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1 Zakaj strategija o razvoju in trženju zelenega turizma na Pohorju? 
 

 

Pričujoč dokument z naslovom 'Strategija razvoja in trženja ponudbe Destinacije Pohorje 2021−2027, Povzetek' je vsebinski skupek 

dokumentov, ki so nastali kot rezultat enega od ciljev, ki si ga je v strateškem dokumentu 'Strategija razvoja Pohorja' (oktober 2020) 

zadalo Partnerstvo za Pohorje (PzP). Koordinacijo aktivnosti PzP vodi Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor (RRA 

Podravje - Maribor), Klavdija Gornik. Strateško so aktivnosti projekta priprave strategije razvoja in trženja ponudbe za celovito 

Destinacijo Pohorje bile vodene s strani dr. Tanje Lešnik Štuhec, koordinacijo aktivnosti po posameznih regijah so usklajevale Mihaela 

Škrlj Brglez, Jana Voršič in Ilona Stermecki. Na področju trženja se je priključila Tadeja Waldhuber.  
 

Spodaj prikazana metodologija dela je tekla v treh razvojnih fazah nekaj več kot deset mesecev. Aktivnosti so tekle od spodaj navzgor 

– delo v fokusnih skupinah z deležniki lokalnih skupnosti in delovnih skupinah, ki jo sestavljajo strokovnjaki oz. ponudniki vsake od 

treh regij, in od zgoraj navzdol – delo z delovnimi in specializiranimi strokovnimi skupinami za celovit razvoj ponudbe in trženje 

Destinacije Pohorje. Udejanjanje slike prihodnosti Destinacije Pohorje bo teklo po fazah do leta 2027 s pogledom na 2030.  
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Opomba: PS – projektna skupina, DS – delovna skupina, FS – fokusna skupina, SDS – specializirana delovna 

skupina, SSS – specializirana strokovna skupina, LS – lokalna skupnost, TO – turistična organizacija  

Projektna skupina po 3 regijah – Mihaela 

Škrlj Brglez za Koroško, Jana Voršič za 

Podravsko in Ilona Stermecki za 

Savinjsko. 

19 fokusnih skupin po občinah – 

predstavniki LS, TO, interesnih skupin, 

turistični idr. ponudniki in društva. 

3 regionalne delovne skupine s 

čezsektorsko zasedbo turizem, 

kmetijstvo, gozdarstvo, naravovarstvo, 

kultura, outdoor aktivnosti, … 

Delovna skupina Pohorje 365 – 

čezsektorska zasedba predstavnikov 

vseh drugih skupin - osnova za Mrežo 

Akademije s Pohorja.  

6 specializiranih DS, in sicer za: 

kolesarstvo, pohodništvo, RP Pohorje, 

žičnice, ceste, lesni center. 

Specializirane strokovne skupine kot 

zasnova DS za nadaljnje aktivnosti 

koordinirane Destinacije Pohorje v 

obdobju 2022−2027. 
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1a Prve pobude na Pohorju 
 

 
Karta: Predlog RPP v obsegu 5.000 ha; Vir: ZRSVN OE Maribor (2021).  
 

• Prva omemba Pohorja kot zavarova-
nega območja zapisana v Spomenici 
(1920). 

• V 60. letih Pragozd Šumik in v 80. letih 
20. stoletja je bilo z občinskimi odloki 

zavarovanih več gozdnih rezervatov.  
• ‚Strokovne osnove za razglasitev narav-

nega parka Pohorje (NPP)‘ so bile prvi 

predlog za zavarovanje ovršja Pohorja 
(ZVNKD, 1988). 

• ‚Koncept razvoja NPP s smernicami za 
razglasitev‘ (GG MB, v obsegu 40.000 
ha). 

• ‚Strokovne podlage za območje pohor-
skega NP‘ (ZUM, Mb, 1998, 43.000 ha, 
16 občin). 

• Naravni park Pohorje vključen v planske 
akte RS in posameznih pohorskih  občin 
od leta 1986.  

• Sporazum o pripravi strokovnih podlag za Regijski park Pohorje (MOPE in občine 2001) - župani naročili pripravo koncepta 

leta 2003. 

• Regijski park Pohorje - 1. faza (Občina Ruše leta 2005 pridobila sofinanciranje za ustanavljanje RPP). 

• Od leta 2004 je velik del Pohorja razglašen kot območje Natura 2000.  

• Vizija Pohorje 2030 (ZRSVN, 2011, Projekt NATREG), smernice sonaravnega upravljanja Pohorja (Načrt upravljanja). 

• Leta 2016 župani občin Lovrenc na Pohorju, Mislinja, Ribnica na Pohorju, Slovenska Bistrica, Vitanje in Zreče podali pobudo 

za Regijski park Pohorje na Sektor za ohranjanje narave na MOP v obsegu 5.000 ha (slika zgoraj). 
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1b Partnerstvo za Pohorje 
 

Destinacija Pohorje kot območje Partnerstva za Pohorje vključuje tri statistične regije, in sicer Koroško, Podravsko in Savinjsko, ki so 

del kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Partnerstvo za Pohorje vodi predsednik Aleksander Saša Arsenovič, župan MO Maribor, 

koordinacijo aktivnosti PzP vodi RRA Podravje - Maribor. Predstavniki 19 občin, 6 javnih institucij in 5 gospodarskih subjektov (stanje 

30. 7. 2021) družno oblikujejo in bdijo nad razvojem in trženjem ponudbe Destinacije Pohorje. »Strategija razvoja Pohorja« (RRA 

Podravje - Maribor, 2020) je prvi strateški dokument, ki pokriva širok spekter izzivov celotnega območja Pohorja. 
 

 
Karta: Območje Partnerstva za Pohorje; Vir: RRA Podravje - Maribor (2020). 

Partnerstvo za Pohorje sestavlja 19 občin: 

• Dravograd, Hoče-Slivnica, Lovrenc na Pohorju, 

Maribor, Mislinja, Muta, Oplotnica, Podvelka, Rače-

Fram, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, 

Selnica ob Dravi, Slovenj Gradec, Slovenska 

Bistrica, Slovenske Konjice, Vitanje, Vuzenica in 

Zreče; 

predstavniki 6 javnih institucij: 

• RRA Podravje - Maribor 

• RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za 

Koroško regijo 

• Zavod za turizem Maribor 

• LTO Rogla – Zreče, GIZ 

• RIC Slovenska Bistrica 

• RA Savinjske regije 

in 5 gospodarskih subjektov: 

• UNITUR d.o.o.  

• JP MARPROM    

• VABO d.o.o. 

• TURI, turizem Pohorje, d.o.o. 

• Hotel Jakec, d.o.o. 
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1c Ključne smeri in prioritete Partnerstva za Pohorje ter prepoznani motivi obiska Pohorja 

 

POHORJE – RAJ ZA POHODNIKE, KOLESARJE IN ZIMSKE RADOSTI 

 
Fotografija: Ključni motivi za obisk Pohorja; Vir: RRA za Podravje - Maribor (2021). 

Tri ključne smeri razvoja Pohorja:  

• Pohorje – mednarodno priznana destinacija,  

• Pohorje – prijazno za bivanje in delo in  

• Pohorje – zelena oaza. 
 

Tri ključne prioritete Partnerstva za Pohorje: 

• Vzpostavitev destinacije Pohorje, 

• Vrednostna veriga lesa in 

• Vzpostavitev Regijskega parka Pohorje. 
 

Zaznani ključni motivi obiska Pohorja, vezani na 

rekreacijo, sprostitev in edukacijo v naravi, ki jo 

omogočajo: 

• širni gozdovi in planje na ovršju, 

• barja z jezerci, urejenimi potmi in razgledišči, 

• izjemna vodnatost - soteske, slapovi, potoki, 

jezera, 

• dih jemajoči razgledi,  

• urejena infrastruktura za šport in rekreacijo 

– pohodniške in kolesarske poti in bike parki 

ter smučišča, 

• urejena infrastruktura za edukacijo, 

• urejena infrastruktura za doživljanje narave 

- točke za dobro počutje, 

• gostinska idr. spremljajoča ponudba. 
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1d Aktivnosti Partnerstva za Pohorje 
 

RRA za Podravje - Maribor koordinira: aktivnosti za vzpostavitev Destinacije Pohorje z modelom razvoja sodelovanja s ponudniki, 

promocijo Pohorja skozi različne kanale ter vzpostavitev rezervacijskega sistema za nastanitve in prodajo doživetij. Pričujoči dokument 

je povzetek prve načrtovane projektne aktivnosti, in sicer projekta z naslovom 'Strategija razvoja in trženja ponudbe Destinacije 

Pohorje 2021-2027, katerega rezultat so številne delavnice z deležniki za uvid skupe prihodnosti in 4 oz. tudi pričujoči, 5 dokument. 

 

 
Fotografija: Pohorsko barje, Vir: RRA za Podravje - Maribor (2021). 

Načrtovane aktivnosti za vzpostavitev 

Destinacije Pohorje v obdobju 2020-2021: 

• Projekt – dokument 'Strategija razvoja in 

trženja ponudbe Destinacije Pohorje 

2022−2027'. 

• Priprava celostne grafične podobe Destinacije 

Pohorje. 

• Priprava nove krovne spletne strani 

Destinacije Pohorje. 

• Ogled dobrih praks v Werfenwengu. 

• Gradnja fototeke Destinacije Pohorje. 

• Oblikovanje turistične karte s celovito 

ponudbo Destinacije Pohorje. 

• Oblikovanje  in postavitev informacijskih tabel 

na območju Destinacije Pohorje. 

• Pilotna izvedba študijske ture po Pohorju za 

novinarje (2 dni). 

• Vzpostavitev novih krožnih kolesarskih 

povezav, priprava elaborata za označitev 240 

km kolesarskih poti po ovršju Pohorja in 

postavitev smerne signalizacije za nove 

krožne kolesarske povezave.  
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1e Trendi na področju turizma v 2021−2022 in naprej 

 

Avanturisti bodo čakali na prvo priložnost, da pobegnejo v oddaljene tople kraje, raziskovalci bodo v dani situaciji raziskovali bolj ali 

manj oddaljene evropske destinacije, pavšalisti se bodo kot sicer odpravili na njim ljube destinacije v Sloveniji in na Jadranski obali 

ter pri tem izkoristili turistične bone. 
 

 
 

 
Fotografiji: Aktivnosti v naravi na Pohorju; Vir: RRA Podravje - 
Maribor (2021). 

• Oddihi bodo krajši z rezervacijami bliže datumu oddiha, v destinacije z 
neokrnjeno naravo (gorske in mediteranske) in manjšo obiskanostjo v 
oddaljenosti do 500 oz. 700 km, po možnosti z lastnim prevozom. 

• Visoki higienski standardi bodo stalnica in eno od meril za izbiro 
nastanitve. 

• Ključna bo majhnost ponudnika, hitra dostopnost in korektne servisne 
storitve. Domači turisti bodo od ponudbe pričakovali še več.  

• Naraščajoče bo povpraševanje za butične nastanitve in doživetja. 
• Na področju poslovnih srečanj bodo najprej oživeli korporativni dogodki, 

sledila bodo motivacijska srečanja. 
• Država bo še močneje vzpodbujala in Slovenijo promovirala kot 

gastronomsko in butično destinacijo. 
• Ponudniki bodo še naprej skrbeli za trajnostno poslovanje v turizmu, 

zeleno krožno gospodarstvo, okoljsko ozaveščenost, certificiranje 
nastanitvenih obratov in produktov ter digitalno podprta doživetja in 
promocijo na digitalnih medijih. 

• Turizem bo še bolj zelen, varen, zdrav, vključujoč in čimbolj izkustven - 
spomini in občutja se ljudem – turistom najbolj vtisnejo v spomin. 

• Turistični delavci bodo z nasmehom, prijaznim pogledom in kvalitetno 
ponudbo, odličnimi turističnimi produkti ter s predanostjo gostom 

dosegli stopnjo zadovoljstva in medsebojnega zaupanja. To bo Slovenijo 
močno zasidralo na turističnem zemljevidu najboljših destinacij sveta. 
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2 Pohorje – kje in kdo smo  
 

Pohorje je pogorje na severovzhodu Slovenije, ki meji na Republiko Avstrijo. Je najvzhodnejši del Alp, dolg 68 km in širok do 20 km, 

v višino meri med 300 do 1.500 m, kar ga uvršča med sredogorja. Razprostira se med Dravskim poljem na vzhodu, Mislinjsko dolino 

na zahodu, Dravsko dolino na severu in Vitanjskim podoljem na jugu (Žiberna in Zajc 2020/21, 104). 

Območje 19 občin Destinacije Pohorje leži med Mariborom in Zrečami, Slovensko Bistrico in Dravogradom, Slovenj Gradcem in 

Radljami ob Dravi, meri 1.717 km² in nudi prebivališče (1. 1. 2020) 245.995 osebam.  

Zahodni del Destinacije Pohorje seže najviše s Črnim vrhom (1.543 m. n. v.) in z obronki sega v Mislinjsko in Dravsko dolino s 

Kozjakom. 

 

 
Fotografija: Pogled na obronke zahodnega Pohorja iz Šmartna pri Slovenj Gradcu; 
Vir: SPOTUR Slovenj Gradec; Avtor: Tomo Jeseničnik. 

 
Fotografija: Pogled s Kozjaka na Dravsko dolino, Kope in Ribniško Pohorje 
v daljavi; Vir: https://mapio.net/pic/p-99770139/ 
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Iz geografskega vidika zaobjema Pohorje območje veliko okrog 770 km². Površje ponuja podobo reliefa slemen in kopastih vrhov, ki 

je v več kot 70 odstotkih pokrito z gozdovi, kar predstavlja zelena pljuča za več kot 300.000 okoliških prebivalcev. Pohorje vzpostavlja 

najgostejši sistem površinskih voda v Sloveniji. Ovršje je vododržno zaradi neprepustnih magmatskih kamnin (granodiorit, čizlakit, 

marmor).  

Klimatski vplivi Alp in Panonske nižine (relief) zagotavljajo na ovršju Pohorja alpsko klimo z bogatimi padavinami, na vzhodu panonsko 

kontinentalno klimo s suho jesenjo in prodori sredozemskega toplega in vlažnega zraka (megla v dolinah in kotlinah ter toplotni obrat) 

ter milo podnebje na južnih osončenih pobočjih, kjer uspeva vinska trta. 

Iz vzhoda se ponuja pogled proti Mariborskemu, Slivniškemu, Hočkemu in Ruškemu Pohorju, južni pogled pa ponuja podobo 

vinorodnih obronkov Pohorja s Konjiške gore.  

 

 
Fotografija: Pogled na Mariborsko, Slivniško Hočko in Ruško Pohorje; Vir: 
Zavod za turizem Maribor; Avtor: Marko Petrej. 

 
Fotografija: Pogled na Konjice in obronke južnega Pohorja s Konjiške gore; Vir: 
Občina Slovenske Konjice; Avtor: Studio Fakin - Andraž Korošec. 
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2a Pohorje – turistična dejavnost 

 

Destinacijo Pohorje v letu 2020 sestavljajo tri vodilne destinacije (VD), in sicer: »Destinacija Koroška. Pustite se presenetiti«, 

»Maribor – zelena destinacija« in »Rogla-Pohorje. Razišči, občuti, užij« ter ostale od 19 občin, ki ležijo v treh statističnih regijah 

na oz. ob vznožju Pohorja, in sicer:  
 

 
 Karta: Gorski centri in atrakcije v dolinah; Vir: RRA Podravje - Maribor (2021). 
 

• Koroška z 8 občinami – Kope in Ribniško 

Pohorje sta srednjegorska centra vzhodnega 

dela Pohorja. Navezujeta se na pohorske vasi 

ter mesto Slovenj Gradec in kraje v Dravski - 

Dravograd, Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica ter 

Mislinjski dolini - Mislinja, z bogato kulturno 

dediščino in Štrekno ter Dravsko kolesarsko 

potjo. 

• Podravska z 8 občinami – Mariborsko Pohorje z 

Arehom, Hoškim in Ruškim Pohorjem ter Trije 

kralji z Bistriškim Pohorjem, sta srednjegorska 

centra podravskega dela Pohorja, kamor se 

uvrščajo tudi Framsko Pohorje s Planico, 

Lovrenc na Pohorju, Oplotnica in Selnica ob 

Dravi. Mesto Maribor je kulturno in upravno 

središče vzhodnega dela Pohorja, kjer se začne 

Slovenska planinska pot in raste najstarejša trta 

na svetu. 

• Savinjska s 3 občinami  – Rogla je večji srednjegorski center, ki v navezavi na Terme Zreče, Pot med krošnjami, Center Noordung (Vitanje) 

in Žičko kartuzijo (Slovenske Konjice) ter druge manjše ponudnike TD Rogla-Pohorje (v katero je uvrščena tudi občina Oplotnica), predstavlja 

osrednjo turistično točko južnega dela Pohorja.  
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V sklopu treh vodilnih destinacij in drugih občin, ki ležijo na območju Pohorja, so v letu 2020 delovali: 3 regijske organizacije, in sicer 

RDO Koroška, Zavod za turizem Maribor in LTO Rogla - Zreče, GIZ; 10 TIC-ev; 4 informacijske točke in 2 turistično-informacijski 

pisarni.  

 

Ob 3 večjih in 2 manjših srednjegorskih centrih, 3 bike parkih in Termah Zreče je aktivnih več manjših ponudnikov, med njimi več kot 

300 gostinskih s ponudbo hrane.    

 

Na območju Destinacije Pohorje je bilo po podatkih SURS-a (2020) v letu 2019 14.055 ležišč v različnih vrstah nastanitvenih kapacitet. 

Turisti so opravili 965.833 nočitev, kar pomeni, da so se zadržali povprečno 2,5 dni. Na območju Destinacije Pohorje (19 občin) je 

bilo v letu 2019 zbrane 1.073.586,32 EUR turistične takse, od tega 66 odstotkov na območju 8 občin Podravske regije. 

 

  

Grafa: Nočitve in deleži pobrane turistične takse 19 občin treh statističnih regij Destinacije Pohorje (SURS, 2020). 
 

 

KOROŠKA PODRAVSKA SAVINJSKA SKUPAJ

podatki občin 94.744 585.372 287.856 967.972

podatki SURS 94.342 583.635 287.856 965.833
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Najbolj obiskane atrakcije treh regij Destinacije Pohorje – Koroška: ŠC Kope, Dvorec Bukovje, Rotunda svetega Janeza 

Krstnika, Splavarjenje in Splavarski muzej, Smučišče Ribnica na Pohorju, Vodni park Radlje ob Dravi, Srednjeveško mestno jedro 

Slovenj Gradec, Slomškova soba, Dravska kolesarska pot, Kolesarska pot Štrekna  

 

 
Vir: https://www.sloveniaholidays.com/smucisca/smucisce-kope 

 
Vir: https://revijazarja.si/clanek/zgodbe/5b67f3f0a7f8f/plavanje-med-lokvanji 

 
Vir: https://www.koroska.si/splavarjenje 

 
Vir: https://strekna.si/ 

https://www.sloveniaholidays.com/smucisca/smucisce-kope
https://revijazarja.si/clanek/zgodbe/5b67f3f0a7f8f/plavanje-med-lokvanji
https://www.koroska.si/splavarjenje
https://strekna.si/
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Najbolj obiskane atrakcije treh regij Destinacije Pohorje – Podravska: Bike park Pohorje, Smučišče Mariborsko Pohorje, 

Dravska kolesarska pot, Bistriški vintgar, Botanični vrt UM v Pivoli, Črno jezero, Framski slap-slap Skalca, Grad Rače, Grad Slovenska 

Bistrica, Graščina Oplotnica, HE Fala, KP Rački ribniki-Požeg, Lovrenška jezera, Oplotniški vintgar, Pajštva-sušilnica sadja, Perišče v 

parku Oplotnica, Pragozd slap Šumik, RTC Jakec – Smučišče Trije Kralji, Srednjeveško mestno jedro Maribor, Stara trta na Lentu 

 
Vir: https://www.inn-mb.si/sl/maribor-inn-

hotel/paketi/bike_park_pohorje.html 

 

 
Vir: https://dravabike.si/ 

 
Vir: https://www.lovrenc.si/objava/150149 

 
Vir: https://www.jakec.si/galerija/ 

https://dravabike.si/
https://www.inn-mb.si/sl/maribor-inn-hotel/paketi/bike_park_pohorje.html
https://www.lovrenc.si/objava/150149
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Najbolj obiskane atrakcije treh regij Destinacije Pohorje – Savinjska: Žička kartuzija, Mednarodno akreditirano naravno 

zdravilišče Terme Zreče, Turistični center Rogla, Center Noordung, Pot med krošnjami Pohorje. 

 

      
         Vir: https://www.rogla-pohorje.si/                 Vir: https://www.terme-zrece.eu/si/         Vir: https://www.bergfex.si/rogla/panorama/    

 

 
Vir: https://www.center-noordung.si/ 

 
   Vir: https://www.rogla.eu/si/aktivnosti/pot-med-krosnjami-pohorje/ 

 

https://www.bergfex.si/rogla/panorama/
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Najbolj obiskane prireditve v treh regijah Destinacije Pohorje 

 

 

 
Fotografija: Praznik pohorskega lonca na Rogli;    
Vir: Spletni portal Novice.si. 

Koroška: 
• Kulturne: Božični koncert zborov, Je pa sobota večer v Ožbaltu, Severjevi dnevi, 

Slovenjgraški poletni festival, Srednjeveški festival v Slovenj Gradcu, Tekmovanje 
harmonikarjev na diatonično harmoniko za pokal Občine Muta, Wolfovi dnevi, Zlata 

trobenta Dravograda, idr. 
• Etnografske: Hmeljarski likof, Holcerija na Kopah, pustne povorke, prireditve za 1. 

maj, velikonočni, božični in drugi sejmi. 

• Športne: Gozdni tek in Memorial Jožeta Tisnikarja, Rad ´mam tek, S kolesom okoli 
Uršlje gore, Smučarski skoki v Mislinji, Tek miru, Mega malčkova zabava. 

• Kulinarične in gastronomske: Golažjada na Gortini, Jernejeva nedelja v Ribnici na 

Pohorju. 
• Druge tradicionalne prireditve in dogodki: Dravograjska noč, Jesenske serenade, 

Jesensko škratovanje v Deželi škratov, Ožbaltska lepa nedelja, Pozdrav jeseni na 

kmetiji Foltan, Radeljska srečanja, Turistični dan v Podvelki, Vuzeniški dnevi, 
romanja, idr. 

Savinjska: 
• Kulturne: Eno pesem peti, Literarni večeri v Skomarski hiši, Lepa nedelja na 

Skomarju, Ropotanje v starih Zrečah, Poletni glasbeni večeri v Žički kartuziji, 
Poletnice na Starem trgu. 

• Etnografske: Jurjevanje s festivalom kulinarike in domače obrti, Holcerija, Košnja 
pohorskih planj na star način, Praznik ob kmečkih opravilih – od košnje do trgatve 

po obronkih Pohorja, Furmanski dan, Srečanje ljudskih pevcev in godcev. 
• Športne: Konjiški maraton – maraton z dušo, Golf turnirji, FIS svetovni pokal v 

deskanju na Rogli. 

• Gastronomske: Martinovanje, Trška kuhna, Praznik goveje juhe, Praznik Pohorskega 
lonca.  

• Druge tradicionalne prireditve in dogodki: Tradicionalno srečanje Rakovčanov, Srečanje na 

Paškem Kozjaku, romanja. 
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Najbolj obiskane prireditve v treh regijah Destinacije Pohorje 

 

 
Fotografija: Prvenstvo v downhillu; Avtor: Andrej Gulič. 

 
Fotografija: Holcerija na Kopah – humoristični šov; Vir: 
https://www.holcerija.si/ 

Podravska: 
• Kulturne: Komemoracija Pohorskega bataljona, Festival komedije Pekre, 

Jezernikovi dnevi, Dnevi Arnolda Tovornika, Letni oder Ruše, Lutkovni festival 
Kornfest, Coprnija v živo, Festival Lent, Festival Maribor, Stellarbeat, idr. 

• Etnografske: Martinovanja v Mariboru, Jurjevanje. 

• Športne: Zlata lisica, Downhillka, Tek pod Pohorjem, Pohorje ultra trail, 

Kolesarski maraton okoli Pohorja, tekma za svetovni pokal v gorskem kolesarstvu, 
kolesarski vzpon in pohod na Tri Kralje, Rečki smuk, tekmovanja v judu, boksu, 

atletiki, teku, kolesarstvu, nogometu, ribolovu, odbojki, strelstvu, idr. 

• Kulinarične in gastronomske: Lovski golaž, Selniška rajngla, Lisjakov kotel, 

Pohorski pisker, divjačinski pisker, Festival borovnic, Festival Pohorske omlete, 

Praznik jabolk. 

• Druge tradicionalne prireditve in dogodki: pustne povorke, velikonočni 

sejmi,  pohodi in prireditve za 1. maj, romanja, idr. 
 

 
               Fotografija: Komemoracija Pohorskega bataljona; Avtor: Andrej Gulič. 
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3 Kaj nas zaznamuje 
 

Odlična lega, širni gozdovi, možnosti za številne prostočasne aktivnosti v naravi, bogata zgodovina, ohranjena kulturna dediščina in 

tradicionalne obrti, pridni, kreativni in gostoljubni Pohorci in še mnogo več zaznamuje Destinacijo Pohorje.   

 

3a Naravne danosti Pohorja  

 

Pohorje se kot del Centralnih Alp po matični geološki podlagi bistveno razlikuje od večine slovenskega gorskega in hribovitega sveta. 

Kopasti vrhovi ovršnega dela Pohorja se z enakomerno položnimi pobočji polagoma vzpenjajo nad slemena. Med vrhovi (do 1.500 m 

n.v.) so široko raztegnjena sedla in plitve kotanje.  

 

 

 
Karta: Geološki zakladi Pohorja; Vir: Bedjanič in Jeršek (2009), ZRSVN in PMS. 

• Jedro pohorskega masiva je sestavljeno iz 
magmatskih kamnin, predvsem granodiorita in 

dacita, obkrožajo ga metamorfne kamnine gnajs, 
amfibolit, serpentinit, eklogit in marmor. 

• Na severnem in vzhodnem obrobju so skrilavci idr.  

• Na južnih obronkih leče serpentinita. 
• Pohorski beli kamen (kremen) in čizlakit sta 

najbolj cenjeni kamnini.  

• Granodiorit je že več stoletij uporabljen v 
gospodarske namene (kamnolomi in kamno-

seštva, npr. Josipdol in Cezlak). 
• Na območju Pohorja je evidentiranih in v postopku 

vrednotenja prepoznanih 18 geoloških naravnih 

vrednot.  
• Tukaj najdemo minerale in fosile izjemne 

vrednosti. 
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Zaradi neprepustnih tal voda na ovršju Pohorja pogosto zastaja in vzpostavlja značilna in pogosta šotna in prehodna barja z jezerci 

in barjanskimi gozdovi. Pod približno 1200 m n. v. površje prehaja v močno razgiban svet z ostrimi grebeni in strmimi grapami.  

 

 
Fotografija: Lovrenška jezera; Vir: 
https://mojajezera.si/seznam_mojih_jezer/podravska/346/lovrenska_jezera/ 

• Prav zaradi kamninske podlage se je razvilo najgostejše, 

najizdatnejše in najbolj stanovitno vodno omrežje v 

Sloveniji, kljub temu, da ima Pohorje le do 1.600 mm 

padavin.  

• Najbolj razširjene so drevesne vrste. Prevladuje iglast 

gozd, posamezno rastejo še breza, jerebika, kostanj, 

hrast in macesen. Med značilna orjaška drevesa 

spadajo: Sgermova smreka, Trbisova jelka, Dolarjev 

kostanj, Sedovnikova lipa, na pohorskih domačijah 

najdemo tudi orjaške bukve, lipe in tise. 

• Za ovršni del Pohorja so značilne planje, travnata 

območja antropogenega nastanka. 

• V zgornjem toku Lobnice se nahaja naravni rezervat 

pragozd Šumik. 

 

 
Fotografija: Rosika na Pohorju;  
Vir: ZRSVN. 
 

 
Fotografija: Borovničev mnogook;  
Avtor: Štefka Krivec. 
 

• Na barjanskih območjih prevladuje barjansko ruševje, 

najdemo pa tudi mesojedo okroglolistno rosiko (Drose-

ra rotundifolia). 

• Metulj Borovničev mnogook je vezan na vlažnejši tip 

travnatih planj in barja, gosenica živi na borovnicah in 

drugih vrstah rodu Vaccinium, kjer obžira liste in 

cvetove.  

• Za Pohorje značilna divjad so: jelenjad, srnjad, gamsi in 

divje svinje, redka sta divji petelin in ruševec. 
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Človek je vse od poznega srednjega veka (13. stol.) z rabo naravnih virov močno vplival na videz pokrajine Pohorja. Pašnja 

živine (na samotnih kmetijah do n. v. 1.200 m) tudi na ovršju Pohorja (sprva v gozdnih pašnikih, kasneje posekah), fužinarstvo, 

glažutarstvo in gozdarjenje s sekanjem dreves na golo - fratarjenjem od 18. stoletja do prve polovice 20. stoletja so vplivali na podobo 

krajine. Posekane površine so požigali ter sejali z žiti, pomešanimi s smrekovimi semeni. S tovrstnim pogozdovanjem so nastali 

današnji prostrani sekundarni smrekovi gozdovi (Zajc, 2016 v Zajc in Žiberna 2021, 111). 

 

 
Karta: Pohorski gozdovi; Vir: RRA za Podravje - Maribor (2021). 

Površine območja Pohorja glede na rabo 

tal: 

• Gozdovi - 60.559,70 ha oz. 72,5 % 

površja. 

• Travniki - 14.382,70 ha oz. 17,2 % 

površja.  

• Pozidane in sorodne površine - 3.616,70 

ha oz. 4,3 % površja. 

• Sadovnjaki - 1.576,10 ha oz. 1,9 % 

površja. 

• Njive in vrtovi - 1.519,90 ha oz. 1,8 % 

površja. 

• Vinogradniške površine - 92 ha oz. 0,6 %, 

(območje Pekrskih in Podpohorskih goric 

(Ritoznoj, Kovača vas) in Škalc v bližini 

SK). 
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Karta: NATURA 2000 na območju DP; Vir: ZRSVN OE Maribor (2021). 
 

• V omrežju Natura 2000 je okoli 45 % območja 

Pohorja (350 km² od 770 km²) in 47 % območja 

Destinacije Pohorje (676 km² od 1.717 km²). 

• Prednostno se ohranja ugodno stanje ogroženih 

kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov. 

• Habitatna direktiva SAC Pohorje: na območju 

Podravske regije 231,67 km², na območju 

Koroške regije 62,56 km², na območju Savinjske 

regije 4,64 km². 

• Ptičja direktiva SPA Pohorje: na območju 

Podravske regije 114,22 km² (OSB 56,64 km²),  

Koroške regije 38,45 km² (ORnP 32,24 km²) in 

Savinjske regije 10,99 km² (oz. 6,97 km²). 

 
Karta: Zavarovana območja DP; Vir: ZRSVN OE Maribor (2021). 

• Na Pohorju je zavarovanih po ZON 172 točk in 24 

območij.  

• V DP je zavarovanih 339 enot narave, kar pomeni 

71 območij, in sicer: 5 krajinskih parkov (Žabljek, 

Drava, Kamenščak-Hrastovec, Rački ribniki – 

Požeg in Mariborsko jezero), 9 naravnih 

rezervatov (GR Cigonca, GR Pohorski bataljon, GR 

Škrabarca, Štatenberško borovje, gozd in šotno 

barje, gozdni rezervat, Pragozdni rezervat Šumik, 

Meljski hrib, GR Gradišče, GR greben Rogle - 

gozdovi in travišča), 28 naravnih spomenikov in 

29 spomenikov oblikovane narave  

in 268 točk zavarovane narave (2 območji 

oblikovane narave in 266 naravnih spomenikov). 
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  3b Kulturna dediščina Pohorja 

Človek je na območju Pohorja neprekinjeno naseljen že od prazgodovine in rimskega obdobja. Za Pohorje so značilne idilične 

vasice, skupine kmetij s sklenjenimi poljedelskimi površinami, samotne kmetije (celki) in prazgodovinska ter rimska gradišča. 

Večja naselja in mesta v dolinah predstavljajo urbana središča, katerih prebivalci so močno vezani na rekreacijo in oddih od 

stresnega sveta – zeleno oazo miru in sprostitve na Pohorju. Pohorski gozdovi, vode in rudnine so že davno nazaj ponujali 

možnosti za različne gospodarske dejavnosti na Pohorju (holcarstvo, glažutarstvo, kovaštvo, oglarstvo, splavarstvo idr.)   
 

 
Slika: Grob sv. Henrika v areški cerkvi na Pohorju (nagrobna plošča Otokarja IV, prvega 
štajerskega vojvode, iz belega pohorskega marmorja); Vir: osebni arhiv Andrej Gulič. 
 

• Obrobna območja vzhodnega, južnega in 

zahodnega Pohorja kažejo sledi utrjenih gradišč 

(arheološke najdbe in spomeniki, npr. arhe-

ološka najdišča Brinjeva gora, Ančnikovo gra-

dišče, Poštela, Legen). 

• Obdobje poznega srednjega veka predstavlja za 

Pohorje trajno in širšo poselitev (gradovi npr. 

Kebelj, Gromperk, Hompoš, Dravograd ter vasi 

npr. Šmartno, Veliko Tinje, Ribnica, Lovrenc in 

cerkve npr. sv. Jurij na Legnu, sv. Martin, sv. 

Margareta).  

• Na današnjo podobo Pohorja so močno vplivale 

gospodarske dejavnosti, in sicer: poljedelstvo in 

pašništvo v srednjem in novem veku, železarstvo 

in steklarstvo v 18. in 19. stoletju, razvoj 

železnice in lesne trgovine v 19. in 20. stoletju. 

• Trgovanje so omogočile prometnice v dolinah: najprej po rekah s splavi in cestah z vozovi, kasneje z železnico (Jantarska pot, 

keltske poti, rimske poti), na Pohorju pa so bile že v keltsko-rimskih časih in predvsem v srednjem veku speljane krajevne tovorne 

(furmanske) poti, ki so večinoma usahnile z razvojem železnice in ceste. 
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Vir: https://play.google.com/store/apps/details?id= 

io.nexto.coprnija&hl=en 

• Sakralno dediščino Pohorja sestavljajo cerkve kot 
npr.: sv. Areh (Frajhajm, OSB), sv. Jurij (OHS), sv. Vid 

(OV), sv. Jurij (MOSG), pa tudi kapele, znamenja, križevi 
poti (npr. v Ribnici na Pohorju), pokopališča, župnišča in 
mežnarije (npr. pri sv. Barbari (OO)). 

 

• Romarstvo ima na Pohorju dolgo tradicijo npr.: k cerkvi 

sv. Marije v Puščavi na Pohorju, sv. Arehu, sv. Antonu, 
sv. Urhu, h kateri pelje tudi kulturna-turistična pot Po 
poteh žive coprnije Pohorja, ki oživlja lokalno ustno 

izročilo Pohorja. 
• Romarji so pri sv. Urhu "natočili vodo, šli k maši, sledila 

je veselica…," je zgodovina zapisana v Živi coprniji 

(tiskani vodnik in mobilna aplikacija) (Vir: 
https://www.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/ziva-

coprnija). 
 

• Kulturno-turistični produkt, ki so ga razvili v okviru 
projekta Živa coprnija, temelji na desetih zgodbah 

Pohorja in desetih zgodbah Istre, ki so jih zabeležili 
etnologi in so poveza-ne z lokacijami naravne in kulturne 

dediščine obeh regij. Na Pohorju so to: Bistriški vintgar, 
Ančnikovo gradišče, Cerkev svetega Urha, Trije kralji, 
Črno jezero, Šmartno na Pohorju, Šetorov mlin, Hudičevo 

korito, Tinje in Kebelj. 

 

  

https://iphone.apkpure.com/%C5%BDiva-coprnija-na-dlani/io.nexto.coprnija#iPhone-img-2
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3c Razvoj turizma na Pohorju 

 

Začetki razvoja turizma na širšem Mariborskem Pohorju (s Hoškim, Slivniškim in Areškim) segajo v drugo polovico 19. stoletja.  

 

• Prvi turisti so se pojavili na Pohorju kmalu po odprtju Ruške in Mariborske 

koče (Teržan, 1967: 39).  

• Planinci so pognali turizem in bili protagonisti smučarstva.  

• Praktični vodnik po Podravju Rudolfa Badjura (1924) navaja: »Mariborska 

koča – veleugledno planinsko letovišče z vrlo lahkim pristopom« in »Ruška 

koča – veleobiskana turistična postojanka, najvišje pohorsko letovišče.«  

• Prizadevanja planincev za gradnjo planinskih koč in domov ter poti, tudi 

Slovenske planinske transverzale, ki povezuje Maribor z Ankaranom (1. 

avgust 1953), so rodila osrednjo hrbtenico turistične ponudbe Pohorja.        

Fotografija: Izletniki pri Ruški koči; Vir: osebni arhiv Andrej Gulič. 
 

 
Fotografija: Prva sedežnica 
na Pohorje; Vir: osebni arhiv 
Andrej Gulič. 

 

• Območje od vznožja Pohorja do Areha in Glažute je postalo znano že nekaj let po prvi organizaciji 

FIS-a tekmovanj za ženske (1963/64), kasneje poimenovano Zlata lisica.  

• Prva žičnica – sedežnica lokalne konstrukcije in materiala je stekla že leta 1950.  

• Deset let po ustanovitvi Odbora za izgradnjo Športno turističnega centra na Mariborskem Pohorju je 

24. novembra 1957 stekla Pohorska vzpenjača.  

• Kasneje so bile dograjene vlečnice »Bellevue« (1961), »Bolfenk« (1963) in druge. 
• Leta 1967 (leto turizma OZN) so občinske skupščine Maribor, Radlje ob Dravi, Dravograd, Slovenj 

Gradec, Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica sprejele sklep o financiranju raziskovalne študije o 

razvoju turizma na Pohorju.  

• Kot prvo nalogo za vzpostavljeno TD se navaja usposobiti obstoječo prometno mrežo gozdnih cest za 

avtomobilski turizem z določitvijo osnovnega prometnega sistema celotnega Pohorja, ki bo povezal 

vse kraje ob vznožju z atraktivnimi območji na samem Pohorju.  

• Bike park Pohorje je prvo svetovno prvenstvo v downhillu organiziral leta 1999, od takrat se prireja 

najpomembnejše tekme na svetovnem, evropskem in državnem nivoju. 
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Lovrenc na Pohorju je leta 1872 postal klimatsko zdravilišče, Ribnica na Pohorju je leta 1932 odprla Senjorjev dom. 

 

 
Fotografija: Klimatsko letovišče in Penzion Bitner v Lovrencu na 
Pohorju; Vir: osebni arhiv Andrej Gulič. 

• Lovrenc na Pohorju se je kot eden prvih turističnih krajev na 

Pohorju razvil z izgradnjo južne železnice v Dravski dolini v drugi 

polovici 19. stoletja.  

• Zaradi svoje geografske lege je dobil leta 1872 prestižni status 

evropskega klimatskega zdravilišča. 

• Penzion Büttner, kasneje Bitner so obiskovali visoki vojaški oficirji 

tedanje Kraljevine. 

• Büttner, ki je bil trgovec, je poslopja bivše steklarne preuredil v 

penzion s kuhinjo, restavracijo, salonom in sobami za goste, 

vzpostavil je kegljišče, kopalni bazen, hidrocentralo in rastlinjak.  

• Penzion je imel štirideset sob, za dvainosemdeset gostov.  

• Po vojni je bil Penzion nacionaliziran, leta 1952 je Turistično 

gostinsko podjetje Lovrenc odprlo prenovljen penzion in uredilo 12 

sob. Danes penzion ne obratuje več. (Gulič et al. 2011). 

  
Fotografija: Senjorjev dom na Ribniškem Pohorju med gradnjo; Vir: 
osebni arhiv Andrej Gulič. 

 

• V Ribnici na Pohorju so leta 1932 odprli Senjorjev dom namenjen 

planincem smučarjem in turistom.  

• Po drugi svetovni vojni je bil obnovljen v Ribniško kočo, ki je bila 

odprta leta 1949. 

• V vasi Ribnica na Pohorju se je v zadnjih letih razvila kakovostna 

turistična ponudba v apartmajih in na turističnih kmetijah.  

• Načrtuje se žičniška povezava vasi Ribnica s smučiščem na Ribniški 

koči (Gulič et al. 2011). 
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Srednjegorski center Rogla se je pričel razvijati s kočo Na Pesku leta 1934, leta 1981 je nastal Hotel Planja.  

 

 
Fotografija: Planinska koča na Rogli (po 2. sv. vojni); Vir: osebni arhiv 
Andrej Gulič. 

• Začetki  turizma  na območju Rogle segajo v 1. pol. 20. stoletja, 

ko so leta 1934 postavili planinsko kočo Na Pesku.  

• Sredi sedemdesetih let je Unior Zreče na Urbanističnem  

inštitutu Ljubljana naročil študijo o možnostih za razvoj turizma 

na širšem območju Rogle.  

• Zazidalni načrt je zajemal enotno ponudbo in povezavo med 

objekti v Zrečah ter z drugimi  turističnimi  centri  na  Pohorju  

(Ribniška  koča  in  Mariborska  koča).  

• Omenjena je izgradnja smučišča RTC Rogla. Začeli so širiti cesto 

in jo plužiti v času zime. 

• V  80. letih je bil zgrajen Hotel Planja (sovlagatelji  Unior d. d., 

Celjsko podjetje Kovinotehna in podjetja v konjiški občini) in v 

dolini Terme Zreče.  

• Leta 1981 je Rogla ponujala Kočo na Pesku, Hotel Planja, nastanitvene objekte podjetij celjske in konjiške občine, bungalove, 

več restavracij, solarij, pokrit bazen in številne proge za smučarje ter tekače na smučeh. 

• V naslednjih letih so razširili smučarske površine, povečali prenočitvene zmogljivosti in asfaltirali cestno povezavo iz Zreč na 

Roglo, pričeli pa so še z gradnjo številnih športnih objektov.  

• RTC Rogla s kompleksom Terme Zreče postane eno največjih smučarskih in termalnih središč v Sloveniji (Lajh, 2002). 

• Turistični center Rogla organizira številne prireditve svetovnega pomena, kot je Svetovno prvenstvo v deskanju, pa tudi številne 

kulturne in gastronomske prireditve kot npr. Praznik Pohorskega lonca. 

• Prav ta kot tudi pridelki in živilskih izdelki, rokodelski izdelki, jedi in pijače postrežene na gostinski način in vodena doživetja  so 

certificirani z blagovno znamko Okusi Rogle (2011),  

• Leta 2019 je bila na Rogli postavljena atrakcija Pot med krošnjami Pohorje - Rogla, ki pritegne k obisku številne turiste. 

• Pobuda za Regijski park Pohorje zaobjema 5.000 ha najbolj krhkega ovršja Pohorja od Črnega jezera, preko Rogle in Črnega 

vrha do Kop.  
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Koča pod Kremžarjevim vrhom, Grmovškov dom in Kope 

 
Fotografija: Grmovškov dom na Kopah; Vir: osebni arhiv Andrej Gulič. 

• Razvoj turistične dejavnosti na Zahodnem Pohorju se je 

začel s Kočo pod Kremžarjevim vrhom (1937, 1947 

obnovljena), najbolj zahodno planinsko postojanko; v letih 

1981 in 1982 prenovljena in posodobljena. 

• Grmovškov dom pod Veliko Kopo je postal pomembna 

postojanka za izletnike in zimske športe.  

• Že nekaj let je v upravljanju podjetja Vabo, ki je največje in 

najbolj vplivno turistično podjetje na Kopah.  

• Leta 2000 je Športni center Pohorje prevzel upravljanje 

smučišč na Kopah in leta 2009 je podjetje Vabo 

nastanitveno ponudbo razširilo s trizvezdičnim hotelom 

Luka (Gulič et al. 2011). 

• Jeseni leta 2015 je upravljanje smučišča od GTC Kope 

prevzelo podjetje VABO, ki je od julija 2019 njegov lastnik. 

• Danes podjetje VABO upravlja s smučiščem Kope in z 

nastanitvenimi kapacitetami v Slovenj Gradcu in na Kopah 

– z razvojem doživljajske ponudbe pomembno prispeva k 

turističnim nočitvam na Koroškem. 
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4 Kakšno je trenutno stanje – PSPN analiza 

Tri regije Pohorja povezujejo izjemno naravo in kulturno dediščino, raznovrstne tradicionalne obrti in znanja, ki jih ohranjajo in obujajo 

Pohorci in s tem krepijo istovetnost Pohorja. Številne prednosti in slabosti so lahko odlično izhodišče priložnosti za deležnike Destinacije 

Pohorje. 

  

4.a Prednosti 

 

 

• Odlična lega Pohorja, prometna dostopnost, narava 

(gozd, barja, vode) in ohranjena kulturna dediščina 

(sakralna, industrijska).  

• Obstoječa ponudba: 3 večji in 2 manjša srednjegorska 

centra, Terme Zreče in drugi ponudniki v dolinah, nekateri že 

usmerjeni v zeleno poslovanje in prepoznana outdoor 

ponudba. 

• Razvito podeželje, lepa krajinska podoba, obstoječa 

splošna, turistična infra- in superstruktura z izjemnimi 

pogoji za aktivnosti na prostem. 

• Podjetno prebivalstvo, povezovanje v 3 regionalne 

razvojne agencije (RRA), 3 regijske destinacijske organizacije 

(RDO) in več TIC-ev ter turističnih društev (TD). 

• Lokalne dobaviteljske verige vzpostavljene skozi KBZ – 

Okusi Rogle (Pohorski cekar, Pohorje Beef) in Naše najboljše 

spodbujajo kmetije ter mala in srednje velika podjetja (MSP) 

k zagotavljanju visoke kakovosti ponudbe z lokalno dodano 

vrednostjo. 

 

https://www.hoce-slivnica.si/vsebina/v-poletje-stopili-zdruzeni-v-kampanji-pohorje-365--
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4b Slabosti 

 

 

 

 
Vir: https://mariborinfo.com/novica/lokalno/arehu-se-obeta-se-ena-
sezona-brez-prenovljenega-hotela/268236 (16. 10. 2019) 

• Šibka valorizacija geostrateške lege Pohorja, dostopnosti 

(neurejen in nepovezan javni prevoz), narave in kulturne 

dediščine, tradicionalnih obrti in znanj, krajinske podobe 

Pohorja, ljudi in turistične ponudbe ter neurejena parkirišča – 

ni dovolj lokalno dodane vrednosti. 

• Stihijska raba prostora, manko conacije in režimov 

ravnanja - nenadzorovana koncentracija obiskovalcev, 

nevarni preseki različnih con in režimov, konfliktne situacije – 

slaba doživljajska izkušnja, saj ni upravljavca naravnih 

znamenitosti. 

• Pomanjkljivost ponudbe in nepovezanost gorskih 

centrov idr. ponudnikov (ni povezane kartice za obiskovalce), 

šibko komuniciranje med ponudniki ter majhna količina 

ponudbe – ni kritične količine izdelkov za celoletno oskrbo 

turističnih ponudnikov. 

• Ni celovito urejene in povezane splošne in turistične infra- 

in superstrukture, ni informiranosti, trženja, prodaje in 

logistike ponudbe destinacije Pohorje kot celote. 

 
 

  

https://mariborinfo.com/novica/lokalno/arehu-se-obeta-se-ena-sezona-brez-prenovljenega-hotela/268236%20(16
https://mariborinfo.com/novica/lokalno/arehu-se-obeta-se-ena-sezona-brez-prenovljenega-hotela/268236%20(16
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4c Priložnosti 
 

 

 

Vir: https://si24.news/2020/06/02/kampanja-zdaj-
je-cas-moja-slovenija-uspesno-povezuje-vse-
deleznike-v-turizmu-in-izpostavlja-edinstvena-

turisticna-dozivetja-celotne-slovenije/ 

• Celovito usklajena vizija Pohorja s cilji, ukrepi in akcijskim načrtom Partnerstva za 

Pohorje, z načrtovanimi sredstvi in infrastrukturo z dodano vrednostjo Pohorja.  

• Tripartitno upravljana destinacija Pohorje z destinacijsko znamko povezuje 

DMMO z Mrežo regijskih DMO in TIC-ev, upravljan Regijski park Pohorje (RPP) in 

vzpostavljeno Akademijo s podjetniškim inkubatorjem v sklopu KBZ S Pohorja. 

• Mreženje ponudnikov in gradnja kakovosti ponudbe kreativnih doživetij z lokalno 

dodano vrednostjo Pohorja skozi sistem KBZ s podjetniškim inkubatorjem in Akademijo 

S Pohorja - povezani gorski centri z javnimi in zasebnimi ponudniki v dolinah. 

• Soupravljana in conirana ter z režimi ravnanja vzpostavljena infrastruktura in 

usmerjan obisk ter aktivnosti na Destinaciji Pohorje z naravovarstvenim nadzorom. 

• Vzpostavljen javni potniški promet (JPP) ter mehka mobilnost (urejena 

parkirišča v navezavi na javni prevoz po možnosti z voznim parkom na alternativni 

pogon, izposoja e-vozil, polnilnice za e-vozila, pohodniške ture, vožnja s kočijo idr. kar 

pomeni manj hrupa, manj avtomobilov, manjši ogljični odtis) z enotno signalizacijo. 

• Enotna celostna komunikacijska podoba Destinacije Pohorje (CKP DP) vidna 

tako v digitalnih kot klasičnih orodjih promocije, trženja, prodaje in logistike. 

• Vzpostavljena digitalizacija ponudbe - informacijsko-komunikacijsko-tržno-

prodajno-logistična platforma od vil do vilic in vodenega doživetja upošteva nosilno 

zmogljivost s spremljanjem prometa in obiska v prostoru, nagrajevanjem zelenega 

ravnanja, razpršitvijo obiskovalcev, ponujanjem vodenih in samovodenih doživetij (npr. 

outdoor active) ter evalvacijo aktivnosti (avtomatsko zbiranje in obdelava podatkov). 

• Prepoznana ponudba urejenih in varnih zelenih butičnih outdoor aktivnosti 

– plačljivi vodeni ogledi, ponudba turističnih produktov, vodenih doživetij in prireditev. 

• Vzpostavljena kolesarska infrastruktura in specializirana ponudba za 

kolesarje in pohodnike. 
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4d Nevarnosti 
 

 
Vir: https://siol.net/novice/slovenija/turobni-prizori-na-pogoriscu-priljubljenega-

doma-na-osankarici-foto-549730 (9. 4. 2021) 

• Malo sredstev za celovit in povezan čezregijski in 

čezsektorski razvoj podeželja. 

• Manko ugodnih oblik kreditiranja in 

zagotavljanja sredstev za podjetniški razvoj. 

• Nezainteresiranost investitorjev za vlaganja v 

turizem in z njim povezane dejavnosti. 

• Šibka kreativnost na področju turistične ponudbe 

doživetij z lokalno dodano vrednostjo Pohorja. 

• Bojazen spremenjene podobe krajine in 

manjše kakovosti bivanja zaradi vetrnih elektrarn. 

• Beg možganov. 

• Manko usposobljenega kadra na vseh področjih 

gostinske in turistične dejavnosti. 

• Zaprta vrata turističnih ponudnikov zaradi 

epidemij in s tem upad prihodka v turizmu. 

• Zapiranje podjetij zaradi gospodarske krize kot 

posledice ukrepov pandemije Covid-19. 

• Klimatske spremembe (zelene zime in deževna 

podjetja) in neugodne vremenske razmere ter 

naravne katastrofe (viharji, požari). 

• Konkurenčne destinacije nas prehitevajo z bolj 

ciljano ponudbo in trženjem.  
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5 Kaj in kdo bi radi postali deležniki Pohorja leta 2027  
 

TEMELJI BLAGOVNE ZNAMKE1 
 

SIDRIŠČE 

DOBRIH 800 KM2 MIRU IN PRISTNIH LJUDI 

PODROČJE KOMPETENCE 

ZGLED SOŽITJA ČLOVEKA IN NARAVE 

TOČKA RAZLIKE 

POTOP V GLOBINO NEUKROTLJIVE NARAVE 

IMAGINARNI POTROŠNIK 

UBEŽNIK IZ DOLINE 

OSEBNOST 

POHORJE IMA VELIKO SRCE 

POSLANSTVO 

OŽIVLJAMO VREDNOTE, KI JIH SODOBEN SVET V SVOJI POVRŠNOSTI IZGUBLJA 

VREDNOTE 

VESELJE DO ŽIVLJENJA 

STRATEGIJA 

POHORJE JE OTOK, KI DAJE ZAVETJE PRISTNIM ČLOVEŠKIM VREDNOTAM 

 
1 Vir. Futura DDB (2021). 
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Destinacija Pohorje območje umirjenega ali aktivnega preživljanja prostega časa v objemu gozdov in voda 

 

5a Vizija Destinacije Pohorje 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINACIJA POHORJE LETA 2027 PRITEGNE IN PRESENETI 

kot povezana zelena biotsko raznovrstna destinacija z 

neukrotljivo naravo in vrhunsko načrtovanimi doživetji v zaledju Regijskega parka Pohorje,  

outdoor produkti za aktiven in zdrav oddih ter priprave športnikov, 

sproščanjem pod krošnjami energetsko bogatih pohorskih gozdov in šumečih ter termalnih vod,                                                                                                         

odlično gastronomijo z lokalno dodano zgodbo, dediščino koroške, podravske in savinjske regije,                     

vrednotami pristnih in kreativnih Pohorcev ter kakovostjo bivanja gostoljubnih domačinov in  

ozaveščenih obiskovalcev, ki cenijo mir, zdravo in varno okolje, svež srednjegorski zrak in pitno vodo, 

se navdušujejo nad pristnimi izkušnjami in spretnostmi pozabljenih znanj,  

aktivnimi doživetji ter nepozabnimi razgledi na Alpe in Panonsko nižino,  

doline in vinorodno krajino med rekami Dravo, Mislinjo in Dravinjo ter Dravskim poljem. 
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5b Poslanstvo Destinacije Pohorje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5c Imidž Destinacije Pohorje 

  

DESTINACIJA POHORJE JE NAJBOLJ PRIVLAČEN CILJ ZA POBEG  

iz vsakdanjega stresnega v zeleno, pristno, prostrano, varno, udobno, mistično, vključujoče, prijazno, 

mogočno naravno območje pohorskih gozdov, oazo miru, ki nudi krepitev zdravja, sprostitev in dobro 

počutje, raznovrstne aktivnosti na svežem srednjegorskem zraku za aktiven zdrav oddih in stik s samim 

sabo in v krogu družine, samouresničevanje ob pridobivanju pozabljenih znanj in okušanju pristne 

kulinarike v kakovostnem bivalnem okolju, ki na vsakem koraku pripoveduje lokalno zgodbo in                

omogoča stik s srčnimi in kreativnimi domačini.    

DESTINACIJA POHORJE OBLJUBLJA IN IZPOLNJUJE PRIČAKOVANJA  

kot zelena destinacija za pobeg iz stresnega okolja v oazo miru,  

ki omogoča izjemne izkušnje sproščanja pod krošnjami širnih gozdov, raznovrstne outdoor aktivnosti za zdrav 

oddih v pristnem naravnem okolju in urejenih površinah, skrb za zdravje ter razvajanje telesa in duha,  

pridobivanje pozabljenih rokodelskih znanj in spretnosti ter uživanje v visoki lokalni gastronomiji,  

kreativnih aktivnostih za samouresničevanje in kakovostnem bivalnem okolju  

po meri gostoljubnih domačinov in ozaveščenih obiskovalcev.  
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5d Cilji razvoja in trženja turizma in z njim povezanih dejavnosti prepoznani na srečanjih z deležniki 

Pohorja 
 

Strateški kvalitativni razvojni cilji Destinacije Pohorje do leta 2027 s pogledom na 2030  

• RC1: Razvito tripartitno partnerstvo – Destinacija Pohorje posluje enovito z DMMO, Akademijo S Pohorja ter 

Regijskim parkom Pohorje s skupnim portalom za informiranje, komuniciranje, trženje, prodajo, logistiko in monitoring, 

• RC2: Zavarovana narava, privlačna kulturna krajina in dediščina ter odlični ponudniki omogočajo kreativna zelena 

nišna doživetja, outdoor aktivnosti in aktivnosti za posameznike in športne ekipe v privlačni krajini, 

• RC3: Pohorje ima čisto, zdravo in prijetno zeleno bivalno okolje – kakovostne ekosistemske storitve, sonaravna 

kmetijska pridelava in predelava, mehka mobilnost in energetska učinkovitost, sonaravna gradnja - visoka 

kakovost bivanja in zadovoljni deležniki – zelena destinacija brez plastike s krožnim gospodarstvom, 

• RC4: Kakovostna, trajnostna, inovativna splošna in turistična infrastruktura in ponudba storitev z lokalno 

istovetnostjo – prvinska in privlačna destinacija za bivanje, delo in obisk, 

• RC5: Mreža v verige povezanih deležnikov Pohorja z visokokakovostno ponudbo – Akademija S Pohorja s 

podjetniškim inkubatorjem in intranet platformo za povezavo od vil do vilic in vodenega doživetja ter mrežo 

prodajnih mest s certificirano ponudbo s KBZ S Pohorja na krovnem portalu DP, 

• RC6: Usposobljeni ponudniki, vodniki in informatorji za kakovostna personalizirana doživetja narave, 

kulturne dediščine, rokodelskih/čebelarskih/velneških idr. zgodb za prepoznane ciljne skupine po primernih tržnih cenah, 

• RC7: Spodbujeno podjetništvo, odlična gastronomija, večja zaposlenost kadra, dvig standarda deležnikov, 

priseljevanje mladih družin, rast investicij. 



Strategija razvoja In trženja ponudbe Destinacije Pohorje 2021−2027. Povzetek aktivnosti treh faz projekta, december 2021                                                                            38 

Strateški kvalitativni trženjski cilji Destinacije Pohorje do leta 2027 s pogledom na 2030 

• TC1: Destinacija Pohorje prepoznana po butičnih zelenih doživetjih za prepoznane ciljne skupine, outdoor aktivnostih 

in aktivnostih za posameznike in športne ekipe z destinacijsko znamko v lokalnem, regionalnem, nacionalnem in 

internacionalnem okolju – Načrt trženja ponudbe DP, 

• TC2: Vzpostavljen sistem komuniciranja z javnostmi – platforma za informiranje-komuniciranje-trženje-prodajo-

logistiko turistične in s turizmom povezane ponudbe DP  ter inovativen splet digitalnih, tiskanih idr. orodij za trženje, 

• TC3: Prepoznana ponudba visokokakovostnih pridelkov, izdelkov, storitev in doživetij certificiranih s KBZ S Pohorja ter 

odlično usposobljeni tržniki destinacije in produktov s KBZ S Pohorja, 

• TC4: Uporabni rezultati vzpostavljenega sistema raziskav in razvoja za oblikovanje odličnih doživetij po meri 

prepoznanih ciljnih skupin - kakovosten in tržno privlačen splet doživetij – visitor mix, 

• TC5: Odličen interni marketing in usposobljeni ponudniki za uporabo ugotovitev raziskav ter sodelovanje v verigah in 

mrežah, 

• TC6: Lokalni/regionalni vodniki, kustosi, ponudniki idr. deležniki so ambasadorji DP , 

• TC7: Usklajeno komuniciranje prizadevanj za zeleno, dostopno in vključujočo Destinacijo Pohorje  s strani vseh 

vključenih deležnikov.  
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Strateški kvantitativni razvojni cilji Destinacije Pohorje do leta 2027 s pogledom na 2030  

• vsaj 5 zaposlenih v DMMO Destinacije Pohorje, ki povezuje 3-4 RDMO s TIC-i in TIP-mi v vseh 19 občinah, 

• vsaj 10 vzpostavljenih verig s po 3-15 certificiranih pridelkov/izdelkov/storitev/doživetij Destinacije Pohorje certificiranih 

s KBZ S Pohorja, 

• vsaj 200 ponudnikov v Mreži KBZ S Pohorja, ki so tudi partnerji booking sistema Destinacije Pohorje, 

• Destinacija Pohorje v ZSST (Green Destination), 

• vsaj 30 ponudnikov v ZSST (Green Accommodation, Green Cuisine, Green Attraction, Green Travel Agency, Green Park, 

…) 

• vsaj 50 članov projekta Ponudnik odprtih vrat Destinacije Pohorje, 

• vsaj 19 kakovostnih prireditev na destinacijskem nivoju,  

• vsaj 200 ponudnikov se oskrbuje z lokalno oskrbno verigo KBZ S Pohorja,   

• vsaj 20 certificiranih ponudnikov vodenih in samovodenih doživetij – outdoor ponudba, 

• vsaj 30 novih ponudnikov nastanitvenih kapacitet različne vrste in kakovosti - vsaj 500 novih postelj, 

• vsaj 5 % višja povprečna doba bivanja gostov v Destinaciji Pohorje (2,55 dni v 2019 → 2,67 (2022), 2,81 (2023), 2,95 

(2024), 3,1 (2025), 3,2 (2026), 3,4 (2027)), 

• vsaj 10 % večja zasedenost nastanitvenih kapacitet letno (18,9 % 2019 → 20,79 % (2022), 22,87 % (2023), 25,15 % 

(2024), 27,67 % (2025), 30,44 % (2026), 33,48 % (2027)), 

• vsaj 30 % višja potrošnje gostov (nekajurna doživetja s 16 EUR na 20 EUR, paketi s 47 EUR na osebo na dan na 61,EUR, 

štiri članska družina za 3 dni s 350 EUR na 455 EUR).  
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5e Ukrepi razvoja in trženja turizma na Destinaciji Pohorje do leta 2027 s pogledom na 2030 
 

Ukrepi na področju razvoja Destinacije Pohorje: 

• UR1 - Vzpostavitev tripartitnega partnerstva Destinacije Pohorje - sonačrtovanje, sovodenje, soupravljanje in 

sospremljanje aktivnosti coniranega območja, 

• UR2 - Vzpostavitev DMMO z DZ in KBZ ter mrežo TIC-ev in IT ter profesionalno skupino zaposlenih za spremljanje, 

načrtovanje, povezovanje, upravljanje, skrb za kakovost in komuniciranje trajno dodane vrednosti Destinacije Pohorje, 

• UR3 - Vzpostavitev sistema klasičnega in digitalnega trženja Destinacije Pohorje z DZ in KBZ za komuniciranje z 

javnostmi – destinacijska platforma za informiranje-komuniciranje-trženje-prodajo-logistiko-monitoring in soc. omrežja, 

• UR4 - Vzpostavitev sistema KBZ - Mreženje v verige povezanih ponudnikov za kakovost izvorne ponudbe in usposobljeni 

zaposleni na kmetijah, pri rokodelcih, v gostinstvu in turizmu, … - Akademija S Pohorja s podeželskim podjetniškim 

inkubatorjem, 

• UR5 - Vzpostavljen enoten sistem destinacijskih turističnih programov (VD in ITP ter prireditev) in vodniške službe za 

kreativna zelena nišna doživetja – outdoor aktivnosti, interpretacija narave, KD in drugih potencialov Destinacije Pohorje, 

• UR6 - Vzpostavljen sistem mehke mobilnosti in trajnostnega poslovanja zelene DP dostopne za vse ciljne skupine, 

• UR7 - Vzpostavljena ponudba kakovostne in raznoliko specializirane turistične idr. dejavnosti – investicije v športno-

rekreacijske, prehrambne, nočitvene, velneške, vinogradniške, sadjarske, rokodelske, naravoslovno-izobraževalne idr. 

objekte in kader,   

• UR8 - Vzpostavljeni outdoor in centri dobrega počutja, rokodelstva in čebelarstva, za predelavo lesa, sonaravno pri- in 

predelavo idr. povezave ponudnikov na področjih gospodarskih, kulturnih in gastronomskih idr. spretnosti,  
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Ukrepi na področju trženja Destinacije Pohorje: 

• UT1 - DMMO učinkovito pozicionira Destinacijo Pohorje skozi celostno komuniciranje DZ in KBZ - Pohorje destinacija za 

pobeg v zeleno oazo miru in pristnih aktivnosti ter doživetij v naravi,  

• UT2 - Spremljanje, informiranje, komuniciranje, trženje, prodaja in logistika ponudbe aktivnosti in zelenih doživetij 

interno na DP in eksterno - digitalno s platformo DP in drugimi inovativnimi orodji za trženje, 

• UT3 - Učinkovito trženje in prodaja visokokakovostne ponudbe od vil do vilic in vodenih doživetij certificiranih s KBZ S  

Pohorja v sklopu Mreže v verige povezanih ponudnikov DP in končnih kupcev – platforma DP (skozi vodena doživetja, 

na dnevih odprtih vrat, prireditvah, spletni prodaji, …), 

• UT4 - Trženi programi vodenih doživetij posameznih ponudnikov, ITP STA in prireditev organizatorjev z dodano 

vrednostjo DP skozi pristne zgodbe vodnikov, kustosov in ponudnikov – Letni koledar odprtih vrat in prireditev DP, 

• UT5 - Trženi programi outdoor aktivnosti za rekreativce, posameznike in športne ekipe DP, 

• UT6 - Usposobljeni tržniki v sklopu DMO, STA in posameznih ponudnikov na nivoju DP učinkovito izvajajo navzkrižni 

interni in eksterni marketing zelene ponudbe prilagojene ciljnim skupinam,  

• UT7 – Usposobljeni ambasadorji DP učinkovito tržijo dodano vrednost pristnih doživetij v zeleni oazi miru in aktivnosti 

v naravi v povezavi z mehko mobilnostjo in zelenimi ponudniki, 

• UT8 - Celovito in usklajeno komuniciranje in trženje doživetij vzpostavljene športno-rekreacijske in doživljajske 

infrastrukture v naravnem in izgrajenem okolju z dostopom za vse ciljne skupine. 
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6 Kako povezani želimo biti - organiziranost partnerstva za udejanjanje Strategije razvoja in trženja 

DP 2022−2027 
 

Partnerstvo za udejanjanje strategije razvoja in trženja Destinacije Pohorje 2022−2027 temelji na vertikalni organiziranosti 

Destinacije Pohorje, kjer z vrha usklajeno deluje tripartitna organiziranost deležnikov s povezanima pristopoma od spodaj 

navzgor in od zgoraj navzdol. Model partnerskega so-organiziranja, so-vodenja, so-izvajanja, so-spremljanja ter so-evalviranja 

skupnih aktivnosti se lahko izvaja po štirih nivojih partnerstva.  
 

Vertikala organiziranosti Destinacije Pohorje 2022-2027 

 

Model partnersko povezanega managementa Destinacije Pohorje 

 
 

Na nivoju Partnerstva za Pohorje se s povezanim: 1. upravljanjem, 2. razvojem, 3. trženjem in 4. gradnjo istovetnosti 

Destinacije Pohorje osredotoča na tri ključne stebre poslovanja, in sicer: 1. vrednote deležnikov Destinacije Pohorje, 2. trajnostno 

mobilnost, javni potniški promet in usklajeno zeleno infrastrukturo za outdoor aktivnosti; ter 3. celovito kakovost z lokalno 

dodano vrednostjo ponudbe certificirane s KBZ.  
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6a Model mreženja Destinacije Pohorje za udejanjanje Strategije razvoja in trženja do leta 2027 
 

Model partnerskega so-organiziranja, so-vodenja, so-izvajanja, so-spremljanja ter so-evalviranja skupnih aktivnosti razvoja in trženja 

turistične in z njo povezane ponudbe subregije - DP, ki se uvršča v makroregijo Alpska Slovenija in delno v makroregijo Termalna 

Panonska Slovenija, se lahko izvaja procesno po štirih fokusih. Celovito upravljanje DP s projektno skupino, ki jo sestavljajo 

koordinator in ključni partnerji, skozi fazno organiziranost pripelje do DMMO DP leta 2027. Skozi razvoj in trženje se vzpostavi  

povezana delovna telesa za omenjene skupne aktivnosti in celovito ter enovito komunicira zgodbo DP. Z gradnjo DZ in KBZ ter 

trajnostno usmeritvijo ohranjajo in komunicirajo posamezne destinacije in točke DP lastno istovetnost v celovito zeleni, dostopni DP 

s privlačnimi nosilnimi produkti in doživetji skozi vse leto.  

 
Opomba: CD – Center doživetij, CUTI – Center upravljanja turistične infrastrukture, CT – 
Center trženja, CK, - Center kakovosti, CRR – Center za raziskave in razvoj, PzP – Partnerstvo za 
Pohorje, TT – Turistična taksa 

 

RPP – Regijski park Pohorje, DP – Destinacija Pohorje, KBZ – Kolektivna blagovna znamka, 
LS – Lokalna skupnost, GD – Green destination, ZSST – Zelena shema slovenskega turizma, 
NO – Nastanitveni obrat, GA – Green Accommodation, GPO – prehrambna gostinska 
organizacija, GC – Green Cuisine, ATR – Atrakcija, GA – Green Atraction, GP – Green Park, 
STA – Sprejemna turistična agencija, GTA – Green Travel Agency, GC – Gorski center, PDPG 
– Povprečna dnevna potrošnja gosta, PDBG – Povprečna doba bivanja gosta  

Na sliki 5 so predstavljeni cilji in ključni indikatorji (KPI) upravljanja Destinacije Pohorje po štirih fokusnih področjih.  

Ključni cilj razvoja se nanaša na uspešno preobrazbo Pohorja v Destinacijo Pohorje, ki povezuje deležnike treh regij in 

Regijski park Pohorje skozi usklajeno nosilno zmogljivost in povezano operativno zeleno in digitalno poslovanje. 
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6b Štiri fokusna področja partnerstva za udejanjanje Strategije razvoja in trženja Destinacije Pohorje do 

2027 
 

Strateško upravljanje Destinacije Pohorje sledi pristopoma od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol – v verige povezane istovrstne 

organizacije in ponudniki ter vzpostavljene delovne skupine (DS) bodo omogočili čezsektorsko mreženje Destinacije Pohorje za 
udejanjanje Strategije razvoja in trženja ponudbe Destinacije Pohorje. 
 

Upravljanje Destinacije Pohorje leta 2027 s pogledom na 2030 

 

Skupen razvoj ponudbe Destinacije Pohorje do 2027 

 

Pri upravljanju Destinacije Pohorje do leta 2027 s pogledom do 2030 so ključni: (i) zaveza Partnerstva za Pohorje za 

procesno sodelovanje z delovnimi skupinami do formalno vzpostavljene DMMO; (ii) finančni načrt celovitega upravljanja DP z javno-zasebnim 

partnerstvom; (iii) destinacijski portal Pohorje z uredniškim odborom za digitalno trženje DP; (iv) raziskave za učinkovito odločanje in 
preprečevanje konfliktov skladno s conacijo in režimi ravnanja. 
 

Razvoj Destinacije Pohorje se nanaša na: zeleno in prometno ter digitalno in z mehko mobilnostjo dostopno, 

specializirano, visokokakovostno DP s KBZ S Pohorja s privlačno infrastrukturo za vrhunsko rekreacijo in športne 
aktivnosti, butična pristna doživetja narave, kulturne dediščine, tradicije, gastronomije in kreativnih vsebin.  
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S skupnim trženjem ponudbe Destinacije Pohorje, ki temelji na nosilnih produktih, ključnih trgih in ciljnih skupinah ter 

izbranem spletu digitalnih in klasičnih orodij in medijev, želimo z družbeno odgovornim pristopom in dostopnostjo za vse, 
komunicirati in pritegniti prepoznane ciljne skupine obiskovalcev, ki jih navdušujejo aktivnosti v naravnem sredogorskem okolju in 
pripadajočih dolinah, okrepljene s povezanostjo kreativnih ponudnikov in personaliziranimi zgodbami.   
 

Skupno trženje ponudbe Destinacije Pohorje do 2027 

 

Istovetnost Destinacije Pohorje do 2027 

 

 

S soupravljanjem kakovosti in lokalno dodane vrednosti bo zagotovljeno ohranjanje in komuniciranje istovetnosti DP skozi 
raznolikost identitet prostora in zelene certificirane ponudbe za butična aktivna doživetja in oddih za dobro počutje 
skozi vse letne čase.  

Nagrade za zeleno poslovanje bodo priča osrednji usmeritvi DP. Ta bo udejanjana skozi razvoj kreativne zelene ponudbe in gradnjo 
DZ ter KBZ in s spletom trženjskih orodij v trajnostno, dostopno in po meri ciljnih skupin vzpostavljeno ponudbo - 

splet doživetij, ki jih usmerjeno ohranjajo in komunicirajo posamezne mikrodestinacije in točke DP. S tem se krepi istovetnost Pohorja 
in posameznih lokacij - zelena dostopna DP s privlačnimi nosilnimi produkti in doživetji skozi vse leto. 
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6c Vloge in naloge partnerjev pri udejanjanju Strategije razvoja in trženja Destinacije Pohorje 
 

Za učinkovito udejanjanje SRTDP morajo partnerji vseh 4 nivojev – (i) DMMO, (ii) RDMO, (iii) LS z javnimi službami in 
TIC-i ter (iv) ponudniki, izpolniti dogovorjena pričakovanja – udejanjiti dogovorjene vloge in naloge. 
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7 Trženje in oblikovanje ponudbe turističnih produktov in vodenih doživetij Destinacije Pohorje  
 

Viziji trženja: Destinacija Pohorje bo 2027 prepoznana kot prva izbira za butična outdoor doživetja v slovenskem sredogorju in 
privlačnih dolinah, z lahko dostopno kompleksno platformo in s 24/7 komuniciranjem v družbenih omrežjih, s privlačnimi vizuali, 

promocijskimi filmi in strokovnimi vsebinami ter usklajenimi informacijami po meri ciljnih trgov**, skupin in posameznikov, ki 
jih glede na nosilne produkte* in odločitveni proces potovanja, enotno podajajo turistični organizatorji, ponudniki, vodniki, 
ambasadorji in influencerji. 
 

*Ključni nosilni produkti: Outdoor & počitnice v gorah oz. sredogorju, Športni turizem, Turizem na podeželju, Doživetja narave, 
Gastronomija, Zdravje & dobro počutje, Poslovna srečanja in dogodki ter podporni produkti: Mesta in kultura, Posebni interesi 
(kamor lahko štejemo tudi igralništvo) in Krožna potovanja.  
 

**Ključni trgi Destinacije Pohorje: domači trg ter bližnji evropski trgi v oddaljenosti do 700 km: Italija, Avstrija, Nemčija, Češka, 
države Beneluxa, Madžarska, Slovaška, države EX YU. Sekundarni trgi - drugi evropski trgi: Združeno kraljestvo, Francija, Ruska 
federacija, Švica, Poljska, Skandinavske države. Hitro rastoči trgi izven Evrope: ZDA, Južna Koreja, Kitajska, Izrael, Japonska, 

Avstralija. 

 

 

Za Destinacijo Pohorje so značilne persone 
vseh treh segmentnih skupin slovenskega 

turizma: 

• raziskovalci, muze in družabniki,  
še predvsem zeleni raziskovalci in aktivne 
družine, sproščeni eskapisti – muze ter 
družabni foodieji, aktivni nostalgiki in predane 
mame.  

Izpostaviti velja nosilne produkte outdoor in 
počitnice v gorah oz. sredogorju, športni 
turizem, turizem na podeželju in doživetja 

narave, ki so podprti z odlično gastronomijo 
ter aktivnostmi za zdravje in dobro počutje. Ti 
pa so odličen motiv za domače goste, sploh v 

času, ko so na voljo turistični boni. Želimo si 
lahko, da bodo domači gosti tudi po epidemiji 
ostali zvesti Destinaciji Pohorje. 
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V vseh fazah odločitvenega procesa potovanja, od sanjarjenja, iskanja 

in rezerviranja, do samega popotovanja in nenazadnje spominjanja na 
oddih, so ključne video vsebine, pa tudi display ads in mnenja 
influencerjev. Optimizacija spletne strani, oglaševanje v plačljivih 

medijih ter digitalni PR se obrestujejo, potem ko je Destinacija Pohorje izbrana 
kot cilj za oddih. V fazi iskanja so ključna plačljiva iskanja, pred samo odločitvijo 
za ciljno destinacijo in v času odločanja pa premium nakupi. V vseh fazah so 
izredno uporabni e-maili, pa tudi chatboti. V začetni in zaključni fazi tudi 

organsko družabni mediji. 
Ključno je, da so vse digitalne vsebine povezane v eno celoto – skupno 
platformo, ki omogoča interoperabilnost portalov – njihovo pogovarjanje med 

seboj. Cilj je vzpostavitev rezervacijskega sistema – marketplace. Ključno je, da 
enovita platforma zagotovi konverzijo vseh marketinških aktivnosti, ki se mora 
končati na skupni platformi destinacije Pohorje. Platforma mora funkcionirati kot 

»marketplace«, ki omogoča vstop vseh ponudnikov storitev na destinaciji (nočitve, 
aktivnosti in izdelki). 

Splet digitalnih in klasičnih medijev                       

Destinacije Pohorje do leta 2027 

 

Kompleksnost spletne strani Destinacije Pohorje, ki bo nastajala v več fazah 
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8 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. 

 
Potencialne 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. 
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8a Prioritetne projektne aktivnosti in investicije prepoznane po občinah Koroške regije do leta 2027  
 

Osem občin Koroške regije (Dravograd, Mislinja, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, MO Slovenj Gradec, 

Vuzenica) (priloga 1) je usmerjenih v: izgradnjo in nadgradnjo rekreacijske (smučarska, kolesarska, skakalnice, motorik park, urbani 

športni parki, otroški parki) in žičniške infrastrukture ter manjkajočih odsekov Dravske KP in KP Štrekna. V načrtu je tudi izgradnja 

Term Slovenj Gradec ter ureditev in interpretacija atrakcij in tematskih poti na Pohorju (npr. oživitev nekdanje ozkotirne železnice, 

nadgradnja GUP Kapelvald idr.), ob reki Dravi in Dravograjskem jezeru, ureditev info centrov oz. točk s celostno ponudbo za kolesarje, 

pohodnike idr. obiskovalce v dolini in na Pohorju (razgledne točke, parkirišča, postajališča ipd.) in stavb za namene interpretacije 

narave in kulturne dediščine z dostopnostjo za vse ter digitalizacijo (npr. 3D modeli). Spodbujale bodo: ureditev parkirišč za avtodome 

in drugih oblik nastanitvenih kapacitet (npr. turistično naselje Partizanka, hostel, glamping, obnova planinskih koč, ipd.), fitnesov na 

prostem ter razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji  (odprte kmetije, pridelava, predelava in prodaja, nastanitev, lokalna samooskrba), 

uporabo lokalnih pridelkov v gostinski ponudbi in vključevanja tipične lokalne in koroške kulinarike (npr. Koroška košta – EGR 2021) 

v celovito ponudbo. Uredile bodo vpis nesnovne dediščine v register, ažurirale spletne strani in profile občin v socialnem omrežju ter 

usposobile turistične vodnike. Spodbujale bodo povezovanje ponudnikov (npr. sadjarski center Radlje ob Dravi, Center za sonaravno 

in trajnostno gospodarjenje z gozdovi) ter povezovanje ponudbe ekoloških kmetij in rokodelcev s ponudbo GC Kope in urbane doline. 

Občina Slovenj Gradec si bo prizadevala za pridobitev zlatega znaka ZSST.  Vse to pa bo odlična osnova za razvoj in oblikovanje 

turističnih produktov (kolesarski, romarski), novih turističnih doživetij in nadgradnjo prireditev s potencialom širšega pomena. 

 

Med zasebnimi investicijami velja izpostaviti: izgradnjo apartmajskega naselja Cona 3 in apartmajske vasi Kope, kampinga, otroškega 

parka, interaktivnega kozolca z zunanjim parkom, eko resorta Kope, eko hotela Pungart, energetskega stolpa s Holcarčkovim 

labirintom in vasjo na Veliki Kopi, pa tudi akumulacijskega jezera in sistema zasneževanja ter dveh 4-sedežnic z zasneževanjem na 

Kopah. V Radljah ob Dravi bo nadgrajen Vodni park in na Kronski Gori vzpostavljen interaktivni »kozolec« z večnamensko dvorano 

za družinski in poslovni turizem. Pergerjevi načrtujejo vzpostavitev doživljajskega izkustvenega centra in v občini Muta bodo nastale 

nove nastanitvene kapacitete (glamping). 

  



Strategija razvoja In trženja ponudbe Destinacije Pohorje 2021−2027. Povzetek aktivnosti treh faz projekta, december 2021                                                                            51 

8b Prioritetne projektne aktivnosti in investicije prepoznane po občinah Podravske regije do leta 

2027  
 

Osem občin Podravske regije (Hoče-Slivnica, Lovrenc na Pohorju, MO Maribor, Oplotnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, 

Slovenska Bistrica) je usmerjenih v vzpostavitev in nadgradnjo rekreacijske infrastrukture, in sicer: kolesarske (npr. EuroVelo 9, 

Dravska kolesarska pot in povezave na Pohorje, železniška postaja v Slovenski Bistrici in povezava na Pohorje, idr.), pohodniške - na 

in pod Pohorjem ter ob reki Dravi, Bike park Pohorje (npr. otroški traili oz. downhill steze), plezalna (npr. plezalni center v Slov. 

Bistrici); ter obnovo športnih dvoran in površin, pa tudi žičniške infrastrukture (npr. vzpostavitev žičnice Uršankovo, zamenjava vlečnic 

s sedežnicami in energetsko infrastrukturno vozlišče za potrebe smučišča in bike parka na MBP). Predvidena je tudi vzpostavitev in 

nadgradnja razglednih točk in parkirišč, poslovanja info točk (npr. ažurna spletna stran) in socialnih omrežij za promocijo turistične 

dejavnosti (atrakcij, ponudnikov in celovite ponudbe), idr. Načrtujejo tudi obnovo objektov kulturne dediščine in nadgradnjo muzejskih 

zbirk z vzpostavitvijo rednih ogledov, ureditev atrakcij tudi z digitalizacijo ter nadgradnjo lokalnih tržnic, pohorske kulinarične 

transverzale in prireditev. Povsod se kaže potreba po usposabljanju turističnih vodnikov. Zaznana je podpora vzpostavljanju 

Regijskega parka Pohorje. Na Mariborskem Pohorju je predvidena celovita ureditev območja ob zgornji postaji vzpenjače ter ob 

vznožju Pohorja. Izgrajena bo tudi boljša dostopnost do in iz Pohorja. Občine načrtujejo vpis nesnovne kulturne dediščine v register 

in ureditev odpiralnih časov ogledov turističnih atrakcij. Spodbujale bodo vzpostavitev in nadgradnjo nastanitvenih kapacitet ter 

vzpostavitev postajališč za avtodome in električnih polnilnic za kolesa in avtomobile. Poskrbele bodo za povezovanje ponudnikov 

(vinogradništvo, kulinarika, rokodelstvo, nastanitvene kapacitete idr.) za dvig kakovosti turistične ponudbe in za boljše upravljanje s 

prostorom. Vse to bo odlično izhodišče za nove turistične produkte in vodena doživetja.  

 

Zasebni ponudnik na Treh kraljih bo zamenjal vlečnico s sedežnico Veliki vrh, kjer bo vzpostavljen razgledni stolp. Načrtovana je 

celovita nadgradnja RTC Jakec Trije Kralji (izgradnja treh igrišč, večnamenskega objekta, športne dvorane, 3 nove proge, bike trail, 

skakalni center, tekaške proge, akumulacijsko jezero, parkirišča ter širitev apartmajskega naselja). Tudi na Mariborskem Pohorju so 

predvidene številne zasebne investicije. 
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8c Prioritetne projektne aktivnosti in investicije prepoznane po občinah Savinjske regije do leta 2027  
 

Tri občine Savinjske regije (Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče) (priloga tri) so usmerjene v ustanovitev DMO TD Rogla - Pohorje 

ter nadaljnje aktivnosti povezovanja v okviru Partnerstva za Pohorje, kar se nanaša na vzpostavitev: Regijskega parka Pohorje v 

sklopu projekta Pohorka, mreže TIC-ev in krovne DMMO Destinacije Pohorje s KBZ S Pohorja ter nadgradnjo obstoječe turistične 

strategije TD Rogla-Pohorje (Načrt razvoja in trženja turizma občine Zreče in TDRP za obdobje 2022–2027). Poskrbele bodo za 

trajnostno mobilnost (npr. širitev izposoje mestnih koles) in ureditev regijske kolesarske poti (Vitanje – Zreče – Loška Gora – Gračič 

– Oplotnica), krožišča in parkirišč na Rogli in v Vitanju, postajališča za avtodome Resnik, krožišča ob izvozu iz AC v Tepanju in TUR-

infomata Skomarje ter za celostno ureditev jezera Zreče. V načrtu je ureditev Pump Track-a v Slov. Konjicah in obnova objektov 

kulturne dediščine ter razstav oz. muzejev (industrijske dediščine v Zrečah) in digitalizacijo dediščine in turistične ponudbe. Uredile 

bodo vpis nesnovne dediščine v register. Še naprej se bodo izvajali brezplačni vodeni ogledi. Spodbujale bodo vzpostavitev: različnih 

nastanitvenih kapacitet s ciljem povečanja povprečne dobe bivanja gostov, oblikovanja paketov doživetij ter 5* doživetij v povezavi s 

kulinariko, sistema vzdrževanja in nadgradnje pohodnih, kolesarskih in tematskih poti ter nadgradnje ponudbe (npr. v Dvorcu Trebnik 

in okolici, obnova Žičke kartuzije in načrta upravljanja doline svetega Janeza Krstnika, športnega parka Vitanje, sanacija strehe Centra 

Noordung in ureditev muzejske zbirke stekla v Rakovcu in tržnice z lokalnimi izdelki v Centru Noordung ter butičnega hotela v starem 

trškem jedru). Spodbujale bodo: povezovanje ponudnikov za trajnosten razvoj in samooskrbo na vseh nivojih družbenega življenja 

(BZ S Pohorja v navezi na BZ Okusi Rogle, BZ Pohorski cekar, Pohorje beef), izvajanje prireditev z lokalno gastronomijo, sodelovanje 

na borzi ponudnikov lokalnih izdelkov; pa tudi varovanje in razvoj območij Natura 2000 ter povezovanje turizma s kmetijstvom, 

gozdarstvom, rokodelstvom ter osveščanje kmetijskih pridelovalcev in potrošnikov o vplivih na okolje. Spodbujale bodo tudi  vključitev 

turističnih ponudnikov v ZSST. Izpostaviti velja sodelovanje občin v Konzorciju pametnih mest, ki ga vodi občina Slovenske Konjice. 

Vse to so odlična izhodišča za razvoj novih turističnih produktov in doživetij.  

 

Med zasebnimi investicijami je potrebno izpostaviti obnovo vinogradov v okolici vinske kleti Zlati grič, rekonstrukcijo golf igrišča, 

hiše Pivec in ureditev nočitvenih kapacitet. Na Rogli se načrtuje ob Poti med krošnjami Pohorje ureditev Doživljajskega parka Rogla. 

Investicije pa se načrtujejo tudi v podjetju Unitur. 
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9 Načrt udejanjanja aktivnosti Strategije razvoja in trženja ponudbe DP 2022−2027 
 

Načrt celovitega soupravljanja Destinacije Pohorje v obdobju 2022−2027 s pogledom na 2030 upošteva zatečeno stanje – manko 

sistemskih sredstev in kadra, ki bi z letom 2022 pravno-formalno prevzel udejanjanje aktivnosti Strategije razvoja in trženja 

ponudbe Destinacije Pohorje ter presečne vsebine projektov lokalnih skupnosti PzP. 
 

Partnerstvo za Pohorje bo skladno s cilji nadaljevalo z aktivnostmi vzpostavljanja Destinacije Pohorje, ki jih koordinira 

RRA Podravje - Maribor v sodelovanju z vodilnimi destinacijami in podpornimi organizacijami. Vodilne destinacije 

bodo nadgradile organiziranost v RDMO.  V letih 2022 in 2023 bodo z delom nadaljevale vzpostavljene Projektna skupina, 

Delovna skupina za doživetja (DSD) ter Delovna skupina za trženje (DSD), pridružile se jim bodo: Delovna skupina za 

kakovost (DSK), Delovna skupina za raziskave in razvoj (DSRR) ter Delovna skupina za upravljanje turistične 

infrastrukture (DSUTI) pod katero deluje 6 specializiranih delovnih skupin, ki jih koordinira RRA Podravje - Maribor, in sicer: 

SDS za kolesarstvo, SDS za pohodništvo, SDS za Regijski park Pohorje, SDS za žičnice, SDS za ceste, SDS za lesni 

center (koordinator RRA Koroška). Tako bodo povezani partnerji skozi članstvo v DS in SDS po razvojnih fazah do leta 2027 

udejanjali zastavljene cilje. 
 

Cilji načrta razvoja in trženja Destinacije Pohorje 2022-2027 s pogledom na 2030 – razvoj po fazah 

        CILJI UPRAVLJANJA  
Destinacije Pohorje 

RAZVOJNI CILJI  
Destinacije Pohorje 

TRŽENJSKI CILJI  
Destinacije Pohorje 

CILJI ISTOVETNOSTI  
Destinacije Pohorje 

UC1 Strateško vodenje turizma DP 
UC2 Upravljanje produktov DP 
UC3 Upravljanje obiska, nosilne  
        zmogljivosti in outdoor  

        aktivnosti DP  
UC4 Raziskave in razvoj za  
        projektno sodelovanje na DP 
UC5 Znanje in kadri – potencial DP 
 

RC1 Vrhunska ponudba z lokalno dodano  
         vrednostjo DP 
RC2 Nadgradnja destinacijskih produktov  
        DP 

RC3 Usmerjanje razvoja storitev in  
        infrastrukture MSP na DP 
RC4 Trajnostna mobilnost DP 
RC5 Zelena in dostopna DP 
RC6 Pametni podatki in digitalizacija DP 

TC1 Strategija komuniciranja in  
        sodobna orodja za trženje DP 
TC2 Digitalizacija in booking center  
        DP 

TC3 Ciljno in družbeno odgovorno  
        trženje DP skozi vse leto 
TC4 Digitalni marketing za skupne  
        promocijske aktivnosti DP na  
        izbranih trgih 

IC1 Strateško upravljanje znamk na  
       DP 
IC2 Celovito upravljanje kakovosti na  
       DP  

IC3 Ohranjanje kulturne krajine in  
       istovetnosti okolja DP  

 

Delovne skupine bodo postopno po fazah gradile stebre, in sicer: za trženje (ST), za doživetja (SD), za kakovost (SK), za 

raziskave in razvoj (SRR) ter za upravljanje turistične infrastrukture (SUTI), ki bodo do leta 2027 povezani v DMMO Destinacije 

Pohorje. Same aktivnosti se bodo izvajale po fazah skladno s sprejetim proračunom. 
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PS in DS izvajajo aktivnosti po petih stebrih, ki se do leta 2027 povežejo v DMMO destinacije Pohorje 

 
Opomba: DP – Destinacija Pohorje, CKP – Center kakovosti Pohorje, KBZ – Kolektivna blagovna znamka, LDV – Lokalno dodana vrednost, STA – Sprejemna turistična 

agencija, LN – Letni načrt, TIC – Turistično informacijski center, TP – Turistična pisarna, KD – Kulturna dediščina. 

 

        PS    DS              DMMO DESTINACIJE POHORJE                

C                   ,              ,        ,            ,                          DP

P                                        ,                       DZ    KBZ,               
        ,                           ,                         

KAKOVOST
PONUDBE 

DESTINACIJE POHORJE
LTO R     Z    

TRŽENJE PONUDBE 
DESTINACIJE POHORJE

RRA 
P         M      

RAZISKAVE IN RAZVOJ
NA DESTINACIJI 

POHORJE
RRA K      

UPRAVLJANJE SKUPNE 
IN RASTRUKTURE 

DESTINACIJE POHORJE
RRA P         M      

DOŽIVETJA 
NA DESTINACIJI 

POHORJE
Z                MB

  ZPOSTA LJENA CKP DP 
in UPRA LJANJE DZ in KBZ 
skozi DESIGN MANAGE 
MENT DP
 MRE ENJE PONUDNIKO  
S KBZ v  ERIGE na NI OJU 
DP
  ZPOSTA LJEN PODJET 
NIŠKI INKUBATOR in 
AKADEMIJA S PO ORJA za 
GRADNJO KAKO OSTI in 
LOKALNO DODANE 
 REDNOSTI
 PO EZANA CERTI ICI 
RANA PONUDBA S 
PO ORJA  LOGISTIKA
 SPREMLJANJE in 
E AL IRANJE AKTI NOSTI

 ENOTNA UREDITE  
 ERIG TUR  
ZNAMENITOSTI 
POSAMEZNI  MRE  NPR  
MRE E OUTDOOR 
CENTRO 
 DESTINACIJSKI TP za 
 ODENA IN 
SAMO ODENA DO I ETJA
 DESTINACIJSKE 
PRIREDIT E
 USPOSABLJANJA 
REGIJSKI   ODNIKO  in 
INTERPRETATORJE 
 IN ORMIRANJE in OZA 
 EŠČANJE DELE NIKO 
 SPEMLJANJE IN 
E AL IRANJE AKTI NOSTI

 DOGO OR o POSLO NEM 
SODELO ANJU v DP 
 MANAGEMENT RAZISKA  in 
RAZ OJA v TURIZMU DP 
 IKT PODPORA 
KOMUNICIRANJU  PORTAL DP 
in USPOSABLJANJE 
DELE NIKO 
 PROJEKTI na ZALOGO in 
PRIJA A DP na RAZPISE
 MANAGEMENT ZELENEGA   
DOSTOPNEGA   DRU BENO 
ODGO ORNEGA POSLO AN JA 
DP
  ZPOSTA ITE  APLIKACIJ za 
SAMO ODENA DO I ETJA
 SPREMLJANJE IN 
E AL IRANJE AKTI NOSTI

 MANAGEMENT SKUPNE 
TURISTIČNE IN RASTRUKTURE 
DP
  ZPOSTA ITE  ENOTNE 
SIGNALIZACIJE  NARA E, KD, 
POTI, ATRAKCIJ DP
 KOORDINACIJA OBNO E 
CEST,  IČNIŠKI  NAPRA , POTI, 
ATRAKCIJ IDR 
 MANAGEMENT SKUPNE 
OPREME za PRIREDIT E in 
DOGODKE DP
 MANAGAMENT DIGITALNI  
in KLASIČNI  ORODIJ DP
 KOORDINIRANJE ME KE 
MOBILNOSTI in JPP
 SPREMLJANJE IN 
E AL IRANJE AKTI NOSTI

 STRATEGIJA DIGITALNEGA 
in KLASIČNEGA TR ENJA DP 
 SKUPNI PORTAL PO ORJA 
 INT in EKS  in TR ENJE v 
SOCIALNI  MRE A  z 
UREDNIŠKIM ODBOROM
 REZER ACIJSKI SIS  za PO 
 EZANO PRODAJO PON  DP
 MRE ENJE TIC ev in STA  
ENOTNE  SEBINE in 
IN ORMIRANJE
 SKUPNA UREDITE  in 
KOMUNICIRANJE  ISITOR 
MANAGEMENTA DP
 NA ZKRI NO TR ENJE  TIC 
i, TIP, TSA,   
 SPREMLJANJE IN 
E AL IRANJE AKTI NOSTI
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Podrobno po 4 fokusih je izvajanje aktivnosti opisano v dokumentu 2 – Vizija, strateški cilji, ukrepi in modeli – Načrt za 

koordiniranje prioritetnih aktivnosti razvoja in trženja ponudbe Destinacije Pohorje 2022−2027, natančneje v poglavju 

8.  
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9a Aktivnosti PS in DS Destinacije Pohorje v obdobju 2022−2027 
 

Projektna skupina (RRA  Podravje - Maribor s partnerji) za izvajanje aktivnosti SRTDP 2022−2027 po aktivnostih:  

A1 Izvajanje Zaveze partnerstva za koordiniranje prioritetnih aktivnosti razvoja in trženja ponudbe Destinacije Pohorje. 

A2 Mreženje in vzpostavitev partnerskega Dogovora o poslovnem sodelovanju na Destinaciji Pohorje. 

A3 Operativni program dela PS za koordiniranje Destinacije Pohorje z Mrežo TIC/IT/STA. 

A4 Vzpostavitev Mreže TIC/IT/STA ter prostorska in vsebinska nadgradnja TIC in IT na Destinaciji Pohorje za usklajeno informiranje.  

A5 Vzpostavitev mreže informacijskih točk pri ponudnikih na območju Destinacije Pohorje. 

A6 Usposobljen kader v Mreži TIC/IT/STA na DP za usklajen sistem informiranja in trženja ponudbe. 
 

Člani PS DP: direktor, vodja sektorja za turizem, koordinator PzP in drugi predstavniki RRA PMB, direktorji vseh treh VD in RP 

Pohorje, ključni odločevalci na strani ponudnikov in RRA in drugi morebitni člani. 
 

DS za kakovost DP - DSK DP: 

A1: Vzpostavitev sistema celovite kakovosti ponudbe na DP – Načrt dela in poročilo o delu DSK DP za vsako leto poslovanja. 
A2: Vzpostavitev in gradnja prepoznavnosti DP z DZ in KBZ S Pohorja – Sistem znamčenja, design management in gradnja  
      prepoznavnosti DP z vertikalo znamčenja. 

A3: Vzpostavitev standardov za kakovostno in celovito oblikovane destinacijske storitve, prireditve in dogodke, ITP in verige zanje  
      skozi Mrežo v verige povezanih ponudnikov. 
A4: Zagotavljanje usposabljanja in svetovanja v verige povezanih ponudnikov za oblikovanje kakovostne ponudbe s KBZ – Letni načrt  

      usposabljanja za standarde kakovosti na DP z Akademijo S Pohorja in podjetniškim inkubatorjem. 
A5: Razvoj in vzpostavitev Akademije S Pohorja in podjetniškega inkubatorja za kreativne ideje MSP ter kmetij in rokodelcev. 
A6: Povezovanje certificirane ponudbe s KBZ ter njena nadgradnja pod skupno marelo KBZ S Pohorja. 

A7: Vzpostavitev in upravljanje dobaviteljskih oskrbnih verig, verige prodajnih mest ter verig kupcev za prodajo ponudbe pod KBZ S  
      Pohorja –  spletna platforma. 
A8: Nadgradnja kakovosti ponudbe javnih storitev v turistične namene – kultura, šport idr. ter spodbujanje zasebnih iniciativ  –  

      Načrt razvoja ponudbe prireditev in personaliziranih zgodb v DP. 
A9: Spremljanje in evalvacija aktivnosti DSK DP. 
 

Člani DSK DP: vodja sektorja za turizem, koordinator PzP in drugi predstavniki RRA PMB, predstavnik znamke Izvorno slovensko, 
koordinatorji KBZ Okusi Rogle in Naše Najboljše, predstavniki vseh treh VD, RP Pohorje in ključni ponudniki  ter predstavniki stanovskih 
združenj (KGZS, OPZS, GZS, idr.) in drugi morebitni člani.   
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DS za trženje DP – DST DP: 

A1: Strategija digitalnega in klasičnega trženja ponudbe DP z DZ in KBZ v sodelovanju s partnerji – Letni načrt strateškega in  
      operativnega trženje DP in poročilo o delu za vsako leto poslovanja. 
A2: Gradnja prepoznavnosti DP s komuniciranjem CKP preko DZ in KBZ navzven – Letni načrt promocijskih aktivnosti DZ in  

      KBZ z vertikalo oz. portfoljem znamk DP. 
A3: Klasično in digitalno trženje ponudbe DP z mrežo TIC/IT/STA in rezervacijsko-prodajnim sistemom ponudbe – Akcijski načrt  
      komuniciranja, trženja in prodaje ponudbe DP (lahko samo Komunikacijski načrt digitalnega trženja). 

A4: Učinkovito in usklajeno in-site komuniciranje ponudbe storitev, ITP, dogodkov/prireditev za poglobljena doživetja DP  
      (informatorji v TIC/IT/STA, ponudniki, vodniki, …) – Načrt internega marketinga oz. komuniciranja. 
A5: Portal Destinacije Pohorje in komuniciranje v socialnih mrežah – Uredniški odbor digitalnega trženja DP za trženje  

      destinacijskih storitev in prireditev, dogodkov, ITP in verig zanje navzven. 
A6: Rezervacijski sistem za povezano rezerviranje in prodajo ponudbe DP destinacijskih storitev, prireditev in dogodkov, ITP. 
A7: Mreža TIC/IT/STA z enotnimi vsebinami informiranja – Letni načrt dela za komuniciranje na DP z Mrežo TIC/IT/STA. 

A8: Vzpostavljen sistem visitor managementa – Letni načrt upravljanja obiska na DP skozi portal DP, Mrežo TIC/IT/STA, Mrežo  
      outdoor centrov. 
A9: Spremljanje in evalvacija aktivnosti DST DP. 
 

Člani DST DP: vodja sektorja za turizem, koordinator PzP in drugi predstavniki RRA PMB v sodelovanju s koordinatorji trženja 3 VD in RP Pohorje, 
koordinatorji KBZ, skrbnik DZ, tržniki ključnih ponudnikov, ambasadorji in drugi morebitni člani. 
 

DS za doživetja DP – DSD DP: 
A1: Vzpostavitev DSD DP – Letni načrt DSD dela s poročilom o delu za vsako leto poslovanja. 

A2: Načrt razvoja in signalizacije mrež turističnih atrakcij in produktov ter mreže outdoor centrov za doživetja na DP  
      in njegovo izvajanje. 
A3: Načrt oblikovanja, izvajanja in evalviranja vodenih in samovodenih butičnih doživetij in njegovo izvajanje. 

A4: Načrt razvoja in trženja krovnih destinacijskih turističnih produktov (kolesarstvo, pohodništvo) za vodena in  
      samovodena doživetja ter njegovo izvajanje. 

A5: Načrt razvoja in trženja krovnih destinacijskih top prireditev in dogodkov ter njegovo izvajanje. 
A6: Načrt usposabljanja destinacijskih vodnikov različnih vrst in interpretatorjev narave in KD ter njegovo izvajanje. 
A7: Načrt informiranja in ozaveščanja deležnikov povezanih v verige vrednosti turističnih produktov na DP. 

A8: Spremljanje in evalviranje aktivnosti CD DP. Člani DSD DP: Vodja sektorja za turizem, koordinator PzP, skrbnik destinacijske znamke in drugi 

predstavniki RRA PMB v sodelovanju s koordinatorji produktov in prireditev treh VD in RP Pohorje, koordinatorji KBZ, predstavniki STA, vodnikov in ključnih 
ponudnikov ter specializiranih delovnih skupin (npr. kolesarstvo, pohodništvo, plezanje …). 
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DS za raziskave in razvoj DP - DSRR DP: 

A1: Vzpostavitev sistema partnerstva – Dogovor o poslovnem sodelovanju na DP in skrb za njegovo udejanjanje. 
A2: Načrt managementa raziskav in razvoja na področju turizma na DP – Načrt dela DS za raziskave in razvoj na DP in  
      njegovo udejanjanje. 

A3: Načrt managementa zelenega (ZSST), dostopnega, družbeno odgovornega poslovanja DP s pomočjo digitalne  
      platforme ter udejanjanje. 
A4: Načrt nenehnega razvoja digitalne turistične platforme kot podpore komuniciranju na DP ter Načrt usposabljanja  

      deležnikov za njeno uporabo ter njuno udejanjanje. 
A5: Spremljanje razpisov, oblikovanje projektov na zalogo in izvajanje skupnih strateških projektov na DP. 
A6: Raziskovanje in oblikovanje informacij s sodobno IKT za strateško odločanje na DP kot podporo raziskavam in razvoju, trženju,  

      internemu in eksternemu komuniciranju – Načrt raziskovanja. 
A7: Načrt digitalizacije atrakcij narave in KD ter razvoj aplikacij za samovodena doživetja na DP ter udejanjanje. 
A8: Spremljanje in evalviranje aktivnosti DSRR DP. 
 

Člani DSRR DP: vodja sektorja za turizem, koordinator PzP in drugi predstavniki RRA PMB v sodelovanju s koordinatorji treh VD in RP Pohorje, 
koordinatorji KBZ, direktorji uprav LS, predstavniki RRA in ponudnikov ter stanovskih združenj. 
 

DS za upravljanje turistične infrastrukture - DSUTI DP: 
A1: Načrt upravljanja skupne turistične infrastrukture DP in njegovo udejanjanje. 
A2: Načrt in vzpostavitev enotne ureditve in signalizacije atrakcij narave in KD, poti, objektov za outdoor aktivnosti  

      idr. atrakcij DP in njegovo udejanjanje. 
A3: Načrt nenehne obnove turistične infrastrukture DP in izvajanje aktivnosti - ureditev cest, žičniških naprav, poti, atrakcij, 
… 

A4: Načrt skupne opreme za prireditve in dogodke na DP ter njegovo udejanjanje. 
A5: Načrt upravljanja digitalnih in klasičnih orodij za komuniciranje na DP in njegovo udejanjanje. 

A6: Strategija mehke mobilnosti in JPP na DP in fazno izvajanje aktivnosti. 
A7: Spremljanje in evalviranje aktivnosti DSUTI DP. 
 
 

Člani DSUTI DP: vodja sektorja za turizem, koordinator PzP in drugi predstavniki RRA PMB v sodelovanju s koordinatorji treh VD in RP Pohorje, 
koordinatorji KBZ, vodje režijskih služb LS, predstavniki specializiranih delovnih skupin (npr. kolesarji, pohodniki), stanovskih združenj (npr. PZS), 
RRI in ponudnikov ter turističnih idr. društev. 
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9b Potencialni viri financiranja aktivnosti Strategije razvoja in trženja Destinacije Pohorje 2022-2027 
 

Potencialni viri finančnih sredstev za izvajanje koordiniranih projektnih aktivnosti Destinacije Pohorje 2022-2027 

OBČINE 
(Sistemska sredstva) 

ZDRUŽEVANJE 
JAVNIH SREDSTEV 
NA NIVOJU RDMO 

PARTNERSKI DOGOVOR  
(zasebna sredstva) 

NAMENSKA 
SREDSTVA 

ZUNANJI 
PROJEKTI 

(Programska 

sredstva) 
Informiranje, usposabljanje, zeleno poslovanje, 
osnovno trženje, podjetniški inkubator za MSP, 
kadri: 
19 * 5.000 članarina =   95.000 € 
19 * ključ po občini  = 100.000 € oz. 200.000 € 
Skupaj                    = 195.000 €  =  295.000 € 

Delitev nalog kadrov in 
financiranje za skupen  

razvoj in trženje (3 VD in 
RRA PMB)  

Članarina 200 * 300 € = 60.000€ 
Poslovni dogovor = 50.000 -

100.000 € 

RPP 
LAS 

Interreg 
Horizon 

… 

200.000 – 300.000 € letno 80.000 – 120.000 € kadri 
100.000 € razvoj 

60.000 € - 160.000 € 200.000 € - 
300.000 € 

400.000 € - 
600.000 € 

  

Projekcija potrebnih sredstev za delo in infrastrukturne projekte na Destinaciji Pohorje na leto do leta 2027. 

• Optimistično: 900.000 EUR (+200.000 EUR dodatno za aktivnosti na nivoju LS). 

• Realno: 800.000 EUR (+120.000 EUR dodatno na LS).  

• Pesimistično: 690,000 EUR (+100.000 EUR dodatno na LS). (Glej dokument 3) 
 

Predlog sofinanciranja aktivnosti PzP do let 2027 po vsakoletnem načrtu dela in načrtu investicij - po ključu delitve 

stroškov:  

• PzP – LS: članarina po občinah 2.440−5.000 € + Programsko financiranje aktivnosti po ključu 50 % TT + 50 %  št. preb.  

• PzP – javne in zasebne institucije: članarina 500 € 

• PzP – ponudniki: članarina - mikro in mala 500 €, srednje velika podjetja 2.500 €, velika podjetja 5.000 € z Dogovorom o 

članarini (za skupen nastop na turističnem trgu). 

• Mreža poslovnih partnerjev z Dogovorom o poslovnem sodelovanju - skupni projekti: razdelitev stroškov po dogovoru. 

Namenska projektna sredstva za trženje, gradnjo kakovosti, investicije v trženje in infrastrukturo deljena na partnerje glede na 

koristi projektov. 
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10 Akcijski načrt udejanja Strategije razvoja in trženja DP v obdobju 2022-2023 
 

KOORDINACIJA – PS, RRA  -  Maribor    

 

S koordinacijo PzP se lahko: 
 

• vzpostavi Projektna skupina (PS) in vsaj 3, če ne vseh 5 DS že v obdobju 2022−2023 - tako se izvaja Zaveza PzP in 

vzpostavi Dogovor o poslovnem sodelovanju ter Operativni program PS za koordiniranje DS in ostale aktivnosti PS – Mreža TIC-

ev in gradnja skupnih vsebin in znanj.  
 

• Vzpostavi Delovna skupina za kakovost (DSK) (zagotoviti vsaj 30.000-50.000 EUR letno), in sicer se oblikuje: 

- Načrt dela DSK ter sistem znamčenja s KBZ S Pohorja ter standardov za kakovost ponudbe in izvajanje glede na proračun. 

- Načrt design managementa DP - v sklopu stroškov za trženje. 

- Verige ponudnikov in prične s komunikacijo z njimi (koordinator). 

- Mrežo strokovnjakov za Akademijo S Pohorja. 

- Načrt dela tako Akademije kot podeželskega podjetniškega inkubatorja in se začne z izvajanjem usposabljanja in svetovanja 

ter izvajanje glede na proračun. 
 

• Vzpostavi Delovna skupina za trženje (DST) (zagotoviti vsaj 60.000 EUR letno; predvidena sredstva v višini 140.000 EUR 

letno za izvajanje aktivnosti zapisanih v spodnji tabeli) - ob tem DST s koordinatorjem oblikuje:  

- Letni načrt strateškega in operativnega trženja DP za leto 2022/2023 in izvajanje glede na proračun. 

- Letni načrt promocijskih aktivnosti DZ in KBZ z vertikalo oz. portfoljem znamk DP in izvajanje glede na proračun. 

- Akcijski načrt digitalnega komuniciranja in izvajanje glede na proračun. 

- Izhodišča Načrta internega marketinga oz. komuniciranja oz. 

- Vzpostavi Uredniški odbor digitalnega trženja DP in njegov poslovnik za trženje ponudbe DP in izvajanje glede na proračun. 

- Načrt rezervacijskega sistema za povezano rezerviranje in prodajo ponudbe DP in izvajanje glede na proračun. 

- Letni načrt dela za komuniciranje na DP z Mrežo TIC/IT/STA in izvajanje glede na proračun. 

- Skupaj z vzpostavljanjem RP Pohorje sistem visitor managementa – Letni načrt upravljanja obiska na DP skozi portal DP, Mrežo 

TIC/IT/STA, Mrežo outdoor centrov in izvajanje glede na proračun. 

Koordinacija Partnerstva splošno (2.440 € / partnerja / leto) – 2022 50.000,00 

Koordinacija Partnerstva splošno (2.440 € / partnerja / leto) – 2023 50.000,00 
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AKTIVNOSTI ZA TRŽENJE DP, RRA za Podravje – Maribor s partnerji 

 

VSEBINA AKTIVNOSTI ZA TRŽENJE – LETO 2022 

Promocijski material (brošure, roll up, promo stena, …) 

Nadgradnja spletne strani destinacije - magazin 

Prevod spletne strani 

Klasično in digitalno trženje 

Kreativa 

Organizacija študij. obiskov novinarjev, influencerjev, 

blogerjev 

Sejemske predstavitve  

Foto in video material 

SKUPAJ 140.000,00 EUR 
 

VSEBINA AKTIVNOSTI ZA TRŽENJE – LETO 2023 

Klasično in digitalno trženje 

Nadgradnja spletne strani DP – prodaja paketov, 

ponudnikov 

Kreativa 

Organizacija študijskih obiskov novinarjev, influencerjev 

in blogerjev 

Sejemske predstavitve  

Foto in video material 

Vzdrževanje in gostovanje spletne strani 

Promocijske tiskovine 

SKUPAJ 140.000,00 EUR 
 

 

• Vzpostavi Delovna skupina za doživetja (DSD) (zagotoviti vsaj 30.000 EUR), ki skrbi za oblikovanje butičnih nosilnih 

produktov in vodenih doživetij za nadgradnjo lokalnih prireditev v regijske, in sicer se oblikuje: 

- Letni načrt dela DSD za vsako leto poslovanja in njegovo izvajanje glede na proračun. 

- Načrt oblikovanja, izvajanja in evalviranja vodenih in samovodenih butičnih doživetij in njegovo izvajanje glede na proračun.  

- Načrt razvoja in trženja krovnih destinacijskih turističnih produktov (kolesarstvo, pohodništvo) za vodena in samovodena 

doživetja in njegovo izvajanje glede na proračun. 

- Načrt razvoja in trženja krovnih destinacijskih top prireditev in dogodkov ter njihovo izvajanje glede na proračun.   

- Načrt usposabljanja destinacijskih vodnikov različnih vrst in interpretatorjev narave in KD ter njegovo izvajanje glede na 

proračun. 

- Načrt informiranja in ozaveščanja deležnikov povezanih v verige vrednosti turističnih produktov in njegovo izvajanje glede na 

proračun 

• Vzpostavi Delovna skupina za raziskave in razvoj (DSRR) (zagotoviti vsaj 10.000 EUR), katere člani lahko: 
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- znotraj lastnih organizacij prevetrijo projekte na zalogo in oblikujejo skupne projektne ideje za prijavo na razpise, 

- prouči in pripravi se prijave za skupne outdoor infrastrukturne projekte, izvajanje glede na proračun, 

- zeleni koordinatorji strnejo moči in pričnejo s prijavo DP za vstop v ZSST, izvajanje glede na proračun, 

- nastavi se načrt raziskovanja za spremljanje zadovoljstva vseh vpletenih, izvajanje glede na proračun, 

- nastavi se načrt priprave e-novičk za podjetniško odločanje na DP, izvajanje glede na proračun. 

 

UPRAVLJANJE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE – DSUTI, RRA za Podravje – Maribor s partnerji 

 

VSEBINA AKTIVNOSTI – LETO 2022  EUR 

Izdelava PZI dokumentacije za kolesarsko enoslednico 20.000,00 

Označitev kolesarskih poti iz ovršja v dolino 30.000,00 

 

VSEBINA AKTIVNOSTI – LETO 2023  EUR 

Ureditev in označitev kolesarske enoslednice med Bike 

centri 
40.000,00 

Označitev kolesarskih poti iz ovršja v dolino 20.000,00 

 

• Vzpostavi Delovno skupino za upravljanje turistične infrastrukture (DSUTI) (vsaj 60.000 EUR na leto za upravljanje; 

50.000 oz. 60.000 EUR zagotovljenih sredstev v letih 2022 in 2023), ki izvede aktivnosti navedene v zgornji tabeli, ob tem pa s 

koordinacijo oblikuje:  

- Načrt upravljanja, nenehne obnove in vzdrževanja skupne turistične infrastrukture DP (poti, signalizacija, table ipd.), 

izvajanje glede na proračun. 

- Načrt in vzpostavitev enotne ureditve in signalizacije atrakcij narave in KD, poti, objektov za outdoor aktivnosti, izvajanje 

glede na proračun. 

- Načrt nenehne obnove in vzdrževanja turistične infrastrukture DP in izvajanje aktivnosti za ureditev cest, žičniških naprav, 

poti, atrakcij idr. – glede na proračun. 

- Načrt skupne opreme za prireditve in dogodke na DP, izvajanje glede na proračun. 

- Načrt upravljanja digitalnih in klasičnih orodij za komuniciranje na DP, izvajanje glede na proračun. 

- Strategija mehke mobilnosti in JPP na DP, fazno izvajanje aktivnosti glede na proračun. 

Vse DS morajo za svoje poslovanje nastaviti indikatorje za spremljanje in evalvacijo izvedenih aktivnosti. 
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12 Pregled potrebnih sredstev za izvajanje aktivnosti v 2022−2023 
 

VSEBINA OZ. AKTIVNOSTI DS POTREBNA  

INFRASTRUKTURNA SREDSTVA 

Koordinacija PzP     50.000 € Sredstva razpisov za vzpostavitev organiziranosti in sistemov 

DSK Sredstva razpisov za gradnjo KBZ, kakovosti in znanja ter design management 

DST 140.000 € (vzpostavitev spletne strani idr. orodij), sredstva razpisov 

DSD Sredstva razpisov za nove ITP in vodena doživetja ter prireditve – digitalizacija 

DRSS Sredstva razpisov za raziskave in razvoj (+ sredstva za zalaganje projektov) 

DSUTI 60.000 € + sredstva iz razpisov 

Skupaj: 260.000 € →  

 

Za leto 2022 in 2023 je 260.000 € za koordiniranje aktivnosti PzP ter omenjene investicije v kolesarsko infrastrukturo.  

Za zagon PS in vseh DS po petih stebrih bi v okrnjeni izvedbi aktivnosti bilo potrebno zagotoviti še vsaj 70.000 € – 

100.000 € v naslednjih letih.  

Sredstva za investicije so odvisna od pripravljenih projektov na zalogo in potencialnih razpisov. Nujno je v sklopu 

PzP ali s kratkoročnimi najemi posojil zagotovi predfinanciranje projektov.  
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11 Strategiji na pot 
 

Destinacija Pohorje ima izjemen potencial kot srednjegorska destinacija za aktivnosti v naravi, pri čemer izpostavljamo 

rekreacijo in doživljanje narave in kulturne dediščine skozi vse atribute, ki jih ponuja z gozdom porasel srednjegorski svet med 

Dravsko, Mislinjsko in Dravinjsko dolino ter Dravskim poljem. Izjemna klima, čudoviti razgledi, urejena infrastruktura, kreativni 

ponudniki raznovrstnih aktivnosti za šport in rekreacijo, dobro počutje, spoznavanje z zakonitostmi narave, gastronomski užitki, 

kreativne delavnice za samouresničevanje, poslovna srečanja, privlačna mesta in kultura… vse to in še več so lahko ključne 

usmeritve tega zelenega delčka sveta, ki kar kliče po pobegu iz stresnega urbanega sveta vse dni v letu. 

 

Partnerstvo za Pohorje je spodbudilo povezano razmišljanje, načrtovanje, izvajanje, spremljanje in evalviranje aktivnosti, ki lahko 

samo v sožitju interesov tako javnega, zasebnega kot civilnega sektorja pripeljejo do celovite prepoznavnosti Pohorja 

kot sredogorske destinacije za pobeg v mirno, zeleno, sproščujoče, pa vendarle tudi aktivno in adrenalinsko okolje. 

 

Tako so deležniki številnih delavnic, ki so bile izvedene ob pripravi dokumentov v projektu Strategija razvoja in trženja ponudbe 

Destinacije Pohorje 2021−2022, sodelovali pri oblikovanju štirih dokumentov, in sicer: (i) posnetka stanja, (ii) vizije, ciljev, 

ukrepov in modelov strateškega razvoja Destinacije Pohorje do 2027, (iii) akcijskega načrta za udejanjanje aktivnosti 

2022−2023 in (iv) strategije trženja ponudbe Destinacije Pohorje. Povzetek vseh štirih predstavlja dokument, ki ga trenutno 

prebirate. 

 

Destinacijo Pohorje sestavlja 19 lokalnih skupnosti na območju 3 regij, ki so turistično dejavnost, ki jo peljejo mnogi 

raznovrstni ponudniki in organizacije (RRA, LTO, RDO, …), povezale v skupno ponudbo. Slednje je potrebno kadrovsko in 

finančno nadgraditi, po drugi strani pa iz njihovih zaposlenih in svežih kadrov, nastaviti delovne skupine za specifična področja 

razvoja in trženja turizma in z njim povezanih dejavnosti, ki bodo povezale delne aktivnosti po regijah in lokalnih skupnostih 

v celovito destinacijsko zgodbo.  

 

Ta enovita združba mora poskrbeti za enotno vzpostavljanje in označevanje infrastrukture, oblikovanje kakovostne 

ponudbe butičnih outdoor produktov, njihovo promocijo, trženje, prodajo in komuniciranje s svetom. Destinacija 

Pohorje lahko s procesnim vzpostavljanjem enovite organiziranosti skozi delovne skupine strokovnjakov do leta 2027 vzpostavi 
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DMMO Destinacije Pohorje z Akademijo S Pohorja, ki bo vzgled vsem drugim na subregijskem nivoju povezanim vodilnim 

destinacijam, ki jim sistemsko v tem trenutku še niso dodeljena sredstva za organizacijo in trženje.  

 

Samo v homogene verige povezanim ponudnikom in organizacijam lahko s sistematično gradnjo kakovosti ter 

kreativnosti uspe doseči čezsektorske sinergične učinke in zadovoljiti štiri fokusna področja s cilji in indikatorji, ki si jih 

je zadalo Partnerstvo za Pohorje do leta 2027 s pogledom na 2030.   
 

Naj nas pri tem vodi močna volja, sinergični učinki in odlične energije, ki jih ponuja Pohorje. 

 

Na tem mestu je nujno izreči zahvalo županu Mestne občine Maribor Aleksandru Saši Arsenoviću, da je našel pogum, voljo 

in strokovno skupino, povabil župane in razvojne organizacije ter večje ponudnike k skupni zgodbi Pohorja in tako udejanjil sto let 

staro željo po enotnem Pohorju, katerega del z najbolj vredno naravo bo upamo kmalu postalo tudi sistemsko urejeno zavarovano 

območje – Regijski park Pohorje, ki lahko predstavlja ključni motiv prihoda na Destinacijo Pohorje.  

 

Zahvala in prevzemanje odgovornosti velja vsem članom Partnerstva za Pohorje, tako županom kot koordinatorjem aktivnosti 

lokalnih skupnosti in drugih partnerjev ter organizacij in zasebnikov, ki razumejo pomen sodelujočega načrtovanja, vodenja, izvajanja, 

spremljanja in evalviranja aktivnosti ter RRA Podravje - Maribor, ki je prevzela koordinacijo aktivnosti za Partnerstvo za Pohorje.  

 

Posebna zahvala velja članom delovnih in specializiranih skupin, ki so pripravljeni s svojim entuziazmom in aktivnim 

sodelovanjem nadaljevati nastavljeno zgodbo Pohorja do leta 2027 in s tem udejanjati slogan: 

 

Destinacija Pohorje - območje umirjenega ali aktivnega preživljanja prostega časa v objemu gozdov in voda 
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Seznam kratic 

 

AN Akcijski načrt LS Lokalna skupnost 

BZ Blagovna znamka LTO Lokalna turistična organizacija 

CD Center doživetij MSP Mala in srednje velika podjetja 

CGP Celostna grafična podoba NN KBZ Naše najboljše 

CKP Center kakovosti Pohorje OPZS Območna podjetniška zbornica Slovenije 

CRR Center za raziskave in razvoj OR BZ Okusi Rogle 

CUTI Center upravljanja turistične infrastrukture PDBG Povprečna doba bivanja gosta 

CT Center trženja PDPG Povprečna dnevna potrošnja gosta 

DK Kolesarska pot PS Projektna skupina 

DKP Dravska kolesarska pot RC Razvojni cilji 

DMMO Destinacijska management in marketing organizacija PZA Postajališče za avtodome 

DP  Destinacija Pohorje PZP Partnerstvo za Pohorje 

DS Delovna skupina RC Razvojni cilj 

DSD Delovna skupina za doživetja RDO Regionalna destinacijska organizacija 

DSK Delovna skupina za kakovost R(D)M(M)O Regijska (destinacijska) management in (marketing) 
organizacija 

DSRR Delovna skupina za raziskave in razvoj RIC Razvojno informacijski center 

DST Delovna skupina za trženje  RPP Regijski park Pohorje 

DSUTI Delovna skupina za upravljanje turistične 
infrastrukture 

RRA PMB Regionalna razvojna agencija Pohorje - Maribor 

DSZP Delovna skupina za zeleno poslovanje RRI Raziskovalno-razvojna institucija 

DZ Destinacijska znamka RU Ukrepi na področju razvoja 

EGR Evropska gastronomska regija SDS Specializirana delovna skupina 

FS Fokusna skupina SRTDP Strategija razvoja in trženja Destinacije Pohorje 

GA Green Attraction / Green Accommodation SSS Specializirana strokovna skupina 

GC Green Cuisine STA  Sprejemna turistična agencija 

GC Gorski center TC  Trženjski cilj 

GD Green Destination TD Turistična destinacija 
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GP Green Parc TD Turistično društvo 

GTA Green Travel Agency TIC Turistično informacijski center 

GZS Gospodarska zbornica Slovenije TIP Turistično informacijska pisarna 

KBZ Kolektivna blagovna znamka TP  Turistični produkt 

KD Kulturna dediščina TDRP Turistična destinacija Rogla-Pohorje 

KGZ Kmetijsko gozdarski zavod TU Ukrepi na področju trženja 

KPI  Ključni pokazatelji uspešnosti VD  odeno doživetje 

KRC Kvantitativni razvojni cilji VD Vodilna destinacija 

LDV Lokalno dodana vrednost ZSST Zelena shema slovenskega turizma 

LN Letni načrt ZTM Zavod za turizem Maribor 

 

 


