov
kozolec s starim kmečkim orodjem, zbirka šaljivih glinenih figuric, cerkev sv. Križa na Gori
Oljki s podzemnim svetiščem), bomo dodali še:

-

ROJSTNO HIŠO NEŽE MAURER V PODVINU

Hiša, ki ima vrednost kulturnega spomenika, omogoča vpogled v način življenja,
gospodarjenja in bivanja v preteklosti. V njej je otroška leta preživela Neža Maurer, pesnica,
slavistka, pisateljica, publicistka, pedagoginja in novinarka, Slovenka leta 2008 ter naša
častna občanka. Dejstvo, da prihaja iz našega kraja, in možnost, da si obiskovalci ogledajo
njeno rojstno hišo, ki je še vedno lepo ohranjena, daje številne možnosti na področju
kulturnega in literarnega turizma (kulturni dnevi OŠ, obiski kulturnih in ostalih društev).
Oblikovali bomo produkt, ki bo življenjsko pot Neže Maurer povezal z gradom Komenda
(uredili bomo spominsko sobo Neže Maurer) in Francetom Prešernom, ki je Komendo tudi
sam večkrat obiskal.

-

MAVZOLEJ DRUŽINE PONGRATZ NA »ŠENEŠKEM POKOPALIŠČU« NA
POLZELI

Del pokopališča na Polzeli, ki je bil obnovljen v letu 2014, je tudi tako imenovano »šeneško
pokopališče«, ki ga je Občina v sodelovanju s strokovnimi sodelavci uredila v spominski
park, kjer stoji kapelica, zgrajena leta 1900. Skupaj predstavljata pomemben del kulturne
dediščine, saj sta povezana z družino Pongratz, zadnjimi lastniki gradov Šenek in Komenda.
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Družina Pongratz je prebivala v gradu Šenek, medtem ko je grad Komenda služil za
stanovanja, predvsem za grajske sorodnike in prijatelje. Družina je bila s Polzelo in njeno
okolico tesno povezana, saj so njeni člani skrbeli za kulturni in splošni napredek kraja.
Prispevali so denar pri gradnji nove šole (sedanji prostori Občine Polzela) ter vzdrževali
brezplačno šolsko kuhinjo za revne otroke.
Ko so leta 1900 prenehali pokopavati na starem pokopališču okrog cerkve sv. Marjete, je pri
nakupu novih parcel in gradnji pokopališča velik del sredstev prispevala družina Pongratz.
Zase so zato pridržali del pokopališča, na katerem so zgradili nagrobno kapelo – mavzolej v
neogotskem slogu, v katerem je bila grobnica za pokop članov družine, okrog pa so uredili
pokopališče za sorodnike in uslužbence. V mavzoleju sta bila pokopana grof Maks pl.
Pongratz in njegova soproga Frančiščka.

-

SPOMINSKO PLOŠČO AMERIŠKIM LETALCEM V ANDRAŽU

Plošča, posvečena desetim članom posadke bombnika B-17, ki je ob vznožju Gore Oljke
strmoglavil 19. marca 1944. Osem članov je umrlo, dva pa sta vojno preživela v nemškem
vojnem ujetništvu. Ob sedemdesetletnici tega tragičnega dogodka smo v Andražu odkrili
spominsko ploščo z imeni posadke in podatki o letalu. Od odkritja plošče, vsako leto ob
obletnici dogodka, poteka komemoracija s pomembnimi gosti, med katerimi so bili tudi:
veleposlanika Združenih držav Amerike – Joseph Mussomeli in Robert Hartley, predsednik
RS Borut Pahor in minister za zunanje zadeve Karel Erjavec.
V preteklem letu smo, v sodelovanju s Slovensko vojsko, v Občini gostili skupino ameriških
kadetov ter skupino z generalmajorjem H. Michaelom Edwardsom, ki je tudi sam bojni pilot
in njegovo delegacijo. Ogledali so si znamenitosti Občine Polzela in spominsko ploščo v
Andražu, kjer so se poklonili padlim rojakom. Sodelovanje s Slovensko vojsko nameravamo v
prihodnosti okrepiti.

2. VEČJI POUDAREK SUVERENEMU MALTEŠKEMU VITEŠKEMU REDU
Suveren malteški viteški red je bil ustanovljen leta 1099 v Jeruzalemu kot red sv. Janeza
Krstnika. Predstavlja eno najstarejših inštitucij Zahodne krščanske civilizacije in je edini, ki
nepretrgoma deluje od svoje ustanovitve pa vse do danes. Vseskozi ostaja zvest svojemu
načelu – »obramba vere in pomoč ubogim«, ki ga udejanja preko prostovoljnega dela dam in
vitezov Reda na področju humanitarne pomoči ter zdravstvenih in socialnih aktivnosti. Danes
je prisoten v več kot 120 državah sveta, povezan je s Svetim sedežem, obenem pa je subjekt
mednarodnega prava. Od leta 1994 ima status stalnega opazovalca v Generalni skupščini
združenih narodov, svoje stalne delegacije pa ima akreditirane v Evropskem centru Združenih
narodov, Svetu Evrope, Evropske skupnosti, UNESCU, Mednarodnem inštitutu za človekove
pravice in Mednarodnem odboru Rdečega križa.
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V naše kraje je Red prišel razmeroma zgodaj, saj se prva malteška komenda (posest v lasti
reda) omenja leta 1217 v Melju pri Mariboru, na Polzeli in pri cerkvi sv. Petra pri Kranju pa
leta 1256. Polzelska komenda je v 16. stoletju na višku svoje moči ostali dve tudi gmotno
podpirala. Malteški viteški red je imel na sam razvoj Polzele ogromen vpliv, saj so bili v kraju
pol tisočletja. Edina ohranjena Komenda malteških vitezov je prav na Polzeli, prav tako je
materialna dediščina njihovega delovanja v slovenskem prostoru v največji meri ohranjena
prav v našem kraju (župnijska cerkev sv. Marjete, ki je bila komendatorska cerkev in cerkev
na Gori Oljki, ki je predstavljala pomembno romarsko točko).
Z obnovljenim gradom Komenda v letu 2011 je Občina Polzela pridobila veliko novih
prostorov, primernih za razvoj turizma, za kulturno dejavnost in družabno življenje. V VITtočki je postavljena stalna razstava Malteškega viteškega reda, v sklopu katere si obiskovalci
lahko ogledajo tudi odlikovanja in ceremonialne obleke dr. Štefana Faleža, malteškega viteza
in prvega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu, veleposlanika Suverenega
malteškega viteškega reda in dvornika svetega očeta, ki je papežu Janezu Pavlu II. organiziral
kar nekaj potovanj, tudi obiske v Sloveniji. Sveti sedež je Slovenijo priznal tudi po njegovi
zaslugi in s svojim priznanjem vzpodbudil tudi ostale države Evropske skupnosti.
Pomembna pridobitev bo tudi mozaik, delo patra Ivana Marka Rupnika. Leta 1991 je po
opravljenem doktoratu na pobudo papeža Janeza Pavla II. in po naročilu jezuitskega generala
ustanovil študijsko-raziskovalni center Ezio Aletti, ki spodbuja dialog in sodelovanje med
krščanskim vzhodom in zahodom, ter postal njegov ravnatelj. Službo profesorja na Papeškem
vzhodnem inštitutu in Papeški univerzi Gregorijani je nastopil naslednje leto, predaval pa je
tudi na Papeškem bogoslužnem inštitutu sv. Anzelma. Leta 1998 ga je papež Janez Pavel II.
imenoval za posebnega svetovalca v Papeškem svetu za kulturo, kasneje pa je bil imenovan
tudi za svetovalca pri Papeškem svetu za pospeševanje nove evangelizacije. Leta 1995 je v
okviru Centra Aletti odprl Atelje duhovne umetnosti, v okviru katerega se umetniki
specializirajo iz duhovne umetnosti ter usposabljajo za umetniško oblikovanje bogoslužnih
prostorov.
Naredil je preko sto mozaičnih poslikav - predvsem cerkev in kapel po vsem svetu (Italija,
Slovenija, ZDA, Libanon, Sirija, med drugim v romarskih svetiščih v Fatimi, Lurdu, San
Giovanni Rotondo, Krakovu). Njegovo najbolj znano umetniško delo pa je mozaična
poslikava papeževe osebne kapele Odrešenikove matere v Vatikanu, ki mu jo je naročil papež
Janez Pavel II, za katero je leta 2000 prejel Prešernovo nagrado, istega leta je bil izbran tudi
za Delovo osebnost leta. »Častni znak svobode Republike Slovenije« mu je za prepoznavnost
slovenske likovne umetnosti v svetu podelil dve leti pozneje takratni predsednik Milan Kučan.
Leta 2003 je za svoje umetniško delovanje v Evropi prejel mednarodno nagrado »Beato
Angelico« za Evropo. Leta 2013 mu je Univerza Francisco de Vitoria podelila častni doktorat,
leta 2014 je pa na Češkem prejel nagrado svetih bratov Cirila in Metoda.
Mozaik patra Ivana Marka Rupnika bo gradu Komenda še povečal atraktivnost in privabil
nove obiskovalce.
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3. POSLOVNI TURIZEM
Oblikovali bomo nov produkt – »Srednjeveški dan na gradu Komenda« s kulinaričnim
doživetjem in ga ponudili poslovnim subjektom v Sloveniji. V letu 2015 se je izkazalo, da je
poslovni turizem eden od bolj perspektivnih turističnih produktov. Večji pa tudi manjši
poslovni sistemi bodo lahko obiskali Občino z lastnim kolektivom ali s poslovnimi partnerji.

4. ROMARSKI TURIZEM
Romarski turizem se je v preteklosti že izkazal kot zelo interesanten. Vse cerkve v naši Občini
so zanimive za ogled, romarjem pa bomo dogovorno z župnijo Polzela ponudili možnost
sodelovanja pri sv. maši. Povpraševanje po romarskem turizmu je precejšnje.

5. POVEZOVANJE Z OKOLIŠKIMI ZDRAVILIŠČI IN TERMAMI
Sodelovali bomo z okoliškimi zdravilišči in termami, ki v svojo ponudbo animacije za goste
vključujejo enodnevne izlete po okolici.
Povezali se bomo z naslednjimi:
-

Terme Topolšica,

-

Terme Dobrna,

-

Thermana Laško,

-

Rimske Terme,

-

Terme Rogaška Slatina.

-

Terme Snovik

-

Terme Olimia

6. POVEZOVANJE S TIC-I DRUGIH OBČIN
Dostavili bomo več promocijskih materialov (brošure, zloženke) in predlagali sodelovanje v
obliki skupnih enodnevnih izletov v povezavi z okoliškimi atrakcijami (veliko turistov obišče
Jamo Pekel in Rimsko nekropolo v Šempetru ).
Pripravili bomo kombiniran tematski izlet, ki bo povezoval znamenitosti po Savinjski dolini.
(npr. »Izlet po dediščini grofov in knezov celjskih«, lahko tudi » Po grajskih poteh grofov
celjskih«, ki bo vključeval grad Žovnek, Šenek, Novi Klošter, grad Komenda in Stari grad v
Celju. Grad Komenda bomo predstavili kot izjemen primer sredi »ozemlja celjskih«, čeprav
kljub svoji geografski legi ni sodil pod njihovo pristojnost.
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Najprej se bomo povezali s TIC-i: Braslovče, Prebold, Vransko, Tabor, Žalec, Celje in Stari
grad Celje, Logarska dolina, Mozirje in Velenje, kasneje še z ostalimi TIC-i v Sloveniji.

7. SODELOVANJE Z OŠ POLZELA IN ŠOLSKI TURIZEM
Učencem OŠ Polzela bomo ponudili možnost sodelovanja pri oblikovanju novih tematskih
poti v obliki projektnih in seminarskih nalog. S tem bodo pridobili novo in poglobili staro
znanje o znamenitostih domačega kraja in se tudi sami aktivno vključili v razvoj turizma v
Občini Polzela.
Pripravljene so aktivnosti za učence šestih razredov na gradu Komenda (kulturno zgodovinski
dan) z reševanjem tematskih učnih listov. Ponudbo bomo nadgradili in razširili tako, da bomo
pripravili aktivnosti in učne liste še za ostale razrede osnovne šole – v sodelovanju z Zavodom
za šolstvo, OE Celje in mentorji iz OŠ Polzela. Ciljna skupina so šole iz občin Spodnje
Savinjske doline, nato celjske regije in kasneje celotne Slovenije. Vključili bomo tudi
Malteškega viteza Stanka Novaka iz Polzele, ki bo obisk osnovnošolcev na gradu Komenda
dodatno obogatil.

8. POVEZOVANJE S TURISTIČNIMI AGENCIJAMI
Sodelovali bomo s turističnimi agencijami, ki imajo v ponudbi enodnevne izlete in predlagali,
da nas uvrstijo v svoje promocijske kataloge, kot samostojni izlet ali kot delni izlet v
kombinaciji z ostalo ponudbo (Potovalna agencija Oskar d.o.o, Turistična agencija A-Ž, Solis
turizem Celje, Gorturizem, MM turizem, Quo Vadis, Invenio travel, Ojla...).
Da bomo bolj konkurenčni, bomo v sklop izleta dodatno ponudili posebno grajsko kulinarično
doživetje v Malteškem hramu in degustacije izdelkov domačih ponudnikov (Pekarna Deveta
vas in Domačija Grčin).

9. POVEZOVANJE Z LOKALNIMI PONUDNIKI
Kot nadgradnjo enodnevnega izleta bomo vključili tudi domača ponudnika Matjaža Magajno
(Pekarna Deveta vas) in Petra Čvana (Domačija Grčin). Obiskovalcem bomo omogočili
degustacijo kruhov in sokov na domačiji, imeli pa bodo tudi možnost nakupa. Pekovski
izdelki in sokovi teh dveh ponudnikov so ekološke pridelave in v Sloveniji prepoznavni.
Verjamemo, da se bo v Občini Polzela katera izmed kmetij odločila za turistično dejavnost,
kar bi zelo obogatilo turistično ponudbo Občine. Potencialni kandidati za to obstajajo.
Krepili bomo tudi sodelovanje s Tovarno nogavic Polzela, saj so nad nakupom znamenitih
polzelskih nogavic v tovarniški trgovinici obiskovalci vedno navdušeni.
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10. PROMOCIJA
Našo ponudbo bomo promovirali na več različnih načinov:
-

direkten kontakt s ciljnimi skupinami – osebno, preko telefona, s pomočjo elektronske
in navadne pošte (društva, osnovne šole, posamezniki...),

-

internetne strani (www.kam.si, www.kamnaizlet.si,
slovenski turistični portal www.slovenia.info,

-

v publikacijah, ki jih društva prejemajo po pošti (katalog »Dobra ideja za izlet«),

-

v katalogih turističnih agencij,

-

promocijski materiali v hotelih (Žalec, Celje...), hostlih (Petrovče, Celje, Šmartno ob
Paki...), kampih (Dolina, Menina...), TIC-ih (po SSD...), na turističnih znamenitostih
(Jama Pekel, grad Žovnek...),

-

društva in športniki bodo imeli na voljo promocijski material in promocijska darila za
obiske ter ob prireditvah.

www.izletko.si...),

uradni

11. TURISTIČNI SPOMINKI
V ponudbo bomo vključili spominke, ki so turistom cenovno dostopni in praktični:
-

pisala – kuliji,

-

obeski za ključe,

-

vžigalniki, vžigalice,

-

magnetki (z motivom gradu Komenda),

-

razglednice (z osrednjim motivom gradu Komenda, npr. fotografija gradu Komenda iz
zraka),

-

dežniki.

Uporabili bomo motiv malteškega križa, leva in grba Občine Polzela, kar je povezano z
bogato zgodovino našega kraja. Smiselno je, da se od znamenitosti v ospredje postavi grad
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Komenda, saj predstavlja začetek razvoja Polzele. Ponudili jim bomo tudi promocijsko
vrečko.
Za otroke bomo pripravili spominke z motivom »otrokom prijaznega levčka«;
-

pisala – svinčniki,

-

obeski za ključe,

-

skodelice.

Brezplačno bodo turisti imeli možnost pridobiti promocijske brošure znamenitosti, zloženke
in zemljevide v obliki trganke. V gradu bomo vzpostavili info točko – mizico z računalnikom,
kjer bodo lahko uporabljali tudi internet. V TIC-u bo tudi osrednje prodajno mesto za
vstopnice za kulturne in ostale prireditve – tudi za prireditve izven Občine Polzela.

12. PREDVIDENI PRIHODKI
V letu 2016 planiramo, da bomo na podlagi aktivnega trženjskega pristopa dosegli naslednje
prihodke:
-

-

oddajanje prostorov v najem: za vse namene predavanj, delavnic, tečajev, organizacijo
dogodkov,...):
 VIT-točka – konferenčna dvorana: 750,00 EUR (30 dogodkov x 25 €),
 gotska soba – poročna dvorana: 1.000,00 EUR (20 porok x 50,00 €),
 poslovni prostor 1 (Vrbnjak): 720,00 EUR (12 mesecev x 60,00 €),
 poslovni prostor 2 (Poslanska pisarna): 1.080,00 EUR (12 mesecev x
90,00 €),
 avla: 70,00 EUR (2 dogodka x 35,00 €),
 grajsko dvorišče: 150,00 EUR / dogodek,
 najemnina za gostinski lokal: 4.622,32 EUR,
iz naslova turističnih vodenj: 7.200,00 EUR (600 oseb x 12,00 €),
iz naslova poslovnega turizma: 600,00 EUR (30oseb x 5 € + 50 € najem x 3 dogodki),
iz naslova romarskega turizma: 630,00 EUR (30 oseb x 7 € x 3 dogodki),
prodaja turističnih spominkov: 650,00 EUR

SKUPAJ VSEH PREDVIDENIH PRIHODKOV: 17.472,32 €
Izračun je narejen na podlagi trenutno veljavnih cen.
13. ZAKLJUČEK
Turistična ponudba bo z delovanjem TIC-a Polzela še bolj pestra in raznolika. Pomembno pa
je, da s povezovanjem z zdravilišči, župnijami, turističnimi agencijami in ostalimi subjekti
privabimo v občino čimveč turistov, tudi tujih. Aktivni trženjski pristop bo pri tem odločilen,
kajti redki so turisti, ki bi prišli npr. brez aktivnega privabljanja v okviru določene skupine
(romarji, agencija, zdravilišče) na ogled naših znamenitosti.
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Za vsakega naključnega obiskovalca Občine Polzela pa je pomemben tudi odpiralni čas TICa. Grad Komenda s celodnevno prisotnostjo oz. odprtjem ne bo sameval. Prepričani smo, da
bo grad tudi s tem na novo zaživel, še posebej poleti, ko bo goste ob sobotah na grajskem
dvorišču sprejemal kakšen »član malteške rodbine«.
Jože Kužnik, župan
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