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Branding s temelji blagovne znamke| CGP priročnik
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KAJ 
POTREBUJEMO

KAKO TO 
DOBIMO

VIZIJA IN CILJ

SIDRIŠČE

DOBRIH 800 KM2 MIRU 
IN PRISTNIH LJUDI

PODROČJE KOMPETENCE

ZGLED SOŽITJA 
ČLOVEKA IN NARAVE

TOČKA RAZLIKE

POTOP V GLOBINO 
NEUKROTLJIVE 

NARAVE



KAJ 
POTREBUJEMO

KAKO TO 
DOBIMO

VIZIJA IN CILJ

IMAGINARNI POTROŠNIK

UBEŽNIK IZ DOLINE
OSEBNOST

POHORJE IMA VELIKO 
SRCE

POSLANSTVO

OŽIVLJAMO 
VREDNOTE, KI JIH 

SODOBEN SVET V SVOJI 
POVRŠNOSTI IZGUBLJA



KAJ 
POTREBUJEMO

KAKO TO 
DOBIMO

VIZIJA IN CILJ

VREDNOTE

VESELJE DO ŽIVLJENJA
STRATEGIJA

POHORJE JE OTOK, KI DAJE ZAVETJE 
PRISTNIM ČLOVEŠKIM VREDNOTAM



Nova spletna stran Pohorje - Slovenija| outdoor
www.pohorje-slovenija.si



Nova spletna stran Pohorje - Slovenija| outdoor



Nova spletna stran Pohorje - Slovenija| outdoor



Socialna omrežja Pohorje Slovenija | Facebook in Instagram



Turistični zemljevid Zloženka Pohorje 



Turistična info tabla| panorama



PT in 7 novih krožnih kolesarskih povezav



Označitev kolesarski poti | PT in 7 novih krožnih kolesarskih povezav



Označitev kolesarski poti | PT in 7 novih povezav
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Idejna zasnova povezovalne enoslednice med kolesarskimi bike parki 
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Urbana oprema Pohorje
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Skupna 4-dnevna smučarska karta Pohorja 
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Strategija razvoja in trženja ponudbe Destinacije Pohorje 2021−2027
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Strategija razvoja in trženja ponudbe Destinacije Pohorje 2021−2027
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Strategija razvoja in trženja ponudbe Destinacije Pohorje 2021−2027
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Potencialne vsebine – povzetek prepoznanih prioritetnih projektnih aktivnosti in 

investicij po občinah za izvajanje do leta 2027 

Mehke vsebine – prioritetne projektne aktivnosti, ki so bile prepoznane v večini občin, so:
• vzpostavitev mreže TIC/IT/STA za celovito in enovito komuniciranje z obiskovalci,

• ureditev vnosa nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne dediščine Slovenije,

• razvoj interpretacijskih vsebin naravne in kulturne dediščine,

• digitalizacija vsebin kulturne dediščine z dopadljivi

• mi interpretativnimi pristopi za ciljne skupine,

• razvoj in vzpostavitev novih butičnih outdoor doživetij (kolesarjenje, pohodništvo, …),

• posodobitev vsebin na spletnih straneh lokalnih skupnosti,

• vzpostavitev povezanih profilov za ažurno upravljanje ponudbe v socialnih mrežah v Destinaciji
Pohorje,

• krepitev sodelovanja in povezovanja lokalnih ponudnikov po verigi vrednosti – mreženje,

• dvig kakovosti turistične ponudbe,

• nadgradnja prireditev,

• usposobiti oz. nadgraditi znanja turističnih vodnikov.
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Trde vsebine – prioritetne aktivnosti, ki so bile prepoznane v večini občini ob potrebnih 
vlaganjih v splošno infrastrukturo, so:
• vzpostavitev zelenih in specializiranih nastanitvenih kapacitet (npr. za outdoor akrivnosti –
kolesarjem, pohodnikom prijazno) z enotno označitvijo,

• ureditev, nadgradnja in gradnja novih kolesarskih poti ter enotna označitev,

• enotna ureditev in označitev pohodniških poti,

• nadgradnja in obnova objektov kulturne dediščine in enotna označitev,

• ureditev in enotna označitev atrakcij – dostop in signalizacija ter interpretacija vsebin,

• postavitev postajališč za avtodome (PZA),

• ureditev vstopnih / izhodiščnih točk in parkirišč – vozlišč v dolini,

• vzpostavitev novih športnih objektov na prostem in nadgradnja obstoječih (kolesarstvo, plezanje,
smučanje, kopanje, urbani športni park, …) ter športne dvorane,

• ureditev / vzpostavitev lokacij in ponudbe za aktivnosti ob in na vodi,

• ureditev in vzpostavitev novih žičniških naprav in povezav,

• ureditev enotnega sistema polnilnic e-koles in za avtomobile,

• ureditev enotnega sistema izposoje e-koles. 25

Potencialne vsebine – povzetek prepoznanih prioritetnih projektnih aktivnosti in 

investicij po občinah za izvajanje do leta 2027 
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Model

organiziranosti 

Destinacije Pohorje 
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Model upravljanja Destinacije Pohorje 



HVALA


