
V katero smer gre destinacija Rogla-Pohorje v naslednjih letih? 

 

Izhodišča  

 

Termin destinacija Rogla-Pohorje obstaja že nekaj let. Organizirano povezovanje  

ponudnikov in ponudbe ter prepoznavanje obiskovalcev destinacije kot celote vseh 

štirih občin, pa v tem času še ni zaživelo.   

Skupna spletna stran, brošure in znamka Rogla-Pohorje so nastali v kontekstu 

dokumenta: Program celovitega managementa turistične destinacije »Pohorje-Rogla, 

Terme Zreče, Dravinjska dolina«, 2005-2007 z blagovno znamko »Rogla« - 

Marketinška strategija razvoja turizma na območju turistične destinacije »Rogla«, ki je 

nastal leta 2005 in bil posodobljen leta 2008. Aktivnosti na področju turizma pa so 

občine vodile same. 

V septembru 2015 smo z župani vseh štirih občin prvič skupaj sedli za mizo na Občini 

Zreče in razglabljali o možnostih povezanega razvoja turistične ponudbe v destinaciji 

Rogla-Pohorje in njenega skupnega trženja. Tako je nastal dogovor o oblikovanju 

projektnih aktivnosti in posledično dokumentov razvoja in trženja turizma v vsaki od 

štirih občin (Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje in Oplotnica) ter na destinaciji kot celoti 

(Slika 1). 

 

Slika 1: Predstavitev ideje razvoja in trženja turizma v destinaciji 

 

 

Nastal je model izvajanja projekta (Slika 2), ki temelji na treh korakih, in sicer 

oblikovanje: (i) posnetka stanja ponudbe in trženja turizma; (ii) vizije in strateških ciljev 

na področju razvoja in trženja turizma; ter (iii) operativnih ciljev in aktivnosti - v vsaki 

od štirih občin destinacije Rogla-Pohorje (4 DSO) in plenarno na območju destinacije 

kot celote (PSDRP). V ta namen je bila oblikovana Projektna skupina destinacije 

Rogla-Pohorje (PSDRP). Vanjo so povezani predstavniki vseh štirih občin, ki 



soodločajo in organizirajo aktivnosti na destinacijskem nivoju. Na lokalnem nivoju - 

nivoju občine Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje in Oplotnica, so bile oblikovane 

Projektne skupine (PSOZ, PSOSK, PSOV, PSOO), ki tesno sodelujejo s 

koordinatorico in soodločajo ter organizirajo aktivnosti v posamezni občini. Znotraj 

vsake občine so nastale tudi Delovne skupine (DSOZ, DSOSK, DSOV, DSOO), ki 

skrbijo za prenos idej »od spodaj navzgor«, ki se srečajo s tistimi, ki jih peljejo PS »od 

zgoraj navzdol«. Za vsako občino nastaja unikaten model razvoja in trženja ponudbe 

turizma, ki sledi posnetku stanja in želeni podobi vizije v letu 2021, prav tako tudi za 

destinacijo Rogla-Pohorje, kot celoto. Vzporedno z nastajanjem dokumentov se 

odvijajo aktivnosti, ki se nanašajo na specializirane delovne skupine (SDS) na nivoju 

vsake občine (npr. SDS turističnih ponudnikov in društev) ali destinacije kot celote 

(SDS za usposabljanje vodnikov, za nadgradnjo KTZ Okusi Rogle idr.). Tako je v 

projekt in nastajanje dokumentov vključenih med 20 do 30 občanov vsake od štirih 

občin.   

 

Slika 2: Model izvajanja projekta na destinacijski ravni Rogla-Pohorje 

 
 

Aktivnosti projekta razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje za 

oblikovanje dokumentov bodo trajala do septembra oz. oktobra 2016, ko bodo 

javnosti predstavljeni dokumenti na nivoju občin oz. destinacije (Slika 3).  

 

  



Slika 3: Časovnica aktivnosti projekta razvoja in trženja turizma v DRP 

 
 

Posnetek stanja in Analiza PSPN 

 

Na nivoju občin so v sklopu aktivnosti koordinatorice s Projektnimi skupinami nastali 

posnetki stanja ponudbe. V sodelovanju z Delovnimi skupinami so bile prepoznane 

prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti vsake od štirih občin. 

 

Za občino Zreče so elementi Analize PSPN za področje turizma in z njim povezanimi 

dejavnostmi predstavljeni v Tabelah 1-4. 

 

Tabela 1: Prednosti turizma v občini Zreče (Analiza PSPN) 

Prednosti turizma v občini Zreče 
1A 1 Ugodna in zdrava klima v vseh letnih časih, termalna voda in šota, neonesnaženo 

okolje in mir - razvit zdraviliški turizem. (10) 

7A 1 Kakovostna gastronomija z lokalnim poreklom in znamko Okusi Rogle ter raznolikimi 
majhnimi  ponudniki na področju prehrane in rokodelstva. (10) 

18A 3 Gostoljubnost in prijaznost domačinov in zaposlenih. (9) 

13A 4 Urejeno in negovano okolje v mestu in na podeželju ter relativno urejena infrastruktura 
– vstop v zeleno shemo slovenskega turizma (green destination) in visoka mera 
varnosti. (6) 

4A 5 Razvita ponudba term in smučišča z uveljavljeno tržno znamko ter mreža malih 
ponudnikov turizma na podeželju – turistične in izletniške kmetije. (5) 

2A 5 Ugoden geografski položaj, lahka dostopnost, naravni viri in znamenitosti ter športno-
rekreacijska infrastruktura – razvite možnosti za šport in rekreacijo skozi vse leto. (5) 

3A 7 Kulturna in zgodovinska dediščina, objekti sakralne dediščine in številna društva, ki 
obujajo dediščino skozi prepoznane prireditve v občini in njenem zaledju – razvite 
možnosti za kulturni turizem. (4) 

15A 8 Pripravljenost ljudi na sodelovanje in razvita društvena dejavnost. (3) 

16A 8 Bogastvo gozdov, lesa in nabiranja gozdnih sadežev. (3) 

11A 8 Delujoče mešane kmetije z osnovno in dopolnilno dejavnostjo. (3) 



6A 11 Prepoznavnost Rogle po večjih evropskih smučarskih tekmovanjih (tek na smučeh, 
deskanje na snegu) ter Rogle in Zreč po organiziranju priprav prepoznanih športnih 
ekip in reprezentanc (npr. nogomet, rokomet, košarka,  idr.). (1) 

8A 11 Razvita raznolika ponudba prenočitvenih zmogljivosti v hotelih, gostiščih, na turističnih 
kmetijah in v zasebnih apartmajih/sobah. (1) 

12A 11 Izkušnje kmetij na področju pridelave mesa in mleka ter sadja in predelave mesa in 
sadja. (1) 

14A 11 Posluh lokalne skupnosti za razvoj območja – programiran razvoj infrastrukture lokalne 
skupnosti, skrb za dediščino, okolje, gospodarski in socialni razvoj.(1) 

5A  Veliko turistično podjetje, ki omogoča razvoj ostale ponudbe. 

9A  Prepoznavnost tržne znamke Rogla Pohorje kot turistične destinacije s ponudbo skozi 
vse leto.  

10A  Rastoče zanimanje za ekološko kmetovanje. 

17A  Delujoča folklorna društva in pevski zbori, ki prikazujejo živo dediščino. 

19A  Občina prijazna invalidom in občina prijazna planetu Zemlja. 

20A  Označene kolesarske in pohodniške poti. 

21A  Odličen turistični vodnik omogoča gostom, da sami raziskujejo okolico. 

 

 

 

Tabela 2: Slabosti turizma v občini Zreče (Analiza PSPN) 

Slabosti turizma v občini Zreče 

7B 1 Zreče nimajo osrednjega trga – starega dela mesta. (5) 

12B 1 Ugašanje kolektivne tržne znamke Okusi Rogle in njeno nezadostno trženje. (5) 

18B 3 Težavno prilaganje zahtevni in zapleteni zakonodaji in upravno-administrativnim 
zahtevam pri izvajanju dejavnosti. (4) 

3B 3 Nezadostna prepoznavnost turističnih produktov in njihovo nezadostno ciljno 
nagovarjanje skupin turistov.(4) 

30B 3 Nizka potrošnja lokalnega lesa v gradnji in za sekance (prihajajo iz drugih občin in 
držav), nizka izkoriščenost malih lokalnih žag. (4) 

23B 3 Nezadostno sodelovanje velikega ponudnika z malimi (npr. težave s pridobivanjem 
popustov in cena za smučarske vozovnice ter ponujanje izletov oz. posameznih 
storitev za hotelske goste v destinaciji, lokalna dobaviteljska veriga). (4) 

24B 7 Neinovativne vsebine in premajhne kapacitete kopališkega dela - ni zaprtih bazenskih 
kapacitet. (3) 

1B 7 Nezadostno definirana razvojna in trženjska usmeritev turizma v občini – manko 
enotnega upravljanja destinacije. (3) 

2B 7 Nezadostna prepoznavnost tržne znamke Rogla Pohorje – nesistematična gradnja 
znamke in šibka promocija celovite ponudbe Dravinjske doline in Pohorja (neprisotnost 
na specializiranih sejmih). (3) 

4B 10 Pomanjkljiva izobrazba oz. znanja manjših nosilcev turistične ponudbe, še predvsem s 
področja marketinga in mednarodnih jezikov. (2) 

5B 10 Šibko sodelovanje ponudnikov na območju destinacije in slaba prilagojenost ponudbe 
storitev individualnemu povpraševanju – personalizacija ponudbe. (2) 

6B 10 Umeščenost Term Zreče v bližino stanovanjskega naselja. (2) 

27B 10 Manko adrenalinskih kapacitet (enoslednice, Bike park – prekratke proge). (2) 

8B 10 Razvojna odvisnost od uspešnosti velikih gospodarskih subjektov in enega velikega 
turističnega ponudnika. (2) 

11B 10 Nerazvite medsebojne povezave in sodelovanje pridelovalcev, predelovalcev in 
prodajalcev. (2) 

13B 16 Majhna/nezadostna investicijska sposobnost kmetov in kmetijskih gospodarstev. (1) 

19B 16 Manko ponudbe trgovin s spominom na lokalno okolje - lokalnih izdelkov. (1) 

25B 16 Unior d.d. povzroča hrup in onesnažuje okolje. (1) 

28B 16 Manko samozavesti – negativne misli, čeprav smo uspešni, zakaj se ne znamo tudi 
pohvaliti (11 mesto med občinami na slovenskem območju). (1) 

29B 16 Premalo lokalnih ponudb in nizka samooskrba destinacije. (1) 



35B 16 Ni odpiralnega časa manjših ponudnikov (Skomarska hiša idr.), ki omogočajo doživetja 
tudi samo dvema ali petim gostom – kritična masa gostov. (1) 

9B  Malo možnosti za zabavo in nizko vrednotenje etnografskih in etnoloških posebnosti 
območja.  

10B  Majhne in razdrobljene kmetije ter neregistrirane dopolnilne dejavnosti. 

14B  Pomanjkanje kvalitetnih virov financiranja.  

15B  Premalo razvita podjetniška miselnost in pripravljenost na tveganje ter šibka 
angažiranost podjetniškega sektorja v turistični razvoj. 

16B  Negativni vplivi širjenja apartmajev in počitniških hišic ter slaba izkoriščenost teh 
kapacitet v in izven turistične sezone. 

17B  Slabše povpraševanje turistov zaradi zelene zime. 

20B  Manko dolgoročne strategije v razvoj turistične dejavnosti malih ponudnikov - turizem 
kot dopolnilna dejavnost osnovni pridobitni dejavnosti – samo kot dopolnitev 
družinskemu proračunu. 

21B  Neurejen dostop do manj poznanih turističnih točk (npr. do gradov, Pavlakove jame), ki 
so lahko zanimive za ogled. 

22B  Nedoslednost ponudnikov, da ko se odločijo za določeno usmeritev vztrajajo in 
nadgrajujejo zgodbo – v turizmu gradimo zgodbo korak po korak.  

26B  Manko ponudb za mladinski turizem – youth hostel - naložba v prihodnost. 

31B  Neurejeno nabiranje gozdnih sadežev (šibka kultura nabiranja) – ni naravovarstvenega 
nadzora ter sistema parkiranja.  

32B  Vidimo napake drugih, svojih pa ne – pripravljenost za brezpogojno sodelovanje. 

33B  Manka mreženje malih ponudnikov – (zadruga s petimi ponudniki, 2 meseca 
registrirani, vsi čakajo ali bodo uspešni ali ne). 

34B  Manko ponudbe programov za organizirane izlete – vsak lahko prodaja destinacijo – 
neučinkovito sodelovanje ponudnikov s TIC-em. 

 

 

Tabela 3: Priložnosti turizma v občini Zreče (Analiza PSPN) 

Priložnosti turizma v občini Zreče 

2C 1 Sistematičen razvoj celovite destinacije na področjih velneškega (planinska klima, 
termalna voda in šota, zdrav način življenja), športnega in rekreacijske-ga, 
zdravstvenega (kakovostne storitve na področju rehabilitacije), gastronom-skega, 
poslovnega,  izobraževalnega, eko turizma, okoljske vzgoje idr. – trend v turizmu. (7) 

9C 2 Raba naravnih in kmetijskih danosti (gozdarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, 
zelenjadarstvo) za večja vlaganja v kmetovanje (tudi ekološko) in pridelavo pridelkov 
ter proizvodnjo zdrave hrane – trend zelenega, bio, okolju prijaznega razmišljanja in 
življenja. (5) 

20C 3 Nadgradnja ponudbe celovitih doživetij Skomarja - . Program odprtih vrat vsaj en dan v 
tednu med prazniki in čez vikend (v soboto dežurstvo Skomarska hiša) ter zagotoviti 
gostinsko ponudbo in prodajo lokalnih izdelkov (sanitarije v šoli) - TD Skomarje bi lahko 
organiziralo celovito ponudbo z zabavnim in kulinaričnim programom (Jurij Vodovnik, 
folklora, ljudski pevci, kulinarika). (4) 

1C 4 Nadgradnja znamke destinacije in učinkovito ciljno trženje na strateškem 
(destinacijskem) in operativnem (produktnem) nivoju. (3) 

15C 4 Ozaveščanje o kakovosti in spodbujanje lokalnega prebivalstva in turističnih 
ponudnikov k nakupu lokalno pridelane hrane. (3) 

11C 4 Vzpostavljanje podjetniškega pristopa upravljanja in skrbništva KTZ Okusi Rogle in 
vzpostavitev učinkovitega sistema trženja ter prodajnih mest. (3) 

18C 4 Tesnejše povezovanje pri pripravi in izvajanju programov in projektov med različnimi 
nosilci in partnerji iz javnega in privatnega sektorja v občini in destinaciji  – vloga LTO 
Zreče, GIZ. (3) 

23C 4 Povezava s Šolskim centrom za dežurstvo dijakov v turističnih objektih – muzeji, TIC, 
idr. – voden ogled ob določenem času v tem dnevu tedna (vsaj dva ali tri termine). (3) 



10C 9 Uvajanje spodbud za razvoj malega gospodarstva - razvoj in registracija dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah (predelava pridelkov, biomasa, itd.) in drugih predelovalcev za 
doseganje kritične mase lokalne ponudbe - samooskrbnost. (2) 

12C 9 Spodbujanje povezovanja kmetij idr. ponudnikov k večji pridelavi in s tem doseganju 
kritične mase ponudbe pod destinacijsko KTZ Okusi Rogle. (2) 

13C 9 Spodbujanje trženja doma pridelane hrane in izdelkov tradicionalne obrti v lastnih 
trgovinicah ter prodaje izdelkov skozi storitve – višja lokalno dodana vrednost: prikaz 
pridelave in proizvodnje, delavnice - kulinarične, rokodelske, za zdrav način življenja  
idr. in degustacije.  (2) 

17C 9 Mreženje - povezovanje na vseh področjih (kmetijstvo, podjetništvo, turizem, itd.) in 
smereh horizontalno in vertikalno.(2) 

19C 13 Nadgradnja in razvijanje novih turističnih infrastrukturnih objektov za zabavo in 
izobraževanje ter tematskih poti in ponudbe ob njih. (1) 

3C 13 Organiziranje večjih evropskih in svetovnih smučarskih idr. tekmovanj. (1) 

6C 13 Odzivnost ponudbe na svetovne trende v turizmu – številnejša krajša potovanja z 
maksimalno personalizirano doživljajsko noto za turiste iz urbanega okolja na področju 
aktivnih idr. počitnic na podeželju; izpostavljanje pomena »okolju prijazne destinacije – 
zelenega turizma«; odzivnost na povpraševanje oddaljenih trgov po celovitih doživetjih; 
ipd.(1) 

8C 13 Razumevanje in promocija območja Natura 2000 kot posebno kakovostnega območja, 
ki zagotavlja višjo kakovost bivanja. (1) 

21C 13 Večje vključevanje objektov sakralne dediščine v turistično ponudbo. (1) 

22C 13 Nadgradnja signalizacije in označevanja poti (kolesarskih, pohodnih idr.) (1)  

25C 13 Vključevanje ekološkega kotička v ponudbo zajtrka hotelskim gostom. (1) 

-4C  Organiziranje priprav prepoznanih športnih ekip in reprezentanc na Rogli in  v Zrečah.  

5C  Povezovanje z namenom doseganja sinergičnih učinkov v turizmu znotraj ožje in širše 
destinacije, Slovenije in preko njenih meja - izvajanje skupnih razvojnih projektov. 

7C  Trend aktivnega in edukativnega preživljanja počitnic – specializirana ponudba 
naravovarstvenih in okoljskih zgodb za tržne niše skozi vse leto. 

14C  Spodbujanje odpiranja vrat kmetij / rokodelstev - po določenem urniku, tudi med 
tednom in prodaja v mreži prodajnih mest po destinaciji.  

16C  Razvoj turizma v povezavi s kmetijstvom (pohodništvo, kolesarjenje, konjereja, ogled 
aktivnosti na kmetijah ipd.)  

24C  Celodnevni izleti za goste na kmetijah in hotelih v določenem dnevu tedna v sezoni.  

26C  Vzpostavitev sistema in trženja kolesarskih daljinskih poti (Eurovelo),  enoslednic in 
vzpostavitev sodobnih orodij komuniciranja in orientiranja v območju (GPS).  

27C  Geochaching – vzpostavitev mreže skritih zakladov. 

28C  Vzpostavitev mreže kampov in ponudb prijaznih za motoriste. 

29C  Vzpostavitev kampa in postajališča za avtodome (Camping surfing – brezplačno 
parkiranje za omejen čas parkiranja). 

30C  Vzpostavitev ponudbe okrog Zreškega jezera. 

31C  Nadgradnja kulinaričnih poti in oblikovanje kulinaričnih programov. 

 

 

Tabela 4: Nevarnosti turizma v občini Zreče (Analiza PSPN) 

Nevarnosti turizma v občini Zreče 
2D 1 Šibko povezovanje na področju turizma in z njim povezanih dejavnosti. (11)  

9D 1 Opuščanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi zahtevne zakonodaje (davčne 
blagajne, zahtevni postopki sledljivosti – inšpekcijska služba idr.) (11)  

8D 3 Opuščanje kmetij in zaraščanje krajine. (6) 

4D 4 Pomanjkanje kakovostne delovne sile v turizmu. (5) 

13D 5 Odvisnost turizma od velikih gospodarskih subjektov – lastništvo velikih podjetij. (3) 

15D 6 Manko sredstev za ureditev celotne komunalne infrastrukture (ceste, signalizacija, 
čistilna naprava, širokopasovni internet idr.). (2) 

17D 6 Nesposobnost zadovoljevanja pričakovanj – storitev za ekološke goste. (2) 

18D 6 Vzpostavljanje dobaviteljske verige ekoloških izdelkov. (2) 



1D 9 Zelene zime in druge vremenske  ter ekološke nevarnosti. (1) 

3D 9 Masovnost turizma – dnevnih obiskovalcev in turistov - nevarnost neustrezne 
obremenitve prostora. (1) 

6D 9 Odliv mladih in izobraženih kadrov – beg možganov. (1) 

7D 9 Pomanjkanje ustreznih finančnih sredstev za podporo razvojnim nalogam občine in 
zasebnih ponudnikov. (1) 

11D 9 Premajhno sodelovanje med podpornimi in razvojnimi institucijami. (1) 

14D 9 Zapiranje državnih mej in kriza z begunci. (1) 

16D 9 Recesija in socialni turizem ne zagotavljata kritične mase turistov ter potrošnje izven 
penziona – ni kupne moči. (1) 

5D  Zasičenost prebivalcev s turizmom in turističnim obiskom. 

10D  Premajhen odziv oziroma zainteresiranost investitorjev za nove naložbe. 

12D  Neupoštevanje posebnosti območja pri izvajanju razvojnih ukrepov regionalne politike. 

 

 

Za občino Slovenske Konjice so elementi Analize PSPN za področje turizma in z njim 

povezanimi dejavnostmi predstavljeni v Tabelah 5-8. 

 

Tabela 5: Prednosti turizma v občini Slovenske Konjice (Analiza PSPN) 

Prednosti turizma v občini Slovenske Konjice 
A6 1 Pestra in privlačna kulturna dediščina in naravne znamenitosti (Dolina sv. Janeza 

z Žičko kartuzijo – leta 2015 850 let prihoda kartuzijanov v Žiče; 870 let starega 
konjiškega trga s Cerkvijo sv. Jurija; Dvorec Trebnik; Konjiška Gora in Stari grad 
(omenjen 1234 kot Castrum Gunnuvitz, opuščen v 18. stol.); vinorodne Škalce in Zlati 
grič s kletjo in golf igriščem ter Vinogradniškim dvorcem ter Podpohorska vinsko-
turistična cesta (PVTC 17); Dravinjska dolina in reka Dravinja) ter  znane osebnosti – 
Kartuzijani, gospodje Tattenbachi in Windischgraetzi, Adelma von del Vay, Ivan Minatti, 
družina Rudolf idr. - omogočajo razvoj kulturnega in doživljajskega turizma. (24)  

A1 2 Dobra geostrateška lega Slovenskih Konjic (3 krat 100 km – Zagreb, Gradec in 
Ljubljana)), ugodna klima skozi vse leto in odlična prometna dostopnost (skozi 
mesto teče regionalna cesta Ljubljana – Maribor, v neposredni bližini je vstopna 
postaja na avtocesto), letališče Slovenske Konjice. (17) 

A9 3 Naravne danosti za športne aktivnosti (pohodništvo, kolesarjenje, golf ipd.), veliko 
športnih društev, športni objekti (ŠRC Dobrava: bazen, atletska steza, nogometno 
igrišče; ŠRC Park Slovenske Konjice: košarkarska igrišča, tenis igrišča, hokejsko 
igrišče; Športna dvorana Slovenske Konjice; Atletski park pri OŠ Ob Dravinji; Bazen v 
Zbelovem; golf igrišče in vadbišče v Slovenskih Konjicah;  Športno letališče Senožet; 
športna igrišča v krajevnih skupnostih idr.); športne prireditve (Evropsko prvenstvo v 
motokrosu, Mednarodni košarkarski turnir, Tekmovanje v letenju motornih pilotov, golf 
turnirji, Konjiški maraton, Navtična regata na Rogli (Nautic Club Rogla)), visoka 
stopnja športne dejavnosti (400 aktivnih športnikov in okoli 1850 rekreativcev) ter 
dobri dosežki športnikov (plesne šole, borilne veščine, tenis idr.) - omogočajo razvoj 
športnega turizma v občini in destinaciji. (8) 

A7 4 Potenciali za raznolikost v turizmu (Konjiška gora; vinogradništvo; golf; dvorec 
Trebnik; Vinogradniški dvorec; staro mestno jedro SK in Cerkev sv. Jurija; najstarejši 
kartuzijanski samostan na Slovenskem Žička kartuzija in najstarejša še delujoča 
gostilna na slovenskem Gastuž; muzejske zbirke: gasilstvo, Zrno, predmetov 
avstroogrskega obdobja, Hiša dediščine Mlače, Pustova hiša, Kokotčeva hiša; galerije: 
Mestna galerija Riemer; mlin in žaga Bezenšek idr.). (7) 

A17 5 Razvita ponudba term in smučišča v neposredni bližini z uveljavljeno tržno znamko 
ter mreža malih ponudnikov turizma na podeželju – turistične in izletniške kmetije, 
domače obrti ter znamenitosti: staro mestno jedro, Žička Kartuzija, vinska klet Zlati grič, 
igrišče za golf, KSEVT, številni objekti sakralne dediščine, dr. v destinaciji Rogla 
Pohorje – potenciali za stacionarni turizem. (6) 

A2 6 Pestrost in privlačnost ter neokrnjenost naravnega okolja z biotsko raznolikostjo 
(Žički grobeljnik, Hrastov gozd, Mokrišče Petelinjek, Poharčeva smreka) in veliko 
gozdnatostjo, vrednote narave, zavarovana območja, tematske poti (Zmajčkova GUP, 



VUP Prežigal, NUP Petelinjek) in prelepi pogledi na vinorodne Škalce in Žičko Gorco – 
možnosti za razvoj zelenega in ekološkega turizma. (5) 

A16 6 Pristna lokalna ponudba (Gostilna Gastuž – Gostilna Slovenija, vključenost v teden 
restavracij), dobro urejeno naravno okolje in prijazni ljudje, naklonjeni turizmu, 
zagotavljajo gostoljubno in varno destinacijo. (5) 

A3 8 Kakovost in urejenost bivalnega okolja (devet priznanj najlepšega izletniškega 
mesta v Sloveniji in dve zlati medalji evropskega tekmovanja Entente Florale Europe 
1998, 2014 ter bron za vas Žiče leta 1998) in relativno dobra komunalna opremljenost 
in dostopnost v mestu in večjih naseljih. (2) 

A10 8 Bogata in raznovrstna kulturno-turistična društvena dejavnost in sodelovanje 
društev pri organizaciji najrazličnejših prireditev z javnimi zavodi in drugimi 
organizatorji (koncerti, razstave, dramsko-gledališki nastopi, literarnopesniški večeri,…) 
kar kaže na aktivno prostovoljstvo - omogočene pestre aktivnosti za občane in 
naključne obiskovalce skozi vse leto. (2) 

A13 8 Možnost vodenega ali samostojnega odkrivanja Žičke kartuzije z avdio vodniki v 
petih jezikovnih različicah. (2) 

A21 8 Odlična vina in programi degustacij podjetja Zlati Grič in drugih vinogradnikov – 
omogočajo razvoj vinske destinacije. (2) 

A41 8 Neposredna bližina turističnih točk za pohodništvo in vodene oglede. (2) 

A4 13 Dobra obdelanost kmetijskih površin (vinogradništvo, sadjarstvo, vrtnarstvo, 
zeliščarstvo) ter razvite osnovne dejavnosti na kmetijah, še predvsem živinoreja. (1) 

A24 13 Izkušnje na področju pridelave in interes na področju predelave mesa (vaška 
klavnica), mleka (mlečni izdelki), sadja (žganjekuhe, sušenje, marmelade) ter grozdja 
(vino, sok) in medu. (1) 

A25 13 Usposobljene službe za prijave na različne razpise, ki so strateško usmerjeni v 
razvoj podeželja, ohranjanje okolja in podeželske krajine ter razvoj infrastrukture, 
kratke oskrbne verige, izkoriščanje naravnih virov, energetske neodvisnosti ipd. (1) 

A27 13 TIC Slovenske Konjice z dvema izpostava, in sicer v Konjicah in v Žički kartuziji 
informira obiskovalce, povezuje ponudnike, organizira in sodeluje pri organizaciji 
prireditev in oblikuje celovite programe izletov ter usposablja lokalne vodnike za 
doživljajska vodenja. (1) 

A28 13 Prepoznavnost tržne znamke Rogla Pohorje kot turistične destinacije s ponudbo 
skozi vse leto. (1) 

A29 13 Posluh lokalne skupnosti za razvoj območja – programirani razvoj infrastrukture 
lokalne skupnosti, skrb za dediščino, okolje, gospodarski in socialni razvoj. (1) 

A34 13 Revitalizacija stavbne dediščine z dopadljivimi zgodbami (Žička kartuzija – 
lončarstvo, peninska klet, razstave, Mestna galerija Riemer – razstave, prireditve ipd.),. 
(1) 

A5  Nekaj razvitih in registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji – vinogradništvo, 
turizem na kmetiji (IK Krošl, Kraberk; IK Lopan, Loče; TK Marguč, Draža vas; Gačnikov 
hram, Klokočovnik, Loče), (npr. Vinogradništvo, žganjekuha in pletarstvo Kalšek-
Podkrajšek).   

A8  Tradicija obrti, prevozništva - furmanstva  in industrije, raznolike gospodarske 
družbe ter samostojni podjetniki, kvalificirana delovna sila – omogočajo razvoj 
edukativnega in poslovnega turizma. 

A11  V Slovenskih Konjicah deluje 8 turističnih društev: TD Špitalič, TD Mlače, TD Žička 
Gorca, TD Slovenske Konjice, TD Studenec, TD Stolpnik, Jurijeva konjenica, KTD 
Klokočovnik, ki skrbijo za organizacijo različnih prireditev, predstavljajo in skrbijo za 
urejenost turističnih točk (npr. Hiša dediščine Mlače, Žički grobeljnik idr.).   

A12  Usposobljeni turistični vodniki in več kot 240 izpeljanih vodenih izletov v letu 2015. 

A14  Velika vpetost izobraževalnih institucij za formalno in neformalno - vseživljenjsko 
izobraževanje in usposabljanje – ustrezni razpoložljivi prostori za izobraževanje. 

A15  Dobra socialna oskrba občanov in dobri pogoji za dostopni turizem (Občina 
Slovenske Konjice po meri invalidov). 

A18  Prepoznani ljudski običaji in prazniki (Velikonočni sejem, Frančiškov sejem, 
Jurjevanje, kresovanja, naznanitev trgatev, martinovanje, Kmečki praznik v Ločah ipd.) 
omogočajo raznolike dogodke in prireditve.  



A19  Še žive zanimive zgodbe Slovenskih Konjic (zmaj in Konjiška gora, Legendi o 
nastanku Žičke kartuzije, Legenda o Gospodični ipd. – »Legende in pripovedi na 
Konjiškem«,avtor  Jure Zdovc st.) so lahko izhodišča raznolikih doživetij. 

A20  Kakovostna ponudba gostinskih prehrambenih obratov priča o tradicionalni in 
sofisticirani kulinariki območja (Gostilna Grič, Gostilna Gastuž, Gostilna Ob železnici, 
Gostišče Ulipi, Gostišče Fink in dvorana Konjičanka, Restavracija Tepanje, Picerija in 
gostilna Kralj, Picerija Stari trg, idr.).  

A22  Rastoče zanimanje za sonaravno kmetovanje omogoča bogato ponudbo na 
področju zeliščarstva, sadjarstva, vinogradništva, poljedelstva in živinoreje ter ekološko 
kmetovanje. 

A23  Interes kmetij po pridelavi kritične mase pridelkov za kratke lokalne oskrbne 
verige v občini in destinaciji (javne ustanove, prebivalstvo, gostinstvo). 

A26  Razvita raznolika ponudba prenočitvenih zmogljivosti v destinaciji Rogla Pohorje 
-  hoteli, turistične kmetije, zasebni/e apartmaji/sobe v Zrečah in na Rogli.  

A30  Prepoznani rokodelci - Pletarstvo Kalšek, Žiče in Čebelarstvo Žvikart, Slovenske 
Konjice ter Lončarstvo Rok Komel v Žički kartuziji. 

A31  Prepoznani ponudniki zelišč: Zelišča iz Žičke kartuzije, Eko zeliščni vrt Ema, Zeliščni 
vrt Majnika in Dvorec Trebnik - zeliščna galerija in Zeliščni vrt Trebnik in ekološka 
kozmetika. 

A32  Žička kartuzija in Vinogradniški dvorec kot destinaciji za poroke. 

A33  Obstoj medijske hiše: Novice - Radio Rogla v občini. 

A35  Šolski center Slovenske Konjice – Zreče. 

A36  Monografije in publikacije, ki izidejo ob vseh pomembnih jubilejih – oddelek 
domoznanstva v Splošni knjižnici Slovenske Konjice. 

A37  Kompetentnost Mladinskega centra pri prijavi in izvajanju projektov na 
mednarodne razpise. 

A38  Adelma – ezoterika kot prednost. 

A39  Konj v grbu Slovenskih Konjic in konjeništvo. 

A40  Industrijska dediščina (Usnjarstvo – Konus in kovaštvo v Zrečah) – potencial za 
industrijski turizem. 

A42  Velik interes za raziskovanje korenin Slovenskih Konjic – patriotizem. 

 

 

Tabela 6: Slabosti turizma v občini Slovenske Konjice (Analiza PSPN) 

Slabosti turizma v občini Slovenske Konjice 

B6 
 

1 Premajhna razpoložljivost in raznolikost vrst nastanitvenih kapacitet (Gostišče 
Ulipi, Penzion Kračun, Gostišče pod Orehi, Gostišče Fink, Gostišče Wiking, TK 
Marguč; ni hotela in mladinskega hotela ) ter malo majhnih turističnih ponudnikov 
oz. turističnih kmetij, zaprt hotel Dravinja ter prazen obnovljen Dvorec Trebnik z 
možnostjo nastanitvenih kapacitet. (20) 

B3 2 Neizkoriščen potencial turistične ponudbe – neizkoriščene naravne vrednote in 
premalo izkoriščena kulturna dediščina za razvoj turizma, malo možnosti za zabavo v 
destinaciji. (10) 

B2 3 Premalo definirana razvojna in trženjska usmeritev turizma v občini – manko 
enotnega upravljanja destinacije Rogla Pohorje. (9) 

B1 4 Šibko sodelovanje turističnih in drugih ponudnikov v občini in na območju destinacije 
in šibka prilagojenost ponudbe storitev individualnemu povpraševanju – 
personalizacija ponudbe. (7) 

B4 4 Manko povezanega in celovitega trženja turistične in z njo povezane ponudbe. (7) 

B12 4 Prazne stavbe v starem mestnem jedru in skromna raznovrstnost ponudbe. (7) 

B30 7 Občina nima pripravljene strategije razvoja turizma. (5) 

B33 8 Stavba TIC-a je v slabem stanju – potrebna obnove, kakor tudi ves promocijski 
material pod CGP (sveže promocijsko gradivo na več točkah – manko info točk). (4) 

B9 9 Razpršenost in nepovezanost turističnih ponudnikov in ponudbe, slaba 
medinstitucionalna komunikacija in pomanjkanje sinergije med gospodarskimi subjekti. 
(3) 



B10 9 Pomanjkljiva izobrazba in veščine nosilcev ponudbe (predvsem s področja mar-
ketinga, mednarodnih jezikov, veščin in spretnosti v turizmu, gostinstvu in kmetijstvu). 
(3)  

B19 9 Nerazvita podjetniška miselnost in nepripravljenost na tveganje ter šibka 
angažiranost podjetniškega sektorja v turistični razvoj. (3) 

B40 9 Ni butičnih trgovinic z ekološko prehrano (zaprta Trgovinica z moje dežele), 
kakovostnih slaščičarn in kavarn, sofisticirane malice in neprilagojen odpiralni čas 
kulinaričnih ponudnikov. (3) 

B17 13 Pomanjkanje virov financiranja (ni razpisov, zmanjšan proračun, manjša sponzorska 
sredstva in donacije). (2) 

B43 13 Ni vzpostavljenega sistema predstavitev regionalnih vinsko-kulinaričnih zgodb 
Štajerske (ozaveščanje mladih – Mladinski center, neodzivnost ponudnikov za skupno 
nastopanje, slabo ponujanje sosednjih ponudnikov) – STO, ZT Maribor, Zlati grič, 
manjka vinsko-kulinarično popotovanje po Škalcah, Vinska podpohorska cesta se ne 
odziva – ni prepoznavnosti vinsko-kulinaričnih zgodb. (2) 

B7 15 Še vedno ne dovolj prepoznavna identiteta Slovenskih Konjic, turistične ponudbe 
in nezadostno ciljno nagovarjanje skupin turistov – malo in nepovezana vlaganja v 
promocijo in izobraževanje ponudnikov na področju turizma. (1) 

B13  15 Majhne in razdrobljene kmetije – male posesti, neregistrirane dopolnilne 
dejavnosti ter slaba osveščenost kmetijskih pri- in predelovalcev - posledično 
opuščanje manjših kmetij. (1) 

B20 15 Večina gostinskih ponudnikov ne izpostavlja tipičnih jedi kot prepoznavnih jedi 
območja. (1) 

B23 15 Manko integralnih turističnih produktov - celovitih doživljajskih zgodb za določene 
ciljne skupine v destinaciji. (1) 

B24 15 Nepovezanost s turistično informativnimi centri v sosednjih občinah. (1) 

B31 15 Premalo vključevanja konjeništva v prepoznavnost kraja (konj je v grbu; Konjice 
izhajajo iz besede Konj, Konjice – postajališče za konje na rimski cesti, Jurjevanje je 
osrednji tradicionalni dogodek). (1) 

B5  Skromen obisk stacionarnih turistov in premalo zanimanja za kraj s strani 
ponudnikov  in povpraševalcev - posrednikov.  

B8  Pomanjkanje podjetniške iniciative na podeželju – majhno število malih in srednjih 
podjetij ter šibka inovativnost in kreativnost na področju turizma. 

B11  Pomanjkljiva komunalna in cestna infrastruktura potrebna za razvoj turizma v 
določenih naseljih - slabe lokalne ceste, pomanjkanje parkirišč in postajališč za 
avtodome, kolesarskih poti ter orientacijske in turistično-informativne signalizacije.   

B14   Odliv - manko visokokvalificiranih kadrov. 

B15  Pomanjkanje raznolike turistične infrastrukture. 

B16  Šibko povezovanje društev za skupne prireditve oz. celovito ponudbo ter omejena 
sredstva za delovanje društev. 

B18  Majhna/nezadostna investicijska sposobnost kmetov in kmetijskih gospodarstev ter 
obstoječih in potencialnih turističnih in s turizmom povezanih ponudnikov. 

B21  Šibko povezovanje kmetij za zagotavljanje večje kritične mase kmetijskih pridelkov in 
izdelkov ter trženje (registracija). 

B22  Premalo prepoznana tržna znamka Okusi Rogle in šibka promocija celovite 
ponudbe južnega dela Pohorja. 

B25  Visoki stroški promocije turizma za občino, glede na nizek prihodek iz turistične 
takse in neobstoječih partnerskih dogovorov. 

B26  Relativno slaba obiskanost prireditev iz strani domačinov in obiskovalcev. 

B27  Nekateri objekti kulturne dediščine so še vedno ogroženi in slabo vzdrževani. 

B27  Nezadovoljiva uporaba sodobnih orodij komuniciranja za splošno informiranje 
domačinov in potencialnih turistov. 

B28  Nerazvite medsebojne povezave in sodelovanje predelovalcev in prodajalcev – prazna 
kmečka tržnica (280.000 EUR za tržnico) (stroga zakonodaja – davčne blagajne in 
strošek stojnice ter ozka ponudba - aktivirati 10 kmetij, ki pol leta brezplačno prodajajo, 
da se bo končno splačalo, promocija ponudbe, ni sanitarij in otežen dostop, načrtovati 
s kmeti pridelek januarja). 

B29  Premalo vključevanje mladih v promocijo kraja in občine na področju turizma – 
vzgoja za turizem od vrtca, šole itd. ter manko mentorjev. 



B32  Šibka identificiranost domačinov s sloganom »Slovenske Konjice mesto cvetja in 
vina«. 

B34  Pripadnost krajanov turistični ponudbi – slaba samopromocija. 

B35  Slaba izkoriščenost športnih objektov – golf, zaradi šibkega upravljanja le-teh. 

B36  Slabo nagovarjanje tranzitnih turistov, ki potujejo mimo po avtocesti ali skozi 
Slovenske Konjice oz. so v destinaciji Rogla Pohorje  – ni avtokampa, ni magnetov za 
pritegnit turiste ob cesti od Šentilja do Izvoza Tepanje – ni promocije). 

B37  Mladinski turizem – promocija na Rogli za turiste da bodo letale zatikali za avtomobile 
– ni dejanske poslovne povezanosti med turističnimi ponudniki  - manko poslovnega 
sodelovanja v destinaciji. 

B38  Šibek ekonomski izplen od turizma za majhne ponudnike.  

B39  V prostorskem načrtu, ki se sprejema ni predvidenih lokacij za novo turistično 
infrastrukturo (npr. postajališče za avtodome, občina SK pridružena mreži postajališč 
za avtodome – na lokaciji pri Hoferju). 

B39  Žička Kartuzija – parkirišča in postajališče za avtodome. 

B41  Neobljuden Stari trg – zasebna lastnina hiš – večino stavb v privatni lasti v podobnih 
mestih je občina spodbudila s subvencijami ali različnimi motivatorji, da zaživijo – 
rokodelce na ulice (občinski odlok). 

B42  Prisotne arhitektonske in komunikacijske ovire za osebe s posebnimi potrebami – 
šibka ponudba za dostopni turizem.  

B44  Neizkoriščen bazen v Slovenskih Konjicah in vsa športna infrastruktura, ki je v 
slabem stanju. 

B45  Slab javni prevoz ter manko in neurejene kolesarske poti. 

B46  Ni pozitivne samopodobe občanov in ponosa na tradicionalno. 

B47  Ni enovitega videza kraja – nepovzemanje primerov tujih praks. 

B48  Neprijazna zakonodaja turistične dejavnosti (npr. turistični vodniki; dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji).  

 

 

 

Tabela 7: Priložnosti turizma v občini Slovenske Konjice (Analiza PSPN) 

Priložnosti turizma v občini Slovenske Konjice 

C1 1 Spodbuditi nove inovativne prenočitvene kapacitete: na kmetijah v obliki sob, 
apartmajev, (glamuroznih) kampov, postajališč za avtodome, hotela in mladinskega 
hotela (youth hostel) ter zasebnih apartmajev, kavč za oddajo – odpiranje domov za 
prenočišče in odgovornost ta turistično takso. (13) 

C9 2 Spodbuditi oživljanje starega mestnega jedra - spodbuditi uporabo 
neizkoriščene infrastrukture z aktivnostmi društev in dodatno obdavčiti prazne 
stavbe v mestnem jedru ter nadgraditi prostor za prireditve (nabaviti premični oder in 
jadra za primer slabega vremena). (10) 

C3 3 Sistematično spodbujati razvoj celovite destinacije na prepoznanih potencialnih  
doživetjih območja: kulturnega, rekreacijskega, gastronomskega, izobraževalnega, 
incentive in eko turizma ter okoljske vzgoje. (9) 

C42 4 Spodbuditi mreženje - povezovanje na vseh področjih (kmetijstvo, podjetništvo, 
turizem, itd.) in smereh horizontalno in vertikalno. (5) 

C6 5 Spodbujati sonaravni turizem na temeljih ekološkega kmetovanja, vrtnarstva, 
zeliščarstva, zelenjadarstva, vinarstva idr. in ozaveščati pridelovalce in potrošnike 
o vplivih lokalne pridelave, predelave in potrošnje na okolje. (4) 

C14 5 Spodbujati kakovost v vinogradništvu in vinarstvu ter oblikovanju doživetij med 
vinogradi, v kleti in ob celovitih vinskih zgodbah.(4) 

C17 5 Načrtovati skupen razvoj in trženje turizma v destinaciji Rogla Pohorje – skupni 
programi ter skupno trženje (na strateškem (destinacijskem) in operativnem 
(produktnem) nivoju in promocija pod skupno tržno znamko. (4)  

C56 5 Festival modrega pinota (Sanctum, največji pridelovalci modrega pinota v Sloveniji) 
– vinska promocija z mednarodno udeležbo (Žička kartuzija in Ksevt) (Kartuzijani so 
prinesli modri pinot v SK).  (4) 

C49 9 Izkoristiti status spomenika državnega pomena – Žička kartuzija od leta 2015, 
za pridobivanje sredstev za promocijo in obnovo. (3) 



C55 9 Razstave oz. predstavitve znanih osebnosti postaviti v primerne prostore (npr. 
v dvorec Trebnik zgodbo o Windischgraetzih in Tattenbachih, Adelmo v svojo vilo) – 
stalne razstave. (3) 

C16 11 Spodbuditi povezovanje na občinskem in destinacijskem nivoju na področju 
turizma in z njim povezanih dejavnosti – sodelovanje za oblikovanje celovite ponudbe 
občin in destinacije Rogla Pohorje na temeljih tradicije, kompetenčnih znanj in 
prepoznanih značilnosti posameznih občin. (2) 

C21 11 Spodbujanje trženja doma pridelane hrane in izdelkov tradicionalnih obrti ter 
njihovo vključevanje v turistično ponudbo – prikaz pridelave in proizvodnje, delavnice 
- kulinarične, rokodelske, permakulturne, za zdrav način življenja  idr. in degustacije. 
(2) 

C32 11 Sistematično pridobivati finančne vire za povezane zgodbe v turizmu. (2) 

C47 11 Vzpostaviti večji nabor ponudnikov na kmečki tržnici ter kmetijsko-turistično-
kulturne dogodke z letnim koledarjem. (2) 

C58 11 Konjice - karnevalsko mesto. (2) 

C2 16 Izkoristiti najbolj priljubljene točke v Slovenskih Konjicah in jih povezati v 
celovita doživetja po principu pripovedovanja zgodb  – pristne integralne turistične 
produkte za prepoznane ciljne skupine v »zeleni destinaciji pod Pohorjem«. (1) 

C5 16 Graditi identiteto kraja in ponudbo doživetij na zgodovinskih dejstvih območja 
Slovenskih Konjic - Žička kartuzija, tisočletna trška tradicija Konjic, prisotnost družine 
Windischgraetz idr. (1) 

C11 16 Spodbuditi obnovo Starega gradu in aktivnosti za namene turizma. (1) 

C13 16 Nadgraditi tradicionalne jedi v Konjicah in destinaciji ter jih ponuditi kot 
prepoznavno ponudbo turističnih/izletniških kmetij in gostinskih prehrambenih 
obratov ter spodbuditi kreativnost v ponudbi jedi v za to primernih gostinskih lokalih. 
(1) 

C27 16 Spodbujati občane, da se skozi vseživljenjsko učenje obudi tradicionalna znanja 
in spretnosti in jih vključi v turistično ponudbo. (1) 

C30 16 Spodbujati (socialno) podjetništvo na področju turizma in z njim povezanimi 
dejavnostmi. (1) 

C39 16 Spodbuditi rabo naravnih in kmetijskih danosti (gozdarstvo, sadjarstvo, 
vinogradništvo) za večja vlaganja v kmetovanje (tudi ekološko) in pridelavo pridelkov 
ter proizvodnjo zdrave hrane – trend zelenega, bio, okolju prijaznega razmišljanja 
in življenja. (1) 

C41 16 Spodbujati ekološko kmetovanje in trajnostna vlaganja v turizem, lesno predelavo 
in obrt. (1) 

C51 16 Spodbujati dostopni turizem. (1) 

C52 16 Spodbujati LGBT turizem. (1) 

C53 16 Spodbujati igrifikacije v turizmu – LARP – live action role playing (npr. Kmečki upor 
v Slovenskih Konjicah). (1) 

C54 16 Izkoristiti članstvo v združenjih: Zgodovinska mesta Slovenije, EDEN, Entente 
Florale Europe ter pobratenja in sodelovanja občine Slovenske Konjice v 
mednarodnem obsegu. (1) 

C59 16 Prireditve v povezavi s konji. (1)  

C4  Oblikovati  privlačne kreativne programe krajših (dvo/trodnevnih) doživetij z 
maksimalno personaliziranimi doživetji za turiste iz urbanega okolja na področju 
aktivnih počitnic na podeželju z edukativno noto (specializirana ponudba naravovar-
stvenih in okoljskih zgodb) za prepoznane tržne niše skozi vse leto. 

C7  Spodbujati vključevanje najodmevnejših ljudskih običajev in prireditev v ITP 
(Velikonočni sejem, Frančiškov sejem, Jurjevanje, kresovanja, naznanitev trgatev, 
martinovanje ipd.). 

C8  Izkoristiti častitljivi jubilej - 870 let Slovenskih Konjic za promocijo občine in 
turistične ponudbe. 

C10  Vdahniti dvorcu Trebnik nove turistične vsebine in obuditi zeliščni vrt, vzpostaviti 
ponudbo za gibalno ovirane in pripovedovati celovite zeliščne zgodbe (npr. incentive 
in spiritualni turizem). 

C12  V turistične namene izkoristiti prestižne nagrade za lepo urejeno mesto in 
udejanjiti slogan »Dobrodošli v zlate Slovenske Konjice« na raznolike načine.   



C15  Spodbujati inovativnost in kreativnost v ponudbi turističnih in s turizmom 
povezanih storitev in produktov. 

C18  TA Pohorje turizem vodi poslovne odnose z vodniki in je pripravljena oblikovati in 
tržiti programe lokalne turistične ponudbe.  

C19  Izkoristiti bližino Term Zreče in Rogle ter v sodelovanju z njimi nastopiti kot 
ponudnik dodatnih turističnih produktov in tako zapolniti prenočitvene kapacitete 
v destinaciji. 

C20  Spodbuditi povezovanje ponudbe s prepoznanimi  turističnimi ponudniki  v 
destinaciji Rogla Pohorje ter s ponudbo v Slovenski Bistrici in mestu Maribor v 
destinaciji Maribor Pohorje ter širše. 

C22  Nadgraditi destinacijsko KTZ Okusi Rogle ter spodbuditi kmetije idr. ponudnike 
k skupnemu nastopanju na trgu – prodaji ponudbe pod destinacijsko KTZ Okusi 
Rogle za zagotavljanje kritične mase izdelkov;  vzpostavitvi sistema skupnega trženja 
ter prodajnih mest; k odpiranju vrat kmetij/rokodelstev po določenem urniku tudi med 
ted-nom za oglede, degustacije in nakup izdelkov – lažje oblikovanje ponudbe izletov 
in ITP.   

C23  Urediti infrastrukturne povezave znotraj in med občinami ter enotno signalizacijo - 
označenost v destinaciji. 

C24  Spodbuditi mlade, ki se usposabljajo za turistične in njim podobne poklice, da se 
usmerijo v turizem in z njim povezane dejavnosti v domačem okolju.  

C25  Spodbuditi registrirano predelavo kmetijskih pridelkov in lesa v prepoznane 
prehranske in rokodelske izdelke ter izdelke iz medu in zelišč. 

C26  Vzpostaviti tesnejše povezovanje pri pripravi in izvajanju programov in 
projektov med različnimi nosilci in partnerji iz javnega in privatnega sektorja v 
občini in destinaciji  – vloga LTO Zreče, GIZ. 

C28  Aktivirati starejšo populacijo za vključevanje v turizem in nagovarjanje  
vrstnikov k obisku Slovenskih Konjic. 

C29  Celovito povezati in načrtno namensko uporabljati športno in kulturno 
infrastrukturo za turistične potrebe. 

C31  Spodbujati povezovanje in sodelovanje društev (kulturnih, športnih, turističnih) pri 
promociji in izvajanju odmevnih prireditev – partnerstvo na področjih kulture, športa, 
turizma. 

C33  Z namenom doseganja sinergičnih učinkov v turizmu povezati ponudbo občine 
Slovenske Konjice v ožji in širši destinaciji,  Sloveniji in preko njenih meja - izvajanje 
skupnih razvojnih projektov. 

C34  Spodbuditi celovito komuniciranje in informiranost o turistični ponudbi na nivoju 
občine in destinacije ter v širšem prostoru (Dežela Celjska in Destinacija Maribor 
Pohorje). 

C35  Motivirati obstoječe in potencialne ponudnike za povzemanje rizika in investiranje v 
inovativno in kreativno ponudbo. 

C36  Usposobiti, pre/dokvalifikacirati kader in uporabiti domače znanje za oblikovanje 
ponudb na področju turizma in z njim povezanih dejavnosti – kmetijstvo, kultura, 
rokodelstvo idr.  

C37  Osveščati deležnike  o vključevanju naravnih in kulturnih potencialov občine v 
prepoznavne dogodke (vinogradništvo, zeliščarstvo, konjeništvo idr.) ter njihova 
nadgradnja v prireditve, festivale odmevne na širšem območju. 

C38  Nadgraditi in vzpostaviti nove tematske in učne poti, sprehajalne, pohodniške in 
kolesarske poti, steze za jahanje, parke, poligone za šport in rekreacijo ipd. ter 
ponudbo ob njih (servis in izposoja opreme) in usposobiti vodnike oz. trenerje.  

C40  Motivirati koriščenje spodbud za razvoj malega gospodarstva ter kmetij (KGZ) - 
razvoj in registracija dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (predelava pridelkov, biomasa, 
itd.) in drugih predelovalcev za doseganje kritične mase lokalne ponudbe – kratke 
oskrbne verige.  

C43  Izkoristiti obstoječi interes prebivalstva za povezan turistični razvoj in s tem večji 
ekonomski napredek in socialno varnost. 

C44  Izkoristiti pripravljenost kmetov in drugih zainteresiranih (potencialnih kmetovalcev), ki 
bi neobdelane kmetijske površine vzeli v najem za obdelavo in razvoj podeželja. 

C45  Občina Slovenske Konjice spodbuja razvoj in trženje turizma. 



C46  Opozoriti na potrebe po pridobivanju sredstev za razvoj infrastrukture na 
podeželju - za širitev turističnih kmetij, rekreacijskih površin, cest ipd. ter omiliti 
pogoje registracije dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. 

C48  Razumeti območje Natura 2000 (okrog Petelinjeka) kot posebnost, ki zagotavlja 
višjo kakovost bivanja. 

C50  Zagotoviti skrbništvo obstoječih poti, jih nadgraditi in razviti nove 
infrastrukturne objekte za zabavo (enoslednice za kolesarje), izobraževanje ter 
tematske poti in ponudbe ob njih. 

C57  Konjice – koncertno mesto – množične prireditve – moteče ali ne? 

C60  Rudnik črnega premoga, Zbelovo. 

C61  Grad Pogled v Ločah. 

C62  Navtični vikend na Rogli – jadralna regata na 1500 metrih (mislim, da smo tega 
potem uvrstili med prireditve). 

C63  Lovski turizem. 

C64  Nenavadni športi – športno-turistične prireditve. 

Tabela 8: Nevarnosti turizma v občini Slovenske Konjice (Analiza PSPN) 

Nevarnosti turizma v občini Slovenske Konjice  
D17 1 Neidentificirana osredotočenost na določeno zvrst turizma in nedefinirana 

identiteta (vsega veliko, pa nič osrednje izpostavljenega), spodbijanje storitev različnih 
kakovostnih nivojev na določenih destinacijah.  (11) 

D5 2 Tudi v bodoče bo malo sredstev namenjenih za promocijo turizma.  (10) 

D2 3 Slabo koriščenje razpisanih sredstev, ki posredno (narava, kultura, kmetijstvo ipd.) 
in neposredno (turizem, MSP) vplivajo na razvoj in trženje turizma in z njim 
povezanih dejavnosti. (8) 

D10 3 Opuščanje proizvodnje in kmetovanja zaradi previsokih stroškov in strogega 
nadzora inšpektorjev (npr. davčne blagajne in težavni pogoji opravljanja dejavnosti). 
(8) 

D9 5 Prepočasno in neučinkovito urejanje prostora in odpravljanje prostorskih 
omejitev za turistične naložbe – dolgi birokratski postopki in zahtevna zakonodaja. 
(6) 

D8 6 Nevarnost odhajanja mladih in izobraženih kadrov iz območja – beg možganov. 
(5) 

D11 6 Premajhen odziv oziroma zainteresiranost investitorjev za nove naložbe v 
turistično in z njo povezano infrastrukturo. (5) 

D18 8 Riziko financiranja glede na končni izplen - prihodek. (4) 

D1 9 Šibko povezovanje in obveščanje na področju turizma in z njim povezanih 
dejavnosti. (3) 

D3 9 Šibko dohitevanje konkurence na področju inovativnosti in kreativnosti v turizmu – 
nekonkurenčnost. (3) 

D12 9 Povečanje intenzivnosti kmetijstva – monokulture. (3) 

D15 9 Zmanjšanje društvenih aktivnosti zaradi manjših virov financiranja in velikega 
prevzemanja odgovornosti predsednika društva zaradi zakonodaje (odgovarja z 
vsem svojim premoženjem) in odliva mladih prebivalcev iz občine. (3) 

D14 13 Vremenske in druge ekološke nevarnosti in prenosljive bolezni. (2) 

D4 14 Šibko sledenje trendom promocije in trženja turističnih destinacij. (1)  

D6 14 Nenadzorovana usmeritev v masovni turizem bi dolgoročno vplivala na povečanje 
števila turistov in prihodkov v občini hkrati pa bi negativno vplivala na okolje (naravne 
vrednote in kulturno dediščino) in na kvaliteto življenja. (1) 

D16 14 Nezmožnost izvajanja varstvenih režimov in nadzora nad aktivnostmi v posebnih 
varstvenih območjih oz. vseh območjih ohranjene narave. (1) 

D7  Nezadostna stopnja usposobljenosti kadra (veščine, strokovna znanja, neznanje 
mednarodnih jezikov in pomanjkljiva znanja na področju marketinga) – primanjkljaj 
kakovostne delovne sile v turizmu in kmetijstvu.  

D13  Premajhno sodelovanje med podpornimi in razvojnimi institucijami.   

 

 



Za občino Vitanje so elementi Analize PSPN za področje turizma in z njim povezanimi 

dejavnostmi predstavljeni v Tabelah 9-12. 

 

 

  



Tabela 9: Prednosti turizma v občini Vitanje (Analiza PSPN) 

Prednosti turizma v občini Vitanje 
A5 
A6 

1 Bogata zgodovina: Rimska cesta ter izvor imena Vitanje iz rimske postojanke; trške 
pravice od leta 1306; rodbina vitanjskih vitezov – tedanjih graščakov Weitenstein; glažuta 
Rakovec; tradicija igranja inštrumentov in ljudskega petja idr. in bogata kulturna 
dediščina: (104 enote vpisane v register kulturne dediščine: 100 enot značilne stavbne 
dediščine – sakralna dediščina (obnovljene cerkve) župnijska cerkev Sv. Petra in Pavla 
(spodnja cerkev), cerkev Matere Božje na Hriberci (zgornja cerkev), cerkev sv. Vida na 
Hudinji, cerkev sv. Marjete v Spodnjem Doliču in cerkev sv. Antona v Breznu ter kužna 
znamenja in kapelice); ruševine gradov: Goleževega (tudi Stari oz. Spodnji grad) in 
Krajnikovega gradu (tudi Novi ali Gornji grad); stavbe v trškem jedru in v Rakovcu; 
Beškovnikova kašča idr.; 2 enoti naselbinske dediščine: Staro trško jedro (prva 
omemba leta 1306) in naselje Vitanje v kotlini ob rečici Hudinji (11. stol.); 1 enota 
arheološke dediščine in 1 enota memorialne dediščine) ter tradicionalna obnova 
obstoječih objektov ter neonesnažena krajina z vidika moderne arhitekture. (8) 

A3 
A4 

2 Razgibana topografija in posebna geologija (rudnik črnega premoga in leče 
marmorja); lepa krajina; ohranjena narava - Natura 2000 (netopirji, raki, metulji ob 
vodotokih – Hudinja in Dravinja) ter ekološko pomembno območje (80%) in 
naravne vrednote (leče marmorja – celovita zgodba od Oplotnice - Zreč - Vitanja), 
ovršni del Pohorja se navezuje na predlog zavarovanja – Regijski park Pohorje. in čista 
voda (GR Rakovec, KP Paški Kozjak, pobuda za RP Pohorje); privlačni vodotoki 
(Hudinja in Hudinjski slap, slap Dantejev pekel, Paka, Paška voda s pritoki, izvir Dravinje, 
potok Ljubnica, Jesenica, Hočna); sveži zrak in mir; veliko sončnih dni kljub kotlinski 
legi; lepi gozdovi in posamezna drevesa (hrast nad cerkvijo sv. Marjete, cerkvena lipa 
v Vitanju, Kolarjevi lipi idr.); planinske poti (kratka – 1,5 ure, srednja – 4 ure, daljša – 6 
ur hoje ter pohodi v organizaciji PD Vitanje) in plezalne poti. (7) 

A10 2 Prireditve: Holcerija (predstavitev starih običajev in tekmovanj v spretnosti spravila lesa, 
različne razstave, druženje ob ljudskih pesmih in glasbi; organizira TD Vitanje); Srečanje 
ljudskih pevcev in godcev (tradicionalno se prvo soboto v aprilu v Kulturnem domu 
Vitanje srečajo skupine ljudskih pevcev in godcev iz bližnje in daljne okolice ter pojejo in 
godejo pesmi, ki so se z ustnim izročilom ohranjale ob zapečkih v dolgih zimskih večerih 
na kmetijah na Pohorju); Zimski večeri ob zapečku (predstavitev starih kmečkih del in 
opravil v preužitkarski hiši; organizira KTD sv. Vid); Farni dan (29. junija vsako leto); 
Srečanje na Rakovcu (KTD sv. Vid); Pohod na Rakovec (PD Vitanje); Kresovanje; 
Galopske dirke na Izletniški kmetiji Petre (Konjeniško jahalno društvo Prijateljev Petre 
organizira vsako leto pozno poleti tekmovanje  v spretnostnih igrah in v galopu); Pohod 
na Paški Kozjak (PDV) idr. razveseljujejo občane in naključne obiskovalce skozi 
vse leto. (7) 

A13 3 KSEVT - zavod za raziskave in razvijanje programov kulturalizacije vesolja vodi 
Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij v Vitanju - odprto ob 120. obletnici 
rojstva Hermana Potočnika Noordunga, pionirja kozmonavtike, ki je leta 1929 izdal knjigo 
Problem vožnje po vesolju – raketni motor," (prva predstavitev bivanja v vesolju ter 
natančen izračun geostacionarne orbite). (6) 

A27 3 Rokodelci – Skaza goslarstvo, Kovaštvo Kitek, Lesna galanterija Gornjak, Kamnolom 
Klemenc, apnenčarstvo idr. – priložnost za zanimive oglede. (6) 

A23 5 Rastoč interes za ekološko pridelavo in predelavo: EK Brodej in etnološki muzej, EK 
Javornik – Magu, EK Jeseničnik – Vranjek, EK Iršič – Meglič, EK Kričaj, EK Beštjan – 
Petaci. (5) 

A1 6 Zanimiva geografska lega območja (oddaljenost do večjih središč – MB, Velenje, 
Ljubljana, Celje idr.); lepa, značilna (obdelana) kulturna krajina; odmaknjenost od 
velikih mest ter umeščenost med občine Zreče, Mislinja, Vojnik in Dobrna v celoviti 
destinaciji Dežela Celjska. (4) 

A15 6 Pavel Skaza, poznan goslar z delavnico in goslarskim ateljejem, ki uporablja domače 
materiale – les iz pohorskih gozdov (smreka iz Rakovca, javor iz Konjiške gore in 
Paškega Kozjaka) za izdelavo godal. (4) 

A9 8 Aktivno delovanje dveh društev – KTD sv. Vid (druženje prebivalcev in zaščita 
kulturne dediščine na območju Vitanja ter vodeni ogledi Beškovnikove domačije – 
obnovljena kašča iz leta 1814 z zbirko restavriranih starih predmetov; rimsko grobišče in 
kapelica z vzidanimi ploščami, najdenimi leta 1902, datirajo pa v leto 166; preužitkarska 



hiša) in TD Vitanje (Holcerija, Zimske urice) ter drugih društev (šport, kmetijstvo). 
(3)  

A18 9 Pridni, pedantni in trmasti ljudje, s širokim razumevanjem neznanega ter izjemni 
posamezniki, ki kljub odhajanju iz kraja, ne odidejo in prinesejo nazaj več kot so odnesli.  
(2) 

A29 9 Urejeno in negovano okolje na podeželju ter relativno urejena infrastruktura. (2) 

A8 11 Bogata zgodovina in tradicija glažutarstva na območju vasi Rakovec (posebna 
drevesa iz časa zasaditve grofa Thurna – potencial za tematsko pot). (1) 

A11 11 Pristnost ponudbe - neokrnjena narava ter prijazni ljudje, naklonjeni turizmu, zagotavljajo 
gostoljubno in varno podeželsko destinacijo. (1) 

A19 11 Ustvarjalni učenci – mladi domačini. (1) 

A33 11 Nova spletna stran Vitanje ne daleč stran – predstavitev privlačnih turističnih točk v 
Vitanju.  (1) 

A2  Ugodno število prebivalstva (2254 preb.) glede na velikost občine (59 km²) (38 -
preb/km²) , ki živi v sedmih vaseh (Brezen, Hudinja, Ljubnica, Paka-del, Sp. Dolič, 
Stenica, Skomarje-del) in trgu Vitanje.  

A7  Povezanost z znanimi osebnostmi: Herman Potočnik Noordung - slovenski raketni 
inženir, častnik, pionir kozmonavtike (astronavtike), vesoljskih poletov in tehnologij (1892-
1929), katerega ded je bil župan v Vitanju; Anton Aškerc - pesnik, prevajalec, urednik, 
duhovnik - kaplan v Vitanju (1891–92); Ivan Sojč - kipar, rojen v Ljubnici pri Vitanju 
(1879-1951); Matija Štimulak (monografija Jaz sem Matija Štimulak, Anton Gričnik, 
2009) idr. 

A12  Vila Svitanje (leta 2013 delno obnovljena, v pritličju info točka Vitanja ter razstava: 
fotografije Vitanja, pohištvo in rustikalna oprema, večinoma s konca 19. in začetka 20. 
stol., izvirni izdelki domače obrti, spominki, prijava za organiziran ogled Vitanja s 
turističnim vodnikom idr.).  

A14  AA School of Arcitecture s poletno šolo v Vitanju (tretje leto leta 2016). 

A16  Monografije o Vitanju (Kruh in politika: poglavja iz etnologije Vitanja, Duša Krnel-
Umek in Zmago Šmitek (1987); Gozdni in žagarski delavci na Južnem Pohorju, 
Angelo Baš; več monografij o Vitanjskem in Zreškem Pohorju, Anton Gričnik; zapisi o 
zgodovini in kulturi Vitanja, pater Zdravko Jakob; Kulinarična zbirka Vitanja: Skozi 
letne čase (preizkušeni recepti in običaji) in Zdravilna zelišča z Vitanjskega, Društvo 
kmetic Lipa Vitanje;  idr. ter dokumentarni filmi (Vitanje v vesolju: SUNITA; Predstavitev 
občine Vitanje; Pavel Skaza, goslar; Podiranje po starem in dokumentarni filmi 
Slovenskega etnografskega muzeja: Vitanje – način življenja v vaseh v okolici Vitanja, 
1963; Zadnji vrač na Pohorju, 1963; Zadnje vauhanje v Sloveniji, obdelovanje lodna, 
1963; Tkanje v Spodnjem Doliču pri Vitanju, 1963; Coklar v Vitanju, 1963; Teritev in preja 
lanu, Spodnji Dolič pri Vitanju, 1963.) 

A17  Ponos na video »Šopek Vitanjskih šeg«. 

A20  Obstoječa gostinska prehrambena (in nastanitvena) ponudba (Gostilna Kuzman, 
Gostilna Čebelica, TK Polenšek, Apartmaja Borovnik, Apartma Nadja, IK Petre, EK 
Meglič, Kava bar Rupnik, Izvir bar, Moto bar Sepi, Bar Zadruga idr.). 

A21  Razvita raznolika ponudba prenočitvenih zmogljivosti v hotelih, na turističnih kmetijah 
in v zasebnih apartmajih/sobah v Zrečah - destinaciji Rogla Pohorje. 

A22  Prehranski izdelki EK Meglič s certifikatom Okusi Rogle. 

A24  Mnoge lokalne zgodbe in legende so potencial za ustvarjanje doživetij. 

A26  Razvita ponudba term in smučišča z uveljavljeno tržno znamko ter mreža malih 
ponudnikov turizma na podeželju – turistične in izletniške kmetije, Žička Kartuzija, vinska 
klet Zlati grič idr. v destinaciji Rogla Pohorje – omogoča ponudbo tudi Vitanjskih 
znamenitosti skozi vse leto. 

A27  Interes kmetij po pridelavi kritične mase pridelkov za lokalno potrošnjo (javne 
ustanove, prebivalstvo, gostinstvo) ter interes na področju predelave mesa, mleka 
(Kmetija Kuzman), sadja ter interes za dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji (app na 
kmetiji Kotnik Vesna, Roman Kričej se pripravlja, IK Navršnik se pripravlja). 

A28  Razvojni programi  strateško usmerjeni v ohranjanje okolja, videza podeželske krajine, 
v vzpostavljanje kratkih oskrbnih verig (lesni sekanci), izkoriščanje naravnih virov, 
energetsko neodvisnost. 

A30  Posluh lokalne skupnosti za razvoj območja – razvoj infrastrukture lokalne skupnosti, 
skrb za dediščino, okolje, gospodarski in socialni razvoj. 



A31  Pripravljenost ljudi na sodelovanje in volontersko delo in razvita društvena 
dejavnost. 

A34  Lovski turizem – Lovska družina Vitanje (odstrel na jelenjad in srnjad in divje prašiče, 
gamse in perjad).  

A35  Konjeniško pohodništvo na Izletniški kmetiji Petre ter Konjeniško jahalno društvo 
prijateljev Petre (sodelovanje z drugimi konjeniškimi društvi in klubi) ter prireditev 
Galopske dirke. 

A36  Turistična kmetija Polanšek - ribogojništvo. 

A37  Občinsko glasilo Vitanjčan. 

 

 

Tabela 10: Slabosti turizma v občini Vitanje (Analiza PSPN) 

Slabosti turizma v občini Vitanje 

B2 1 Šibko sodelovanje turističnih in drugih ponudnikov v občini in na območju destinacije 
in šibka prilagojenost ponudbe storitev individualnemu povpraševanju – 
personalizacija ponudbe. (6) 

B3 1 Razpršenost in nepovezanost turistične in z njo povezane ponudbe ter celovitega 
trženja le-te. (6) 

B19 
B20 
B21 

3 Finančna šibkost, pomanjkanje sredstev za financiranje razvoja;majhna/nezadostna 
investicijska sposobnost kmetov in kmetijskih gospodarstev ter pomanjkanje 
kvalitetnih virov financiranja. (5) 

B32 3 Ne znamo izkoristiti obstoječih obiskovalcev za daljše ostajanje v kraju in ogled 
ostalih turističnih znamenitosti. (5) 

B7 5 Šibka prepoznavnost turistične ponudbe Vitanja in nezadostno ciljno nagovarjanje 
skupin turistov. (4) 

B6 6 Skromen obisk turistov in premalo zanimanja za kraj s strani ponudnikov in 
povpraševalcev. (3) 

B11 6 Ni TIC-a, ni dovolj informacij o obstoječi ponudbi za domačine (premalo poznajo 
ponudbo Vitanja) in obiskovalce. (3) 

B28 6 Nekateri objekti kulturne dediščine so še vedo ogroženi in slabo vzdrževani. (3) 

B40 9 Ni vodniške službe - TICa, ki bi predstavil različne znamenitosti (npr. Beškovnikovo 
kaščo idr.), saj člani društev (npr. KTD sv. Vid) nimajo časa (poletna, jesenska opravila 
na kmetiji) – TIC bi naj prevzel te aktivnosti (zagotoviti finančne vire iz proračuna). (2) 

B5 9 Neizkoriščen potencial turistične ponudbe – neizkoriščene naravne vrednote za 
razvoj turizma, nizko vrednotenje etnografskih in etnoloških posebnosti kraja, malo 
možnosti za zabavo za vse generacije, zapuščeni objekti. (2)  

B15 9 Ni več banke in tudi sicer šibko razvit storitveni sektor. (2) 

B16 9 Pomanjkanje podjetniške iniciative na podeželju – majhno število MSP, 
nepripravljenost na tveganje, pomanjkanje zaupanja (v zakonodajo, birokracija) ter 
šibka angažiranost podjetniškega sektorja v turistični razvoj. (2) 

B33 9 Ni nadgradnje oz. novih postavitev razstav (ni prostora za razstave) v KSEVTu ter 
učinkovitega promoviranja le-teh ter točk za zabavo obiskovalcev v bližini – ni razloga 
za nadaljnje obiske (pritegniti k naslednjemu obisku). (2)  

B4 14 Premalo definirana razvojna in trženjska usmeritev turizma v občini – manko 
enotnega upravljanja destinacije Rogla Pohorje in z njo delujočega TIC-a na 
občinskem nivoju. (1) 

B8 14 Majhne in razdrobljene mešane kmetije so redko registrirane za dopolnilne 
dejavnosti. (1) 

B10 14 Malo registriranih turističnih kmetij – turizem kot dopolnilna dejavnost na kmetiji. (1) 

B12 14 Slaba uporaba orodij komuniciranja za splošno informiranje domačinov in 
potencialnih turistov. (1) 

B13 14 Majhna razpoložljivost in raznolikost nastanitvenih in prehrambenih kapacitet in 
raznolike ponudbe le-teh. (1) 

B23 14 Šibko povezovanje kmetij za zagotavljanje večje kritične mase kmetijskih pridelkov in 
izdelkov ter trženje (registracija). (1) 

B25 14 Visoki stroški promocije turizma za občino. (1) 

B31 14 Nerazvite medsebojne povezave in sodelovanje predelovalcev in prodajalcev v 
občini in v destinaciji. (1) 



B35 14 Ob vstopu v KSEVT nimaš občutka, da si prišel v Vitanje (lahko bi predstavili film o 
Vitanju, LCD s predvajanjem zanimivosti Vitanja). (1) 

B36 14 Narava se še ne promovira dovolj glede na njeno vrednost. Od narave k vesolju. (1) 

B38 14 Domačini premalo poznajo znamenitosti Vitanja – nezainteresiranost za programe 
KSEVTa (razpisati izlete, oglede za domačine). (1) 

B39 14 Manj tradicionalnih prireditev kot jih je bilo včasih – strošek, zakonodaja, varnost, 
zdravstvo, SAZAS (npr. ni pustnega rajanja). (1) 

B1  Šibke prometne povezave in otežen (utesnjen) dostop, necelovita prometna 
ureditev ter signalizacija, pomanjkanje parkirišč in kolesarskih poti.  

B9  Težko nagovoriti partnerke za življenje na kmetiji – kmetije brez ženskih rok. 

B14  Intelektualni potencial odhaja, beg možganov, saj je malo primernih delovnih mest. 

B17  Šibka inovativnost in kreativnost na področju turizma.  

B18  Pomanjkanje ustrezne izobrazbe in znanj pri nosilcih ponudbe (predvsem s 
področja marketinga, mednarodnih jezikov, veščin in spretnosti v turizmu, gostinstvu in 
kmetijstvu). 

B22  Gostinski ponudniki ne izpostavljajo tipičnih pohorskih jedi kot prepoznavnih jedi 
območja. 

B24  Premalo prepoznana tržna znamka Rogla Pohorje in šibka promocija celovite 
ponudbe južnega dela Pohorja. 

B26  Manko integralnih turističnih produktov - celovitih doživljajskih zgodb za določene 
ciljne skupine. 

B27  Relativno slaba obiskanost nekaterih prireditev iz strani domačinov in obiskovalcev, 
še predvsem, če ni lokalo obarvane vsebine. 

B29  Šibko vključevanje kulturne dediščine v turistično ponudbo. 

B30  Nepovezanost s turistično informativnimi centri v sosednjih občinah. 

B34  Malo vključevanja ekoloških kmetij v turistično ponudbo; v programih za 
obiskovalce ni dovolj vključenih ogledov kmetij in njihove ponudbe.   

B37  Ni tipičnih spominkov za Vitanje – natečaj za kulinarični spominek Vitanja. 

 

 

Tabela 11: Priložnosti turizma v občini Vitanje (Analiza PSPN) 

Priložnosti turizma v občini Vitanje 

C6 1 Nadgraditi in vzpostaviti nove tematske in učne poti, sprehajalne, pohodniške in 
kolesarske poti, parke, poligone za šport in rekreacijo (npr. golf s frizbijem) ipd. ter 
ponudbo ob njih (servis in izposoja opreme za kolesarje), usposobiti vodnike oz. 
trenerje, povezati ponudbo, celovito skrbeti za infrastrukturo in programe ter jih primerno 
tržiti. (7) 

C4 2 Nadgraditi aktivnosti KSEVT-a (znanost, umetnost, humanistika) in vzpostaviti večje 
povezovanje zavoda s krajem (info točka z informiranjem (zagotoviti sredstva) in 
prodajo turistične ponudbe) ter poletni kino – kino KSEVT program ter vzpostaviti 
Center za usposabljanje mladih kozmonavtov z bivalnimi enotami z inovativno in 
kreativno noto. (6) 

C7 2 Vzpostaviti TIC za celovito komuniciranje in informiranost o turistični ponudbi na nivoju 
občine in destinacije, povezati ponudnike in oblikovati celovite inovativne in 
kreativne turistične produkte. (6)  

C3 4 Ureditev vasi Rakovec v ekološko vas z etnološko dediščino. (5) 

C18 4 Izkoristiti najbolj priljubljene točke v Vitanju (KSEVT, ruševine gradov, cerkve, 
Beškovnikova kašča, ekološke kmetije idr.) in jih povezati v celovita doživetja – 
integralni turistični proizvodi. (5) 

C5 6 Nadgraditi obe zbirki z zgodovinsko in etnološko vsebino Vitanja in ju primerno 
tržiti. (4) 

C12 6 Obnoviti mline in žage na vodni pogon in jih vključiti v ponudbo razpršenega muzeja 
na prostem ter nadgraditi krožno pot okoli Vitanja. (4) 

C16 8 Nadgraditi najznačilnejše jedi v Vitanju in jih ponuditi kot prepoznavno ponudbo 
turističnih kmetij in gostinskih prehrambenih obratov. (3) 

C17 8 Obuditi stare običaje, zgodbe in legende v turistična doživetja – oblikovanje in 
trženje ITP za določene ciljne skupine. (3) 



C1 10 Razmisliti o arhitekturnih potencialih Vitanja in vzpostaviti razpršeni nastanitveni 
obrat v stavbah na trgu in v vaseh z zgodbami narave in kulturne dediščine iz lokalnega 
okolja.  (2) 

C2 10 Spodbuditi nove prenočitvene kapacitete na kmetijah v obliki sob, apartmajev, 
kampov, postajališč za avtodome idr. - narašča povpraševanja po pristnem in 
naravnem,  po »okolju prijaznih destinacijah«. (2) 

C11 10 Motivirati obstoječe in potencialne ponudnike za povzemanje rizika in investiranje v 
inovativno in kreativno ponudbo za določene ciljne skupine. (2) 

C19 10 Sistematičen razvoj celovite destinacije na področjih potencialnih doživetij 
območja: dobrega počutja (glamping kampi s pristnim bivanjem v naravi), 
rekreacijskega (enoslednice za kolesarje, plezalne poti), gastronomskega, 
izobraževalnega, eko turizma, okoljske vzgoje idr. (2) 

C25 10 Najodmevnejše tradicionalne običaje v Vitanju vključiti v turistično ponudbo 
(ljudsko petje, glažutarstvo, oglarstvo, košnja) in jih primerno promovirati. (2) 

C46 10 Vključevanje območja Natura 2000 in drugih (za)varovanih območij kot posebno 
kakovost območja, ki zagotavlja višjo kakovost bivanja. (2) 

C47 10 Krajnikov grad (slike iz leta 1968, 4 slike različnih obdobjih) povezati s ponudbo  
KSEVTa za ogled ozvezdij ter vzpostavitev tematske poti, ograje in ploščadi za 
postavitev orodij za opazovanje  (trenutno nevarno za obiskovalce, omejitve varstva pa 
so velike). (2) 

C8 17 Oblikovati predstavitveni film o Vitanju in ga organizirano predstaviti obiskovalcem. 
(1) 

C10 17 Vzpostaviti sistem strokovnih delavnic, okroglih miz, ogledov praks, vaških team 
buildingov in natečajev; forum za izmenjavo mnenj; nabor orodij komuniciranja z 
javnostmi (klepeti, srečanja, objave v lokalnem časopisu, idr.) - za večje informiranje in 
ozaveščenost prebivalcev in zaposlenih za oblikovanje ponudb na področju turizma in z 
njim povezanih dejavnosti – kmetijstvo, kultura, rokodelstvo idr. (1) 

C15 17 Vzpodbuditi registracijo obstoječih in novih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in 
pri posameznikih (predelava kmetijskih pridelkov, lesa in kamna v prepoznane 
prehranske in rokodelske izdelke ter čebelarstva). (1) 

C32 17 Urediti infrastrukturne povezave in enotno označiti turistične idr. točke v 
destinaciji Rogla Pohorje - celovita grafična podoba trajnostne ponudbe Vitanja. (1) 

C33 17 Nadgraditi destinacijsko KTZ Okusi Rogle ter spodbuditi kmetije idr. ponudnike k 
skupnemu nastopanju na trgu – prodaji ponudbe pod destinacijsko KTZ Okusi Rogle 
za zagotavljanje kritične mase izdelkov;  vzpostavitvi sistema skupnega trženja ter 
prodajnih mest; k odpiranju vrat kmetij / rokodelstev po določenem urniku tudi med 
tednom za oglede, degustacije in nakup izdelkov – lažje oblikovanje ponudbe izletov in 
ITP. (1) 

C9  Vzpostaviti sistem usposabljanja, pre/dokvalifikacije za ponudnike (mednarodni 
jeziki, komunikacija z obiskovalci, vodenje po Vitanju in Beškovnikova kašča idr.) in 
uporabe domačega znanja.  

C13  Nadgraditi kulturni program in povezati ponudbo kulturnih znamenitosti (skupna 
vstopnica). 

C14  Posodobiti splošno infrastrukturo. 

C20  Nadgraditi potrošnjo glavnih gospodarskih virov: les (cokli, šikli, goslarstvo in 
mizarstvo), kovaštvo, kamnine in rudnine (škrilj, marmor), vodo (male elektrarne), 
živino (predelava mesa in mleka) ter druge pridelke in prehranske ter rokodelske 
izdelke, tudi iz ekoloških kmetij, za turistične potrebe.  

C21  Graditi na zaupanju prebivalcev za sodelovanje in povezovanje pri zagotavljanju 
celovite kakovostne ponudbe za obiskovalce in turiste. 

C22  Nadgraditi delovanje društev s srečanji predstavnikov društev, izmenjavo izkušenj in 
povezovanje ter skupno načrtovanje, organizacija in izvedba vsaj dveh odmevnih 
dogodkov oz. prireditev na leto na destinacijskem nivoju.   

C23  Obnoviti hišo Matije Štimulaka in vzpostaviti doživetja za obiskovalce. 

C24  Spodbujati mlade – delo s podmladkom na društveni ravni in prenašanje izkušenj 
mladih. 

C26  Oblikovati  privlačne programe krajših (dvo in trodnevnih doživetij) z maksimalno 
personalizirano doživljajsko noto za turiste iz urbanega okolja na področju aktivnih idr. 
počitnic na podeželju; izpostaviti okolju prijazno »zeleno destinacijo Vitanje« ter aktivno 



in edukativno preživljanje počitnic – specializirana ponudba naravovarstvenih in 
okoljskih zgodb za tržne niše skozi vse leto. 

C27  Povezovanje na občinskem in destinacijskem nivoji na področju turizma in z njim 
povezanih dejavnosti – sodelovanje za oblikovanje celovite ponudbe občin in destinacije 
Rogla Pohorje na temeljih tradicije, kompetenčnih znanj in prepoznanih značilnosti. 

C28  Načrtovanje skupnega razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla Pohorje – 
skupni programi ter skupno trženje (na strateškem (destinacijskem) in operativnem 
(produktnem) nivoju in promocija pod skupno tržno znamko.  

C29  TA Pohorje turizem je pripravljena oblikovati in tržiti programe lokalne turistične 
ponudbe. 

C30  Povezovanje ponudbe s prepoznanimi  turističnimi ponudniki - z zdraviliškim 
kompleksom Term in turistično rekreacijskim centrom Rogla, z Žičko kartuzijo, z Zlatim 
gričem, Muzejem premogovništva Velenje idr. v destinaciji Rogla Pohorje ter širše. 

C31  Spodbujanje trženja doma pridelane hrane in izdelkov tradicionalne obrti ter 
njihovo vključevanje v turistično ponudbo – prikaz pridelave in proizvodnje, delavnice - 
kulinarične, rokodelske, permakulturne, za zdrav način življenja  idr. in degustacije. 

C34  Spodbuditi mlade, ki se usposabljajo za turistične in njim podobne poklice, da se 
usmerijo v turizem in z njim povezane dejavnosti v domačem okolju. 

C35  Tesnejše povezovanje pri pripravi in izvajanju programov in projektov med 
različnimi nosilci in partnerji iz javnega in privatnega sektorja v občini in destinaciji  – 
vloga LTO Zreče, GIZ. 

C36  Povezovanje z namenom doseganja sinergičnih učinkov v turizmu znotraj ožje in 
širše destinacije, Slovenije in preko njenih meja - izvajanje skupnih razvojnih projektov. 

C37  Osveščenost deležnikov  za koriščenje naravnih in kulturnih potencialov občine v 
navezi s prepoznavnimi dogodki ter njihova nadgradnja v prireditve, festivale odmevne 
na širšem območju. 

C38  Raba naravnih in kmetijskih danosti (gozdarstvo, sadjarstvo) za večja vlaganja v 
kmetovanje (tudi ekološko) in pridelavo pridelkov ter proizvodnje zdrave hrane – trend 
zelenega, bio, okolju prijaznega razmišljanja in življenja. 

C39  Motivirati koriščenje spodbud za razvoj malega gospodarstva ter kmetij (KGZ) - 
razvoj in registracija dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (predelava pridelkov, biomasa, 
itd.) in drugih predelovalcev za doseganje kritične mase lokalne ponudbe – kratke 
oskrbne poti.  

C40  Spodbujati ekološko kmetovanje in trajnostna vlaganja v turizem, lesno 
predelavo, kamnoseštvo in obrt. 

C41  Mreženje - povezovanje na vseh področjih (kmetijstvo, podjetništvo, turizem, itd.) in 
smereh horizontalno in vertikalno. 

C42  Izkoristiti obstoječi interes prebivalstva za turistični razvoj in s tem ekonomski 
napredek in socialno varnost. 

C43  Lokalna skupnost – Občina Vitanje spodbuja razvoj turizma. 

C44  Možnost širitve turističnih kmetij, rekreacijskih površin, cest ipd. nadgraditi z 
izkoriščanjem priložnosti pridobivanja sredstev iz razpisov. 

C45  Obuditi tržnico in jo nadgraditi s kmetijsko-turistično-kulturnimi dogodki z letnim 
koledarjem.  

C48  OŠ Vitanje vzpostavlja GUP.  

 

  



Tabela 12: Nevarnosti turizma v občini Vitanje (Analiza PSPN) 

Nevarnosti turizma v občini Vitanje 
D1 1 Neprepoznavanje potenciala KSEVTa na državnem in lokalnem nivoju. (8) 

D2 2 Malo sredstev za TIC. (6) 

D3 2 Šibko povezovanje na področju turizma in z njim povezanih dejavnosti. (6)  

D20 2 Opuščanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi zahtevne zakonodaje (davčne 
blagajne, zahtevni postopki sledljivosti – inšpekcijska služba idr.) (6) 

D10 5 Nepripravljenost ljudi za delo v kraju, ker ne verjamejo v razvoj turizma v Vitanju, 
kljub temu, da turizem v svetovnem merilu nenehno raste. (5) 

D4 8 Pomanjkanje kakovostne delovne sile v turizmu - nezadostna stopnja 
usposobljenosti kadra (veščine, strokovna znanja, neznanje mednarodnih jezikov in 
pomanjkljiva znanja na področju marketinga) - primanjkljaj kakovostne delovne sile v 
turizmu in kmetijstvu. (4)  

D12 7 Pri nenačrtovanem in preveč intenzivnem turizmu obstaja nevarnost uničenja 
naravnih vrednot. (3) 

D8 8 Šibek interes za ustanavljanje novih podjetij, ki so v posredni ali neposredni 
povezavi s turizmom. (2) 

D18 8 Recesija ne zagotavljata kritične mase turistov. (2) 

D19 8 Pomanjkanje ustreznih finančnih sredstev za podporo razvojnim nalogam občine in 
zasebnih ponudnikov. (2) 

D5 11 Nevarnost odhajanja mladih in izobraženih kadrov iz območja – beg možganov. 
(1) 

D14 11 Premajhno sodelovanje med podpornimi in razvojnimi institucijami. (1)  

D15 11 Šibko povezovanje RDO-ja z manjšimi občinami. (1) 

D6  Prepočasno in neučinkovito urejanje prostora in odpravljanje prostorskih 
omejitev za turistične naložbe – dolgi birokratski postopki in zahtevna zakonodaja.  

D7  Manko sredstev za ureditev celotne komunalne infrastrukture (ceste, signalizacija 
idr.). 

D9  Tudi v bodoče bo malo sredstev namenjenih za promocijo turizma.  

D11  Težaven teren za gradnjo cest, ki povzroča velike stroške gradnje.  

  Bojazen, da nismo sposobni slediti trendom v turizmu – šibka sposobnost 
zadovoljevanja pričakovanj turistov – zelena ponudba. 

D13  Premajhen odziv oziroma zainteresiranost investitorjev za nove naložbe v 
turistično infrastrukturo.   

D16  Vremenske in druge ekološke nevarnosti in prenosljive bolezni. 

D17  Premajhen odziv oziroma zainteresiranost investitorjev za nove naložbe. 

 

Za občino Oplotnica so elementi Analize PSPN za področje turizma in z njim 

povezanimi dejavnostmi predstavljeni v Tabelah 13-16. 

 

  

  



Tabela 13: Prednosti turizma v občini Oplotnica (Analiza PSPN) 

Prednosti turizma v občini Oplotnica 
A3 1 Pestra in privlačna kulturna dediščina in naravne znamenitosti (graščina, cerkve, 

Oplotniški Vintgar, park s periščem, črna kuhinja v mežnariji pri sv. Barbari, jezero v 
Partovcu, kamnolom v Cezlaku, vinsko-turistična cesta, turistične kmetije in vinske kleti 
idr.) - omogočajo razvoj kulturnega turizma. (13) 

A2 2 Pestrost in privlačnost ter neokrnjenost naravnega okolja, vrednote narave in 
prelepi pogledi, omogočajo razvoj zelenega turizma.  (12) 

A7 3 Raznoliki dogodki in prireditve (občinski praznik, martinovanje, domače koline, 
oktoberfest, pustovanje, velika noč, ocenjevanje vin, kulturne prireditve, ličkanje, 
pomladanski in jesenski pohod, trgatev, srečanje ljudskih pevcev v Koritnem, srečanje 
vokalnih skupin, srečanje pevskih zborov, koledovanje itd.) razveseljujejo občane in 
naključne obiskovalce skozi vse leto. (8)  

A1 4 Dobra prometna in geografska lega med Slovensko Bistrico in Slovenskimi 
Konjicami v bližini izhoda iz avtoceste Tepanje ter lahka dostopnost. (5) 

A6 5 Pristnost ponudbe (neokrnjena narava – gozdovi, potok in Vintgar, Oplotniščica) ter 
prijazni ljudje, naklonjeni turizmu, zagotavljajo gostoljubno in varno podeželsko 
destinacijo. (4)  

A13 5 Razvita ponudba term in smučišča v neposredni bližini z uveljavljeno tržno znamko 
ter mreža malih ponudnikov turizma na podeželju – turistične in izletniške kmetije, 
Žička Kartuzija, vinska klet Zlati grič idr. v destinaciji Rogla Pohorje. (4) 

A4 7 Prepoznani ljudski običaji (trgatev, pustni sprevod, ljudsko petje, martinovanje, 
pranje perila ob potoku, ličkanje koruze, žetev, koline, postavljanje klopotca, košnja, 
prireditve na grajskem dvorišču) - omogočajo raznolike dogodke in prireditve. (3) 

A5 7 Še žive zanimive zgodbe Oplotnice (kako je Oplotnica dobila ime, Tomaževe povesti 
– Pohorske pravljice, kako so gasilci gasili mesec, kako so Rimljani potovali skozi 
Oplotnico, o čizlakitu v Cezlaku, o povodnem možu, o Pohorskih furmanih, o svetem 
Mohorju, o Žički Kartuziji, o Oplotniških graščakih itd.) - so lahko izhodišča raznolikih 
doživetij. (3) 

A8 7 Kakovostna ponudba gostinskih prehrambenih obratov s prepoznanimi jedmi 
(Pohorski lonec, koline, kislo zelje, suhomesnati izdelki ipd.) pričajo o tradicionalni 
kulinariki območja. (3) 

A11 7 Rastoče zanimanje za eko-kmetovanje (5) in integrirano pridelavo. (3) 

A10 11 Interes kmetij po pridelavi kritične mase pridelkov za samooskrbo ljudi v občini (javne 
ustanove, prebivalstvo, gostinstvo). (2) 

A16 11 Razvojni programi  strateško usmerjeni v ohranjanje okolja, videza podeželske krajine, 
samooskrbe, izkoriščanje naravnih virov, energetska neodvisnost. (2) 

A20 11 Turistična agencija Pohorje turizem. (2) 

A14 14 Razvita raznolika ponudba prenočitvenih zmogljivosti v hotelih, na turističnih kmetijah 
in v zasebnih apartmajih/sobah v Zrečah - destinaciji Rogla Pohorje. (1) 

A9 14 Vzpostavljena infrastruktura za turistično pisarno v stavbi Občine Oplotnica, ki 
predstavlja osnovo za informiranje obiskovalcev in občanov. (1) 

A12  Izkušnje na področju pridelave in interes na področju predelave mesa, mleka, sadja ter 
grozdja.  

A15  Prepoznavnost tržne znamke Rogla Pohorje kot turistične destinacije s ponudbo skozi 
vse leto. 

A17  Urejeno in negovano okolje v mestu in na podeželju ter relativno urejena infrastruktura.  

A18  Posluh lokalne skupnosti za razvoj območja – programirani razvoj infrastrukture lokalne 
skupnosti, skrb za dediščino, okolje, gospodarski in socialni razvoj. 

A19  Pripravljenost ljudi na sodelovanje in razvita društvena dejavnost. 

A21  DU Oplotnica odlično sodeluje z osnovno šolo in vrtcem.  

 

  



Tabela 14: Slabosti turizma v občini Oplotnica (Analiza PSPN) 

Slabosti turizma v občini Oplotnica 

B8 1 Šibko sodelovanje turističnih in drugih ponudnikov v občini in na območju destinacije 
in šibka prilagojenost ponudbe storitev individualnemu povpraševanju – 
personalizacija ponudbe. (10) 

B3 2 Premalo definirana razvojna in trženjska usmeritev turizma v občini – manko 
enotnega upravljanja destinacije Rogla Pohorje in z njo delujočega TIC-a na 
občinskem nivoju. (7) 

B1 2 Neizkoriščen potencial turistične ponudbe – neizkoriščene naravne vrednote za 
razvoj turizma, nizko vrednotenje etnografskih in etnoloških posebnosti kraja, malo 
možnosti za zabavo. (7) 

B2 4 Skromen obisk turistov in premalo zanimanja za kraj s strani ponudnikov in 
povpraševalcev. (6) 

B14 5 Majhna razpoložljivost in raznolikost nastanitvenih kapacitet. (6) 

B5 6 Ne dovolj prepoznavna identiteta kraja, šibka prepoznavnost turistične ponudbe 
Oplotnice in nezadostno ciljno nagovarjanje skupin turistov. (3) 

B18 6 Pomanjkanje podjetniške iniciative na podeželju – majhno število MSP. (3) 

B32 6 Šibka inovativnost in kreativnost na področju turizma – na mladih svet stoji. (3) 

B9 9 Razpršenost in nepovezanost turistične ponudbe. (2) 

B10 9 Pomanjkanje ustrezne izobrazbe in znanj pri nosilcih ponudbe (predvsem s področja 
marketinga, mednarodnih jezikov, veščin in spretnosti v turizmu, gostinstvu in 
kmetijstvu). (2) 

B17 9 Slabe lokalne ceste, pomanjkanje parkirišč in kolesarskih poti, necelovita prometna 
ureditev (med avtocesto in Oplotnico ter med Oplotnico in Roglo) ter signalizacija – 
izstop iz avtoceste pri Slovenskih Konjicah ne informira potnikov o dostopu do občine 
Oplotnica. (republiška cesta – v Tepanju ni v skladu z zakonodajo, v Bistrici na izvozu 
bi šlo). (2) 

B19 9 Majhne in razdrobljene kmetije ter neregistrirane dopolnilne dejavnosti. (2) 

B20 9 Finančna šibkost, pomanjkanje sredstev za financiranje razvoja. (2) 

B23 9 Pomanjkanje kvalitetnih virov financiranja. (2) 

B7  Manko povezanega in celovitega trženja turistične in z njo povezane ponudbe. (1) 

B24  Nerazvita podjetniška miselnost in nepripravljenost na tveganje ter šibka angažiranost 
podjetniškega sektorja v turistični razvoj. (1) 

B25 15 Šibko razvit storitveni sektor, pomanjkanje potrebnih znanj. (1) 

B26 15 Delujoče mešane kmetije z osnovno in dopolnilno dejavnostjo so redko registrirane za 
dejavnosti s katerimi se ukvarjajo. (1) 

B27 15 Gostinski ponudniki ne izpostavljajo tipičnih pohorskih jedi kot prepoznavnih jedi 
območja. (1) 

B28 15 Šibko povezovanje kmetij za zagotavljanje večje kritične mase kmetijskih pridelkov in 
izdelkov ter trženje (registracija). (1) 

B4  Premalo prepoznana tržna znamka Rogla Pohorje in šibka promocija celovite ponudbe 
južnega dela Pohorja. 

B6  Visoki stroški promocije turizma za občino. 

B11  Manko integralnih turističnih produktov - celovitih doživljajskih zgodb za določene ciljne 
skupine. 

B12  Relativno slaba obiskanost prireditev iz strani domačinov in obiskovalcev. 

B13  Nekateri objekti kulturne dediščine so še vedo ogroženi in slabo vzdrževani. 

B15  Šibko vključevanje kulturne dediščine v turistično ponudbo. 

B16  Nepovezanost s turistično informativnimi centri v sosednjih občinah. 

B21  Nerazvite medsebojne povezave in sodelovanje predelovalcev in prodajalcev. 

B22  Majhna/nezadostna investicijska sposobnost kmetov in kmetijskih gospodarstev. 

B29  Slaba uporaba orodij komuniciranja za splošno informiranje domačinov in potencialnih 
turistov. 

B30  Šibko povezovanje društev za skupne prireditve oz. celovito ponudbo. 

B31  Šibko vključevanje mladih v promocijo kraja in občine na področju turizma – vzgoja za 
turizem od vrtca, šole itd. (ni izobraževanja za mentorje - folklora). 

B33  Prazna šola čez poletne počitnice – izkoristiti kot mladinski hotel. 

 



Tabela 15: Priložnosti turizma v občini Oplotnica (Analiza PSPN) 

Priložnosti turizma v občini Oplotnica 

C17 1 Spodbuditi nove prenočitvene kapacitete: na kmetijah v obliki sob, apartmajev, 
kampov, postajališč za avtodome ter mladinski hotel (youth hostel) ter zasebnih 
apartmajev. (9) 

C12 2 Izkoristiti najbolj priljubljene točke v Oplotnici (graščina, cerkve, Oplotniški 
Vintgar, park s periščem, črna kuhinja na Barbari, mokrišče v Partovcu, kamnolom v 
Cezlaku, mežnarija, vinsko-turistična cesta, turistične kmetije in vinske kleti idr.) in jih 
povezati v celovita doživetja – integralni turistični proizvodi. (7) 

C3 2 Sistematičen razvoj celovite destinacije na področjih potencialnih doživetij 
območja: velneškega (Kneippov park), rekreacijskega (enoslednice za kolesarje, 
športni park, obuditev kolesarskega oplotniškega maratona, prvi mlinčkov tek vrtca 
Oplotnica – tek s staršo-otroci, tek otroci-stari starši…), gastronomskega, 
izobraževalnega, eko turizma, okoljske vzgoje idr.  (7) 

C11 4 Najodmevnejše tradicionalne ljudske običaje v Oplotnici vključiti v turistično 
ponudbo (trgatev, pustni sprevod, kmečka ohcet, ljudsko petje, martinovanje, pranje 
perila ob potoku, glažutarstvo, oglarstvo, postavljanje klopotca, prireditve na grajskem 
dvorišču, koledovanje, košnja) in jih primerno promovirati (npr. mesečni dogodki na 
vinotočih). (5) 

C16 4 Nadgraditi najznačilnejše jedi v Oplotnici (Pohorski lonec, domač kruh iz krušne 
peči, koline, kislo zelje, gobovo juho z žganci, suhomesnate izdelke, zaseko, 
pohorsko bunko, štrudl, žolco idr.) in jih ponuditi kot prepoznavno ponudbo 
turističnih kmetij in gostinskih prehrambenih obratov. (5) 

C32 4 Inovativnost in kreativnost v ponudbi turističnih produktov. (5) 

C5 7 Odzivnost ponudbe na svetovne trende v turizmu – oblikovati  privlačne programe 
krajših (dvo in trodnevnih doživetij) z maksimalno personalizirano doživljajsko noto za 
turiste iz urbanega okolja na področju aktivnih idr. počitnic na podeželju; izpostaviti 
okolju prijazno  »zeleno destinacijo Oplotnico« ter aktivno in edukativno preživljanje 
počitnic – specializirana ponudba naravovarstvenih in okoljskih zgodb za tržne niše 
skozi vse leto. (4) 

C1 8 Povezovanje na občinskem in destinacijskem nivoji na področju turizma in z njim 
povezanih dejavnosti – sodelovanje za oblikovanje celovite ponudbe občin in 
destinacije Rogla Pohorje na temeljih tradicije, kompetenčnih znanj in prepoznanih 
značilnosti. (3) 

C2 8 Načrtovanje skupnega razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla Pohorje – 
skupni programi ter skupno trženje (na strateškem (destinacijskem) in operativnem 
(produktnem) nivoju in promocija pod skupno tržno znamko. (3) 

C13 8 TA Pohorje turizem je pripravljena oblikovati in tržiti programe lokalne turistične 
ponudbe. (3) 

C18 8 Povezovanje ponudbe s prepoznanimi  turističnimi ponudniki - z zdraviliškim 
kompleksom Term in turistično rekreacijskim centrom Rogla, z Žičko kartuzijo, z 
Zlatim gričem, idr. v destinaciji Rogla Pohorje in Meranovim, s ponudbo v Slovenski 
Bistrici in mestu Maribor v destinaciji Maribor Pohorje ter širše. (3) 

C28 8 Spodbujanje trženja doma pridelane hrane in izdelkov tradicionalne obrti ter 
njihovo vključevanje v turistično ponudbo – prikaz pridelave in proizvodnje, delavnice 
- kulinarične, rokodelske, permakulturne, za zdrav način življenja  idr. in degustacije. 
(3) 

C6 13 Urejenost infrastrukturnih povezav in enotna označenost v destinaciji. (2) 

C26 13 Nadgraditi destinacijsko KTZ Okusi Rogle ter spodbuditi kmetije idr. ponudnike 
k skupnemu nastopanju na trgu – prodaji ponudbe pod destinacijsko KTZ Okusi 
Rogle za zagotavljanje kritične mase izdelkov;  vzpostavitvi sistema skupnega trženja 
ter prodajnih mest; k odpiranju vrat kmetij / rokodelstev po določenem urniku tudi med 
tednom za oglede, degustacije in nakup izdelkov – lažje oblikovanje ponudbe izletov 
in ITP. (2)  

C34 15 Spodbuditi mlade, ki se usposabljajo za turistične in njim podobne poklice, da se 
usmerijo v turizem in z njim povezane dejavnosti v domačem okolju. (1) 

C21 15 Naraščanje povpraševanja po pristnem in naravnem, ponudba pristnih, naravnih in 
kulturno avtentičnih turističnih proizvodov in programov in zato razvoj turizma zaradi 
naraščajoče zahteve po »okolju prijaznih destinacijah«. (1) 



C25 15 Spodbujanje registrirane predelave kmetijskih pridelkov, lesa in kamna v prepoznane 
prehranske in rokodelske izdelke ter čebelarstva -  čebelarsko-turistični center. (1) 

C31 15 Tesnejše povezovanje pri pripravi in izvajanju programov in projektov med različnimi 
nosilci in partnerji iz javnega in privatnega sektorja v občini in destinaciji  – vloga LTO 
Zreče, GIZ. (1) 

C41 15 Obnova javnih objektov in vzpostavitev aktivnosti za medgeneracijske potrebe in 
turizem (stari vrtec), stara telovadnica v mladinski center). (1) 

C4  Povezovanje z namenom doseganja sinergičnih učinkov v turizmu znotraj ožje in širše 
destinacije, Slovenije in preko njenih meja - izvajanje skupnih razvojnih projektov. 

C7  Celovito komuniciranje in informiranost o turistični ponudbi na nivoju občine in 
destinacije ter nadgradnja turistične pisarne v TIC.  

C8  Motiviranje obstoječih in potencialnih ponudnikov za povzemanje rizika in investiranje 
v inovativno in kreativno ponudbo.  

C9  Usposabljanje za oblikovanje ponudb na področju turizma in z njim povezanih 
dejavnosti – kmetijstvo, kultura, rokodelstvo idr. 

C10  Osveščenost deležnikov  za koriščenje naravnih in kulturnih potencialov občine v 
navezi s prepoznavnimi dogodki ter njihova nadgradnja v prireditve, festivale 
odmevne na širšem območju. 

C14  Povezovanje društev pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi dogodkov in prireditev, ki 
segajo tudi čez občinske meje – vsaj dve odmevni prireditvi v širšem okolju na leto.  

C15  Nadgraditi in vzpostaviti nove tematske in učne poti, sprehajalne, pohodniške in 
kolesarske poti, parke (npr. Kneipov park), poligone za šport in rekreacijo (npr. golf s 
frizbijem) ipd. ter ponudbo ob njih (servis in izposoja opreme za kolesarje) in 
usposobiti vodnike oz. trenerje.  

C19  Skupen nastop na trgu in skupna promocija tudi v navezi s sosednjimi občinami 
destinacije Maribor Pohorje.  

C20  Raba naravnih in kmetijskih danosti (gozdarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo) za večja 
vlaganja v kmetovanje (tudi ekološko) in pridelavo pridelkov ter proizvodnje zdrave 
hrane – trend zelenega, bio, okolju prijaznega razmišljanja in življenja. 

C22  Motivacija za koriščenje spodbud za razvoj malega gospodarstva ter kmetij (KGZ) - 
razvoj in registracija dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (predelava pridelkov, biomasa, 
itd.) in drugih predelovalcev za doseganje kritične mase lokalne ponudbe - 
samooskrbnost.  

C23  Spodbujanje ekološkega kmetovanja in trajnostnih vlaganj v turizem, lesno predelavo, 
kamnoseštvo in obrt. 

C24  Mreženje - povezovanje na vseh področjih (kmetijstvo, podjetništvo, turizem, itd.) in 
smereh horizontalno in vertikalno. 

C29  Usposabljanje, pre/dokvalifikacija kadra in uporaba domačega znanja. 

C30  Izkoristiti obstoječi interes prebivalstva za turistični razvoj in s tem ekonomski 
napredek in socialno varnost. 

C33  Izkoristiti pripravljenost kmetov in drugih zainteresiranih (potencialnih kmetovalcev), ki 
bi neobdelane kmetijske površine vzeli v najem za obdelavo in razvoj podeželja. 

C35  Lokalna skupnost – Občina Oplotnica spodbuja razvoj turizma. 

C36  Možnost širitve turističnih kmetij, rekreacijskih površin, cest ipd. nadgraditi z 
izkoriščanjem priložnosti pridobivanja sredstev iz razpisov. 

C37  Obuditi tržnico in jo nadgraditi s kmetijsko-turistično-kulturnimi dogodki z letnim 
koledarjem.  

C38  Vključevanje območja Natura 2000 kot posebno kakovost območja, ki zagotavlja višjo 
kakovost bivanja. 

C39  Nadgradnja in razvijanje novih turističnih infrastrukturnih objektov za zabavo 
(enoslednice za kolesarje, kolesarska steza po trasi ozkotirne železnice do Cezlaka), 
izobraževanje ter tematskih poti in ponudbe ob njih. 

C42  Nadgradnja turistične ponudbe Malahorne – Turistična kmetija Črešnar.   

C43  Skupni projekt obnove infrastrukture na Pesku (PD Oplotnica) – Občina Oplotnica in 
Zreče za potrebe šole v naravi, pohodnikov in planincev. 

C44  Graditi identiteto kraja in ponudbo doživetij na zgodovinskih dejstvih območja 
Oplotnice: 

- Ostaline Brinjeve gore segajo v obdobje  4.000 let pred našim štetjem – obuditi 
zgodbo skupaj z občino Zreče (obstoječa razstava); 



- 1182 prva omemba Oplotnice – Zaplotniz, vas se je razvijala ob potoku 
Oplotniščica – voda bi morala biti vir prepoznavnosti in hrbtenica razvoja turizma 
v občini Oplotnica (mlini, glažute, tovarna volne…) – razpršeni muzej na prostem 
– pot ob potoku, ki povezuje interesne dejavnosti; 

- Družina Windischgraetz je koristila mokrišče Partovec kot lovišče - obujanje 
mokrišča Partovec za namene lova – lovni turizem (koča v Partovcu za 
nastanitev in prehrano) 

Obuditi povezavo Oplotnice s Kartuzijo v Žičah – graščina, vinogradi, Domačija 
Šparovec (potencial v ponudbi Domačije Brglezovih -Šparovec)). 

 

Tabela 16: Nevarnosti turizma v občini Oplotnica (Analiza PSPN) 

Nevarnosti turizma v občini Oplotnica 
D2 1 Šibko povezovanje na področju turizma in z njim povezanih dejavnosti. (9) 

D4 1 Nezadostna stopnja usposobljenosti kadra (veščine, strokovna znanja, neznanje 
mednarodnih jezikov in pomanjkljiva znanja na področju marketinga) - primanjkljaj 
kakovostne delovne sile v turizmu in kmetijstvu. (9) 

D5 3 Nevarnost odhajanja mladih in izobraženih kadrov iz območja – beg možganov. 
(8) 

D10 4 Prepočasno in neučinkovito urejanje prostora in odpravljanje prostorskih 
omejitev za turistične naložbe – dolgi birokratski postopki in zahtevna zakonodaja. 
(7) 

D7 5 Šibek interes za ustanavljanje novih podjetij, ki so v posredni ali neposredni 
povezavi s turizmom. (6) 

D8 6 Tudi v bodoče bo malo sredstev namenjenih za promocijo turizma. (4)  

D11 6 Nepripravljenost ljudi za delo v kraju, ker ne verjamejo v razvoj turizma v 
Oplotnici, kljub temu, da turizem v svetovnem merilu nenehno raste. (4) 

D3 8 Težaven teren za gradnjo cest, ki povzroča velike stroške gradnje. (3) 

D6 8 Bojazen, da nismo sposobni slediti trendom v turizmu. (3) 

D12 8 Pri preveč intenzivnem turizmu obstaja nevarnost uničenja naravnih vrednot. (3) 

D13 8 Premajhen odziv oziroma zainteresiranost investitorjev za nove naložbe v turistično 
infrastrukturo. (3) 

D14 8 Premajhno sodelovanje med podpornimi in razvojnimi institucijami. (3) 

D9 13 Šibko povezovanje RDO-ja (RDO Maribor-Pohorje) z manjšimi občinami. (2) 

D1 14 Vremenske in druge ekološke nevarnosti in prenosljive bolezni. (1) 

 

 

V sklopu prve plenarne delavnice na nivoju destinacije Rogla-Pohorje so predstavniki 

PSDRP, PS in DS vseh štirih občin na izhodiščih posnetkov stanja v posamezni občini 

oblikovali prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti destinacije Rogla-Pohorje 

(Tabele 17-20). 

 

Tabela 17: Rangirane prednosti turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 

Rangirane prednosti turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 
A5 1 Potenciali za raznolikost v turizmu (Konjiška gora in Pohorje – pohodništvo in vodeni 

ogledi); Žička kartuzija in gostilna Gastuž; staro trško jedro Slovenske Konjice in Vitanje; 
cerkve; Graščina Oplotnica; KSEVT; vinska klet Zlati grič; VINOFEEL; dvorec Trebnik; 
muzejske zbirke, mlini, kašče in žage; rokodelci; golf; razvita ponudba term in smučišča z 
razvito turistično in športno infrastrukturo (priprave športnih ekip in tekmovanja na 
evropskem nivoju) ter mreža malih ponudnikov turizma na podeželju; Oplotniški vintgar; 
Partovec; Piknik prostor Brezje pri Oplotnici; lovski turizem; konjeniško pohodništvo idr. – 
omogočajo oblikovanje doživetij za različne ciljne skupine. (36) 

A1 2 Zanimiva geostrateška lega destinacije glede na večja mesta, odlična prometna 
dostopnost (bližina vstopne postaje na avtocesto in letališče Slovenske Konjice), značilna 



kulturna krajina ter rastoče zanimanje za ekološko gospodarjenje – omogočen razvoj 
ekološkega turizma korak do večjih mest. (31) 

A3 3 Razgibana topografija in posebna geologija; lepa krajina (gozdovi, planje ter vinogradi) 
s pogledi s Pohorja; pestra in ohranjena narava (Natura 2000 ter ekološko pomembna 
območja in naravne vrednote); ugodna klima, termalna voda, šota, čist zrak in mir; veliko 
sončnih dni; urejene planinske in pohodne ter tematske poti ter pohodi v organizaciji PD in 
plezalne poti ter prijazni in gostoljubni domačini - omogočajo razvoj zelenega, 
športnega, velneškega, zdraviliškega turizma. (27) 

A2 4 Pestra in privlačna zgodovina območja, kulturna dediščina ter tradicionalna obnova in 
revitalizacija stavbne dediščine z dopadljivimi zgodbami, neonesnažena krajina z vidika 
moderne arhitekture ter raznolika društvena kulturna dejavnost ter znane osebnosti – 
potenciali za kulturni turizem. (26) 

A6 5 Kakovostna gastronomija z lokalnim poreklom in prepoznavnimi jedmi (Pohorski 
lonec, koline, kislo zelje, suhomesnati izdelki ipd.), znamka Okusi Rogle ter raznoliki velik 
(Unior d.d. Program Turizem) in številni majhni ponudniki na področju prehrane in 
rokodelstva, razvita raznolika ponudba prenočitvenih zmogljivosti v hotelih, na turističnih 
kmetijah (Eko marjetica – TK Urška) in v zasebnih apartmajih/sobah ter prijazni ponudniki, 
naklonjeni turizmu - zagotavljajo gostoljubno in varno zeleno destinacijo. (16) 

A4 6 Prepoznani ljudski običaji, privlačne legende, aktivno delovanje turističnih in kulturnih 
društev, raznoliki dogodki in prireditve (občinski prazniki, pustovanje, Frančiškov idr. sejmi, 
Jurjevanje, ocenjevanje vin, trgatev, martinovanje, kmečki praznik, ličkanje, srečanje 
ljudskih pevcev in godcev, vokalnih skupin in pevskih zborov, koledovanje itd.,  Holcerija, 
Zimski večeri ob zapečku, Farni dan, Srečanje na Rakovcu, pohodi, kresovanja, galopske 
dirke itd.) - omogočajo pestre aktivnosti za občane ter izhodišča za dopadljive 
etnološko obarvane programe za obiskovalce skozi vse leto. (14) 

A8 7 Dobra obdelanost kmetijskih površin - vinogradništvo - odlična vina in programi 
degustacij podjetja Zlati Grič, Zavod vinskega turizma VINOFEEL in drugih vinogradnikov; 
sadjarstvo; čebelarstvo; vrtnarstvo; zeliščarstvo – Zelišča iz Žičke kartuzije in gozdarstvo 
ter interes na področju predelave mesa, mleka ter sadja – omogočajo prepoznavnost 
destinacije po lokalnih prehranskih in rokodelskih pridelkih, izdelkih in storitvah.  
(11) 

A13 8 Skupna destinacijska spletna stran (Rogla – Pohorje, http://www.destinacija-rogla.si/), 
promocijski material destinacije Rogla-Pohorje (turistični vodnik z zemljevidom vseh občin, 
promocijski film – daljša verzija, promocijske mape in vrečke, beležke, ovratni trakovi ter 
spletne strani) ter spletne strani in tiskani materiali občin, turističnih ponudnikov in 
društev ter Radio Rogla. (9) 

A7 9 Kakovostno, urejeno in negovano okolje s številnimi priznanji (Slovenske Konjice - 
devet priznanj najlepšega izletniškega mesta v Sloveniji, dve zlati medalji evropskega 
tekmovanja Entente Florale Europe 1998, 2014 ter bron za vas Žiče leta 1998), relativno 
dobra komunalna opremljenost in dostopnost v mestih in večjih naseljih ter pridni, pedantni 
in trmasti ljudje – vodijo k nadaljnjemu trajnostnemu razvoju območja.  (6) 

A10 9 Vzpostavljena tržna znamka destinacije Rogla-Pohorje. (6) 

A9 11 Razvojni programi (s primerno razvitimi službami za prijave na različne razpise) so s 
podporo lokalnih skupnosti strateško usmerjeni v ohranjanje okolja in videza podeželske 
krajine, samooskrbo (interes kmetij po pridelavi kritične mase pridelkov za samooskrbo 
ljudi v občini), izkoriščanje naravnih virov, energetsko neodvisnost ter druge oblike razvoja 
območja. (4) 

A17 11 Prijaznost in domačnost zaposlenih in domačinov. (4) 

A18 13 Relativno dobra prepoznavnost destinacije skozi ime Rogla (30 let se vlaga v 
promocijo te blagovne znamke – destinacija v delu svojega imena nosi tudi ta termin). (3) 

A11 13 Turistična agencija Pohorje Turizem – edina agencija v destinaciji. (1) 

A14 13 Občine prijazne invalidom – potencial za dostopni turizem ter pristop k projektu 
Slovenia Green destination. (1) 

A15 13 Nabor monografij in publikacij, ki jih izdajajo občine ob pomembnih jubilejih. (1) 

A12  Vzpostavljeno informiranje obiskovalcev v TIC-ih v Slovenskih Konjicah in Zrečah ter 
organizacija vodenj po destinaciji. 0 

A16  Bogata industrijska dediščina v Slovenskih Konjicah in Zrečah – potencial za 
industrijski turizem. 0 



 

 

Tabela 18: Rangirane slabosti turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 

Rangirane slabosti turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 
B1 1 Razpršenost, šibko sodelovanje in nepovezanost ponudbe - manko sinergije med 

gospodarskimi idr. subjekti - kmetijami (za zagotavljanje večje kritične mase 
kmetijskih pridelkov in izdelkov ter skupno trženje – prazne kmečke tržnice, ni 
vzpostavljenih prodajnih verig), turističnimi in drugimi ponudniki (pri oblikovanju 
produktov in prireditev na območju destinacije – ni odpiralnih časov, ni ponudb za do 10 
gostov) in društvi (pri oblikovanju skupnih prireditev) ter šibka prilagojenost ponudbe 
storitev individualnemu povpraševanju – ni personalizirane ponudbe prilagojene 
ciljnim skupinam, skromna je uporaba orodij komuniciranja za splošno informiranje 
domačinov in potencialnih turistov - neusklajena podoba destinacije. (31) 

B7 2 Neizkoriščen potencial turistične ponudbe –neizkoriščene naravne vrednote, 
premalo izkoriščena kulturna dediščina (nekateri objekti niso vzdrževani oz. nimajo 
vsebine), nizko vrednotenje etnografskih in etnoloških posebnosti območja ter legend 
(konj, vino, kartuzijani, zmaj, kovači, furmani, Vile rojenice idr.) in neizkoriščene 
prireditve; šibka inovativnost in kreativnost na področju turizma ter malo možnosti 
za zabavo v destinaciji in neizpostavljenost tipičnih jedi kot prepoznavnih jedi 
območja. (23) 

B2 3 Premajhna razpoložljivost in raznolikost vrst nastanitvenih kapacitet (ni 
mladinskega hotela, kampa, postajališč za avtodome idr.) ter malo majhnih 
turističnih ponudnikov oz. turističnih kmetij, hotelov ter gostinskih prehrambenih 
obratov in  rokodelskih delavnic ter doživljajske – izkustvene ponudbe (delavnice, 
degustacije, vodena doživetja). (19) 

B4 4 Premalo definirana razvojna in trženjska usmeritev turizma – manko enotnega 
upravljanja destinacije Rogla-Pohorje  ter njene turistične in s turizmom povezane 
ponudbe; slaba medinstitucionalna komunikacija; nepovezano  informiranje in 
komuniciranje – ni sodelovanja med TIC-i in šibko sodelovanje Tic-ev s ponudniki, ni 
enotnega sistema orodij komuniciranja;  ni destinacijske vodniške službe – občine in 
destinacija nimajo strategije razvoja in trženja turizma. (16) 

B13 5 Finančna šibkost, pomanjkanje sredstev in virov za financiranje razvoja; 
majhna/nezadostna investicijska sposobnost kmetijskih gospodarstev ter 
pomanjkanje kvalitetnih virov financiranja. (15) 

B6 6 Šibko nagovarjanje tranzitnih turistov, ki potujejo po avtocesti (ni informacijskih 
tabel) ali regionalni cesti (ni vstopne/izstopne promocijske table v/iz destinacijo/e). (10) 

B8 6 Šibka prepoznavnost tržne znamke Rogla-Pohorje (nesistematična gradnja znamke) 
in promocija celovite turistične ponudbe  južnega dela Pohorja (neprisotnost na 
specializiranih sejmih)  ter nezadostno ciljno nagovarjanje (nepovezana vlaganja v 
promocijo in izobraževanje ponudnikov na področju turizma), kar se kaže v skromnem 
obisku turistov skozi leto ter kratkem zadrževanju obstoječih obiskovalcev v 
destinaciji. (10) 

B3 8 Nepripravljenost celoletne ponudbe - zelene zime in deževna poletja in 
neprilagojenost ciljnim skupinam (npr. manko ponudbe za družine). (8) 

B10 8 Visoki stroški promocije turizma za občine glede na nizek prihodek iz turistične takse 
in neobstoječih partnerskih dogovorov ter šibek ekonomski izplen od turizma za majhne 
ponudnike. (8) 

B11 10 Pomanjkljiva izobrazba in usposobljenost nosilcev  turistične ponudbe (predvsem s 
področja marketinga, mednarodnih jezikov, veščin in spretnosti v turizmu, gostinstvu in 
kmetijstvu); beg možganov in posledično šibka inovativnost ter kreativnost kot tudi 
angažiranost na področju turizma (npr. zgodbarjenje in povezovanje); manko 
podjetniške iniciative (majhno število MSP, nerazvita podjetniška miselnost in 
neprilagojenost na tveganje) ter težavno prilaganje zahtevni in zapleteni zakonodaji 
in upravno-administrativnim zahtevam pri izvajanju dejavnosti (vodniki, kmetije 
idr.). (6) 

B17 11 Relativno slaba obiskanost prireditev iz strani domačinov in obiskovalcev – manko 
veščin komuniciranja s ciljnimi skupinami. (5) 

B5 12 Stavba TIC-a v Slovenskih Konjicah je v slabem stanju, v Vitanju ni TICa, v Oplotnici je 
turistična pisarna, ni pa zaposlenih informatorjev, manko destinacijskega 



(produktnega) promocijskega materiala s CGP (sveže promocijsko gradivo na več 
točkah – manko info točk) ter oblikovanih destinacijskih ponudb za tranzitne in 
stacionarne goste. (4) 

B14 12 Manko raznolike infrastrukture (npr. trgovinica z ekološko prehrano , mladinski hotel, 
kakovostna slaščičarna/kavarna/ponudba malic, adrenalinskih kapacitet – enoslednice); 
neprilagojen odpiralni čas ponudnikov; manko dolgoročne strategije v razvoj 
turistične dejavnosti malih ponudnikov ter integralnih turističnih produktov - ni 
celovitih doživljajskih zgodb za določene ciljne skupine. (4) 

B15 12 Domačini in zaposleni v turizmu (predvsem v hotelih) premalo poznajo območje in 
se z njim slabo identificirajo – niso ponosni na korenine; slaba samopodoba 
ponudnikov in mnenje o destinaciji  – nesamozavestni, negativne misli, čeprav smo 
uspešni, zakaj se ne znamo tudi pohvaliti (11 mesto med občinami na slovenskem 
območju). (4) 

B18 12 Nezadostno sodelovanje velikega ponudnika z malimi (npr. težave s pridobivanjem 
popustov in cena za smučarske vozovnice ter ponujanje izletov oz. posameznih storitev 
za hotelske goste v destinaciji, lokalna dobaviteljska veriga). (4) 

B9 16 Šibka prepoznavnost kolektivne tržne znamke Okusi Rogle; manko promocijskih, 
trženjskih in prodajnih aktivnosti za prepoznavnost pridelkov, izdelkov in storitev 
(jedi in prireditev)  –  daril z okusom destinacije Rogla-Pohorje. (3) 

B19 16 Neinovativne vsebine in premajhne kapacitete kopaliških kompleksov - ni zaprtih 
bazenskih kapacitet izven Term Zreče ter manko naravnih kopalnih kapacitet. (3) 

B28 16 Premalo vključevanje mladih v promocijo kraja in občine na področju turizma – 
vzgoja za turizem od vrtca, šole itd. ter manko mentorjev. (3) 

B12 19 Majhne, razdrobljene, mešane kmetije – manjša proizvodnja; neregistrirane 
dopolnilne dejavnosti – onemogočen legalni prodajni tok; slaba osveščenost in 
usposobljenost in posledično opuščanje malih kmetij, kakor tudi dopolnilnih 
dejavnosti zaradi zapletene zakonodaje. (2) 

B16 19 Slaba komunalna in cestna infrastruktura – slabe ceste, pomanjkanje parkirišč in 
kolesarskih poti, necelovita prometna ureditev ter signalizacija; slab/omejen dostop do 
nekaterih turističnih točk. (2) 

B24 19 Slabo urejen javni prevoz ter manko in neurejene kolesarske poti. (2) 

B29 19 Šibko povezovanje na področju turizma (znotraj destinacije – LTO in TIC-i ter v 
širši destinaciji – RDO) in z njim povezanih dejavnosti ter malo sodelovanja med 
podpornimi in razvojnimi institucijami. (2) 

B30 19 Zastarela in nezadostno vzdrževana športna infrastruktura. (2) 

B21 24 Nedoslednost ponudnikov, da ko se odločijo za določeno usmeritev vztrajajo in 
nadgrajujejo zgodbo – v turizmu gradimo zgodbo korak po korak. (1) 

B22 24 Neurejeno nabiranje gozdnih sadežev (šibka kultura nabiranja) – ni 
naravovarstvenega nadzora ter sistema parkiranja. (1) 

B23 24 Relativno malo vključevanja ekoloških kmetij v turistično ponudbo; v programih za 
obiskovalce ni dovolj vključenih ogledov kmetij in njihove ponudbe.  (1) 

B25 24 Relativno prazna Stari trg Slovenske Konjice ter Trg Vitanje. (1) 

B20  Negativni vplivi širjenja apartmajev in počitniških hišic ter slaba izkoriščenost teh 
kapacitet v in izven turistične sezone v turističnih centrih.  0 

B26  Prisotne arhitektonske in komunikacijske ovire za osebe s posebnimi potrebami – šibka 
pripravljenost na dostopni turizem. 0 

B27  Necelovito urejene turistične točke (npr. Žička kartuzija - manko parkirišč); ni mreže 
postajališč za avtodome, ni kampa idr.; slaba izkoriščenost športnih objektov. 0 

 

 

  

  



Tabela 19: Rangirane priložnosti turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 

Rangirane priložnosti turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 
C5 1 Spodbuditi mreženje – povezovanje na vseh področjih: 

- na področju turizma in z njim povezanih dejavnosti (kmetijstvo, rokodelstvo ipd.) 
povezati ponudnike in oblikovati privlačne zgodbe na temeljih tradicije, 
kompetenčnih znanj, prepoznanih značilnosti posameznih območij in destinacije kot 
celote ter z veliko mero izkustvenosti za obiskovalce; 

- načrtovati skupen razvoj in trženje turizma v destinaciji Rogla-Pohorje  
(povezati različne nosilce in partnerje iz javnega in privatnega sektorja v destinaciji 
pri pripravi in izvajanju programov in projektov (društva – medobčinski dogodki in 
prireditve; povezane kulturne znamenitosti - skupna vstopnica) – in tako nadgraditi 
znamko destinacije Rogla-Pohorje in njeno ciljno trženje na strateškem in 
operativnem nivoju  - nadgraditi vlogo LTO Zreče, GIZ; 

- nadgraditi KTZ Okusi Rogle, vzpostaviti podjetniški pristop upravljanja in 
skrbništva znamke ter učinkovit sistem trženja in prodaje ter spodbuditi 
kmetije idr. ponudnike k skupnemu nastopanju - večji pridelavi in predelavi  
(doseganju kritične mase ponudbe pridelkov in prehranskih izdelkov) ter 
vzpostavljanju prodajno-nakupne verige Okusi Rogle; 

- skupen nastop na trgu in skupna promocija ponudbe s prepoznanimi  
turističnimi ponudniki v destinaciji (Terme Zreče in Turistično rekreacijski center 
Rogla, Zlati Grič, Turistična agencija Pohorje Turizem idr.) ter Skupnostjo slovenskih 
naravnih zdravilišč in drugimi turističnimi centri izven destinacije Rogla-Pohorje; 

- povezovanje z namenom doseganja sinergičnih učinkov v turizmu znotraj ožje in 
širše destinacije, Slovenije in preko njenih meja - izvajanje skupnih razvojnih 
projektov. (36) 

C2 2 Sistematičen razvoj ponudbe celovite destinacije s prepoznavno destinacijsko 
znamko Rogla-Pohorje na področjih trendov v turizmu, in sicer: 

- selfness (npr. gozdni selfness) in velnes turizma (planinska klima, termalna voda 
in šota, zdrav način življenja, Kneippov park, osebnostna rast); 

- športno-rekreacijskega turizma (bike parki, enoslednice za kolesarje, motorik 
parki, izkustveni parki, športni parki in stadioni, športne dvorane, kolesarski in 
tekaški maratoni, organizirani teki ipd.); 

- zdravstvenega turizma (kakovostne storitve na področju rehabilitacije);  
- poslovnega turizma (kakovostne storitve na področjih kongresnega in incentive 

turizma); 
- gastronomskega turizma (kakovostne storitve na področjih kulinarike, vin in drugih 

napitkov ter doživetij priprave in okušanja dobrot); 
- edukativnega turizma (izobraževanj na temo narave in kulturne dediščine ter 

okoljske vzgoje); 
- eko turizma (zadovoljevanje potreb in pričakovanj ekoturistov po izobraževalni noti 

o lokalnih posebnostih, arhitekturni in energetski učinkovitosti infrastrukture, lokalni 
ekološko pridelani hrani ter personaliziranem pristopu idr.; 

- romarskega turizma (izjemno število cerkva z zanimivimi zgodbami); 
- dostopnega turizma (ponudba dostopna vsem ciljnim skupinam – tudi gibalno 

oviranim osebam,; slepim in slabovidnim; gluhim in naglušnim; osebam z 
intelektualno in psihično oviranostjo; osebam, ki potujejo z otroki v otroških vozičkih; 
starostnikom in osebam, ki jim je turizem težje dostopen iz drugih razlogov (diabetes, 
astma, alergije, veganstvo, epilepsije idr.);  

- idr. (30) 

C3 2 Izkoristiti najbolj priljubljene točke v destinaciji, jih nadgraditi in povezati v 
celovita doživetja: 

- Oplotnica: Graščina Oplotnica – Žički dvorec; Oplotniški Vintgar; Perišče v parku 
Oplotnica; Črna kuhinja pri cerkvi sv. Barbare; Naravni biotop Partovec; cerkve: sv. 
Janeza Krstnika, Brinjeva gora, sv. Miklavža na Koritnem, romarska cerkev Prihova 
idr.; Kamnolom Cezlak; vinski-turistični cesti Gorica in Prihova, vinske kleti in 
vinotoči; turistične kmetije idr.;  

- Vitanje: Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij - KSEVT ;  Beškovnikova 
domačija s kaščo; Goslarski atelje Skaza; Vila Svitanje; Krajnikov (Novi ali Gornji) 
grad in Goležev (Stari oz. Spodnji) grad; cerkve: Župnijska cerkev Sv. Petra in Pavla 



(spodnja cerkev), Cerkev Matere Božje na Hriberci (zgornja cerkev), Cerkev Sv. 
Vida na Hudinji, Cerkev Sv. Marjete v Spodnjem Doliču, Cerkev Sv. Antona v Breznu 
idr.; Ekološka kmetija in etnološki muzej Brodej; Ekološka kmetija Meglič; Ekološka 
kmetija Beštjan/Petaci;  Ekološka kmetija Kričaj; Rakovec; idr.;  

- Zreče: Terme Zreče; Športni resort in klimatski center Rogla; Skomarska hiša in 
Vodovnikova zbirka na Skomarju; Ošlakova kovačija; Kovačija Šrekl – Zajc; Muzej 
ozkotirne železniške proge Poljčane – Slovenske Konjice - Zreče; Muzej 100 
frankolovskih žrtev;  Žganjekuha Kejžar; ruševine gradov: Freudenberg, Jamnik 
(Holenstein) in Lušperk (Luschberg); Bucijev mlin v Dobrovljah; Petelinekov mlin v 
Radani vasi; Forma viva v Zrečah; cerkve: Župnijska cerkev sv. Egidija v Zrečah, sv. 
Neže in sv. Matere božje na Brinjevi gori, sv. Martina v Zlakovi, sv. Lamberta na 
Skomarju, sv. Jakoba na resniku, sv. Kunigunde na Gorenju nad Zrečami, Jezusove 
spremenitve na Gori na Rogli, Župnijska cerkev sv. Lovrenca na Stranicah; reka 
Dravinja, potok Koprivnica in Zreško jezero, Lovrenška jezera; Pavlakova jama; 
Območje Natura 2000; Ekološka turistična kmetija Urška, TK Kovše-Kočnik, TK 
Ramšak, Turistična kmetija Pačnik, Izletniška kmetija Ančka, Gostilna in prenočišče 
Smogavc idr.;  

- Slovenske Konjice: Žička kartuzija z zeliščno lekarno, Otokarjevo peninsko kletjo, 
lončarsko-slikarskim ateljejem, Gastužem ter cerkvijo sv. Janeza Krstnika; Stari grad 
Slovenske Konjice; mestno jedro Slovenske Konjice s cerkvijo sv. Jurija; Vinska klet 
Zlati Grič z golf igriščem in gostilno Grič; Dvorec Trebnik, Mestna galerija Riemer, 
Muzej gasilstva Dravinjske doline, Muzejska zbirka vojaških predmetov iz Avstro-
ogrskega obdobja; Muzej Zrno; Muzej NOB in etnološki muzej; Muzej na Mlačah; 
Mini zoo Slovenske Konice; Čebelarstvo Žvikart, Pletarstvo Kalšek; Zeliščni vrt 
Majnika; Ranč Dravinja; Vintage CPU trgovinica idr. (30) 

C1 4 Investicije v infrastrukturo na območju destinacije Rogla-Pohorje: 

⁻ spodbuditi nove prenočitvene kapacitete: na kmetijah v obliki sob, apartmajev, 
(glamuroznih) kampov, postajališč za avtodome; hotelih in mladinskih hotelih, 
zasebnih apartmajev (couchsurfing – odpiranje domov za prenočišče);  

⁻ spodbuditi oživljanje starih mestnih/trških jeder v Slovenskih Konjicah 
(rokodelske delavnice in razstavišča za umetnike, lokalna živila in izdelke ipd.), 
Vitanju (razpršeni hotel) in Oplotnici (rokodelske delavnice ipd.);  

⁻ spodbuditi obnovo gradov z aktivnostmi za namene turizma; 
⁻ spodbuditi obnovo Žičke kartuzije kot spomenika državnega pomena 

(pridobivanje sredstev za promocijo in obnovo); 
⁻ razmisliti o arhitekturnih potencialih drugih obstoječih in nezasedenih kapacitet -  

zgodbe narave in kulturne dediščine iz lokalnega okolja;  
⁻ nadgraditi in razviti nove turistične infrastrukturne objekte za zabavo in 

izobraževanje ter tematske poti in ponudbe ob njih;  
⁻ obnovljene in obstoječe javne in zasebne objekte z vzpostavljenimi 

aktivnostmi za turizem in medgeneracijske potrebe primerno in enotno 
označiti, zastaviti ponudbo in jo tržiti; 

⁻ obnoviti športno-rekreativno infrastrukturo; 
⁻ revitalizirati Zreško jezero. (25) 

C9 5 Spodbujati inovativnost in kreativnost v ponudbi turističnih in s turizmom 
povezanih storitev in produktov: 

- oblikovati  privlačne programe krajših - dvodnevnih in tridnevnih doživetij, z 
maksimalno personalizirano doživljajsko noto za turiste iz urbanega okolja na 
področju aktivnih idr. počitnic na podeželju;  

- izpostaviti okolju prijazno zeleno destinacijo ter aktivno in edukativno 
preživljanje počitnic  v naravnem okolju – specializirana ponudba naravovarstvenih 
in okoljskih zgodb za tržne niše skozi vse leto.;  

- Oživljanje vinsko-turističnih cest; 
- urediti vas Rakovec v ekološko doživljajsko vas z etnološko dediščino;  
- graditi identiteto destinacije in ponudbo doživetij na zgodovinskih dejstvih 

območja Žičke kartuzije (v povezavi z ostalimi točkami kartuzijanov v destinaciji), 
tisočletne trške tradicija Konjic, številnih cerkvah, prisotnosti družine 
Windischgraetz-ov idr. znanih osebnosti, vinarstva, kovaštva, usnjarstva  idr.; 

- spodbujati kakovost v vinogradništvu in vinarstvu ter oblikovanju doživetij med 
vinogradi, v kleti in ob celovitih vinskih zgodbah.; 



- razvoj turizma v povezavi s kmetijstvom (konjeništvo, ogled aktivnosti na 
kmetijah, vodeni pohodi z gospodarjem po gozdu, pašniku ipd.). (15) 

C4 6 Nadgraditi in obnoviti: 
⁻ zbirke kulturne dediščine z zgodovinsko in etnološko vsebino;  
⁻ objekte etnološke dediščine (mline, žage, vinske kleti ipd.);  
⁻ najodmevnejše tradicionalne ljudske običaje (trgatev, pustni sprevod, kmečka 

ohcet, ljudsko petje, martinovanje, pranje perila ob potoku, glažutarstvo, oglarstvo, 
postavljanje klopotca, prireditve na grajskem dvorišču, koledovanje, košnja, ljudsko 
petje, glažutarstvo, oglarstvo, košnja idr.). 

⁻ ter vzpostaviti nove tematske in učne poti, sprehajalne, pohodniške, 
kolesarske (enoslednice za kolesarje), konjeniške poti, parke, poligone za šport 
in rekreacijo ter jih primerno povezati, označiti in promovirati v destinaciji in 
širše (organizacija priprav športnikov in tekmovanj) ter celovito upravljati v navezi 
z dopolnilno ponudbo ob njih (servis in izposoja opreme za kolesarje, vodniki, 
GPS koordinate). 

⁻ obstoječe ter vzpostaviti verigo TIC-ev (vse štiri občine) za celovito 
komuniciranje in informiranje o turistični ponudbi na nivoju občin in destinacije, 
povezati ponudnike in oblikovati celovite inovativne in kreativne turistične produkte 
- programe in njihovo ciljno trženje; 

⁻ znanja vodnikov oz. usposobiti destinacijske vodnike za vodenja v naravi in 
po objektih kulturne dediščine.  (10) 

C6 7 Načrtovati in izvajati tehnike strateškega in operativnega trženja ponudbe 
destinacije, vzpostaviti sodobna orodja komuniciranja z javnostmi (interaktivna 
spletna stran in druga orodja komuniciranja v spletnih mrežah, kratki predstavitveni filmi 
o destinaciji in posameznih zgodbah, CGP – signalizacija, orientacijske in informacijske 
table ipd.) ter vzpostaviti skupno promocijsko in trženjsko službo na nivoju 
destinacije in vzpostaviti sistem financiranja skupne promocije.  (9) 

C10 8 Nadgraditi najznačilnejše jedi (pohorski lonec, kruh iz krušne peči, koline, kislo zelje, 
gobova juha z žganci, pohorska bunka, suhomesnati izdelki, zaseka, jabolčni zavitek, 
žolca idr.) in jih ponuditi v raznolikih kreacijah tradicionalnih in  novodobnih jedi na 
turističnih kmetijah in v raznolikih gostinskih prehrambenih obratih. (6) 

C11 9 Spodbuditi rabo naravnih danosti:  

- za kmetijsko dejavnost (gozdarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, zelenjadarstvo) z 
večjimi vlaganji v kmetovanje (tudi ekološko) za proizvodnjo zdrave hrane – 
slediti trendu zelenega, bio, okolju prijaznega razmišljanja in življenja ter 
ozaveščati o kakovosti ter spodbujati prebivalstvo in turistične ponudnike k 
nakupu lokalno pridelane hrane npr. na kmečkih tržnicah ter organizirati 
kmetijsko-turistično-kulturne dogodke z letnim koledarjem; 

- za registrirano predelavo kmetijskih pridelkov, lesa in kamna v prepoznane 
prehranske in rokodelske izdelke ter čebelarstva  (čebelarsko-turistični center); 

- za pridelavo zelene energije - čista, okolju prijazna energija, ki je pridobljena 
iz obnovljivih virov, predvsem iz malih hidroelektrarn; 

- za sonaravni turizem (na temeljih ekološkega kmetovanja, vrtnarstva, zeliščarstva, 
zelenjadarstva, vinarstva idr. in ozaveščati pridelovalce in potrošnike o vplivih 
lokalne pridelave, predelave in potrošnje na okolje);  

- za obujanje zgodovinskih dejstev - življenje po kartuzijanskih vrednotah 
(solidarnost, duhovna rast, gostoljubnost, ustvarjalnost, odmaknjenost, ohranjanje 
miru in tišine, bivanje v naravi in z naravo). (5) 

C13 9 Uvajanje spodbud za razvoj malega gospodarstva ter kmetij (KGZ)in motiviranje k 
njihovemu koriščenju - razvoj in registracija dopolnilnih dejavnosti na kmetijah  
(predelava pridelkov, biomasa, itd.) in drugih predelovalcev za doseganje kritične mase 
lokalne ponudbe – čim večjo samooskrbnost. (5) 

C12 11 Spodbuditi trženje pridelane hrane in izdelkov tradicionalne obrti v lastnih 
trgovinicah (z določenim delovnim časom tudi med tednom) ter prodaje izdelkov skozi 
storitve – višja lokalno dodana vrednost: prikaz pridelave in proizvodnje, delavnice - 
kulinarične, rokodelske, za zdrav način življenja idr. in degustacije ter prodaja v mreži 
prodajnih mest po destinaciji. (4) 

C22 11 Povečati zavedanje (informirati in osveščati delodajalce in zaposlene) o pomenu 
»zdrave lokalne prehrane« tudi skozi »delavcem prijazna« in »družini prijazna 
delovna mesta« (lokalna živila »za malico«). (4) 



C8 13 Vzpostaviti sistem usposabljanja  - strokovnih delavnic, okroglih miz, ogledov praks, 
vaških team buildingov in natečajev; foruma za izmenjavo mnenj; nabor orodij 
komuniciranja z javnostmi (klepeti, srečanja, objave v lokalnem časopisu, idr.) - za 
večje informiranje in ozaveščenost prebivalcev in zaposlenih za oblikovanje 
ponudb na področju turizma in z njim povezanih dejavnosti – kmetijstvo, kultura, 
rokodelstvo idr. (3) 

C14 13 Povezovanje novih in tradicionalnih znanj: 

- delo s podmladkom na društveni ravni in prenašanje izkušenj na mlade ter 
spodbujanje mladih, ki se usposabljajo za turistične in njim podobne poklice, da se 
usmerijo v turizem in z njim povezane dejavnosti v domačem okolju;   

- spodbujati občane, da se skozi vseživljenjsko učenje obudi tradicionalna znanja 
in spretnosti in jih vključi v turistično ponudbo; 

- vzpostaviti sistem usposabljanja, pre/dokvalifikacije za ponudnike in vodnike 
(mednarodni jeziki, komunikacija z obiskovalci, inovativne tehnike vodenja in prikaz 
uporabe domačega znanja). (3) 

C18 13 Sistematično pridobivanje sredstev – finančnih, kadrovskih idr. za vzpostavljanje 
celovitih zgodb v turizmu. (3) 

C19 13 Nadgraditi potrošnjo glavnih gospodarskih virov: les (cokli, šikli, goslarstvo in 
mizarstvo), kovaštvo, kamnine in rudnine (škrilj, marmor), vodo (male elektrarne), 
živino (predelava mesa in mleka) ter druge pridelke in prehranske ter rokodelske 
izdelke, tudi iz ekoloških kmetij, za turistične potrebe. (3)  

C20 17 Vključevanje ekološko pridelanih živil v ponudbo zajtrka za hotelske goste. (2) 

C15 18 Ozaveščanje deležnikov destinacije h koriščenju naravnih in kulturnih potencialov 
destinacije za dopadljive zgodbe - prepoznavne dogodke in festivale (npr. festival 
modrega Pinota), razstave idr. predstavitve npr. znanih osebnosti (na primernih 
lokacijah) ter obuditev starih običajev, zgodb in legend ter vključevanje lokalnih 
društev v turistično ponudbo. (1) 

C16 18 Vključevanje, razumevanje in promocija območja Natura 2000 in drugih (za)varovanih 
območij) kot posebno kakovostnega območja, ki zagotavlja višjo kakovost bivanja in 
izkušenj. (1) 

C17 18 Izkoristiti obstoječi interes prebivalstva (pripravljenost kmetov in drugih 
zainteresiranih), ki bi neobdelane kmetijske površine vzeli v najem za obdelavo in 
posledično vplivali na  razvoj podeželja, ekonomski napredek in socialno varnost. 
(1) 

C21 18 Spodbujati socialno podjetništvo na področju turizma in z njim povezanih 
dejavnosti. (1) 

C23 18 Urediti turistično cesto 3 reda  med Cezlakom in Peskom. (1) 

C7  Prevzeti odgovornost za evidentiranje in oddajanje turistične takse ter učinkovita 
razdelitev teh sredstev za izvajanje načrta trženja ponudbe na nivoju destinacije Rogla-
Pohorje. 0 

  

 

 



Tabela 20: Rangirane nevarnosti turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 

Rangirane nevarnosti turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 
D1 1 Šibko povezovanje na področju turizma (znotraj destinacije – LTO in TIC-i ter v širši 

destinaciji – RDO) in z njim povezanih dejavnosti ter malo sodelovanja med 
podpornimi in razvojnimi institucijami. (28) 

D2 2 Neidentificirana osredotočenost na določeno zvrst turizma in nedefinirana 
identiteta destinacije (vsega veliko, pa nič osrednje izpostavljenega) ter različni nivoji 
kakovosti storitev na določenih mikro destinacijah.  (24) 

D8 3 Pomanjkanje sredstev za promocijo turizma (TIC-e, CGP komuniciranja idr.), 
ureditev celotne komunalne infrastrukture (ceste, signalizacija, čistilna naprava, 
širokopasovni internet idr.), za podporo razvojnim nalogam občine in zasebnih 
ponudnikov. (22) 

D5 4 Nezadostna stopnja usposobljenosti kadra/pomanjkanje kakovostne delovne sile 
(veščine, strokovna znanja, neznanje mednarodnih jezikov in pomanjkljiva znanja na 
področju marketinga) v turizmu in kmetijstvu. (14) 

D7 4 Prepočasno in neučinkovito urejanje prostora in odpravljanje prostorskih omejitev za 
turistične naložbe – dolgi birokratski postopki in zahtevna zakonodaja. (14) 

D3 6 Neprepoznavanje potenciala KSEVTa in Žičke kartuzije ter potencialnega 
zavarovanega območja - Parka Pohorje, na državnem in lokalnem nivoju. (13) 

D4 7 Opuščanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in opuščanje kmetovanja nasploh zaradi 
zahtevne zakonodaje (davčne blagajne, zahtevni postopki sledljivosti – inšpekcijska 
služba idr.)  (12) 

D6 8 Nevarnost odhajanja mladih – beg možganov ter nepripravljenost ljudi za delo v kraju, 
ker ne verjamejo v razvoj turizma. (11) 

D10 9 Šibek interes za ustanavljanje novih podjetij, ki so v posredni ali neposredni povezavi 
s turizmom ter premajhen odziv in zainteresiranost investitorjev za nove naložbe v 
turistično in z njo povezano infrastrukturo – počasno vračanje sredstev. (10) 

D12 10 Nekonkurenčnost - bojazen nesposobnosti sledenja trendom v turizmu ter konkurenci 
na področju inovativnosti in kreativnosti  (infrastruktura in personalizirani doživljajski 
programi). (9) 

D11 11 Nevarnost uničenja naravnih vrednot – zaradi masovnosti in intenzivnosti turizma 
brez primernega načrtovanja. (8) 

D16 12 Recesija (in socialni turizem) ne zagotavljata kritične mase turistov – ni kupne moči. 
(6) 

D17 13 Zmanjšanje društvenih aktivnosti zaradi manjših virov financiranja in velikega 
prevzemanja odgovornosti predsednika društva zaradi zakonodaje (odgovarja z 
vsem svojim premoženjem) in odliva mladih prebivalcev iz občine. (5) 

D9 14 Odvisnost turizma in kakovosti življenja od velikih gospodarskih subjektov – 
lastništvo velikih podjetij v Zrečah in Slovenskih Konjicah. (4) 

D13 15 Šibko sledenje vzpostavljanju verige povezanih  in sodelujočih ekoloških ponudnikov 
za zadovoljevanje potreb in pričakovanj ekoloških turistov in domačinov. (3) 

D14 15 Vremenske (zelene zime in deževna poletja ter naravne katastrofe - plazovi, žledolom, 
neurja idr.) in druge  nevarnosti ter prenosljive bolezni. (3) 

D15 17 Težaven teren za gradnjo cest, ki povzroča velike stroške gradnje na območju Pohorja. 
(1) 

D18 17 Povečanje intenzivnosti monokulture v kmetijstvu.(1) 

D19 17 Zapiranje državnih mej in kriza z begunci. (1) 

D20  Zasičenost prebivalcev s turizmom in turističnim obiskom. 0  

D21  Nezmožnost izvajanja varstvenih režimov in nadzora nad aktivnostmi v posebnih 
varstvenih območjih oz. vseh območjih ohranjene narave. 0 

D22  Neupoštevanje posebnosti območja pri izvajanju razvojnih ukrepov regionalne politike. 
0 

 

 

 

  



Vizija in strateški cilji razvoja in trženja turizma v občinah in destinaciji Rogla-

Pohorje 

 

Na delavnicah s Projektnimi skupinami občin Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje in 

Oplotnica smo z deležniki oblikovali vizijo in razvojne ter trženjske cilje omenjenih 

občin.  

 

Vizija in cilji turizma v občini Zreče so predstavljeni v Tabelah 21 do 24. 

 

Tabela 21: Vizija razvoja in trženja turizma v občini Zreče 
 
SLOGAN:  ZREČE – območje dobrega počutja 
 

 
KRATKA VIZIJA:  
Občina Zreče bo leta 2021 prepoznana po visokokakovostnih turističnih programih                  

zdravja in dobrega počutja, aktivnih počitnic na podeželju,  
spoznavanja z naravo in kulturno dediščino ter  

poslovnih druženjih in pripravah vrhunskih športnikov  
 v neokrnjenem naravnem okolju Rogle in Term Zreče.  
  

 
DOLGA VIZIJA: 

V letu 2021 je občina Zreče na področju turizma prepoznana kot  
konkurenčna, zelena, ekološka, dostopna1, domačna, gostoljubna in celovito 

povezana destinacija z visoko kakovostjo bivanja  
ter kreativnim okoljem za delo in oddih. 

 

Visokokakovostni turistični programi zdravja in dobrega počutja, ob prepoznanih 
zdravilnih dejavnikih (klima, voda in šota), aktivnih počitnic, poslovnih druženj ter 

priprav vrhunskih športnih ekip v naravnem okolju, ob vključevanju kreativne 
gastronomije in spoznavanja z naravo, kulturno ter živo dediščino in obrtjo,                

gradijo imidž območja Pohorja ob optimalni lokalni samooskrbi. 
 

 
 
  

                                                           
1 Dostopni turizem – vsem ciljnim skupinam dostopni turizem, tudi invalidnim osebam. 



Tabela 22: Strateški razvojni cilji na področju turizma v občini Zreče 
Strateški razvojni cilji na področju turizma  

v obdobju 2017-2021 v občini Zreče 
C1 Organizirano vzpostavljena turistična ponudba občine in širše destinacije s partnersko 

oblikovanimi in izvajanimi marketinškimi aktivnostmi in komuniciranjem z javnostmi – 
destinacijska management organizacija. 

C2 Zelena destinacija z vzpostavljenim atraktivnim parkom narave, lokalno oskrbno verigo 

ekološko pridelane hrane, kreativno lokalno gastronomijo (kulinariko in vini), ekološkimi 

tržnicami in delikatesami, programom ekoloških dogodkov (zeleni piknik) ter sonaravno 

gradnjo in izrabo energije ter mehko mobilnostjo. 

C3 Prepoznana zdraviliško-velneška ter športno atraktivna destinacija za priprave vrhunskih 
športnikov in rekreativcev z odlično infrastrukturo. 

C4 Ponudbo doživetij nadgrajena z raznolikimi doživljajskimi namestitvenimi kapacitetami ter 
bivanjem v naravnem okolju (npr. hiške na drevesih, ekološki idr. kampi, tudi invalidom 
primerne nastanitve). 

C5 Kakovostno usposobljeni kadri, ki skrbijo za profesionalnost in odličnost na področju turizma 
in z njim povezanimi dejavnostmi pod skupno destinacijsko in kolektivno tržno znamko ter s 
skupnim nastopanjem krepijo prepoznavnost destinacije. 

C6 Lokalna pripadnost in zaupanje med deležniki destinacije (prenos tihega znanja), ki 
kakovostno živijo in z vzgledom pritegnejo k obisku.  

C7 
Prepoznavne tradicionalne prireditve in dogodki (na področjih kulture, športa idr.) z lokalno 
dodano vrednostjo in sodelovanjem raznolikih društev, pritegnejo občane in obiskovalce z 
dopadljivimi potenciali destinacije. 

C8 Zagotovljene naložbe v infrastrukturo in turizem (kulturna in naravna dediščina, športno-
turistična infrastruktura, turistično prometna infrastruktura, nastanitvena infrastruktura, 
doživljajska infrastruktura, komunikacijsko-informacijska infrastruktura). 

C9 Skrb za nenehno inovativnost in kreativnost celovito  povezane kakovostne ponudbe - 
poglobljenih doživetij, ki vplivajo na zadovoljstvo obiskovalcev, njihovo daljše bivanje v 
destinaciji in rast potrošnje. 

C10 Razvoj kakovostne gastronomske ponudbe za različne ciljne skupine gostov (npr. 
vegetarijanska prehrana in intolerance).  

 
 
Tabela 23: Strateški trženjski kvalitativni cilji na področju turizma v občini Zreče 
 

Strateški trženjski kvalitativni cilji na področju turizma  

v obdobju 2017-2021 v občini Zreče 
C1 Učinkovito povezana, pozicionirana, tržena in prepoznana destinacija z močno znamko, ki 

nagovarja družine z aktivnim življenjskim slogom, rekreativce in vrhunske športnike na Rogli ter 

ljudi z zdravim življenjskim slogom v Termah Zreče, ob atraktivnih naravnih in kulturnih 

znamenitostih ter odlični gastronomiji in lokalnih produktih na območju širše destinacije. 

C2 Destinacijska tržna znamka zagotavlja enoten trženjski nastop in povezovanje trženjskih 
aktivnosti s ciljem doseganja večje učinkovitosti in prepoznavnosti z vzpostavljenim sistemom 
gradnje vrednosti znamke, skrbništvom ter upravljavsko in komunikacijsko strategijo. 

C3 Vzpostavljen sistem sodobnega komuniciranja z informacijsko tehnologijo (celovit destinacijski 
rezervacijski sistem, oglaševanje z blogi, interaktivna spletna stran idr.), spremljanje ocen in 
mnenj na rezervacijskih portalih in v socialnih omrežjih ipd. za večje povpraševanje. 

C4 Poslovno povezovanje ponudnikov za večjo prepoznavnost območja - skupna promocija, 

usklajene marketinške aktivnosti (tudi skozi pobratena mesta na ključnih trgih), vzpostavljen 

sistem posredništva pri prodaji ponudbe (OP, TA, ), izvajanje študijskih tur za novinarje ipd. 

C5 Vzpostavljen sistem kakovosti ponudbe s kolektivno tržno znamko Okusi Rogle - rastoča 
prodaja produktov z višjo lokalno dodano vrednostjo – višja kakovost in višja cena. 

C6 Razvoj konkurenčnih specializiranih doživljajsko turističnih produktov, ki omogočajo 
poglobljena izkustvena, sproščujoča in adrenalinska, zdraviliška in velneška doživetja ter 
doživljajske zgodbe v povezavi z atrakcijami narave in kulturne ter žive dediščine za izbrane 
ciljne skupine - poslovni inkubatorji. 



C7 Personalizirana ponudba s kreativnim pristopom k oblikovanju turističnih programov za 
individualne in skupinske goste in vzpostavljenim sistemom zvestobe turistov - zadovoljnih 
gostov, ki se vračajo - rast deleža stalnih (predvsem mednarodnih) gostov in v destinaciji bivajo 
dlje časa. 

C8 Razviti atraktivni, kakovostni in celovito povezani dogodki in tradicionalne prireditve, ki 
dvigujejo prepoznavnost destinacije in vključeni v dopadljive pakete, pritegnejo turiste k obisku. 

C9 Nadgraditi promocijske aktivnosti na domačem in mednarodnih trgih.  

 

Tabela 24: Strateški trženjski kvantitativni cilji na področju turizma v občini Zreče 
Strateški trženjski kvantitativni cilji na področju turizma  

v občini Zreče v obdobju 2017-2021  
C1 2 odstotna letna rast števila stacionarnih gostov, predvsem iz mednarodnega okolja glede na 

leto 2015 (66.050) → (74.400 – leta 2021) 

C2 3 odstotna rast nočitev glede na leto 2015 (238.334), predvsem iz mednarodnega okolja → 
(284.600 – leta 2021) 

C3 Zmanjšanje odvisnosti od sezonskih mesecev, da bi se rast nočitev povečala v obdobju mrtvih 
mesecev (november, marec) 

C4 Podaljšanje dobe bivanja iz 3,6 v letu 2015 → (3,8 - leta 2021) 

C5 Povečanje zasedenosti vseh stalnih ležišč (1934 leta 2014) iz 33,76 odstotkov leta 2015 → (40 
odstotkov - leta 2021) 

C6 3 odstotna letna rast števila dnevnih turistov iz 450.000 leta 2015 → (537.000 – leta 2021)  

C7 Povečanje obsega turistične potrošnje – dnevnega turista za 5% na leto (iz 20 poleti oz. 32 
EUR pozimi → 27 oz. 43 EUR - leta 2021) in stacionarnega gosta za 4% na leto glede na 2015 
(iz 70 EUR poleti in 80 EUR pozimi →  88 oz. 100 EUR -leta 2021) 

C8 Dvig kakovosti ter raznovrstnosti obstoječih nastanitvenih kapacitet (1934 ležišč leta 2014) → 
(2.100 – leta 2021) 

C9 20 odstotna letna rast števila organiziranih skupin preko LTO-ja glede na leto 2015 (12) → (35 
- leta 2021) 

C10 Opredelitev rasti obiska turistov iz ključnih tržišč: 
glavnina gostov prihaja iz Slovenije  
gosti iz mednarodnih trgov: 

- poleti na Rogli - države bivše Jugoslavije, Madžarska,  Benelux;  
- Terme Zreče celo leto - države bivše Jugoslavije, Madžarska (v času zime), Nemčija, Italija, 

Avstrija in Ruska federacija; 

- Potencialni mednarodni trgi – države srednje in vzhodne Evrope (Češka, Slovaška, 
Poljska), Zalivske države (vrhunski šport) in države iz Skandinavije 

C11 5 odstotna letna rast števila smučarjev na Rogli – 185.000 leta 2015 → (250.000 – leta 2021) 

C12 3 odstotna letna rast števila kopalcev v Termah Zreče – 142.183 leta 2015 → (169.800 – leta 
2021) 

C13 3 odstotna letna rast števila obiskovalcev tradicionalnih prireditev: 

- Praznik pohorskega lonca - 1.500 obiskovalcev leta 2015 → (1.800 obiskovalcev – leta 
2021)  

- Ropotanje v starih Zrečah – 700 obiskovalcev leta 2015 → (850 obiskovalcev – leta 2021) 
- Martinovanje - 100 obiskovalcev leta 2015 → (120 obiskovalcev – leta 2021) 

 

  



Vizija in cilji turizma v občini Slovenske Konjice so predstavljeni v Tabelah 25 do 28. 

 

Tabela 25: Vizija razvoja in trženja turizma v občini Slovenske Konjice 

 
SLOGAN:  SLOVENSKE KONJICE – Med vinorodnimi griči in Žičko kartuzijo 
                                                              (Mesto vina in cvetja) 
 

 
KRATKA VIZIJA:  

V letu 2021 je občina Slovenske Konjice prepoznana kot sonaravna vinska 
destinacija z doživetji bogate dediščine, kjer bivajo srčni in sproščeni ljudje. 

 

 
DOLGA VIZIJA: 

V letu 2021 je občina Slovenske Konjice na področju turizma prepoznana kot 
gostoljubna, varna, konkurenčna, odlično geostrateško locirana, povezana in 

sonaravno urejena vinska destinacija z interpretacijo bogate zgodovinske 
dediščine, uveljavljenimi dogodki ter kreativnimi doživetji tradicije in sodobnosti 
ter z rekreacijo in sprostitvijo, v ugodnem okolju za delo in kakovostno bivanje 

prijaznih domačinov in zadovoljnih obiskovalcev. 
Po meri oblikovani programi pripovedovanja zgodb omogočajo poglobljeno 

doživljanje srednjeveške Žičke kartuzije, mestnega jedra pod Konjiško goro ter 
slikovitega podeželja s pestro ponudbo dogodkov, ki jih nadgrajujejo tradicionalna 

znanja rokodelcev, kakovostna kulinarika v povezavi z lokalno samooskrbo ter 
odlična vina Zlatega griča in uveljavljenih vinogradnikov, v neposredni bližini 

Rogle in Term Zreče. 
Šport in rekreacija (pohodništvo, tek, kolesarjenje, golf, konjeništvo, ribištvo, 

športno letalstvo idr.) ponujata izjemna doživetja  
v neokrnjeni naravi Dravinjske doline.  

 
 

  



Tabela 26: Strateški razvojni cilji na področju turizma v občini Slovenske Konjice 

Strateški razvojni cilji na področju turizma 
v obdobju 2017-2021 v občini Slovenske Konjice 

C1 Organizirana turistična dejavnost v lokalnem in destinacijskem obsegu v kontekstu 
partnerskega povezovanja in sodelovanja s ponudniki in posredniki pri prodaji.  

C2 Ustvarjeni pogoji za razvoj in inovativnost malih/mladih ponudnikov tržno privlačnih 
turističnih programov na področjih kulture, rekreacije, gastronomije, duhovnosti, 
sonaravnega kmetovanja idr. 

C3 Nadgrajena nastanitvena infrastruktura – obstoječe in nove nastanitvene kapacitete z 
zgodbo v kontekstu sonaravnega bivanja. 

C4 Revitalizirana ponudba Žičke kartuzije, starega mestnega jedra, dvorca Trebnik ter 
nadgrajeni drugi objekti kulturne dediščine s kreativno privlačno in povezano doživljajsko 
ponudbo in dogodki. 

C5 Razvita kreativna turistična ponudba za izletnike in stacionarne goste – ciljano usmerjeni 
kakovostni doživljajski produkti povezanih ponudnikov, celovito trženi, prodajani in izvajani 
v lokalnem in destinacijskem nivoju. 

C6 Nadgrajena kulinarična ponudba v povezavi z odličnimi vini in gastronomskimi dogodki ter 
vzpostavljena kakovostna gostinska ponudba v mestnem jedru za različne ciljne skupine s 
prilagojenim delovnim časom ponudnikov. 

C7 Obnovljena in vzdrževana športna infrastruktura (tematske kolesarske in pohodniške poti, 
nadgradnja golfišča ter skupna karta za golfišča v Sloveniji) ter izvajani vodeni športno-
rekreacijski programi za ciljne skupine. 

C8 Obnovljena in vzpostavljena turistična infrastruktura (prostori TIC-a, mreža postajališč za 
avtodome ipd.) ter zagotovljeni ustrezni prostorski, kadrovski, podporni in finančni pogoji 
za kulturne, športne in društvene dejavnosti. 

C9 Vzpostavljen sistem izvajanja tradicionalnih in drugih prireditev/dogodkov (letni koledar) – 
partnerski dogovor ponudnikov o izvajanju večjih povezanih in bolj prepoznanih dogodkov 
(merila sofinanciranja) in celovita ciljano usmerjena promocija le-teh med člani društev ter 
ciljnimi javnostmi.    

C10 Spodbujena lokalna samooskrba – razvito sonaravno kmetijstvo in vzpostavljene povezane 
oskrbne verige lokalnih kmetij ter privlačna tržnica z lokalno pridelano hrano in 
rokodelskimi izdelki ter dopadljivimi dogodki v Starem trgu. 

C11 Obujena tradicija konjeništva (usnjarstvo, kovaštvo) kot simbolike Slovenskih Konjic ter 
nadgrajeni programi za ciljne skupine.  

C12 Nadgrajen sistem zagotavljanja kakovosti ponudbe pod kolektivno tržno znamko Okusi 
Rogle – spodbujeni ponudniki k zagotavljanju kritične mase pridelkov in izdelkov, 
vzpostavljen sistem logistike, mreža prodajnih mest -  prodajnih vitrin, polic in lokalnih 
trgovinic s skupnim trženjem in prodajo. 

C13 Lepo urejena okolica – izboljšana podoba krajev in obujen pomen »cvetja« v Slovenskih 
Konjicah.  

C14 Nadgrajena dostopnost z javnim prevozom v Slovenske Konjice in po območju ter 
vzpostavljen sistem mehke mobilnosti (vodenje s kolesi, konji, električnimi kolesi in 
avtomobili idr.).  

C15 Nadgrajena vloga vinogradništva in vinarstva ter razvita dopolnilna ponudba v navezavi z 
vinskim turizmom. 

 

 
 
 
 
  



Tabela 27: Strateški trženjski kvalitativni cilji na področju turizma v občini Slovenske 
Konjice 

Strateški trženjski kvalitativni cilji na področju turizma 
v obdobju 2017-2021 v občini Slovenske Konjice 

C1 Vzpostavljen sistem destinacijske turistične organizacije za oblikovanje, trženje in promocijo 

celovito povezane kreativne turistične ponudbe  pod skupno destinacijsko znamko, ki 

zaobjema vizijo in sistem poslovanja vsake od štirih mikro destinacij – občin Zreče, Slovenske 

Konjice,  Oplotnica in Vitanje. 

C2 Razvit destinacijski načrt komuniciranja z javnostmi in izvajanje aktivnosti v partnerskem 
dogovoru – na začetku projektno, kasneje v pravno-formalno povezani organizaciji, ki 
enakovredno vključuje vse partnerje.  

C3 Vzpostavljena sodobna orodja trženja (mobilni vodnik ter učinkovite informacijske in 
orientacijske table na destinaciji ter razviti promocijski materiali pri ponudnikih, rezervacijski 
sistem idr.). 

C4 Nadgrajena ponudba izletniškega turizma – kreativni programi doživetij za šolske skupine, 
skupine tretjega življenjskega obdobja, družine, pare, rekreativce in športnike, poslovne goste, 
golfiste idr. 

C5 Vzpostavljen sistem in skupina vodnikov za animirana vodenja po lokalni skupnosti in 

destinaciji – storytelling peš - pohodništvo, s kolesom - kolesarstvo, orodji mehke mobilnosti – 

konj, električno kolo ipd.   

C6 Specializirani izletniški programi vključeni v ponudbo pod tržno znamko Unitur podjetja Unior 
d.d. Program Turizem ter ostalih večjih ponudnikov z lastno službo trženja. 

C7 
Nadgrajene turistične točke, razgledišča in tematske idr. poti s kreativnimi programi 
doživljajskih vodenj (kulinarična, botanična, rekreativna idr.) in prepoznanimi nosilci. 

C8 
Vinske zgodbe – nadgrajena vinska ponudba okrog Zlatega Griča ter ostalih ponudnikov, 
osnovane zgodbe doživetij kulinarike, rokodelstva, kulture, duhovnosti, rekreacije in športa idr. 
ter njihovo ciljano trženje, izvajanje in evalviranje. 

C9 
Vzpostavljena tradicija uspešnega trženja vsaj dveh velikih vinskih dogodkov in njuna 
vključenost v turistične pakete za stacionarne goste v destinaciji in širše (turisti slovenskih 
zdravilišč in prestolnice).  

C10 Nadgrajena ponudba za golfiste s sloganom »bivanje med vinogradi« ter ciljano trženje 
kreativnih programov za zahtevne stacionarne goste. 

C11 Usposobljeni in kreativni kadri na vseh področjih turistične in s turizmom povezanih dejavnosti 
(gostinstvo – prehrambno in nastanitveno, informiranje – informatorji, receptorji ter vodenje – 
specializirani vodniki za doživljajska vodenja peš, s kolesi, konji idr., trenerji in mentorji idr., 
kmetijstvo – delavnice na kmetiji, degustacije, predstavitve ipd.). 

C12 Zmanjšanje odvisnosti od sezonskih mesecev, da bi se število nočitev povečalo prav v 
poletnem obdobju. 

 

  



Tabela 28: Strateški trženjski kvantitativni cilji na področju turizma v občini Slovenske 

Konjice 

Strateški trženjski kvantitativni cilji na področju turizma 
  v obdobju 2017-2021 v občini Slovenske Konjice 
C1 10 odstotna letna rast števila gostov, predvsem iz mednarodnega okolja glede na leto 2015 

(1371) → (2.430 gostov – leta 2021);  

C2 10 oz. 20 odstotna rast nočitev gostov glede na leto 2015 (2.129), predvsem iz mednarodnega 
okolja → (3800 oz. 6300 – leta 2021)2;  

C3 Podaljšanje dobe bivanja iz 1,5 dni v letu 2015  → (2,5 dni – leta 2021); 

C4 20 odstotna rast števila nastanitvenih kapacitet (50 Ulipi, 20 Kračun, Grič 7, Pod Orehi 8, Mala 
kmetija 6 - 91) iz 91 leta 2015 (potencialne nove kapacitete do 2021: Trebnik 20, Wiking 40, 
Eko hotel ? 20, H Dravinja 50, Ranč Dravinja 20?)  → (270 – četa 2021); 

C5 Povečanje zasedenosti vseh stalnih ležišč iz 6,4 % leta 2015 na → (15 % - leta 2021); 

C6 12 odstotna letna rast števila dnevnih turistov iz 10.436 leta 2014 v Žički kartuziji → (20.000 – 
leta 2021) 

C7 8  odstotna letna rast števila ocenjenih obiskovalcev Slovenskih Konjic - iz 25.000 leta 2015 → 
(40.000 – leta 2021) 

C8 10 odstotna letna rast števila organiziranih skupin preko TIC-a glede na leto 2014 (168 skupin) 
→ (300 – leta 2021). 

C9 Povečanje obsega turistične potrošnje – dnevnega turista za 8% na leto (iz 20 EUR → 32 

EUR) in stacionarnega gosta 5% glede na 2015 (iz 50 EUR → 67 EUR). 

C10 Opredelitev rasti ključnih tržišč glede na število turistov in promocijske aktivnosti - Slovenija, 
Avstrija, Italija, Nemčija, Francija, Skandinavija 

C11 Rast obiska dogodkov - organizirani preko TIC-a in drugih ponudnikov v letu 2015: 

- Martinovanje – št. obiskovalcev 700  → (1.500 – leta 2021) 
- Maraton – št. obiskovalcev 2.000  → (2.700 – leta 2021) 
- Jurjevanje – št. obiskovalcev 500 → (1.200 – leta 2021) 
- Poletni glasbeni večeri v Žički kartuziji – št. obiskovalcev 1.500 → (2.000 – leta 2021) 
- Mednarodni festival podvodnega filma – št. obiskovalcev 700  → (1.000 – leta 2021) 
- Naznanitev trgatve – št. obiskovalcev 800 → (1.200 – leta 2021)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Odvisna od števila novih nastanitvenih kapacitet – 10 ali 20 odstotna rast kapacitet. 



 

Vizija in cilji turizma v občini Vitanje so predstavljeni v Tabelah 29 do 32. 

 

Tabela 29: Vizija razvoja in trženja turizma v občini Vitanje 

 
SLOGAN:  VITANJE, NE DALEČ STRAN 
 

 
KRATKA VIZIJA:  

Občina Vitanje je leta 2021 prepoznana kot destinacija  
odličnih doživetjih kulturizacije vesolja ter umetnosti in znanosti znotraj človeških 

aktivnosti v vesolju, v neokrnjeni naravi Pohorja med gostoljubnimi ljudmi. 

 
 
DOLGA VIZIJA: 

V letu 2021 je občina Vitanje na področju turizma prepoznana kot 

zelena, ekološka in primerno samooskrbna podeželska destinacija, 

ki z doživetji kulturne dediščine in neokrnjene narave ter rekreacijo v zdravem 

okolju, 

plemeniti programe Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij,                                                     

s katerimi dihajo prijazni domačini, 

ki povezano in ciljno nagovarjajo radovedne turiste 

ter omogočajo izjemna doživetja za družine in organizirane skupine. 

 

 

Tabela 30: Strateški razvojni cilji na področju turizma v občini Vitanje 

Strateški razvojni cilji na področju turizma v obdobju 2017-2021 v občini 
Vitanje 

C1 Ustvarjeni pogoji za investicije (prijazna birokracija, učinkovite spodbude in olajšave, 
primerni kreditni pogoji, kakovostni kadri, kulturno poslovno okolje)  ter zagotovljeno 
izvajanje programov doživetij  kulturnih vesoljskih tehnologij ter dopolnilnih dejavnosti 
na kmetiji, da domačini in investitorji ustvarjajo zastavljeno vizijo. 

C2 Nadgrajena infrastruktura in aktivnosti po programu KSEVT-a (znanost, umetnost, 
humanistika idr.) in vzpostavljeno povezovanje zavoda s krajem preko TIC-a 
(zagotoviti sredstva za delovanje, povezovanje ponudbe, promocijo in prodajo 
turistične ponudbe) in poletnega kina ter vzpostaviti Center za usposabljanje mladih 
kozmonavtov z bivalnimi enotami z inovativno in kreativno noto ‚Od narave k vesolju‘. 

C3 Zelena destinacija s poglobljenimi doživetji sonaravnega turizma na Pohorju, lokalno 

oskrbno verigo ekološko pridelane hrane, kreativno lokalno gastronomijo na turističnih 

kmetijah in v drugih prehrambenih obratih, lokalno tržnico ter sonaravno gradnjo in 

izrabo energije ter mehko mobilnostjo. 
C4 Obnovljen center Vitanja ter vzpostavljena doživljajska nastanitvena infrastruktura – 

razpršene nastanitvene kapacitete v trgu in v naravnem okolju ter na turističnih 
kmetijah ter celovito urejeni Beškovnikova domačija in ekološka vas Rakovec s 
programi doživetij za družine in manjše skupine. 

C5 Kakovostno usposobljeni kadri, ki skrbijo za profesionalnost in odličnost na področju 
turizma (tržniki, informatorji, destinacijski vodniki, ponudniki idr.)in z njim povezanimi 
dejavnostmi pod skupno destinacijsko in kolektivno tržno znamko, celovito 
promovirajo in tržijo destinacijo. 



C6 Združevanje potencialov povezovanja lokalnega in mednarodnega okolja ter 

vzpostavljeni odmevni atraktivni in celovito povezani tradicionalni in sodobni dogodki, 

ki dvigujejo prepoznavnost destinacije. 
C7 Lokalna pripadnost, povezovanje, sodelovanje in zaupanje med deležniki destinacije 

(prenos tihega znanja), ki kakovostno živijo in z vzgledom pritegnejo k obisku.  

C8 Vzpostavljena infrastruktura za kakovost bivanja domačinov in obiskovalcev (kulturna 

in naravna dediščina – tematske in učne poti; športno-turistična infrastruktura – 

kolesarske, pohodniške, konjeniške poti), turistično prometna infrastruktura, 

doživljajska infrastruktura, komunikacijska-informacijska infrastruktura. 
C9 Inovativnost in kreativnost celovito  povezane kakovostne ponudbe - razvoj 

umetniško-znanstvenega inkubatorja na področju kulturizacije vesolja in kompozita 

umetnosti in znanost, da bodo poglobljena doživetja vplivala na zadovoljstvo 

obiskovalcev, njihovo daljše bivanje v destinaciji in rast potrošnje. 
C9 Nadaljevanje sodelovanja z AA School of Architecture London za učinkovito izvajanje 

poletnih šol ter vključevanja lokalnih potencialov v razvoj kreativnih uporabnih idejnih 

projektov. 

 
 

Tabela 31: Strateški trženjski kvalitativni cilji na področju turizma v občini Vitanje 
 

Strateški trženjski kvalitativni cilji na področju turizma  
v obdobju 2017-2021 v občini Vitanje 

C1 Organizirano vzpostavljena, tržena ter prodajana doživljajska turistična ponudba 

občine Vitanje in širše destinacije s partnersko oblikovanimi in izvajanimi 

marketinškimi aktivnostmi in komuniciranjem z javnostmi – TIC in destinacijska 

management organizacija. 

C2 Destinacijska tržna znamka zagotavlja enoten trženjski nastop in povezovanje 

trženjskih aktivnosti s ciljem doseganja večje učinkovitosti in prepoznavnosti z 

vzpostavljenim sistemom gradnje vrednosti znamke, skrbništvom ter upravljavsko in 

komunikacijsko strategijo. 

C3 Vzpostavljen sistem sodobnega komuniciranja z informacijsko tehnologijo (celovit 
destinacijski rezervacijski sistem, oglaševanje z blogi, interaktivna spletna stran, 
mobilni vodnik idr.), spremljanje ocen in mnenj na rezervacijskih portalih in v socialnih 
omrežjih ipd. za večje povpraševanje. 

C4 Poslovno povezovanje ponudnikov za večjo prepoznavnost območja - skupna 
promocija, usklajene marketinške aktivnosti, vzpostavljen sistem posredništva pri 
prodaji ponudbe (OP, TA idr.), izvajanje študijskih tur za novinarje ipd. ter skupni 
programi (povezana ponudba destinacije pod skupno vstopnico – variante a, b, c ipd.) 

C5 Vzpostavljen sistem kakovosti ponudbe s kolektivno tržno znamko Okusi Rogle - 
rastoča prodaja produktov z višjo lokalno dodano vrednostjo – višja kakovost in višja 
cena celovito trženih produktov v mreži prodajnih mest. 

C6 Vitanje prepoznano po programih KSEVT-a in doživetjih v naravi, ki nagovarjajo 
družine z aktivnim življenjskim slogom; skupine (šolske, raziskovalne idr.), ki želijo 
nadgraditi znanja o vesoljskih tehnologijah, kulturizaciji vesolja in se prijetno počutiti v 
podeželskem okolju ter eko turiste, ki gradijo svoja obzorja skupaj s prijaznimi 
domačini o naravi, kulturni dediščini, lokalnih obrteh in spretnostih, kulinariki in 
lokalnih produktih na območju širše destinacije. 

C7 Personalizirana ponudba s kreativnim pristopom k oblikovanju turističnih programov 
za individualne in skupinske goste in vzpostavljenim sistemom zvestobe turistov - 



zadovoljnih gostov, ki se vračajo - rast deleža stalnih (predvsem mednarodnih) 
gostov, ki v destinaciji bivajo dlje časa in se v Vitanju zadržijo vsaj en dan. 

 

Tabela 32: Strateški trženjski kvantitativni cilji na področju turizma v občini Vitanje 

Strateški trženjski kvantitativni cilji na področju turizma 
v obdobju 2017-2021 v občini Vitanje 

C1 30 odstotna letna rast števila gostov glede na leto 2015 (26) → (125 gostov – leta 
2021)  

C2 10 odstotna rast nočitev gostov glede na leto 2015 (139) → (246 – leta 2021);  

C3 Podaljšanje dobe bivanja iz manj kot 1 dan v letu 2015  → (1 dan – leta 2021); 

C4 Povečanje zasedenosti vseh stalnih ležišč iz 1,3 % leta 2015 → (10 % - leta 2021); 

C5 20 odstotna letna rast števila dnevnih turistov iz 10.990 leta 2014 → (32.816 dnevnih 
turistov – leta 2021) 

C6 Povečanje obsega turistične potrošnje – dnevnega turista za 5 % na leto (iz 7 EUR 
→ 10 EUR – leta 2021) in stacionarnega gosta za 5 % na leto glede na 2015 (iz 30 
EUR → 40 EUR – leta 2021). 

C7 Dvig kakovosti in raznovrstnosti obstoječih nastanitvenih kapacitet, povečanje 
kapacitet v okviru projekta »Razpršeni hotel Vitanje« → (10 ležišč – leta 2021) 

C8 Opredelitev ključnih tržišč glede na promocijske aktivnosti - trenutno je najmočnejši 
trg Slovenija, nagovarjanje mednarodnih gostov iz radija oddaljenosti do 400 km 
(Dunaj, Trst, Zagreb – 5-6 mio ljudi je bilo predvideno – 2 TA iz Hrvaške, društva iz 
Avstrije) 

C9 10 odstotna letna rast števila organiziranih skupin preko KSEVT-a  glede na leto 
2015 (222 skupin od 10 do 50 oseb) → (400 skupin – leta 2021). 

C10 5 odstotna letna rast obiska dogodkov:  
- Holcerija iz 1.000-1.500 leta 2015 → (1.350-2.010 obiskovalcev – leta 2021) 
- Planinsko srečanje na Paškem Kozjaku (organizator PD Vitanje) iz 1000 leta 2015 

→ (1.350 obiskovalcev – leta 2021) 
- Gasilska veselica iz 1.000 leta 2015 → (1.350 obiskovalcev – leta 2021) 
- Pohod na Rakovec iz 100 leta 2015  → (130 obiskovalcev – leta 2021) 

 

 

  



Vizija in cilji turizma v občini Oplotnica so predstavljeni v Tabelah 33 do 36. 

 

Tabela 33: Vizija razvoja in trženja turizma v občini Oplotnica 

 
SLOGAN:  Oplotnica – zakladnica edinstvenih naravnih in kulturnih doživetij 
 

 
KRATKA VIZIJA:  

Oplotnica bo leta 2021 regionalno prepoznana podeželska izletniška destinacija,  
v katero se obiskovalci radi vračajo zaradi edinstvenih naravnih in kulturnih 

znamenitosti ter rokodelskih, gastronomskih in zabavnih doživetij. 

 
 
DOLGA VIZIJA: 

Oplotnica bo leta 2021 na področju turizma regionalno prepoznana kot  
zelena, trajnostna, medgeneracijsko povezana, inovativna in konkurenčna 

podeželska izletniška destinacija.  
V raznovrstni naravni krajini in bogati kulturni dediščini se prepletata tradicija in 

sodobnost, ki z ohranjenimi rokodelskimi obrtmi, značilno gastronomsko ponudbo 
in odmevnimi lokalnimi prireditvami privabljata obiskovalce.   

Slednje navdihuje kakovostna ponudba doživetij za vse generacije, ki aktivno 
spoznavajo lesne, kamnoseške idr. spretnosti, lokalne enološke in kulinarične 

dobrote ter glasbene, športne in izobraževalne dogodke,                                                     
ki jih pripravljajo veseli, ponosni in gostoljubni domačini. 

 
 
 
Tabela 34: Strateški razvojni cilji na področju turizma v občini Oplotnica 

Strateški razvojni cilji na področju turizma  
v občini Oplotnica v obdobju 2017-2021  

C1 Vzpostavljen model sodelovanja in povezovanja ter trženja celovite turistične in s turizmom 

povezane doživljajske ponudbe v občini in destinaciji pod skupno tržno znamko, 

komunikacijskim in informacijskim sistemom, infrastrukturnimi povezavami in enotno 

označenostjo v prostoru – destinacijska management organizacija. 

C2 Razviti motivacijski ukrepi za investicije na podeželju (prijazna birokracija, učinkovite spodbude 

in olajšave, primerni kreditni pogoji, delavnice za dvig kakovosti in komuniciranja, kulturno 

poslovno okolje ipd.)  ter kakovostna ponudba doživetij na podeželju (registrirane dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji ipd.), da domačini in investitorji ustvarjajo zastavljeno vizijo. 

C3 Vzpostavljena infrastruktura (in izposoja rekvizitov) za kakovost bivanja domačinov in 

obiskovalcev: kulturna in naravna dediščina (urejene tematske in učne poti ter turistične točke 

– npr. Partovec, vodna učna pot Oplotniščica, tematska učna pot ob učnem čebelnjaku v 

Oplotniškem vintgarju, pot po Oplotniških cerkvah idr.); športno-turistična infrastruktura 

(sprehajalne, kolesarske, pohodniške, konjeniške idr. poti, obnovljeno igrišče s tribunami); 

turistično prometna infrastruktura (npr. cesta Oplotnica-Pesek idr.); doživljajska infrastruktura 

na kmetijah in v rokodelskih delavnicah; komunikacijsko-informacijska infrastruktura idr. 

C4 Vzpostavljena mreža raznovrstnih doživljajskih prenočitvenih kapacitet za dostopni turizem 

(apartmajska eko vas, mladinski hotel, kamp, postajališče za avtodome, prenočitve na 

turističnih kmetijah in v gostiščih), enot za spoznavanje opuščenih obrti in spretnosti na 

podeželju ter sproščanja (kneippov park, prostori za meditacijo ipd.).  

C5 Učinkovito delovanje TIC-a z inovativno delovno skupino (zagotoviti sredstva za delovanje, 

povezovanje kreativne ponudbe, promocijo in prodajo turistične ponudbe) ter vzpostavljen 



model lokalno in mednarodno prepoznavnih tradicionalnih in sodobnih prireditev, dogodkov in 

projektov za vse generacije. 

C6 Zelena, dostopna destinacija s poglobljenimi doživetji sonaravnega turizma na in pod 

Pohorjem z večjo dodano vrednostjo na lokalnem in regionalnem nivoju: odprte učne idr. 

kmetije (sirarna, čebelarstvo, vinotoči ipd.), rokodelske delavnice z raznolikimi programi 

doživetij ter lokalnimi trgovinicami; oskrbna veriga ekološko pridelane hrane; kreativna 

gastronomija na turističnih kmetijah in v drugih prehrambnih obratih; kmečka tržnica ter 

sonaravna gradnja (npr. Oplotniška eko vas s programi permakulture) in izraba energije ter 

mehka mobilnost. 

C7 Obnovljen center Oplotnice, vzpostavljen program dogodkov grajskega kompleksa (npr. 

grajska poroka, grajska tržnica idr.) ter zapolnjeni javni prostori (tudi med stavbami in 

dejavnostmi na prostem) s programi doživetij ciljano in za vse generacije (npr. rokodelske 

delavnice, rokodelstvo med krošnjami ipd.). 

C8 Kakovostno usposobljeni kadri, ki skrbijo za profesionalnost in odličnost na področju turizma 

(tržniki, informatorji, destinacijski vodniki, ponudniki idr.) in z njim povezanimi dejavnostmi pod 

skupno destinacijsko in kolektivno tržno znamko, celovito promovirajo in tržijo destinacijo. 

C9 Visoka kultura medsebojne komunikacije, spodbujena lokalna pripadnost, povezovanje, 

sodelovanje in zaupanje med deležniki destinacije (prenos tihega znanja), ki kakovostno živijo 

in z vzgledom pritegnejo k obisku - doseči, da bo naše vsakdanje življenje izziv za turiste. 

C10 Inovativnost in kreativnost celovito  povezane kakovostne ponudbe - razvoj rokodelskega 

centra, čebelarskega centra ipd. ter inovativnih izdelkov in storitev na področju tradicionalnih 

znanj in obrti, da bodo poglobljena doživetja vplivala na zadovoljstvo obiskovalcev, njihovo 

daljše bivanje v destinaciji in rast potrošnje. 

 
 

Tabela 35: Strateški trženjski kvalitativni cilji na področju turizma v občini Oplotnica 
 

Strateški trženjski kvalitativni cilji na področju turizma  
v občini Oplotnica v obdobju 2017-2021  

C1 Organizirano vzpostavljena, tržena ter prodajana doživljajska turistična ponudba občine 

Oplotnica in širše destinacije s partnersko oblikovanimi in izvajanimi marketinškimi aktivnostmi 

in komuniciranjem z javnostmi – TIC in destinacijska management organizacija. 

C2 Destinacijska tržna znamka zagotavlja enoten trženjski nastop in povezovanje trženjskih 

aktivnosti s ciljem doseganja večje učinkovitosti in prepoznavnosti z vzpostavljenim sistemom 

gradnje vrednosti znamke, skrbništvom ter upravljavsko in komunikacijsko strategijo. 

C3 Vzpostavljen sistem sodobnega komuniciranja z informacijsko tehnologijo (celovit destinacijski 
rezervacijski sistem, oglaševanje z blogi, interaktivna spletna stran, mobilni vodnik idr.), 
spremljanje ocen in mnenj na rezervacijskih portalih in v socialnih omrežjih ipd. za večje 
povpraševanje. 

C4 Poslovno povezovanje ponudnikov za večjo prepoznavnost območja - skupna promocija, 
usklajene marketinške aktivnosti, vzpostavljen sistem posredništva pri prodaji ponudbe (OP, 
TA idr.), izvajanje študijskih tur za novinarje ipd. ter skupni programi (povezana ponudba 
destinacije pod skupno vstopnico – variante a, b, c ipd.) 

C5 Vzpostavljen sistem kakovosti ponudbe s kolektivno tržno znamko Okusi Rogle - rastoča 
prodaja produktov z višjo lokalno dodano vrednostjo – višja kakovost in višja cena celovito 
trženih produktov v mreži prodajnih mest. 

C6 Oplotnica prepoznana po doživetjih v Grajskem kompleksu (grajska poroka, grajska tržnica), 
Oplotniškem vintgarju in Partovcu ter Rokodelskem in Čebelarskem centru ter aktivnostih v 
naravi, ki nagovarjajo družine z aktivnim življenjskim slogom ter organizirane skupine (šolske, 
seniorske, raziskovalne idr.), ki želijo nadgraditi rokodelske spretnosti in se prijetno počutiti v 
podeželskem okolju ter eko turiste, ki gradijo svoja obzorja o permakulturnem življenju skupaj s 
prijaznimi domačini, ob ponudbi lokalnih izdelkov in storitev na območju širše destinacije. 



C7 
Personalizirana ponudba s kreativnim pristopom k oblikovanju turističnih programov za 
individualne in organizirane skupinske goste in vzpostavljenim sistemom zvestobe turistov - 
zadovoljnih gostov, ki se vračajo - rast deleža dnevnih turistov in stacionarnih gostov, ki v 
destinaciji bivajo dlje časa in se v Oplotnici zadržijo vsaj en dan. 

 

 

Tabela 36: Strateški trženjski kvantitativni cilji na področju turizma v občini Oplotnica 

Strateški trženjski kvantitativni cilji na področju turizma v občini Oplotnica 
 v obdobju 2017-2021  

C1 Rast števila gostov glede na leto 2015 → (ni podatka) 

C2 Rast števila nočitev gostov glede na leto 2015 → (ni podatka) 

C3 Podaljšanje dobe bivanja glede na leto 2015 → (ni podatka) 

C4 Povečanje zasedenosti vseh stalnih ležišč glede na leto 2015 →  (ni podatka) 

C5 30 odstotna letna rast števila nastanitvenih kapacitet iz 8 ležišč leta 2015 → (38 ležišč - leta 
2021) ter dvig kakovosti ter raznovrstnost obstoječih 

C6 30 odstotna letna rast števila dnevnih turistov v Graščini iz 218 leta 2015 → (1.050 dnevnih 
turistov – leta 2021) 

C7 20 odstotna letna rast števila organiziranih skupin preko TIC-a in TD  glede na leto 2015 → 
(ni podatka ). 

C8 Povečanje obsega turistične potrošnje – dnevnega odraslega turista za 20 % na leto (odrasli 
iz 9 EUR → 27 EUR3), dnevnega turista otroka za 30 % (otroci iz 2 EUR → 10 EUR) in 
stacionarni gosti za 5% glede na 2015 (30 EUR → 40 EUR). 

C9 Opredelitev ključnih tržišč glede na promocijske aktivnosti - trenutno je edini trg Slovenija 

C10 Letna rast obiska tradicionalnih prireditev organiziranih preko TP, TD, TA in drugih 
ponudnikov glede na leto 2015:     

- Velikonočni pohod – 1.200 – 2.500 pohodnikov4 → (2.500 pohodnikov – leta 2021) 

 

 
4. maja 2016 so na drugi plenarni delavnici na nivoju destinacije Rogla-Pohorje 

predstavniki PSDRP, PS in DS vseh štirih občin, na izhodiščih vizij in ciljev posameznih 

občin oblikovali vizijo in cilje razvoja in trženja destinacije Rogla-Pohorje do leta 2021.    

 

Skupna destinacijska vizija in strateški cilji so predstavljeni v tabelah 37-40.  

                                                           
3 Odrasli: Graščina 3 EUR; delavnica 10 EUR, degustacija 5 EUR, kosilo 12 EUR, spominek 3 EUR = cca 30 EUR 
Otroci: Graščina 2 EUR, delavnica 7 EUR, degustacija 3 EUR, kosilo 8 EUR, spominek 2 EUR = cca 22 EUR 
4 Leta 2015  23 pohod s postojankami in kulinariko (Oplotnica – Črno jezero – Trije Kralji (vsa društva sodelujejo s 
PD) – naslednje leto bi radi pripeljali pohodnike nazaj v Oplotnico in tržili doma (7 ur hoje). 



Tabela 37: Slogan, logotip ter kratka in razširjena vizija destinacije Rogla- Pohorje 
 
SLOGAN:  Razišči, občuti, užij 
 

LOGOTIP DESTINACIJE ROGLA-POHORJE:    

 
KRATKA VIZIJA:  

Rogla-Pohorje je leta 2021 prepoznana kot podeželska destinacija s 

kakovostnimi programi ohranjanja zdravja in dobrega počutja, aktivnimi 

počitnicami in pripravami športnikov, kreativnimi vinskimi in kulinaričnimi 

zgodbami, poglobljenimi doživetji kulturizacije vesolja ter spoznavanja z 

naravo, bogato kulturno dediščino in rokodelstvom, svetovno prepoznanimi 

športnimi in tradicionalnimi prireditvami ter poslovnimi druženji, na 

območju med Roglo in vinorodnimi griči Dravinjske doline,  

kamor vabijo gostoljubni in aktivni domačini. 

 

 
RAZŠIRJENA VIZIJA: 

Destinacija Rogla Pohorje je leta 2021 pozicionirana kot                                

konkurenčna, zelena, ekološka, dostopna, domačna, varna, gostoljubna, 

medgeneracijsko in s celovito ponudbo povezana destinacija, kjer se na 

območju med Roglo, vinorodnimi griči in Dravinjsko dolino prepleta tradicija 

s sodobnostjo, ob visoki kakovosti bivanja ter kreativnem okolju za delo in 

oddih.  

Kakovostni turistični programi ohranjanja zdravja in dobrega počutja v 

Termah Zreče in Turističnem centru Rogla omogočajo ob vinskih zgodbah 

Škalc in kreativni kulinariki turističnih kmetij idr. ponudnikov, bogati kulturni 

dediščini srednjeveške Žičke kartuzije in Graščine v Oplotnici ter programih 

kulturizacije vesolja v KSEVT-u, poglobljena doživetja slikovitega podeželja 

s pestro ponudbo dogodkov, oplemenitenih z izročilom rokodelcev in 

ljubiteljskih skupin.   

Aktivne in sproščujoče počitnice na podeželju usmerjene v zdravje in dobro 

počutje (zdravilni dejavniki: klima, voda, šota), poslovna druženja, priprave 

športnih ekip ter vabljivi programi krajših doživetij, gradijo podobo in ugled 

območja južnega dela Pohorja ob vzpostavljeni lokalni oskrbi s kolektivno 

tržno znamko Okusi Rogle. 

 



Tabela 38: Strateški razvojni cilji destinacije Rogla-Pohorje 2017-2021 

Strateški razvojni cilji DRP 2017-2021 

C1 Organizirano vzpostavljen model sodelovanja, povezovanja in trženja turistične 
dejavnosti ter celovite ponudbe destinacije Rogla-Pohorje s partnersko 
oblikovanimi in izvajanimi marketinškimi aktivnostmi in komuniciranjem z 
javnostmi, ki udejanja zastavljeno vizijo, strateške cilje ter ukrepe skozi usklajen 
sistem poslovanja (TIC) vsake od štirih mikro destinacij – občin Zreče, Slovenske 
Konjice,  Oplotnica in Vitanje – destinacijska management organizacija. 

C2 Zelena, dostopna (geografsko in za vse ciljne skupine) destinacija s poglobljenimi 
doživetji sonaravnega turizma na Pohorju in območju Dravinjske doline, 
spodbujeno lokalno oskrbno mrežo ekološko pridelane hrane, kreativno lokalno 
gastronomijo (kulinariko in vini), odprtimi učnimi idr. kmetijami  ter rokodelskimi 
delavnicami z raznolikimi programi doživetij (sirarna, čebelarstvo, žganjekuha, 
vinotoči, pletarstvo, mlin, žaga, kovačija, kamnoseštvo, mizarske delavnice idr.), 
lokalnimi tržnicami in delikatesami ter naborom rokodelskih izdelkov, programom 
ekoloških dogodkov (zeleni piknik) ter sonaravno gradnjo in izrabo energije ter 
mehko mobilnostjo – »Green destination«. 

C3 Nadgrajen sistem zagotavljanja kakovosti ponudbe pod kolektivno tržno znamko 
Okusi Rogle – spodbujeni ponudniki k zagotavljanju kritične mase pridelkov in 
izdelkov, vzpostavljen sistem logistike, mreža prodajnih mest -  prodajnih vitrin, 
polic in lokalnih trgovinic s skupnim trženjem in prodajo. 

C4 Obujena tradicija rokodelstva na področjih konjeništva (usnjarstvo, kovaštvo), 
lesne galanterije, kamnoseštva, kulinarike idr. ter razviti programi rokodelskih 
spretnosti za ciljne skupine – rokodelski center. 

C5 Vlaganja v vinogradništvo in vinarstvo ter razvita dopolnilna ponudba v navezi z 
vinskim turizmom. 

C6 Zagotovljene naložbe ter vzpostavljena infrastruktura za višjo kakovost bivanja 
domačinov in obiskovalcev (vlaganja v poglobljeno zdraviliško-velneško in športno-
rekreativno infrastrukturo (kopalni bazen - dostop prilagojen tudi za invalide), 
sprehajalne, kolesarske, pohodniške, konjeniške idr. poti, motorik park, projekt 
»hoja med krošnjami«, izkustveni park za otroke idr.); objekte kulturne in naravne 
dediščine (urejeni objekti in turistične točke); turistično prometno (npr. 
panoramske ceste), parkovno, nastanitveno, doživljajsko ter komunikacijsko-
informacijsko infrastrukturo; idr.).  

C7 Vzpostavljena infrastruktura za izvajanje kreativnih turističnih doživetij za 
izletnike in stacionarne goste na podeželju – prostori za rokodelske delavnice, 
oglede proizvodnje, degustacije, sproščanja ipd. - povezanih ponudnikov. 

C8 Učinkovito delovanje TIC-ev z inovativno delovno skupino (zagotoviti sredstva za 
delovanje, povezovanje kreativne ponudbe, promocijo in prodajo turistične 
ponudbe) ter vzpostavljen model lokalno,  destinacijsko in mednarodno 
prepoznavnih tradicionalnih in sodobnih prireditev, dogodkov, projektov in doživetij 
za ciljne generacije. 

C9 Vzpostavljene raznolike doživljajske namestitvene kapacitete ter bivanje v 
naravnem okolju (npr. apartmajska eko vas, mladinski hotel, glamurozni kamp (npr. 
hiške na drevesih, med vinogradi), ekološki idr. kamp, postajališče za avtodome,  
razpršeni hotel, invalidom primerne nastanitvene kapacitete idr.). 



C10 Kakovostno usposobljeni kadri, ki skrbijo za profesionalnost in odličnost na 
področju turizma (tržniki, informatorji, destinacijski vodniki, ponudniki idr.) in z 
njim povezanimi dejavnostmi pod skupno destinacijsko in kolektivno tržno znamko, 
celovito promovirajo in tržijo destinacijo. 

C11 Povezovanje turističnih in s turizmom povezanih podjetij z izobraževalnimi 
ustanovami v destinaciji in širše za poglobljeno strokovno usposobljenost 
obstoječih in novih kadrov z lokalno dodano vrednostjo. 

C12 Visoka kultura medsebojne komunikacije, spodbujena lokalna pripadnost, 
povezovanje, sodelovanje in zaupanje med deležniki destinacije (prenos tihega 
znanja), ki kakovostno živijo in z vzgledom pritegnejo k obisku - doseči, da bo naše 
vsakdanje življenje izziv za turiste. 

C13 Vzpostavljen sistem prepoznavnih tradicionalnih in sodobnih prireditev in 
dogodkov (na področjih kulture, športa, rokodelstva, gastronomije idr.) z lokalno 
dodano vrednostjo in raznoliko zasedbo deležnikov, ki pritegne občane in 
obiskovalce z dopadljivimi potenciali destinacije. 

C14 Ustvarjeni pogoji za razvoj in inovativnost malih/mladih ponudnikov tržno 
privlačnih turističnih programov na področjih kulture, rekreacije, gastronomije, 
duhovnosti, sonaravnega kmetovanja idr. 

C15 Skrb za nenehno inovativnost in kreativnost celovito  povezane kakovostne 
ponudbe - poglobljenih doživetij, ki vplivajo na zadovoljstvo obiskovalcev, njihovo 
daljše bivanje v destinaciji in rast potrošnje. 

C16 Revitalizirana ponudba Žičke kartuzije, starega mestnega jedra Konjic in Vitanja ter 
Oplotnice, dvorca Trebnik, vasi Rakovec ter nadgrajeni drugi objekti kulturne 
dediščine (npr. gradovi) in naravni ekosistemi (npr. Partovec) s kreativno privlačno 
in povezano doživljajsko ponudbo in dogodki. 

C17 Nadgrajena kulinarična ponudba v povezavi z odličnimi vini in gastronomskimi 
dogodki ter vzpostavljena kakovostna gostinska ponudba za različne ciljne skupine 
s prilagojenim delovnim časom ponudnikov.  

C18 Nadgrajena dostopnost z javnim prevozom v in po destinaciji z vzpostavljenim 
sistemom mehke mobilnosti (vodenje s kolesi, konji, električnimi kolesi in 
avtomobili idr.). 

 

 

  



Tabela 39: Strateški trženjski kvalitativni cilji destinacije Rogla-Pohorje 2017- 

                    2021 

Strateški trženjski kvalitativni cilji destinacije Rogla-Pohorje 2017-2021 
C1 Učinkovito povezana, pozicionirana, tržena in prepoznana destinacija z močno 

znamko, ki zagotavlja enoten trženjski nastop in povezovanje trženjskih aktivnosti s 
ciljem doseganja večje učinkovitosti in prepoznavnosti z vzpostavljenim sistemom 
gradnje vrednosti znamke, skrbništvom ter upravljavsko in komunikacijsko strategijo. 

C2 Poslovno povezovanje ponudnikov za večjo prepoznavnost območja - skupna 
promocija, usklajene marketinške aktivnosti, vzpostavljen sistem posredništva pri 
prodaji ponudbe (OP, TA idr.), izvajanje študijskih tur za novinarje ipd. ter skupni 
programi (povezana ponudba destinacije pod skupno vstopnico – variante a, b, c). 

C3 Razvit destinacijski načrt povezanega komuniciranja znotraj destinacije in navzven 
(na domačem in mednarodnih trgih) ter izvajanje aktivnosti v partnerskem 
dogovoru – na začetku projektno, kasneje v pravno-formalno povezani organizaciji, ki 
enakovredno vključuje vse partnerje (skupna promocija, usklajene marketinške 
aktivnosti (tudi skozi pobratena mesta na ključnih trgih), vzpostavljen sistem 
posredništva pri prodaji ponudbe (OP, TA, ), izvajanje študijskih tur za novinarje ipd. 

C4 Vzpostavljen sistem sodobnega komuniciranja z informacijsko tehnologijo (celovit 
destinacijski rezervacijski sistem, oglaševanje z blogi, interaktivna spletna stran, 
mobilni vodnik, učinkovite orientacijsko/informacijske table na destinaciji ter razviti 
promocijski materiali pri ponudnikih idr.), spremljanje ocen in mnenj na rezervacijskih 
portalih in v socialnih omrežjih ipd. za boljše prilagajanje trendom in s tem večje 
povpraševanje. 

C5 Celovite promocijske aktivnosti destinacijske znamke Rogla-Pohorje ciljano 
nagovarjajo: turiste, ki si želijo počitnice na podeželju usmerjene v zdravje in dobro 
počutje (zdravilni dejavniki: klima, voda, šota); pare in družine z aktivnim življenjskim 
slogom; rekreativce in vrhunske športnike ter ljudi z zdravim življenjskim slogom, ob 
atraktivnih naravnih in kulturnih znamenitostih ter kreativni gastronomiji in 
privlačnih dogodkih popestrenih z rokodelskimi lokalnimi produkti na območju širše 
destinacije Rogla-Pohorje za večdnevna bivanja v destinaciji. 

C6 Celovite promocijske aktivnosti na področju izletniškega turizma s kreativnimi 
programi doživetij  nagovarjajo: šolske skupine; skupine tretjega življenjskega 
obdobja; skupine, ki bivajo v bližnjih zdraviliščih; družine; pare; rekreativce in 
športnike; poslovne goste; golfiste idr. za krajša doživetja v destinaciji. 

C7 Usposobljeni in kreativni kadri na vseh področjih trženja turistične in s turizmom 
povezanih dejavnosti (gostinstvo, - natakarji in receptorji, informiranje – informatorji 
ter vodenje – specializirani vodniki za doživljajska vodenja peš, s kolesi, konji idr., 
trenerji in mentorji idr., kmetijstvo – delavnice na kmetiji, degustacije, predstavitve 
ipd.). 

C8 Personalizirana ponudba s kreativnim pristopom k oblikovanju turističnih 
programov za individualne in skupinske goste in vzpostavljenim sistemom zvestobe 
- zadovoljnih gostov, ki se vračajo - rast deleža stalnih (predvsem mednarodnih) 
gostov in v destinaciji bivajo dlje časa. (paketi) 

C9 Razvit nabor konkurenčnih specializiranih doživljajsko turističnih produktov, ki 
omogočajo poglobljena izkustvena, sproščujoča in adrenalinska, zdraviliška in 



velneška doživetja ter doživljajske zgodbe v povezavi z atrakcijami narave in kulturne 
dediščine za izbrane ciljne skupine – navdih deležnikov v poslovnem inkubatorju. 

Nadgrajena ponudba doživetij skladna s trendi v turistični panogi:  
- Vinske kreativne zgodbe – nadgrajena vinska doživljajska ponudba (npr. bivanje 

med vinogradi); vzpostavljena tradicija učinkovitega trženja večjih vinskih 
dogodkov in njihova vključitev v turistične pakete  

- Kreativna kulinarika – doživetja na področju kulinarike z lokalno dodano 
vrednostjo od vrhunske kulinarike do ponudbe na kmečki tržnici 

- Kreativni rokodelci – delavnice obdelave lesa, kamna, kovine, živil idr. 
- Kulturizacija vesolja in vesoljske tehnologije in umetnosti 
- Programi doživetij v obnovljenih objektih kulturne dediščine (npr. Žička 

kartuzija, Dvorec Trebnik, Ksevt, Graščina v Oplotnici, Konjiški grad idr.) 
- Zgodbe bogate kulturne dediščine - storytelling o znanih osebnostih, dogodkih 

ipd. 
- Selfness – narava, voda, svež zrak in zelišča kot darovi Pohorja – v gozdu, na 

pašniku (energijske in zdravilne točke) 
- Zelena rekreacija in šport idr. – izpostavljena razgledišča in energetske točke  
- Mehke oblike zimsko-športnih aktivnosti  
- Glamurozno kampiranje – npr. v navezi s Partovcem, Cezlakom, Rakovcem ipd. 
- Poroka - v Žički kartuziji, v Graščini Oplotnica, na Rogli, v Ksevt-u, na Gorenju itd. 
- Tržnice s KTZ Okusi Rogle – grajska v Oplotnici, na trgu v Konjicah, na Rogli, 

Zreška  
- Ljubiteljska društvena dejavnost na področjih kulture, športa in rekreacije v 

turistične namene 

- Center šolskih in obšolskih dejavnosti na Gorenju – zabavne aktivnosti za 
družine in skupine 

ter njihovo ciljano trženje, izvajanje in evalviranje. 

C10 Vzpostavljen sistem in skupina vodnikov za animirana vodenja po destinaciji 
(storytelling peš - pohodništvo, s kolesom - kolesarstvo, orodji mehke mobilnosti – 
konj, električno kolo ipd.) pritegnejo različne ciljne skupine.   

C11 Vzpostavljen sistem kakovosti ponudbe s kolektivno tržno znamko Okusi Rogle 
zagotavlja rastočo prodajo produktov z višjo lokalno dodano vrednostjo – višja 
kakovost in višja cena celovito trženih produktov v mreži prodajnih mest. 

C12 Razviti atraktivni, kakovostni in celovito povezani dogodki in tradicionalno-sodobne 
prireditve, ki dvigujejo prepoznavnost destinacije in vključene v dopadljive pakete, 
pritegnejo turiste k obisku. 

C13 Oplotnica prepoznana po doživetjih v Grajskem kompleksu (grajska poroka, grajska 
tržnica), Oplotniškem vintgarju in Partovcu ter Rokodelskem in Čebelarskem centru 
ter aktivnostih v naravi, ki nagovarjajo družine z aktivnim življenjskim slogom ter 
organizirane skupine (šolske, seniorske, raziskovalne idr.), ki želijo nadgraditi 
rokodelske spretnosti in se prijetno počutiti v podeželskem okolju ter eko turiste, ki 
gradijo svoja obzorja o permakulturnem življenju skupaj s prijaznimi domačini, ob 
ponudbi lokalnih izdelkov in storitev na območju širše destinacije. 

C14 Vitanje prepoznano po programih KSEVT-a in doživetjih v naravi, ki nagovarjajo 
družine z aktivnim življenjskim slogom; skupine (šolske, raziskovalne idr.), ki želijo 
nadgraditi znanja o vesoljskih tehnologijah, kulturizaciji vesolja in se prijetno počutiti 
v podeželskem okolju ter eko turiste, ki gradijo svoja obzorja skupaj s prijaznimi 



domačini o naravi, kulturni dediščini, lokalnih obrteh in spretnostih, kulinariki in 
lokalnih produktih na območju širše destinacije. 

C15 Slovenske Konjice pritegnejo obiskovalce s poglobljenimi doživetji srednjeveške 
Žičke kartuzije, mestnega jedra pod Konjiško goro in (grad) ter slikovitega podeželja s 
pestro ponudbo dogodkov, ki jih nadgrajujejo tradicionalna znanja rokodelcev, 
kakovostna kulinarika ter vinske zgodbe na območju od Škalc do Tepanjskega vrha, 
od Žičke Gorce do Zbelovske Gore.     

C16 Zreče nagovarjajo družine in posameznike s kakovostnimi turističnimi programi 
zdravja in dobrega počutja, ob prepoznanih zdravilnih dejavnikih (klima, voda in 
šota), aktivnih počitnicah, poslovnih druženjih ter priprav vrhunskih športnih ekip v 
naravnem okolju, ob vključevanju kreativne gastronomije in spoznavanja z naravo, 
kulturno dediščino in obrtjo. 

 

 

Tabela 40: Strateški trženjski kvantitativni cilji na področju turizma destinacije 

Rogla-Pohorje 2017-2021 

Ostanejo po občinah, ker jih je težko združevati glede na specifična delovanja občin. 

 

 

Vsaka občina bo eno ali dve obstoječi prireditvi nadgradila in s tem pritegnila k obisku 

deležnike celotne destinacije Rogla-Pohorje. 

Zreče:  

- Praznik pohorskega lonca –  1.500 obiskovalcev leta 2015 → (1.800 

obiskovalcev – leta 2021 

- Ropotanje v starih Zrečah – 700 obiskovalcev leta 2015 → (850 

obiskovalcev – leta 2021) 
Slovenske Konjice:  

- Martinovanje – 700  obiskovalcev  leta 2015 → (940 – leta 2021) 

- Jurjevanje – 500 obiskovalcev leta 2015 → (670 – leta 2021) 

Vitanje:  

- Holcerija - 1.000 - 1.500 obiskovalcev leta 2015  → (1.350-2.010 

obiskovalcev – leta 2021) 
Oplotnica: 

- Velikonočni pohod – 1.200 – 2.500 pohodnikov leta 2015 → (2.500 

pohodnikov – leta 2021) 

 

Termina Praznika pohorskega lonca na Rogli in Holcarije v Vitanju se prekrivata. 

Sklep: V letu 2017 bo Pohorski lonec izveden prvi vikend avgusta.  



 

dr. Tanja Lešnik Štuhec 


