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Šmarje pri Jelšah bo gostilo turistična društva podeželja Slovenije 

Devetnajstega maja bo v Šmarju pri Jelšah Slovenija v malem. Potekalo bo namreč 18. srečanje 

turističnih društev podeželja Slovenije. Dogodek bo izjemna priložnost za promocijo občine, njenih 

lepot in dobrot, poudarjata sogovornici, ki sta aktivno vpeti v organizacijo.  

»Na območju Kozjanskega takega srečanja še ni bilo,« pravi Melita Meh Mastnak, predsednica 

Turističnega društva Šmarje pri Jelšah, ki je organizator srečanja. »Sodelujemo z občino, županom, 

zavodom za turizem, šport in mladino (TŠM), muzejem baroka, številnimi društvi, kot so Trta, Ajda, 

Netek, društvo godbenikov, čebelarska družina, in seveda s preostalimi tremi turističnimi društvi v 

občini, Skriti biser Sladka Gora, Tinsko in Lemberg. Naš namen je predstaviti celovito turistično 

ponudbo občine, zato smo k sodelovanju povabili tudi lokalne ponudnike,« pojasnjuje Melita Meh 

Mastnak.  

V Sloveniji deluje več kot 400 turističnih društev, ki so včlanjena v Turistično zvezo Slovenije; ta tudi 

aktivno pomaga pri organizaciji dogodka. Srečanja se običajno udeležijo predstavniki več kot 

polovice, tako da je dogodek izziv za organizatorje in obenem izvrstna priložnost. »Dogodek je 

izjemnega pomena, saj je to odlična priložnost za promocijo našega kraja in tudi občine. V enem 

dnevu nas bodo obiskali člani turističnih društev iz vse Slovenije, kar je edinstvena priložnost, da 

predstavimo ves svoj turistični potencial,« je prepričana Melita Bevc, direktorica Zavoda TŠM Šmarje 

pri Jelšah. 

Tretjo majsko soboto se obeta pestro dogajanje praktično po celotni občini. Glavnina dogajanja bo 

dopoldne v Šmarju pri Jelšah. Na ploščadi pred kulturnim domom se bodo ob stojnicah predstavljala 

turistična društva. »Obiskovalci bodo lahko spoznali skrite kotičke naše lepe dežele, mogoče bo 

poskusiti različne dobrote in jih tudi kupiti,« napoveduje Melita Meh Mastnak. A to še ni vse, dodaja 

Melita Bevc: »Potekal bo spremljevalni kulturni program, v spodnji dvorani kulturnega doma bosta na 

ogled razstava šmarskih kulinaričnih dobrot in razstava kruha. Dr. Janez Bogataj bo predaval o 

turističnih spominkih in darilih s področja kulinarike in gastronomije. Zagotovo bo vsak obiskovalec 

našel nekaj zase.« V popoldanskih urah bodo lokalni turistični vodniki goste iz vse Slovenije vodili po 

občini in jim predstavili naravne in kulturno-zgodovinske znamenitosti. 

Na 18. srečanje turističnih društev podeželja Slovenije so vabljeni tudi prebivalci šmarske občine in 

prebivalci okoliških krajev. »Želimo, da obiskovalci občutijo povezanost, prijaznost in domačnost. 

Nenazadnje bo lep občutek, če se bodo obiskovalci radi vračali v naš kraj in občino,« meni Melita 

Bevc. 
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