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Za takojšnjo objavo

Z RAZVOJNO STRATEGIJO KORAK BLIŽE K PREBOJU POHORJA
(Maribor, 16. oktober 2020) MO Maribor je danes gostila novinarsko konferenco s
partnerji in podporniki Prtnerstva za Pohorje, na kateri je bila predstavljena »Strategija
razvoja Pohorja«. »Strategija razvoja Pohorja« je prvi strateški dokument, ki pokriva širok
spekter izzivov ter ima podporo 28 partnerjev na celotnem območje Pohorja. Njena
vrednost bo tolikšna, kolikor bo v prihodnosti zastavljenih ciljev in predvsem uresničenih
projektov.

Zaveza Partnerstva za Pohorje je bila, da se bodo začeli usklajevati cilji in projekti, s pomočjo
katerih bo Pohorje postalo zelena destinacija z evropsko uveljavljeno tržno znamko.
Pomemben korak k temu je bil narejen s pripravo »Strategije razvoja Pohorja«, ki prvič
celovito združuje vsa področja, ki v tem trenutku predstavljajo izziv na Pohorju. V njej so bili
analizirani ključni problemi in potrebe, s pomočjo katerih so bili določeni ukrepi za njihov
razvoj ter jih finančno ovrednotili.
Predsednik Partnerstva za Pohorje, župan MO Maribor Saša Arsenovič je v nagovoru
strategije uvodoma zapisal: »Kar delamo, je zgodovinsko« in dodal: »Že v preteklosti so v
občinah okoli Pohorja čutili enako močno željo, da se z vseh strani, z vrha in obronkov,
povežemo na tem našem skupnem hribu. A mi smo prvi, ki to željo uresničujemo.« Na
novinarski konferenci je župana MO Maribor danes nadomeščal podžupan dr. Samo Peter
Medved, ki je dejal, da je bilo v preteklosti že več poskusov povezovanja med sosednjimi
občinami, vendar nikdar v smislu partnerstva vseh občin, ki mejijo na Pohorje. Občin in
pridruženih deležnikov v partnerstvu je kar 28. Slednje vsekakor nakazuje na zgodovinski
dogodek, saj je bila prvič ustvarjena tudi skupna razvojna strategija na področjih zaščite
narave, turizma, gospodarstva, infrastrukture in kvalitete bivanja.
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Miselni premik v obravnavi Pohorja kot razvojne priložnosti za širšo regijo pozdravlja tudi
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki poudarja, »da ima
Pohorje vse predispozicije, da natančno sledi usmeritvam slovenskega turizma: butično, 5zvezdično in trajnostno.«

S pripravo strategije je bil narejen pomemben strateški korak glede soglasja o želeni
prihodnosti razvoja Pohorja in prednostnih naložbah. »Med prioritetnimi projekti je
vzpostavitev povezane turistične Destinacije Pohorje z vso potrebno infrastrukturo, ki je
osnova za razvoj turizma. Naslednji pomemben projekt je vezan na za Pohorje zelo
pomembno gospodarsko panogo – sečnjo in predelavo lesa, ki jo želimo dodatno spodbuditi z
vzpostavitvijo lesarskih centrov. Tretji nosilni projekt predstavlja vzpostavitev Regijskega
parka Pohorje, kjer bi zavarovali in vzpostavili nadzor nad naravovarstveno najbolj
ohranjenimi deli Pohorja« pojasnjuje Uroš Rozman, vodja priprave strategije in direktor
Mariborske razvojne agencije.

O možnostih podpore pri ključnih projektih s strani države minister Zdravko Počivalšek
poudarja: »Želim si, da bi prizadevanja občin za enovito razvojno politiko Pohorja temu
območju prinesla več priložnosti za to, da bi sredstva, ki jih država namenja gospodarskemu
in regionalnemu razvoju ter razvoju turizma, v večji meri prišla sem, v te kraje na Pohorju« in
dodaja: »Spodbujati bo treba mlade in jim ponuditi možnosti, da bodo svoje ambicije razvijali
doma, spodbujati in nagrajevati bo treba poslovne spodbude in nenazadnje Pohorje je treba
mrežiti, se pravi vzpostaviti infrastrukturo, ki ga bo povezala s svetom. Povezovanje in
sodelovanje 19 občin, skupaj 28 partnerjev je revolucionarno in Pohorje že ima mesto na
zemljevidu naših interesov«.

Kako zelo pomembno bo, da bo Pohorje dobilo podporo tako s strani občin kot države, se
zaveda in dodaja tudi Rozman: »Pomoč države pričakujemo pri projektih prenove državnih
cest, gradnje in prenove žičnic, vzpostavitvijo Regijskega parka Pohorje ter lesnega centra ter
drugih finančnih spodbud v podporo podjetništvu in promociji destinacije. Predvsem pa si
želimo, da bi bilo Pohorje v novi finančni perspektivi deležno večjega deleža evropskih
sredstev, kot do sedaj. Skupaj z občinami in drugimi deležniki na Pohorju pa lahko
vzpostavimo povezano turistično destinacijo ter poskrbimo za ustreznejšo ureditev
kolesarskih in pešpoti ter boljšo informacijsko infrastrukturo. Veliko pa lahko občine naredijo
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tudi s sprejemom ustreznih prostorskih planov, ki bodo zagotavljali razvoj nujno potrebne
infrastrukture na Pohorju.«
O nujnosti ureditve ključne infrastrukture (cestne, žičniške, kolesarske, …) na Pohorju se
strinja tudi eden izmed treh največjih turističnih ponudnikov na Pohorju in ustanovni partner
Partnerstva za Pohorje, Boštjan Paradiž, direktor podjetja Vabo in dodaja: »Gospodarski
subjekti si v prvi meri želimo, da se dobro povežemo in navzven delujemo enotno, ob tem pa
imamo urejeno infrastrukturo, s čimer bi lahko zaokrožili poletno-zimski turizem na Pohorju«.

Skupaj s partnerji se zavedamo potencialov Pohorja in si želimo razvijati destinacijo, ki bo v
mednarodnem okolju prepoznana blagovna znamka. V prvi vrsti pa je zdaj čas, da na Pohorje
vrnemo predvsem ljudi, ki bodo na Pohorju želeli živeti, delati in ustvarjati.

Odnosi z javnostmi
MO Maribor
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