,

,

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

POZICIONIRANJE:
MESTO VRHUNSKIH DOGODKOV • MESTO N AJSTAREJŠE TRTE NA SVETU
MESTO VINA IN KULINARIKE • MESTO KULTURNIH ZAKLADOV
MESTO ŠPORTA • TOP IZHODIŠČE ZA OUTDOOR AKTIVNOSTI
Intervjuji:
Spletna anketa
za občane:

474 občanov

70+ strokovnjakov
s področja kulture in umetnosti,
izobraževanja, športa,
turističnega gospodarstva in
medijev

5 fokusnih skupin:

80 strokovnjakov
s področja kulture,
izobraževanja, turističnega
gospodarstva, športa in
outdoor aktivnosti

5 forumov:

14 strokovnjakov

s področja urbanizma, tehnologije,
znanosti, športa, gospodarstva,
turizma, kulture, mobilnosti,
sociologije, narave in brandinga.
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• Vzpostavljena Destinacijska management in marketing
organizacija – model upravljanja.
• Do leta 2027 v model sodelovanja vključiti 30 %
ponudnikov – model sodelovanja.
• Vzpostavitev 10 čarterskih linij do leta 2027, št. partnerskih
občin.
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Mesto, ki krepi veselje do življenja
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IZOBRAŽEVANJE KADRA IN DELEŽNIKOV

BLAGOVNA ZNAMKA MARIBOR

•
•
•
•

Št. izvedenih izobraževanj.
Št. diplomantov na področju gostinstva in turizma.
Št. ogledov primerov dobrih praks (izmenjava znanj).
Minimalno 30 % direktno zaposlenih v turizmu zaključi
izobraževalni program na področju digitalne preobrazbe.
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FOKU

MESTO, KI KREPI VESELJE DO ŽIVLJENJA.
AKTIVNIMI IN TRAJNOSTNIMI DOŽIVETJI TER JE SREDIŠČE VRHUNSKIH KULTURNIH,
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SVET NA POHORJU
Gozdovi, športne, bivalne, turistične
in rekreacijske površine - kjer ima
glavno besedo narava. Pljuča napolni
s svežim zrakom in človeka z veseljem
do življenja. Ponuja odmik od pogosto
hektičnega vsakdana.

SVET VINORODNIH GRIČEV
Vinorodni griči in sadovnjaki, parkovne
površine z ribniki, mestni gozdovi,
rekreacijske površine, razgledne točke,
sakralna dediščina – prostor, ki je globoko
zasidran v zavesti meščanov. Predstavlja
kulturno, historično in turistično območje,
ki jasno izraža identiteto mesta.

stavbami izžareva
tradicijo inspodbuja
kulturo mesta, kidruženje
je
ob Dravi,
preživelo mnoge preizkušnje.

in krepi medčloveške vezi. Svet na Pohorju,
sproti misli. Piramida je najlepši mestni vinograd v Sloveniji in povzdigne
kulturo vinogradništva. Drava je naše morje, ki privablja aktivne obiskovalce
od blizu in daleč. Pohorje pljuča napolni s svežim zrakom in ponuja odmik od
pogosto hektičnega vsakdana.

Maribor je prepoznan, kot najbolj simpatično mesto v Sloveniji. Odlikujejo ga
gostoljubni domačini, ki so polni energije, kreativnosti in veselja do življenja.
Maribor je središče širše regije (ne zgolj v slovenskem prostoru, ampak v
evropskem) in generator razvoja.
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TC3: Usposobljen in kreativen kader na vseh področjih trženja
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FOKUS NA PRODUKTU: DOGODKI, PRIREDITVE, FESTIVALI (Maribor 365)
MEDNARODNO NAJPREPOZNAVNEJŠE:

TEKMOVANJE V GORSKEM
KOLESARJENJU

ZLATA LISICA

FESTIVAL LENT

PRIREDITVE Z MEDNARODNIM
POTENCIALOM:
FOKUS NA PRODUKTU:
DOGODKI,
PRIREDITVE, FESTIVALI (Maribor 365)
Festival Maribor
Festival Borštnikovo srečanje
Operna noč
Poletni lutkovni pristan
Stellarbeat Music Festival

ZLATA LISICA

Čarobni Maribor
Kolesarska dirka po Sloveniji
MEDNARODNO NKolesarski
AJPREmaraton
POZNokoli
AVPohorja
NEJŠE:
Martinovanje
Festival stare trte
Drava Festival
Street Food Market
Aeros
Kongresi
…

TEKMOVANJE V GORSKEM
KOLESARJENJU

FESTIVAL LENT

PRIREDITVE Z MEDNARODNIM POTENCIALOM:
Festival Maribor
Festival Borštnikovo srečanje
Operna noč

Čarobni Maribor
Martinovanje
Festival stare trte

Kolesarska dirka po Sloveniji
Kolesarski maraton okoli Pohorja
Drava Festival

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

DESTINACIJSKA MENEDŽMENT ORGANIZACIJA (DMO)
Nosilec: Zavod za turizem Maribor
Člani: MOM, RRA Podravje - Maribor, turistična agencija, Šport Maribor, Narodni dom Maribor, Sinagoga Maribor, Muzej najstarejše trte, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Pokrajinski
muzej Maribor, Center Minoriti, SNG Maribor, MKC Maribor, strokovnjaki iz različnih področij, predstavniki ključnih turističnih ponudnikov

RAZVOJ IN INFRASTRUKTURA (RI) | KAKOVOST, AVTENTIČNOST, INOVACIJE (KAI)| TRŽENJE IN PROMOCIJA (TP)
MESTNA OBČINA
MARIBOR
• infrastruktura
• koordinacijska

pisarna
• turistični manager
• RI, KAI

RRA PODRAVJE MARIBOR

ZAVOD ZA TURIZEM
MARIBOR
• informiranje in

• Pohorje, Drava
• Štajerska
• pridobivanje EU
sredstev
• infrastruktura in
produkti
(outdoor)
• svetovanje pri
pridobivanju sredstev
(podpora pri razpisih)
• SPOT svetovanje
• RI, KAI, TP

•
•
•
•
•
•
•
•

promocija
koledar dogodkov
vodniška služba
izobraževanje
razvoj in prodaja
turističnih produktov
turistična infrastruktura
organizacija prireditev
kakovost
RI, KAI, TP

ŠPORT
MARIBOR
• subjekt za trženje in

upravljanje s športom in
športno infrastrukturo
• RI, KAI, TP

NARODNI DOM MARIBOR,
SINAGOGA MARIBOR,
MUZEJ NAJSTAREJŠE TRTE,
MUZEJ NO MARIBOR,
POKRAJINSKI MUZEJ MB,
CENTER MINORITI,
SNG MARIBOR
MKC MARIBOR

PREDSTAVNIKI
KLJUČNIH
TURISTIČNIH
PONUDNIKOV

• RI, KAI, TP

• subjekt za trženje in
upravljanje s kulturo in
kulturno infrastrukturo
• RI, KAI, TP

TURISTIČNA AGENCIJA (dogodki, paketi, trženje, incoming, KAI, TP)

SODELOVANJE GOSPODARSTVA
Vzpostavitev poslovnega modela sodelovanja in povezovanja gospodarstva po vzoru turističnih regij iz tujine predstavlja nov
vir financiranja za promocijo turizma s strani gospodarskih subjektov ter je usklajeno s Strategijo trajnostne rasti slovenskega
turizma
2022-2028,
kin oopredeljuje
prispevka
DELEŽN
IKI: turistič
g o d p o d a r uvedbo
stvo, civ
i l n i s e k t onamenjenega
r ( t u r i s t i č n a , spodbujanju
k u l t u r n a , š p razvoja
o r t n a , . .turizma
. d r u š t v in
a ) turistične infrastrukture, ki ga
MODEL
SODELOVANJA
GOSPODARSTVA
prispevajo
turistične
in s turizmom povezane
organizacije.

Upravljanje in organiziranje destinacije Maribor temelji na pov ezovanju, sinergiji in partnerstvu. DMMO
p r e d s t a vAnaliziranje
l j a s t r o k oobmočij
v n o s t r zgoščenosti
a t e š k o t e l o z a t u r i zAnaliza
e m . Kobstoječih
l j u č n a p oposlovnih
d r o č j a smodelov
k a ter imi se skupina ukvarja so: • r azvoj in
Priprava poslovnega modela
i n f r a s t r u k t u r a , Spremljanje
• k a k o v o s t , a vobmočij
t e n t i č n o s t i n i n priključevanja
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e n j e i n p rpo
o mfazah
ocija.

Analiza in prenos dobrihpriključevanja
praks
ponudnikov po
poslovnega fazah.
Priprava načrta priključevanja
in coniranje po kriteriju
modela povezovanja, upravljanja in
ponudnikov po fazah.
R
neposredne
korisit
od
Maribor – mesto najstare
TINACIJE MARIBO
ES
turisitčne
D
INFRASTRUKTURNI PROJEKTI financiranjaOpromocije
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AN
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RG
univerzitetno mesto, Evro
turizma.
UPRAVLJANJE IN destinacije.

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

VINORODNI GRIČI
• Razvoj območja mestnih
vinorodnih gričev in njihova
revitalizacija.
• Umestitev turistično-kulturnega
objekt v povezavi z ureditvijo
arheološkega najdišča v
izobraževalne in turistične
namene na Piramidi in obnova
kapelice sv. Marije.
• Vzpostaviti dostope na vrh
Piramide
(vzpenjača).
a
• Ureditev rekreacijske
(kolesarske in peš) in
izobraževalne poti v zalednem
delu in postavitev informativnoturistične infrastrukture.
• Prenova mestnega
Vzpostavitev
dostopaparka in
območja Treh ribnikov.
• Revitalizacija objekta Račji dvor
v funkcionalen objekt za razvoj
kulturnih, naravovarstvenih,
enoloških in mestotvornih
vsebin.
• Ureditev razglednega platoja na
Urbanu.

in analiza skladnosti le-teh z
pri pripravi
lastnega
obstoječo
zakonodajo.

DRAVA, LENT, MESTO
• Celotna prenova Lenta -ureditev
Dravske promenade z aktivacijskimi
točkami.
• Ureditev in prenova Hiše Stare trte.
• Ureditev javnega potniškega in
turističnega prometa na Dravi.
• Prenova mestnih trgov, ulic in stavb.
Umestitev TIC-a.
• Center Rotovž z mestnim artkinom.
• Minoriti z Vojašniškim trgom, Muzej
najstarejše trte.
• Obnova in gradnja športih objektov
(ogrevalne atletske dvorane v
športnem parku Tabor, Langerjeve
vile na območju športnega
kompleksa Ljudski vrt, tribune za
nogomet v športnem parku Tabor,
obnova kopališča Mariborski otok,
•• Ureditev Stražunskega gozda.
• Gradnja sklenjenih kolesarskih poti
• med vsemi MČ in KS.
• Privabljanje investitorjev
za gradnjo 4* in 5* hotelov,
konferenčnih dvoran.

POHORJE
• Celovita ureditev območja ob
zgornji postaji vzpenjače.
• Celovita ureditev območja ob
vznožju Pohorja.
• Izgradnja infrastrukture za
boljšo dostopnost do in iz
Pohorja.
• Posodobitev in nadgradnja
infrastrukture za smučišče in
bike park.
• Obnova objektov kulturne
dediščine.
• Upravljanje z nesnovno
dediščino.
• Upravljanje s prostorom.

STRAT
TRAJN
TURIST
ZA OBD

2012, Evropsko mesto šp
mesto Slovenije in presto
zelenega Pohorja na eni s
drugi strani. Reka Drava j
razvojem Maribora in živl
spojen s čudovitim zaled
Alp, Pohorjem in razgiban
ravnico Dravskega polja.
kulinarični okusi tradicion
kulinarike, ki temelji na lo
vrhunskimi štajerskimi vi

MESTO VRHUNSKI
MESTO VINA
MESTO ŠPOR
Spletna anketa
za občane:

474 občanov

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