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Izhodišča



• Problemi turizma v Podravju so predvsem razdrobljenost, nepovezanost, slaba 
osnovna infrastruktura ter slabo upravljanje produktov ter pomanjkljivo 
promoviranje produktov preko agencij, ki bi privabljale turiste iz tujine.  

• Podravje se na področju turizma umešča med dve makro destinaciji: Alpsko 
Slovenijo z vodilno destinacijo Maribor ter Termalno Panonsko Slovenijo z 
vodilno destinacijo Ptuj. Vse podravske lokalne skupnosti niso vključene v 
vodilne destinacije. 

• Kljub temu so se nekatere občine povezale v manjše destinacije, kot npr. 
destinacija Jeruzalem Slovenija, Haloze, Ravno polje, Slovenske Gorice, itn. 

Smiselno je povezovanje celotne regije pod skupno blagovno 
znamko, saj določene občine po trenutno veljavni strategiji razvoja 

turizma niso v nobeni vodilni destinaciji.

Razvojna konferenca Podravja
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Opredelitev vodilnih 
destinacij



• Kot vodilne destinacije so leta 2017 opredelili tiste, ki so vodilne glede na obseg 
prenočitev v posamezni makro destinaciji in glede na njihov vpliv na ustvarjanje 
prepoznavnosti makro destinacije in s tem Slovenije – praviloma je opredeljenih 
od pet do okvirno deset vodilnih destinacij na makro destinacijo. 

• Kriteriji za vključitev v kategorijo vodilnih destinacij določene makro destinacije: 
▪ kompetenten razvojni in trženjski partner (DMMO), 
▪ število (tujih) prenočitev,
▪ zadostno število t.i. atraktorjev oziroma turističnih produktov,
▪ Ostali kriteriji: potencial destinacije za rast (prenočitve, obisk, zeleni in inovativni produkti, ležišča ipd.), obisk (enodnevni obiskovalci), USP za 

makro destinacijo in Slovenijo, razvojno delo na produktih, finančna in vsebinska participacija partnerja na programih, vključevanje ostalih 
destinacij in transparenten model managementa trženja (program in finančna sredstva).

V duhu priprave nove strategije razvoja slovenskega turizma bo le-ta 
upoštevala tudi želje in potrebe, ki izhajajo iz terena. 

Tako bi na območju Podravja lahko imeli 3 vodilne destinacije:
Maribor, Ptuj in Štajersko.

Razvojna konferenca Podravja
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Nočitve v regiji 



Občina/Regija Nočitve 2019

Ostale občine v regiji Podravje (Štajerska) (24,92%) 202.651

Maribor in Ptuj (75,08%) 610.672

Podravje skupaj (100%) 813.323

Razvojna konferenca Podravja



Razvojna konferenca Podravja



• Zgodovinsko gledano je »slovenska« Štajerska, torej sv. Slovenija od Šentilja do 
Save in od Trojan do Mure, del nekdanje historične dežele Štajerske v obsegu, 
kot ga je imela nekako od poznega srednjega veka pa do leta 1918. V tem 
historičnem smislu je uporaba imena Štajerska vsekakor upravičena.

• Po drugi strani se po razpadu A-O monarhije ime Štajerska uradno ni nikoli 
uporabljalo za tisti del, ki je prišel v Jugoslavijo oziroma Slovenijo in se (je) ime 
uporablja(lo) samo neformalno, pogovorno, kot izraz in kot oznaka lokalno-
regionalne identitete (Štajerci). V Avstriji je (bilo) drugače: ime Štajerska je ostalo 
uradno ime ene od avstrijskih zveznih dežel in je bilo na takšen način lahko bi 
rekli celo monopolizirano. 

• Možna opcija bi bila, da tudi v tujih jezikih uporabljate ime Štajerska 
(Destination Štajerska) in na takšen način izrazite distinkcijo do avstrijske 
Steiermark. Ime Podravje nima zgodovinske podlage, ni pripadnosti 
prebivalstva, ‘‘pod‘‘ ima negativni prizvok.

Razvojna konferenca Podravja
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Namen



Vzpostavitev skupnega upravljanja, razvoja in trženja
povezovalnih/skupnih turističnih produktov na območju vodilne
Destinacije Štajerske, Maribora in Ptuja, skupaj z območnimi
destinacijami, ki bo temeljilo na sodelovanju vseh zainteresiranih skupin
in posameznikov ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja ter
ohranjanju štajerske tradicije. Občinske meje postanejo manj pomembne,
kajti v ospredje stopi skupni cilj; povezana, atraktivna, infrastrukturno
močna in prepoznavna turistična destinacija.

Razvojna konferenca Podravja
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Cilji 



• vzpostavitev blagovne znamke Štajerska in določitev ključnih turističnih produktov 
in vsebin v destinaciji Štajerska,

• ohranitev in povezovanje vodilnih destinacij Maribor, Ptuj ter ostalih destinacij 
Jeruzalem Slovenija, Haloze, Ravno polje, Slovenske Gorice, Slovenska Bistrica, 
Kungota, Sveta trojica v Slovenskih Goricah in Lenart,

• vzpostavitev povezovalnih tematskih poti (kolesarjenje, pohodništvo,  vinsko-
kulinarične poti in pripadajoče prometne in neprometne infrastrukture),

• vzpostavitev skupnih turističnih produktov mest in podeželja, povezovanje kulture in 
turizma,

• vzpostavitev povezovalnih turističnih produktov med destinacijami v regiji in širše.

‘‘Štajerska ima okus, čustva in doživetja, zgodovino in tradicijo, ki je nima ne
Podravje niti Panonija. Pomembno je ustvarjanje te skupne znamke in
pozicioniranje teh karakteristik (gremo na Štajersko).‘‘

Razvojna konferenca Podravja



Hvala za
pozornost!


