
Maribor –  mesto najstarejše trte na svetu, 
univerzitetno mesto, Evropska prestolnica kulture 
2012, Evropsko mesto športa 2018, drugo največje 
mesto Slovenije in prestolnica Štajerske, leži v objemu 
zelenega Pohorja na eni strani in vinorodnih gričev na 
drugi strani. Reka Drava je močno povezana z 
razvojem Maribora in življenjem v njem. Maribor je 
spojen s čudovitim zaledjem najvzhodnejšega koščka 
Alp, Pohorjem in razgibanih goric ter z reko povezan z 
ravnico Dravskega polja. Tukaj se prepletajo pristni 
kulinarični okusi tradicionalne pohorske in štajerske 
kulinarike, ki temelji na lokalno pridelanih sestavinah z 
vrhunskimi štajerskimi vini lokalnih vinarjev. 

POZICIONIRANJE:   
MESTO VRHUNSKIH DOGODKOV • MESTO NAJSTAREJŠE TRTE NA SVETU 

MESTO VINA IN KULINARIKE • MESTO KULTURNIH ZAKLADOV 
MESTO ŠPORTA • TOP IZHODIŠČE ZA OUTDOOR AKTIVNOSTI

UPRAVLJANJE IN ORGANIZIRANJE DESTINACIJE MARIBOR 
DESTINACIJSKA MANAGEMENT IN MARKETING ORGANIZACIJA (DMMO)

MESTNA OBČINA 
MARIBOR

• infrastruktura
• koordinacijska

pisarna
• turistični manager
• RI, KAI

RRA PODRAVJE - 
MARIBOR

• Pohorje, Drava
• Štajerska
• pridobivanje EU

sredstev
• infrastruktura in

produkti
(outdoor)

• svetovanje pri
pridobivanju sredstev
(podpora pri razpisih)

• SPOT svetovanje
• RI, KAI, TP

ZAVOD ZA TURIZEM 
MARIBOR

• informiranje in
promocija

• koledar dogodkov
• vodniška služba
• izobraževanje
• razvoj in prodaja

turističnih produktov
• turistična infrastruktura
• organizacija prireditev
• kakovost
• RI, KAI, TP

ŠPORT
MARIBOR

• subjekt za trženje in
upravljanje s športom in
športno infrastrukturo

• RI, KAI, TP

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

Analiziranje območij zgoščenosti 
turističnih tokov in coniranje glede na 
kriterij, neposredna korist od turizma.

Analiza obstoječih poslovnih modelov 
priključevanja ponudnikov po fazah 

in analiza skladnosti le-teh z 
obstoječo zakonodajo. 

Priprava poslovnega modela
priključevanja ponudnikov po

fazah.

Spletna anketa  
za občane:  

474 občanov

Intervjuji: 

70+ strokovnjakov 
s področja kulture in umetnosti, 

izobraževanja, športa, 
turističnega gospodarstva in 

medijev

5 fokusnih skupin:

80 strokovnjakov
s področja kulture, 

izobraževanja, turističnega 
gospodarstva, športa in 

outdoor aktivnosti

5 forumov: 

14 strokovnjakov  
s področja urbanizma, tehnologije, 

znanosti, športa, gospodarstva, 
turizma, kulture, mobilnosti, 

sociologije, narave in brandinga.

POHORJE
• Celovita ureditev območja ob

zgornji postaji vzpenjače.
• Celovita ureditev območja ob

vznožju Pohorja.
• Izgradnja infrastrukture za

boljšo dostopnost do in iz
Pohorja.

• Posodobitev in nadgradnja
infrastrukture za smučišče in
bike park.

• Obnova objektov kulturne
dediščine.

• Upravljanje z nesnovno
dediščino.

• Upravljanje s prostorom.

DRAVA, LENT, MESTO
• Celotna prenova Lenta -ureditev

Dravske promenade z aktivacijskimi
točkami.

• Ureditev in prenova Hiše Stare trte.
• Ureditev javnega potniškega in

turističnega prometa na Dravi.
• Prenova mestnih trgov, ulic in stavb.

Umestitev TIC-a.
• Center Rotovž z mestnim artkinom.
• Minoriti z Vojašniškim trgom, Muzej 

najstarejše trte.
• Obnova in gradnja športih objektov

(ogrevalne atletske dvorane v
športnem parku Tabor, Langerjeve
vile na območju športnega
kompleksa Ljudski vrt, tribune za
nogomet v športnem parku Tabor,
obnova kopališča Mariborski otok,

• Ureditev Stražunskega gozda.
• Gradnja sklenjenih kolesarskih poti

med vsemi MČ in KS.
• Privabljanje investitorjev

za gradnjo 4* in 5* hotelov,
konferenčnih dvoran.

•

•

VINORODNI GRIČI
• Razvoj območja mestnih

vinorodnih gričev in njihova
revitalizacija.

• Umestitev turistično-kulturnega
objekt v povezavi z ureditvijo
arheološkega najdišča v
izobraževalne in turistične
namene na Piramidi in obnova
kapelice sv. Marije.

• Vzpostaviti dostope na vrh
Piramide (vzpenjača).

• Ureditev rekreacijske
(kolesarske in peš) in
izobraževalne poti v zalednem
delu in postavitev informativno-
turistične infrastrukture.

• Prenova mestnega parka in
območja Treh ribnikov.

• Revitalizacija objekta Račji dvor
v funkcionalen objekt za razvoj
kulturnih, naravovarstvenih,
enoloških in mestotvornih
vsebin.

• Ureditev razglednega platoja na
Urbanu.

RAZVOJ IN INFRASTRUKTURA (RI) | KAKOVOST, AVTENTIČNOST, INOVACIJE  (KAI)| TRŽENJE IN PROMOCIJA (TP)

Člani: MOM,  RRA Podravje  - Maribor, turistična agencija, Šport Maribor, Narodni dom Maribor, Sinagoga Maribor, Muzej najstarejše trte, Muzej 
narodne osvoboditve Maribor, Pokrajinski muzej Maribor, Center Minoriti, SNG Maribor, strokovnjaki iz različnih področij 

MODEL SODELOVANJA GOSPODARSTVA

NARODNI DOM MARIBOR,
SINAGOGA MARIBOR,

MUZEJ  NAJSTAREJŠE  TRTE,
MUZEJ NO MARIBOR,

POKRAJINSKI MUZEJ MB,
CENTER MINORITI,

SNG MARIBOR
• subjekt za trženje in

upravljanje s kulturo in
kulturno infrastrukturo

• RI, KAI, TP
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Koordinator: Zavod za turizem Maribor



VIZIJA MESTA MARIBOR

ZLATA
LISICA

TEKMOVANJE
V GORSKEM

KOLESARJENJU

FESTIVAL
LENT

VIZIJA MESTA MARIBOR
Vizija mesta Maribor pozicionira mesto, kot stičišče talenta in priložnosti. Temelji na sedmih načelih  in opredeljuje jo
sedem ciljev, ki jih želimo doseči do leta 2035:

Maribor, najbolj simpatično mesto v Sloveniji ima 
bogato zgodovinsko in kulturno tradicijo. Odlikuje ga 
šarm modernega evropskega mesta. Obiskovalci in 
turisti čutijo njegov živahen utrip in lokalni karakter v 
vseh letnih časih. Svet urbanih vinorodnih gričev ponuja 
slikovite razglede in predstavlja pristen stik s tradicijo 
vinogradništva. Svet ob Dravi, spodbuja druženje in 
krepi medčloveške vezi. Svet na Pohorju, sproti misli. 

Piramida je najlepši mestni vinograd v Sloveniji in 
povzdigne kulturo vinogradništva. Drava je naše morje, 
ki privablja aktivne raziskovalce od blizu in daleč. 
Pohorje pljuča napolni s svežim zrakom in ponuja 
odmik od pogosto hektičnega vsakdana. Historično 
mestno jedro s trgi in arhitekturno zanimivimi 
stavbami izžareva tradicijo in kulturo mesta, ki je 
preživelo mnoge preizkušnje. 

PRIORITETNA PODROČJA RAZVOJA IN CILJI
Za razvoj inovativnih turističnih produktov, podaljšanje dobe bivanja, povezovanje deležnikov v destinaciji, razvoj
prepoznavne blagovne znamke itd., je bilo opredeljenih šest prioritet oz. strateških področij razvoja.

FOKUS NA PRODUKTU:
DOGODKI, PRIREDITVE, FESTIVALI (Maribor 365)

NAČELA

1 Mesto, ki tekmuje. 
2 Mesto, ki se trudi bolj od ostalih.
3 Mesto, ki si upa sanjati. 
4 Mesto, ki gradi mostove. 
5 Mesto, ki se odpira v svet. 
6 Mesto, inkubator talenta. 
7 Mesto, ki vključuje. 

PRIORITETA 1
UPRAVLJANJE IN ORGANIZIRANOST DESTINACIJE

• Vzpostavljena Destinacijska management in marketing
organizacija – model upravljanja.

• Do leta 2027 v model sodelovanja vključiti 30 %
ponudnikov – model sodelovanja.

• Vzpostavitev 10 čarterskih linij do leta 2027, št. partnerskih
občin.

PRIORITETA 4
RAZVOJ, KAKOVOST, AVTENTIČNOST

IN INOVATIVNOST TURISTIČNIH PRODUKTOV
• Dvig kakovosti storitev na podlagi jasno določenih

kriterijev/standardov. Ustvarjanje dodane vrednosti.
• Razvoj in s tem povečanje št. inovativnih produktov na

vseh področjih. Digitalizacija poduktov (VR, AR, e-vodniki) 
in pametne rešitve za podjetja (spletna prodaja, ...). 

PRIORITETA 5
UČINKOVITO TRŽENJE IN PROMOCIJA

• Dvig števila nočitev v nizki sezoni za 10 %
(desezonalizacija).

• Dvig števila nočitev do leta 2027  za 15 % (2019: 460.498).
• Podaljšanje povprečne dobe bivanja na 3,2 dni (2019: 2,12).
• Izvedba 10 mednarodno prepoznanih dogodkov do leta

2027. (2020: 3 mednarodni dogodki).

PRIORITETA 6
TRAJNOSTNI KONCEPT RAZVOJA TURIZMA

• Srebrni / zlati znak Slovenia green za destinacijo.
• Dvig št. ponudnikov, ki bodo podpisali zavezo manj plastike,

več trajnosti.
• Dvig št. ponudnikov vključenih v Zeleno shemo slovenskega

turizma za 20%.
• Dvig števila Zero waste prireditev iz 1 na 5.

PRIORITETA 2
IZOBRAŽEVANJE KADRA IN DELEŽNIKOV

• Št. izvedenih izobraževanj.
• Št. diplomantov na področju gostinstva in turizma.
•

•

Št. ogledov primerov dobrih praks (izmenjava znanj).
Minimalno 30 % direktno zaposlenih v turizmu zaključi
izobraževalni program na področju digitalne preobrazbe.
Vlaganje v izobraževanje kadra je dodana vrednost.

PRIORITETA 3
UREJENA IN VZDRŽEVANA TURISTIČNA

INFRASTRUKTURA

Tri prioritetna območja:

CILJI

1 Pametno mesto
2 Zdravo mesto
3 Mesto kratkih razdalj
4 Funkcionalno integrirano mesto
5 Upravno središče države
6 Prestolnica talenta in priložnosti
7 Mesto, ki vrača veselje do življenja

BLAGOVNA ZNAMKA MARIBOR
Stari most, eden od simbolov mesta Maribor, povezuje staro urbano središče s čudovito 
naravo, razprostrto čez griče in hribe in je simbol destinacijske znamke Maribor. Zaznana je 
potreba po vzpostavitvi krovne blagovne znamke mesta Maribor v skladu z vizijo mesta 
Maribor. Blagovna znamka mariborskega turizma se zatem ustrezno uskladi z blagovno 
znamko mesta in znamkama Pohorja ter Štajerske. 

Pomemben del vizije mesta Maribor je turistična vizija oz. strategija pozicioniranja mariborskega turizma v kontekstu
nove vizije mesta.

TURISTIČNA VIZIJA SLEDI CILJU:

MESTO, KI VRAČA VESELJE DO ŽIVLJENJA.
MARIBOR JE SVETOVNO PREPOZNAVNA DESTINACIJA NAJSTAREJŠE VINSKE TRTE, KI
V PREPLETU MESTNEGA UTRIPA IN ZELENE NARAVE RAZVAJA Z GASTRONOMSKIMI,
AKTIVNIMI IN TRAJNOSTNIMI DOŽIVETJI TER JE SREDIŠČE VRHUNSKIH KULTURNIH,

ŠPORTNIH IN POSLOVNIH DOGODKOV ŠIRŠE REGIJE.

• Vinorodni griči, • Drava (Promenada), • Pohorje.

MEDNARODNO NAJPREPOZNAVNEJŠE:

PRIREDITVE Z MEDNARODNIM POTENCIALOM:

Festival Maribor
Festival Borštnikovo srečanje

Operna noč
Poletni lutkovni pristan

Stellarbeat Music Festival

Čarobni Maribor
Martinovanje

Festival stare trte
Street Food Market

Kongresi

 Kolesarska dirka po Sloveniji
Kolesarski maraton okoli Pohorja

Drava Festival
Aeros

…

•

ZLATA LISICA
TEKMOVANJE  V GORSKEM 

KOLESARJENJU FESTIVAL LENT

VIZIJA MESTA MARIBOR
Vizija mesta Maribor pozicionira mesto, kot stičišče talenta in priložnosti. Temelji na sedmih načelih  in opredeljuje jo
sedem ciljev, ki jih želimo doseči do leta 2035:

Maribor, mesto z bogato zgodovinsko in kulturno 
tradicijo odlikuje šarm modernega evropskega mesta. 
Historično mestno jedro s trgi in arhitekturno 
zanimivimi stavbami izžareva tradicijo in kulturo 
mesta, ki je preživelo mnoge preizkušnje. Obiskovalci in 
turisti čutijo njegov živahen utrip in lokalni karakter v 
vseh letnih časih. Svet urbanih vinorodnih gričev ponuja 
slikovite razglede in predstavlja pristen stik s tradicijo 
vinogradništva. Svet ob Dravi, spodbuja druženje in 
krepi medčloveške vezi. 

Svet na Pohorju, sproti misli. Piramida je najlepši mestni vinograd v 
Sloveniji in povzdigne kulturo vinogradništva. Drava je naše morje, 
ki privablja aktivne obiskovalce od blizu in daleč. Pohorje pljuča 
napolni s svežim zrakom in ponuja odmik od pogosto hektičnega 
vsakdana. Maribor je prepoznan, kot najbolj simpatično mesto v 
Sloveniji. Odlikujejo ga gostoljubni domačini, ki so polni energije, 
kreativnosti in veselja do življenja. Maribor je središče širše regije 
(ne zgolj v slovenskem prostoru, ampak v evropskem) in generator 
razvoja.

PRIORITETNA PODROČJA RAZVOJA IN CILJI
Za razvoj inovativnih turističnih produktov, podaljšanje dobe bivanja, povezovanje deležnikov v destinaciji, 
razvoj prepoznavne blagovne znamke itd., je bilo opredeljenih šest prioritet oz. strateških področij razvoja:

NAČELA

1 Mesto, ki tekmuje.
2 Mesto, ki se trudi bolj od ostalih.
3 Mesto, ki si upa sanjati.
4 Mesto, ki gradi mostove.
5 Mesto, ki se odpira v svet.
6 Mesto, inkubator talenta.
7 Mesto, ki vključuje.

CILJI

1 Pametno mesto
2 Zdravo mesto
3 Mesto kratkih razdalj
4 Funkcionalno integrirano mesto
5 Upravno središče države
6 Prestolnica talenta in priložnosti
7 Mesto, ki krepi veselje do življenja

BLAGOVNA ZNAMKA MARIBOR
Stari most, eden od simbolov mesta Maribor, povezuje staro urbano središče s čudovito 
naravo, razprostrto čez griče in hribe in je simbol destinacijske znamke Maribor. Zaznana je 
potreba po vzpostavitvi krovne blagovne znamke mesta Maribor v skladu z vizijo mesta 
Maribor. Blagovna znamka mariborskega turizma se zatem ustrezno uskladi z blagovno 
znamko mesta in znamkama Pohorja ter Štajerske. 

Pomemben del vizije mesta Maribor je turistična vizija oz. strategija pozicioniranja mariborskega turizma v kontekstu 
nove vizije mesta. 

TURISTIČNA VIZIJA SLEDI CILJU: 

MESTO, KI KREPI VESELJE DO ŽIVLJENJA. 
MARIBOR JE SVETOVNO PREPOZNAVNA DESTINACIJA NAJSTAREJŠE VINSKE TRTE, KI 
V PREPLETU MESTNEGA UTRIPA IN ZELENE NARAVE RAZVAJA Z GASTRONOMSKIMI, 
AKTIVNIMI IN TRAJNOSTNIMI DOŽIVETJI TER JE SREDIŠČE VRHUNSKIH KULTURNIH, 

ŠPORTNIH IN POSLOVNIH DOGODKOV ŠIRŠE REGIJE.

FOKUS NA PRODUKTU: DOGODKI, PRIREDITVE, FESTIVALI (Maribor 365)

PRIREDITVE Z MEDNARODNIM POTENCIALOM:

Festival Maribor
Festival Borštnikovo srečanje

Operna noč
Poletni lutkovni pristan

Stellarbeat Music Festival

Čarobni Maribor
Martinovanje

Festival stare trte
Street Food Market

Kongresi

 Kolesarska dirka po Sloveniji
Kolesarski maraton okoli Pohorja

Drava Festival
Aeros

…

SSTTRRAATTEEŠŠKKII KKVVAANNTTIITTAATTIIVVNNII RRAAZZVVOOJJNNII IINN TTRRŽŽEENNJJSSKKII CCIILLJJII

KKRRCC11:: Do konca leta 2027 rraasstt šštteevviillaa nnooččiitteevv za 20% (2019: 460.498; 2027: 552.597).
KKRRCC22:: Do leta 2027 ppooddaalljjššaannjjee ddoobbee bbiivvaannjjaa 3,2 dni (2019: 2,12).
KKRRCC33:: DDvviigg šštteevviillaa nnooččiitteevv vv nniizzkkii sseezzoonnii za 10 % (desezonalizacija) glede na izhodiščno leto 2019. Visoka sezona je od junija do
septembra.
KKRRCC44:: VVzzppoossttaavviitteevv 1100 ččaarrtteerrsskkiihh lliinniijj na letališču Edvarda Rusjana Maribor do leta 2027.
KKRRCC55:: IIzzvveeddbbaa 1100 mmeeddnnaarrooddnnoo pprreeppoozznnaanniihh ddooggooddkkoovv do leta 2027 (2021: 3 mednarodni dogodki).
KKRRCC66:: PPoovveeččaannjjee šštt.. nnaassttaanniittvveenniihh bbuuttiiččnniihh, zelenih kapacitet višjega kakovostnega razreda 4* (2022: 6) ali 5* (2022: 0). Vsaj 5 do leta
2027.
KKRRCC77:: PPoovveeččaannjjee šštt.. cceerrttiiffiicciirraanniihh ppoonnuuddnniikkoovv (trajnostni, okoljski, znaki za kakovost): Nastanitveni obrati – Green accommodation
(2021: 6, 2027: vsaj 12) | Gostinski obrati – Green cuisine (2021: 0, 2027: 3) | Turistična agencija – Green travel agency (2021: 1, 2027: 1)
Znamenitosti – Gree attraction (2021: 1, 2027: vsaj 2)
KKRRCC88:: Dvig števila ZZeerroo wwaassttee pprriirreeddiitteevv (2021 – 2, 2027 – 5).
KKRRCC99:: Minimalno 30 % direktno zaposlenih v turizmu zaključi izobraževalni program na področju digitalne preobrazbe.
KKRRCC1100:: DDiiggiittaalliizzaacciijjaa 5 turističnih produktov.
KKRRCC1111:: Vsako leto pritegniti vsaj enega organizatorja večjih kulturnih ali športnih dogodkov (npr. OFEM).

SSTTRRAATTEEŠŠKKII KKVVAALLIITTAATTIIVVNNII RRAAZZVVOOJJNNII CCIILLJJII

RRCC11:: Organizirano vzpostavljen model sodelovanja med
deležniki v destinaciji (DMMO).

RRCC22:: Kakovostno usposobljen kader.

RRCC33:: Kakovostna, trajnostna, inovativna splošna in turistična
infra- in suprastruktura z lokalno istovetnostjo.

RRCC44:: Zagotavljanje zvišanja kakovosti.

RRCC55:: Merjenje učinkov turizma in evalvacija strategije.

RRCC66:: Maribor, zelena destinacija.

RRCC77:: Digitalizacija in digitalna preobrazba.

RRCC88:: Zagotavljanje boljše časovne dostopnosti do pomembnih
kulturnih, zgodovinskih in drugih vsebin in znamenitosti.

SSTTRRAATTEEŠŠKKII KKVVAALLIITTAATTIIVVNNII TTRRŽŽEENNJJSSKKII CCIILLJJII

TTCC11:: Destinacija Maribor je prepoznana po vrhunskih dogodkih,
kot mesto najstarejše trte na svetu, mesto vina in kulinarike,
mesto kulturnih presežkov, mesto športa in top izhodišče za
outdoor aktivnosti, v lokalnem, regionalnem, nacionalnem in
internacionalnem okolju. 

TTCC22:: Mednarodno pozicionirana destinacijska blagovna znamka.
Pridobivanje nagrad in nazivov. 

TTCC33:: Usposobljen in kreativen kader na vseh področjih trženja
turizma in s turizmom povezanih dejavnosti.

TTCC44:: Lokalni/regionalni vodniki, kustosi, ponudniki idr. deležniki so
ambasadorji Destinacije Maribor.

UUPPRRAAVVLLJJAANNJJEE IINN OORRGGAANNIIZZIIRRAANNOOSSTT DDEESSTTIINNAACCIIJJEE •• RRAAZZVVOOJJ KKOOMMPPEETTEENNCC KKAADDRROOVV
IINNFFRRAASSTTRRUUKKUUTTRRAA •• RRAAZZVVOOJJ,, KKAAKKOOVVOOSSTT,, AAVVTTEENNTTIIČČNNOOSSTT,, IINNOOVVAATTIIVVNNOOSSTT TTUURR.. PPRROODDUUKKTTOOVV

TTRRŽŽEENNJJEE IINN PPRROOMMOOCCIIJJAA •• TTRRAAJJNNOOSSTTNNII KKOONNCCEEPPTT RRAAZZVVOOJJAA TTUURRIIZZMMAA

MMEEDDNNAARROODDNNOO NNAAJJPPRREEPPOOZZNNAAVVNNEEJJŠŠEE::

BLAGOVNA ZNAMKA MARIBOR

Stari most, eden od simbolov mesta Maribor, povezuje staro urbano središče s čudovito naravo, razprostrto 
čez griče in hribe in je simbol destinacijske znamke Maribor. Ob vzpostavitvi krovne blagovne znamke 
mesta Maribor na osnovi vizije mesta, se blagovna znamka mariborskega turizma uskladi z blagovno 
znamko mesta ter znamkama Pohorje in Štajerska.

VIZIJA RAZVOJA TURISTIČNE DESTINACIJE MARIBOR
Pomemben del vizije mesta Maribor je turistična vizija oz. strategija pozicioniranja mariborskega 
turizma v kontekstu nove vizije mesta.

Maribor svojim prebivalcem in 
obiskovalcem nudi: 

SVET OB DRAVI

Urbani del mesta z reko Dravo, 
zgodovinskim jedrom, kulturno 

dediščino, mestnimi gozdovi, parki in 
rekreacijskimi površinami – dinamičen, 

ustvarjalen, udoben in delaven 
svet, ki spodbuja druženje in krepi 

medčloveške vezi.

SVET NA POHORJU

Gozdovi, športne, bivalne, turistične 
in rekreacijske površine - kjer ima 

glavno besedo narava. Pljuča napolni 
s svežim zrakom in človeka z veseljem 
do življenja. Ponuja odmik od pogosto 

hektičnega vsakdana.

SVET VINORODNIH GRIČEV

 Vinorodni griči in sadovnjaki, parkovne 
površine z ribniki, mestni gozdovi, 

rekreacijske površine, razgledne točke, 
sakralna dediščina – prostor, ki je globoko 
zasidran v zavesti meščanov. Predstavlja 
kulturno, historično in turistično območje, 

ki jasno izraža identiteto mesta. 

Opredelitev mesta Maribor leta 2027: 
Maribor, mesto z bogato zgodovinsko in kulturno tradicijo odlikuje šarm 
modernega evropskega mesta. Historično mestno jedro s trgi in arhitekturno 
zanimivimi stavbami izžareva tradicijo in kulturo mesta, ki je preživelo 
mnoge preizkušnje. Obiskovalci in turisti čutijo njegov živahen utrip in 
lokalni karakter v vseh letnih časih. Svet urbanih vinorodnih gričev ponuja 
slikovite razglede in predstavlja pristen stik s tradicijo vinogradništva. Svet 
ob Dravi, spodbuja druženje in krepi medčloveške vezi. Svet na Pohorju, 
sproti misli. Piramida je najlepši mestni vinograd v Sloveniji in povzdigne 
kulturo vinogradništva. Drava je naše morje, ki privablja aktivne obiskovalce 
od blizu in daleč. Pohorje pljuča napolni s svežim zrakom in ponuja odmik od 
pogosto hektičnega vsakdana. 

Maribor je prepoznan, kot najbolj simpatično mesto v Sloveniji. Odlikujejo ga 
gostoljubni domačini, ki so polni energije, kreativnosti in veselja do življenja. 
Maribor je središče širše regije (ne zgolj v slovenskem prostoru, ampak v 
evropskem) in generator razvoja.

Turistična vizija sledi cilju:  

MESTO, KI VRAČA VESELJE DO ŽIVLJENJA. 

Turistična vizija: 

MARIBOR JE SVETOVNO PREPOZNAVNA DESTINACIJA NAJSTAREJŠE 
VINSKE TRTE, KI V PREPLETU MESTNEGA UTRIPA IN ZELENE NARAVE 

RAZVAJA Z GASTRONOMSKIMI, AKTIVNIMI IN TRAJNOSTNIMI 
DOŽIVETJI TER JE SREDIŠČE VRHUNSKIH KULTURNIH, ŠPORTNIH IN 

POSLOVNIH DOGODKOV ŠIRŠE REGIJE. 

Turistična vizija sledi cilju: 

MESTO, KI KREPI VESELJE DO ŽIVLJENJA.

ZLATA LISICA
TEKMOVANJE  V GORSKEM 

KOLESARJENJU FESTIVAL LENT

VIZIJA MESTA MARIBOR
Vizija mesta Maribor pozicionira mesto, kot stičišče talenta in priložnosti. Temelji na sedmih načelih  in opredeljuje jo
sedem ciljev, ki jih želimo doseči do leta 2035:

Maribor, mesto z bogato zgodovinsko in kulturno 
tradicijo odlikuje šarm modernega evropskega mesta. 
Historično mestno jedro s trgi in arhitekturno 
zanimivimi stavbami izžareva tradicijo in kulturo 
mesta, ki je preživelo mnoge preizkušnje. Obiskovalci in 
turisti čutijo njegov živahen utrip in lokalni karakter v 
vseh letnih časih. Svet urbanih vinorodnih gričev ponuja 
slikovite razglede in predstavlja pristen stik s tradicijo 
vinogradništva. Svet ob Dravi, spodbuja druženje in 
krepi medčloveške vezi. 

Svet na Pohorju, sproti misli. Piramida je najlepši mestni vinograd v 
Sloveniji in povzdigne kulturo vinogradništva. Drava je naše morje, 
ki privablja aktivne obiskovalce od blizu in daleč. Pohorje pljuča 
napolni s svežim zrakom in ponuja odmik od pogosto hektičnega 
vsakdana. Maribor je prepoznan, kot najbolj simpatično mesto v 
Sloveniji. Odlikujejo ga gostoljubni domačini, ki so polni energije, 
kreativnosti in veselja do življenja. Maribor je središče širše regije 
(ne zgolj v slovenskem prostoru, ampak v evropskem) in generator 
razvoja.

PRIORITETNA PODROČJA RAZVOJA IN CILJI
Za razvoj inovativnih turističnih produktov, podaljšanje dobe bivanja, povezovanje deležnikov v destinaciji, 
razvoj prepoznavne blagovne znamke itd., je bilo opredeljenih šest prioritet oz. strateških področij razvoja:

NAČELA

1 Mesto, ki tekmuje.
2 Mesto, ki se trudi bolj od ostalih.
3 Mesto, ki si upa sanjati.
4 Mesto, ki gradi mostove.
5 Mesto, ki se odpira v svet.
6 Mesto, inkubator talenta.
7 Mesto, ki vključuje.

CILJI

1 Pametno mesto
2 Zdravo mesto
3 Mesto kratkih razdalj
4 Funkcionalno integrirano mesto
5 Upravno središče države
6 Prestolnica talenta in priložnosti
7 Mesto, ki krepi veselje do življenja

BLAGOVNA ZNAMKA MARIBOR
Stari most, eden od simbolov mesta Maribor, povezuje staro urbano središče s čudovito 
naravo, razprostrto čez griče in hribe in je simbol destinacijske znamke Maribor. Zaznana je 
potreba po vzpostavitvi krovne blagovne znamke mesta Maribor v skladu z vizijo mesta 
Maribor. Blagovna znamka mariborskega turizma se zatem ustrezno uskladi z blagovno 
znamko mesta in znamkama Pohorja ter Štajerske. 

Pomemben del vizije mesta Maribor je turistična vizija oz. strategija pozicioniranja mariborskega turizma v kontekstu 
nove vizije mesta. 

TURISTIČNA VIZIJA SLEDI CILJU: 

MESTO, KI KREPI VESELJE DO ŽIVLJENJA. 
MARIBOR JE SVETOVNO PREPOZNAVNA DESTINACIJA NAJSTAREJŠE VINSKE TRTE, KI 
V PREPLETU MESTNEGA UTRIPA IN ZELENE NARAVE RAZVAJA Z GASTRONOMSKIMI, 
AKTIVNIMI IN TRAJNOSTNIMI DOŽIVETJI TER JE SREDIŠČE VRHUNSKIH KULTURNIH, 

ŠPORTNIH IN POSLOVNIH DOGODKOV ŠIRŠE REGIJE.

FOKUS NA PRODUKTU: DOGODKI, PRIREDITVE, FESTIVALI (Maribor 365)

PRIREDITVE Z MEDNARODNIM POTENCIALOM:

Festival Maribor
Festival Borštnikovo srečanje

Operna noč
Poletni lutkovni pristan

Stellarbeat Music Festival

Čarobni Maribor
Martinovanje

Festival stare trte
Street Food Market

Kongresi

 Kolesarska dirka po Sloveniji
Kolesarski maraton okoli Pohorja

Drava Festival
Aeros

…

SSTTRRAATTEEŠŠKKII KKVVAANNTTIITTAATTIIVVNNII RRAAZZVVOOJJNNII IINN TTRRŽŽEENNJJSSKKII CCIILLJJII

KKRRCC11:: Do konca leta 2027 rraasstt šštteevviillaa nnooččiitteevv za 20% (2019:
460.498; 2027: 552.597).

KKRRCC22:: Do leta 2027 ppooddaalljjššaannjjee ddoobbee bbiivvaannjjaa 3,2 dni (2019: 2,12).

KKRRCC33:: DDvviigg šštteevviillaa nnooččiitteevv vv nniizzkkii sseezzoonnii za 10 %
(desezonalizacija) glede na izhodiščno leto 2019. Visoka sezona je
od junija do septembra.

KKRRCC44:: VVzzppoossttaavviitteevv 1100 ččaarrtteerrsskkiihh lliinniijj na letališču Edvarda
Rusjana Maribor do leta 2027.

KKRRCC55:: IIzzvveeddbbaa 1100 mmeeddnnaarrooddnnoo pprreeppoozznnaanniihh ddooggooddkkoovv do leta
2027 (2021: 3 mednarodni dogodki). 

SSTTRRAATTEEŠŠKKII KKVVAALLIITTAATTIIVVNNII RRAAZZVVOOJJNNII CCIILLJJII

RRCC11:: Organizirano vzpostavljen model sodelovanja med
deležniki v destinaciji (DMMO).

RRCC22:: Kakovostno usposobljen kader.

RRCC33:: Kakovostna, trajnostna, inovativna splošna in turistična
infra- in suprastruktura z lokalno istovetnostjo.

RRCC44:: Zagotavljanje zvišanja kakovosti.

RRCC55:: Merjenje učinkov turizma in evalvacija strategije.

RRCC66:: Maribor, zelena destinacija.

RRCC77:: Digitalizacija in digitalna preobrazba.

RRCC88:: Zagotavljanje boljše časovne dostopnosti do pomembnih
kulturnih, zgodovinskih in drugih vsebin in znamenitosti.

SSTTRRAATTEEŠŠKKII KKVVAALLIITTAATTIIVVNNII TTRRŽŽEENNJJSSKKII CCIILLJJII

TTCC11:: Destinacija Maribor je prepoznana po vrhunskih dogodkih,
kot mesto najstarejše trte na svetu, mesto vina in kulinarike,
mesto kulturnih presežkov, mesto športa in top izhodišče za
outdoor aktivnosti, v lokalnem, regionalnem, nacionalnem in
internacionalnem okolju. 

TTCC22:: Mednarodno pozicionirana destinacijska blagovna znamka.
Pridobivanje nagrad in nazivov. 

TTCC33:: Usposobljen in kreativen kader na vseh področjih trženja
turizma in s turizmom povezanih dejavnosti.

TTCC44:: Lokalni/regionalni vodniki, kustosi, ponudniki idr. deležniki so
ambasadorji Destinacije Maribor.

UUPPRRAAVVLLJJAANNJJEE IINN OORRGGAANNIIZZIIRRAANNOOSSTT DDEESSTTIINNAACCIIJJEE •• RRAAZZVVOOJJ KKOOMMPPEETTEENNCC KKAADDRROOVV
IINNFFRRAASSTTRRUUKKUUTTRRAA •• RRAAZZVVOOJJ,, KKAAKKOOVVOOSSTT,, AAVVTTEENNTTIIČČNNOOSSTT,, IINNOOVVAATTIIVVNNOOSSTT TTUURR.. PPRROODDUUKKTTOOVV

TTRRŽŽEENNJJEE IINN PPRROOMMOOCCIIJJAA •• TTRRAAJJNNOOSSTTNNII KKOONNCCEEPPTT RRAAZZVVOOJJAA TTUURRIIZZMMAA

MMEEDDNNAARROODDNNOO NNAAJJPPRREEPPOOZZNNAAVVNNEEJJŠŠEE::

KKRRCC66:: Povečanje šštt.. nnaassttaanniittvveenniihh bbuuttiiččnniihh,, zzeelleenniihh kkaappaacciitteett
vviiššjjeeggaa kkaakkoovvoossttnneeggaa rraazzrreeddaa 4* (2022: 6) ali 5* (2022: 0). Vsaj 5
do leta 2027.

KKRRCC77:: Povečanje šštt.. cceerrttiiffiicciirraanniihh ppoonnuuddnniikkoovv (trajnostni, okoljski,
znaki za kakovost): Nastanitveni obrati – Green accommodation
(2021: 6, 2027: vsaj 12) | Gostinski obrati – Green cuisine (2021: 0,
2027: 3) | Turistična agencija – Green travel agency (2021: 1, 2027:
1) | Znamenitosti – Gree attraction (2021: 1, 2027: vsaj 2)
KRC8: Dvig števila Zero waste prireditev (2021 – 2, 2027 – 5).

KKRRCC99:: Minimalno 30 % direktno zaposlenih v turizmu zaključi
iizzoobbrraažžeevvaallnnii pprrooggrraamm nnaa ppooddrrooččjjuu ddiiggiittaallnnee pprreeoobbrraazzbbee.

KKRRCC1100:: DDiiggiittaalliizzaacciijjaa 5 turističnih produktov.

KKRRCC1111:: Vsako leto pprriitteeggnniittii vvssaajj eenneeggaa oorrggaanniizzaattoorrjjaa večjih
kulturnih ali športnih dogodkov (npr. OFEM).

Vizija mesta Maribor pozicionira mesto, kot stičišče talenta in priložnosti. 
Temelji na sedmih načelih  in opredeljuje jo sedem ciljev, ki jih želimo doseči do
leta 2035:



PRIORITETNA PODROČJA RAZVOJA IN CILJI 
Za razvoj inovativnih turističnih produktov, podaljšanje dobe bivanja, povezovanje deležnikov v destinaciji, razvoj prepoznavne 
blagovne znamke itd., je bilo opredeljenih šest prioritet oz. strateških področij razvoja:

ZLATA LISICA
TEKMOVANJE  V GORSKEM 

KOLESARJENJU FESTIVAL LENT

VIZIJA MESTA MARIBOR
Vizija mesta Maribor pozicionira mesto, kot stičišče talenta in priložnosti. Temelji na sedmih načelih  in opredeljuje jo
sedem ciljev, ki jih želimo doseči do leta 2035:

Maribor, mesto z bogato zgodovinsko in kulturno 
tradicijo odlikuje šarm modernega evropskega mesta. 
Historično mestno jedro s trgi in arhitekturno 
zanimivimi stavbami izžareva tradicijo in kulturo 
mesta, ki je preživelo mnoge preizkušnje. Obiskovalci in 
turisti čutijo njegov živahen utrip in lokalni karakter v 
vseh letnih časih. Svet urbanih vinorodnih gričev ponuja 
slikovite razglede in predstavlja pristen stik s tradicijo 
vinogradništva. Svet ob Dravi, spodbuja druženje in 
krepi medčloveške vezi. 

Svet na Pohorju, sproti misli. Piramida je najlepši mestni vinograd v 
Sloveniji in povzdigne kulturo vinogradništva. Drava je naše morje, 
ki privablja aktivne obiskovalce od blizu in daleč. Pohorje pljuča 
napolni s svežim zrakom in ponuja odmik od pogosto hektičnega 
vsakdana. Maribor je prepoznan, kot najbolj simpatično mesto v 
Sloveniji. Odlikujejo ga gostoljubni domačini, ki so polni energije, 
kreativnosti in veselja do življenja. Maribor je središče širše regije 
(ne zgolj v slovenskem prostoru, ampak v evropskem) in generator 
razvoja.

PRIORITETNA PODROČJA RAZVOJA IN CILJI
Za razvoj inovativnih turističnih produktov, podaljšanje dobe bivanja, povezovanje deležnikov v destinaciji, 
razvoj prepoznavne blagovne znamke itd., je bilo opredeljenih šest prioritet oz. strateških področij razvoja:

NAČELA

1 Mesto, ki tekmuje.
2 Mesto, ki se trudi bolj od ostalih.
3 Mesto, ki si upa sanjati.
4 Mesto, ki gradi mostove.
5 Mesto, ki se odpira v svet.
6 Mesto, inkubator talenta.
7 Mesto, ki vključuje.

CILJI

1 Pametno mesto
2 Zdravo mesto
3 Mesto kratkih razdalj
4 Funkcionalno integrirano mesto
5 Upravno središče države
6 Prestolnica talenta in priložnosti
7 Mesto, ki krepi veselje do življenja

BLAGOVNA ZNAMKA MARIBOR
Stari most, eden od simbolov mesta Maribor, povezuje staro urbano središče s čudovito 
naravo, razprostrto čez griče in hribe in je simbol destinacijske znamke Maribor. Zaznana je 
potreba po vzpostavitvi krovne blagovne znamke mesta Maribor v skladu z vizijo mesta 
Maribor. Blagovna znamka mariborskega turizma se zatem ustrezno uskladi z blagovno 
znamko mesta in znamkama Pohorja ter Štajerske. 

Pomemben del vizije mesta Maribor je turistična vizija oz. strategija pozicioniranja mariborskega turizma v kontekstu 
nove vizije mesta. 

TURISTIČNA VIZIJA SLEDI CILJU: 

MESTO, KI KREPI VESELJE DO ŽIVLJENJA. 
MARIBOR JE SVETOVNO PREPOZNAVNA DESTINACIJA NAJSTAREJŠE VINSKE TRTE, KI 
V PREPLETU MESTNEGA UTRIPA IN ZELENE NARAVE RAZVAJA Z GASTRONOMSKIMI, 
AKTIVNIMI IN TRAJNOSTNIMI DOŽIVETJI TER JE SREDIŠČE VRHUNSKIH KULTURNIH, 

ŠPORTNIH IN POSLOVNIH DOGODKOV ŠIRŠE REGIJE.

FOKUS NA PRODUKTU: DOGODKI, PRIREDITVE, FESTIVALI (Maribor 365)

PRIREDITVE Z MEDNARODNIM POTENCIALOM:

Festival Maribor
Festival Borštnikovo srečanje

Operna noč
Poletni lutkovni pristan

Stellarbeat Music Festival

Čarobni Maribor
Martinovanje

Festival stare trte
Street Food Market

Kongresi

 Kolesarska dirka po Sloveniji
Kolesarski maraton okoli Pohorja

Drava Festival
Aeros

…

SSTTRRAATTEEŠŠKKII KKVVAANNTTIITTAATTIIVVNNII RRAAZZVVOOJJNNII IINN TTRRŽŽEENNJJSSKKII CCIILLJJII

KKRRCC11:: Do konca leta 2027 rraasstt šštteevviillaa nnooččiitteevv za 20% (2019: 460.498; 2027: 552.597).
KKRRCC22:: Do leta 2027 ppooddaalljjššaannjjee ddoobbee bbiivvaannjjaa 3,2 dni (2019: 2,12).
KKRRCC33:: DDvviigg šštteevviillaa nnooččiitteevv vv nniizzkkii sseezzoonnii za 10 % (desezonalizacija) glede na izhodiščno leto 2019. Visoka sezona je od junija do
septembra.
KKRRCC44:: VVzzppoossttaavviitteevv 1100 ččaarrtteerrsskkiihh lliinniijj na letališču Edvarda Rusjana Maribor do leta 2027.
KKRRCC55:: IIzzvveeddbbaa 1100 mmeeddnnaarrooddnnoo pprreeppoozznnaanniihh ddooggooddkkoovv do leta 2027 (2021: 3 mednarodni dogodki).
KKRRCC66:: PPoovveeččaannjjee šštt.. nnaassttaanniittvveenniihh bbuuttiiččnniihh, zelenih kapacitet višjega kakovostnega razreda 4* (2022: 6) ali 5* (2022: 0). Vsaj 5 do leta
2027.
KKRRCC77:: PPoovveeččaannjjee šštt.. cceerrttiiffiicciirraanniihh ppoonnuuddnniikkoovv (trajnostni, okoljski, znaki za kakovost): Nastanitveni obrati – Green accommodation
(2021: 6, 2027: vsaj 12) | Gostinski obrati – Green cuisine (2021: 0, 2027: 3) | Turistična agencija – Green travel agency (2021: 1, 2027: 1)
Znamenitosti – Gree attraction (2021: 1, 2027: vsaj 2)
KKRRCC88:: Dvig števila ZZeerroo wwaassttee pprriirreeddiitteevv (2021 – 2, 2027 – 5).
KKRRCC99:: Minimalno 30 % direktno zaposlenih v turizmu zaključi izobraževalni program na področju digitalne preobrazbe.
KKRRCC1100:: DDiiggiittaalliizzaacciijjaa 5 turističnih produktov.
KKRRCC1111:: Vsako leto pritegniti vsaj enega organizatorja večjih kulturnih ali športnih dogodkov (npr. OFEM).

SSTTRRAATTEEŠŠKKII KKVVAALLIITTAATTIIVVNNII RRAAZZVVOOJJNNII CCIILLJJII

RRCC11:: Organizirano vzpostavljen model sodelovanja med
deležniki v destinaciji (DMMO).

RRCC22:: Kakovostno usposobljen kader.

RRCC33:: Kakovostna, trajnostna, inovativna splošna in turistična
infra- in suprastruktura z lokalno istovetnostjo.

RRCC44:: Zagotavljanje zvišanja kakovosti.

RRCC55:: Merjenje učinkov turizma in evalvacija strategije.

RRCC66:: Maribor, zelena destinacija.

RRCC77:: Digitalizacija in digitalna preobrazba.

RRCC88:: Zagotavljanje boljše časovne dostopnosti do pomembnih
kulturnih, zgodovinskih in drugih vsebin in znamenitosti.

SSTTRRAATTEEŠŠKKII KKVVAALLIITTAATTIIVVNNII TTRRŽŽEENNJJSSKKII CCIILLJJII

TTCC11:: Destinacija Maribor je prepoznana po vrhunskih dogodkih,
kot mesto najstarejše trte na svetu, mesto vina in kulinarike,
mesto kulturnih presežkov, mesto športa in top izhodišče za
outdoor aktivnosti, v lokalnem, regionalnem, nacionalnem in
internacionalnem okolju. 

TTCC22:: Mednarodno pozicionirana destinacijska blagovna znamka.
Pridobivanje nagrad in nazivov.

TTCC33:: Usposobljen in kreativen kader na vseh področjih trženja
turizma in s turizmom povezanih dejavnosti.

TTCC44:: Lokalni/regionalni vodniki, kustosi, ponudniki idr. deležniki so
ambasadorji Destinacije Maribor.

UUPPRRAAVVLLJJAANNJJEE  IINN  OORRGGAANNIIZZIIRRAANNOOSSTT  DDEESSTTIINNAACCIIJJEE    ••    RRAAZZVVOOJJ  KKOOMMPPEETTEENNCC  KKAADDRROOVV
IINNFFRRAASSTTRRUUKKUUTTRRAA  ••  RRAAZZVVOOJJ,,  KKAAKKOOVVOOSSTT,,  AAVVTTEENNTTIIČČNNOOSSTT,,  IINNOOVVAATTIIVVNNOOSSTT  TTUURR..  PPRROODDUUKKTTOOVV

TTRRŽŽEENNJJEE  IINN  PPRROOMMOOCCIIJJAA  ••  TTRRAAJJNNOOSSTTNNII  KKOONNCCEEPPTT  RRAAZZVVOOJJAA  TTUURRIIZZMMAA

MMEEDDNNAARROODDNNOO NNAAJJPPRREEPPOOZZNNAAVVNNEEJJŠŠEE::

STRATEŠKI KVALITATIVNI RAZVOJNI CILJI

RC1: Organizirano vzpostavljen model sodelovanja med
deležniki v destinaciji (DMMO).

RC2: Kakovostno usposobljen kader.

RC3: Kakovostna, trajnostna, inovativna splošna in turistična
infra- in suprastruktura z lokalno istovetnostjo.

RC4: Zagotavljanje zvišanja kakovosti.

RC5: Merjenje učinkov turizma in evalvacija strategije.

RC6: Maribor, zelena destinacija.

RC7: Digitalizacija in digitalna preobrazba.

RC8: Zagotavljanje boljše časovne dostopnosti do pomembnih
kulturnih, zgodovinskih in drugih vsebin in znamenitosti.

STRATEŠKI KVALITATIVNI TRŽENJSKI CILJI

TC1: Destinacija Maribor je prepoznana po vrhunskih dogodkih,
kot mesto najstarejše trte na svetu, mesto vina in kulinarike,
mesto kulturnih zakladov, mesto športa in top izhodišče za
outdoor aktivnosti, v lokalnem, regionalnem, nacionalnem in
internacionalnem okolju.

TC2: Mednarodno pozicionirana destinacijska blagovna znamka.
Pridobivanje nagrad in nazivov.

TC3: Usposobljen in kreativen kader na vseh področjih trženja
turizma in s turizmom povezanih dejavnosti.

TC4: Lokalni/regionalni vodniki, kustosi, ponudniki idr. deležniki so
ambasadorji Destinacije Maribor.

STRATEŠKI KVANTITATIVNI RAZVOJNI IN TRŽENJSKI CILJI

KC1: Do konca leta 2027 rast števila nočitev za 20% (2019:
460.498; 2027: 552.597).

KC2: Do leta 2027 podaljšanje dobe bivanja 3,2 dni (2019: 2,12).

KC3: Dvig števila nočitev v nizki sezoni za 10 %
(desezonalizacija) glede na izhodiščno leto 2019. Visoka sezona je
od junija do septembra.

KC4: Vzpostavitev 10 čarterskih linij na letališču Edvarda
Rusjana Maribor do leta 2027.

KC5: Izvedba 10 mednarodno prepoznanih dogodkov do leta
2027 (2021: 3 mednarodni dogodki).

KC6: Povečanje št. nastanitvenih butičnih, zelenih kapacitet
višjega kakovostnega razreda 4* (2022: 6) ali 5* (2022: 0). Vsaj 5
do leta 2027.

KC7: Povečanje št. certificiranih ponudnikov (trajnostni, okoljski,
znaki za kakovost): Nastanitveni obrati – Green accommodation
(2021: 6, 2027: vsaj 12) | Gostinski obrati – Green cuisine (2021: 0,
2027: 3) | Turistična agencija – Green travel agency (2021: 1, 2027:
1) | Znamenitosti – Gree attraction (2021: 1, 2027: vsaj 2)

KC8: Dvig števila Zero waste prireditev (2021 – 2, 2027 – 5).

KC9: Minimalno 30 % direktno zaposlenih v turizmu zaključi
izobraževalni program na področju digitalne preobrazbe.

KC10: Digitalizacija 5 turističnih produktov.

KC11: Vsako leto pritegniti vsaj enega organizatorja večjih
kulturnih ali športnih dogodkov (npr. OFEM).

ZLATA LISICA
TEKMOVANJE  V GORSKEM 

KOLESARJENJU FESTIVAL LENT

VIZIJA MESTA MARIBOR
Vizija mesta Maribor pozicionira mesto, kot stičišče talenta in priložnosti. Temelji na sedmih načelih  in opredeljuje jo
sedem ciljev, ki jih želimo doseči do leta 2035:

Maribor, mesto z bogato zgodovinsko in kulturno 
tradicijo odlikuje šarm modernega evropskega mesta. 
Historično mestno jedro s trgi in arhitekturno 
zanimivimi stavbami izžareva tradicijo in kulturo 
mesta, ki je preživelo mnoge preizkušnje. Obiskovalci in 
turisti čutijo njegov živahen utrip in lokalni karakter v 
vseh letnih časih. Svet urbanih vinorodnih gričev ponuja 
slikovite razglede in predstavlja pristen stik s tradicijo 
vinogradništva. Svet ob Dravi, spodbuja druženje in 
krepi medčloveške vezi. 

Svet na Pohorju, sproti misli. Piramida je najlepši mestni vinograd v 
Sloveniji in povzdigne kulturo vinogradništva. Drava je naše morje, 
ki privablja aktivne obiskovalce od blizu in daleč. Pohorje pljuča 
napolni s svežim zrakom in ponuja odmik od pogosto hektičnega 
vsakdana. Maribor je prepoznan, kot najbolj simpatično mesto v 
Sloveniji. Odlikujejo ga gostoljubni domačini, ki so polni energije, 
kreativnosti in veselja do življenja. Maribor je središče širše regije 
(ne zgolj v slovenskem prostoru, ampak v evropskem) in generator 
razvoja.

PRIORITETNA PODROČJA RAZVOJA IN CILJI
Za razvoj inovativnih turističnih produktov, podaljšanje dobe bivanja, povezovanje deležnikov v destinaciji, 
razvoj prepoznavne blagovne znamke itd., je bilo opredeljenih šest prioritet oz. strateških področij razvoja:

NAČELA

1 Mesto, ki tekmuje.
2 Mesto, ki se trudi bolj od ostalih.
3 Mesto, ki si upa sanjati.
4 Mesto, ki gradi mostove.
5 Mesto, ki se odpira v svet.
6 Mesto, inkubator talenta.
7 Mesto, ki vključuje.

CILJI

1 Pametno mesto
2 Zdravo mesto
3 Mesto kratkih razdalj
4 Funkcionalno integrirano mesto
5 Upravno središče države
6 Prestolnica talenta in priložnosti
7 Mesto, ki krepi veselje do življenja

BLAGOVNA ZNAMKA MARIBOR
Stari most, eden od simbolov mesta Maribor, povezuje staro urbano središče s čudovito 
naravo, razprostrto čez griče in hribe in je simbol destinacijske znamke Maribor. Zaznana je 
potreba po vzpostavitvi krovne blagovne znamke mesta Maribor v skladu z vizijo mesta 
Maribor. Blagovna znamka mariborskega turizma se zatem ustrezno uskladi z blagovno 
znamko mesta in znamkama Pohorja ter Štajerske. 

Pomemben del vizije mesta Maribor je turistična vizija oz. strategija pozicioniranja mariborskega turizma v kontekstu 
nove vizije mesta. 

TURISTIČNA VIZIJA SLEDI CILJU: 

MESTO, KI KREPI VESELJE DO ŽIVLJENJA. 
MARIBOR JE SVETOVNO PREPOZNAVNA DESTINACIJA NAJSTAREJŠE VINSKE TRTE, KI 
V PREPLETU MESTNEGA UTRIPA IN ZELENE NARAVE RAZVAJA Z GASTRONOMSKIMI, 
AKTIVNIMI IN TRAJNOSTNIMI DOŽIVETJI TER JE SREDIŠČE VRHUNSKIH KULTURNIH, 

ŠPORTNIH IN POSLOVNIH DOGODKOV ŠIRŠE REGIJE.

FOKUS NA PRODUKTU:  DOGODKI, PRIREDITVE, FESTIVALI (Maribor 365)

PRIREDITVE Z MEDNARODNIM POTENCIALOM:

Festival Maribor
Festival Borštnikovo srečanje

Operna noč
Poletni lutkovni pristan

Stellarbeat Music Festival

 Čarobni Maribor
Martinovanje

Festival stare trte
Street Food Market

Kongresi

 Kolesarska dirka po Sloveniji
Kolesarski maraton okoli Pohorja

Drava Festival
Aeros

…

SSTTRRAATTEEŠŠKKII KKVVAANNTTIITTAATTIIVVNNII RRAAZZVVOOJJNNII IINN TTRRŽŽEENNJJSSKKII CCIILLJJII

KKRRCC11:: Do konca leta 2027 rraasstt šštteevviillaa nnooččiitteevv za 20% (2019:
460.498; 2027: 552.597).

KKRRCC22:: Do leta 2027 ppooddaalljjššaannjjee ddoobbee bbiivvaannjjaa 3,2 dni (2019: 2,12).

KKRRCC33:: DDvviigg šštteevviillaa nnooččiitteevv vv nniizzkkii sseezzoonnii za 10 %
(desezonalizacija) glede na izhodiščno leto 2019. Visoka sezona je
od junija do septembra.

KKRRCC44:: VVzzppoossttaavviitteevv 1100 ččaarrtteerrsskkiihh lliinniijj na letališču Edvarda
Rusjana Maribor do leta 2027.

KKRRCC55:: IIzzvveeddbbaa 1100 mmeeddnnaarrooddnnoo pprreeppoozznnaanniihh ddooggooddkkoovv do leta
2027 (2021: 3 mednarodni dogodki). 

SSTTRRAATTEEŠŠKKII KKVVAALLIITTAATTIIVVNNII RRAAZZVVOOJJNNII CCIILLJJII

RRCC11:: Organizirano vzpostavljen model sodelovanja med
deležniki v destinaciji (DMMO).

RRCC22:: Kakovostno usposobljen kader.

RRCC33:: Kakovostna, trajnostna, inovativna splošna in turistična
infra- in suprastruktura z lokalno istovetnostjo.

RRCC44:: Zagotavljanje zvišanja kakovosti.

RRCC55:: Merjenje učinkov turizma in evalvacija strategije.

RRCC66:: Maribor, zelena destinacija.

RRCC77:: Digitalizacija in digitalna preobrazba.

RRCC88:: Zagotavljanje boljše časovne dostopnosti do pomembnih
kulturnih, zgodovinskih in drugih vsebin in znamenitosti.

SSTTRRAATTEEŠŠKKII KKVVAALLIITTAATTIIVVNNII TTRRŽŽEENNJJSSKKII CCIILLJJII

TTCC11:: Destinacija Maribor je prepoznana po vrhunskih dogodkih,
kot mesto najstarejše trte na svetu, mesto vina in kulinarike,
mesto kulturnih presežkov, mesto športa in top izhodišče za
outdoor aktivnosti, v lokalnem, regionalnem, nacionalnem in
internacionalnem okolju. 

TTCC22:: Mednarodno pozicionirana destinacijska blagovna znamka.
Pridobivanje nagrad in nazivov.

TTCC33:: Usposobljen in kreativen kader na vseh področjih trženja
turizma in s turizmom povezanih dejavnosti.

TTCC44:: Lokalni/regionalni vodniki, kustosi, ponudniki idr. deležniki so
ambasadorji Destinacije Maribor.

UUPPRRAAVVLLJJAANNJJEE IINN OORRGGAANNIIZZIIRRAANNOOSSTT DDEESSTTIINNAACCIIJJEE •• RRAAZZVVOOJJ KKOOMMPPEETTEENNCC KKAADDRROOVV
IINNFFRRAASSTTRRUUKKUUTTRRAA •• RRAAZZVVOOJJ,, KKAAKKOOVVOOSSTT,, AAVVTTEENNTTIIČČNNOOSSTT,, IINNOOVVAATTIIVVNNOOSSTT TTUURR.. PPRROODDUUKKTTOOVV

TTRRŽŽEENNJJEE IINN PPRROOMMOOCCIIJJAA •• TTRRAAJJNNOOSSTTNNII KKOONNCCEEPPTT RRAAZZVVOOJJAA TTUURRIIZZMMAA

MMEEDDNNAARROODDNNOO  NNAAJJPPRREEPPOOZZNNAAVVNNEEJJŠŠEE::

KKRRCC66:: Povečanje šštt.. nnaassttaanniittvveenniihh bbuuttiiččnniihh,, zzeelleenniihh kkaappaacciitteett
vviiššjjeeggaa kkaakkoovvoossttnneeggaa rraazzrreeddaa 4* (2022: 6) ali 5* (2022: 0). Vsaj 5
do leta 2027.

KKRRCC77:: Povečanje šštt.. cceerrttiiffiicciirraanniihh ppoonnuuddnniikkoovv (trajnostni, okoljski,
znaki za kakovost): Nastanitveni obrati – Green accommodation
(2021: 6, 2027: vsaj 12) | Gostinski obrati – Green cuisine (2021: 0,
2027: 3) | Turistična agencija – Green travel agency (2021: 1, 2027:
1) | Znamenitosti – Gree attraction (2021: 1, 2027: vsaj 2)
KRC8: Dvig števila Zero waste prireditev (2021 – 2, 2027 – 5).

KKRRCC99:: Minimalno 30 % direktno zaposlenih v turizmu zaključi
iizzoobbrraažžeevvaallnnii pprrooggrraamm nnaa ppooddrrooččjjuu ddiiggiittaallnnee pprreeoobbrraazzbbee.

KKRRCC1100:: DDiiggiittaalliizzaacciijjaa 5 turističnih produktov.

KKRRCC1111:: Vsako leto pprriitteeggnniittii vvssaajj eenneeggaa oorrggaanniizzaattoorrjjaa večjih
kulturnih ali športnih dogodkov (npr. OFEM).



Vzpostavitev dostopa

a

UPRAVLJANJE IN ORGANIZIRANJE DESTINACIJE MARIBOR
Upravaljanje in organiziranje destinacije Maribor temelji na povezovanju, sinergiji in partnerstvu ter je usklajeno s  Strategijo 
trajnostne rasti slovenskega turizma 2022-2028, ki v enem izmed ključnih strateških ciljev opredeluje kompetentne in učinkovite 
upravljalske strukure. Destinacijska menedžment organizacija (DMO) predstavlja strokovno strateško telo za turizem. Ključna 
področja s katerimi se skupina ukvarja so: razvoj in infrastruktura, kakovost, avtentičnost in inovacije ter trženje in promocija.

SODELOVANJE GOSPODARSTVA 

Spremljanje območij 
zgoščenosti turističnih tokov 

in coniranje po kriteriju 
neposredne korisit od 

turizma.

Analiza in prenos dobrih praks 
pri pripravi lastnega poslovnega 

modela povezovanja, upravljanja in 
financiranja promocije turisitčne 

destinacije. 

Priprava načrta priključevanja 
ponudnikov po fazah.

Vzpostavitev poslovnega modela sodelovanja in povezovanja gospodarstva po vzoru turističnih regij iz tujine predstavlja nov 
vir financiranja za promocijo turizma s strani gospodarskih subjektov ter je usklajeno s  Strategijo trajnostne rasti slovenskega 
turizma 2022-2028, ki opredeljuje uvedbo prispevka namenjenega spodbujanju razvoja turizma in turistične infrastrukture, ki ga
prispevajo turistične in s turizmom povezane organizacije. 

Maribor – mesto najstarejše trte na svetu, 
univerzitetno mesto, Evropska prestolnica kulture 
2012, Evropsko mesto športa 2018, drugo največje 
mesto Slovenije in prestolnica Štajerske, leži v objemu 
zelenega Pohorja na eni strani in vinorodnih gričev na 
drugi strani. Reka Drava je močno povezana z 
razvojem Maribora in življenjem v njem. Maribor je 
spojen s čudovitim zaledjem najvzhodnejšega koščka 
Alp, Pohorjem in razgibanih goric ter z reko povezan z 
ravnico Dravskega polja. Tukaj se prepletajo pristni 
kulinarični okusi tradicionalne pohorske in štajerske 
kulinarike, ki temelji na lokalno pridelanih sestavinah z 
vrhunskimi štajerskimi vini lokalnih vinarjev.

POZICIONIRANJE: 
MESTO VRHUNSKIH DOGODKOV • MESTO NAJSTAREJŠE TRTE NA SVETU

MESTO VINA IN KULINARIKE • MESTO KULTURNIH PRESEŽKOV
MESTO ŠPORTA • TOP IZHODIŠČE ZA OUTDOOR AKTIVNOSTI

STRATEGIJA
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN TRŽENJA
TURISTIČNE DESTINACIJE MARIBOR
ZA OBDOBJE 2022-2027

UPRAVLJANJE IN ORGANIZIRANJE DESTINACIJE MARIBOR

DESTINACIJSKA MENEDŽMENT ORGANIZACIJA  (DMO)

MESTNA OBČINA 
MARIBOR

• infrastruktura
• koordinacijska

pisarna
• turistični manager
• RI, KAI

RRA PODRAVJE - 
MARIBOR

• Pohorje, Drava
• Štajerska
• pridobivanje EU 

sredstev
• infrastruktura in 

produkti
(outdoor)

• svetovanje pri 
pridobivanju sredstev 
(podpora pri razpisih)

• SPOT svetovanje
• RI, KAI, TP

ZAVOD ZA TURIZEM 
MARIBOR

• informiranje in
promocija

• koledar dogodkov
• vodniška služba
• izobraževanje
• razvoj in prodaja 

turističnih produktov
• turistična infrastruktura
• organizacija prireditev
• kakovost
• RI, KAI, TP 

ŠPORT 
MARIBOR 

• subjekt za trženje in 
upravljanje s športom in 
športno infrastrukturo

• RI, KAI, TP

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

Analiziranje območij zgoščenosti 
turističnih tokov in coniranje glede na 
kriterij, neposredna korist od turizma.

Analiza obstoječih poslovnih modelov 
priključevanja ponudnikov po fazah 

in analiza skladnosti le-teh z 
obstoječo zakonodajo. 

Priprava poslovnega modela
priključevanja ponudnikov po

fazah.

Spletna anketa
za občane:

474 občanov

Intervjuji:

70+ strokovnjakov
s področja kulture in umetnosti,

izobraževanja, športa,
turističnega gospodarstva in

medijev

5 fokusnih skupin:

80 strokovnjakov
s področja kulture, 

izobraževanja, turističnega 
gospodarstva, športa in 

outdoor aktivnosti

5 forumov: 

14 strokovnjakov
s področja urbanizma, tehnologije,

znanosti, športa, gospodarstva,
turizma, kulture, mobilnosti,

sociologije, narave in brandinga.

POHORJE
• Celovita ureditev območja ob

zgornji postaji vzpenjače.
• Celovita ureditev območja ob

vznožju Pohorja.
• Izgradnja infrastrukture za

boljšo dostopnost do in iz
Pohorja.

• Posodobitev in nadgradnja
infrastrukture za smučišče in
bike park.

• Obnova objektov kulturne
dediščine.

• Upravljanje z nesnovno
dediščino.

• Upravljanje s prostorom.

DRAVA, LENT, MESTO
• Celotna prenova Lenta -ureditev

Dravske promenade z aktivacijskimi
točkami.

• Ureditev in prenova Hiše Stare trte.
• Ureditev javnega potniškega in

turističnega prometa na Dravi.
• Prenova mestnih trgov, ulic in stavb.

Umestitev TIC-a.
• Center Rotovž z mestnim artkinom.
• Minoriti z Vojašniškim trgom, Muzej 

najstarejše trte.
• Obnova in gradnja športih objektov

(ogrevalne atletske dvorane v
športnem parku Tabor, Langerjeve
vile na območju športnega
kompleksa Ljudski vrt, tribune za
nogomet v športnem parku Tabor,
obnova kopališča Mariborski otok,

• Ureditev Stražunskega gozda.
• Gradnja sklenjenih kolesarskih poti

med vsemi MČ in KS.
• Privabljanje investitorjev

za gradnjo 4* in 5* hotelov,
konferenčnih dvoran.

•

•

VINORODNI GRIČI
• Razvoj območja mestnih

vinorodnih gričev in njihova
revitalizacija.

• Umestitev turistično-kulturnega
objekt v povezavi z ureditvijo
arheološkega najdišča v
izobraževalne in turistične
namene na Piramidi in obnova
kapelice sv. Marije.

• Vzpostaviti dostope na vrh
Piramide (vzpenjača).

• Ureditev rekreacijske
(kolesarske in peš) in
izobraževalne poti v zalednem
delu in postavitev informativno-
turistične infrastrukture.

• Prenova mestnega parka in
območja Treh ribnikov.

• Revitalizacija objekta Račji dvor
v funkcionalen objekt za razvoj
kulturnih, naravovarstvenih,
enoloških in mestotvornih
vsebin.

• Ureditev razglednega platoja na
Urbanu.

RAZVOJ IN INFRASTRUKTURA (RI) | KAKOVOST, AVTENTIČNOST, INOVACIJE  (KAI)| TRŽENJE IN PROMOCIJA (TP)

Člani:  MOM,  RRA Podravje - Maribor, turistična agencija, Šport Maribor, Narodni dom Maribor, Sinagoga Maribor, Muzej najstarejše trte, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Pokrajinski 
muzej Maribor, Center Minoriti, SNG Maribor, MKC Maribor, strokovnjaki iz različnih področij, predstavniki ključnih turističnih ponudnikov

MODEL SODELOVANJA GOSPODARSTVA

NARODNI DOM MARIBOR, 
SINAGOGA MARIBOR, 

MUZEJ  NAJSTAREJŠE  TRTE, 
MUZEJ NO MARIBOR, 

POKRAJINSKI MUZEJ MB, 
CENTER MINORITI,

 SNG MARIBOR
MKC MARIBOR

• subjekt za trženje in 
upravljanje s kulturo in 
kulturno infrastrukturo

• RI, KAI, TP

DD EE LL EE ŽŽ NN II KK II :: tt uu rr ii ss tt ii čč nn oo gg oo dd pp oo dd aa rr ss tt vv oo ,, cc ii vv ii ll nn ii ss ee kk tt oo rr (( tt uu rr ii ss tt ii čč nn aa ,, kk uu ll tt uu rr nn aa ,, šš pp oo rr tt nn aa ,, .. .. .. dd rr uu šš tt vv aa ))

U p r a v l j a n j e  i n  o r g a n i z i r a n j e  d e s t i n a c i j e  M a r i b o r  t e m e l j i  n a  p o v e z o v a n j u ,  s i n e r g i j i  i n  p a r t n e r s t v u .  D M M O  
p r e d s t a v l j a  s t r o k o v n o  s t r a t e š k o  t e l o  z a  t u r i z e m .   K l j u č n a  p o d r o č j a  s  k a t e r i m i  s e  s k u p i n a  u k v a r j a  s o :  •  r a z v o j  i n  
i n f r a s t r u k t u r a ,  •  k a k o v o s t ,  a v t e n t i č n o s t  i n  i n o v a c i j e ,  •  t r ž e n j e  i n  p r o m o c i j a .

Nosilec: Zavod za turizem Maribor

TT UU RR II SS TT II ČČ NN AA   AA GG EE NN CC II JJ AA   (( dd oo gg oo dd kk ii ,,   pp aa kk ee tt ii ,,   tt rr žž ee nn jj ee ,,   ii nn cc oo mm ii nn gg ,,   KK AA II ,,   TT PP ))

PREDSTAVNIKI 
KLJUČNIH 

TURISTIČNIH 
PONUDNIKOV

• RI, KAI, TP

• Izgradnja in ureditev Dravske 
kolesarske poti.
• Izgradnja in ureditev 
kolesarske poti Eurovelo 9. 




