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1 Uvod 
 

V uvodnem poglavju je predstavljen način oblikovanja dokumenta občine Oplotnica, 

povzetek dokumenta - kratka vsebina po poglavjih ter trendi razvoja in trženja podeželskih 

občin. 

 

1.1 Način oblikovanja dokumenta občine Oplotnica 

 

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

ponudnikov in ponudbe ter prepoznavanje obiskovalcev destinacije kot celote vseh štirih 

občin, in sicer: Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje in Oplotnica, pa v tem času še ni zaživelo.   

 

Znamka destinacije Rogla-Pohorje, destinacijska spletna stran ter brošure (vodnik po 

destinaciji Rogla-Pohorje idr.) so nastali v kontekstu aktivnosti, ki izhajajo iz 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 2015smo z župani vseh štirih občin prvič skupaj sedli za mizo na Občini Zreče 

in proučili možnosti 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 Rogla-Pohorje kot celoti (Slika 1). 

 

Slika 1: Predstavitev ideje razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 

 



»Načrt razvoja in trženja turizma v občini Oplotnica 2017-2021«, Oplotnica, oktober 2016, dr. Tanja Lešnik Štuhec  

6 
  

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).  

 

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

 
Skozi delovanje projektnih in delovnih skupin so nastali modeli razvoja in trženja ponudbe 

vsake posamezne občine ter destinacije Rogla-Pohorje kot celote. V sklopu aktivnosti 

delovnih skupin na lokalnih in destinacijski ravni so se že v času izvajanja projekta Rogla-

Pohorje (priprave dokumentov) izvajale dogovorjene aktivnosti, ki vodijo k celovito povezani 

in trženi destinaciji Rogla-Pohorje. Model je skozi aktivnosti spremljanja, inoviranja in 

popravljanja odprt in omogoča nenehno nadgrajevanje vizije, ciljev, ukrepov in aktivnosti na 

lokalnih in destinacijski ravni.   

 

Na destinacijskem nivoju je bila oblikovana Projektna skupina destinacije Rogla-Pohorje 

(PSDRP). Vanjo so povezani predstavniki vseh štirih občin, ki soodločajo in organizirajo 

aktivnosti na destinacijskem nivoju.  

Proces razvoja je pripeljal do potrebe po zagotavljanju skupnih aktivnosti destinacije Rogla-

Pohorje, ki zahtevajo sistematično delo in s tem vzpostavljanje delovnih skupin na 

destinacijskem nivoju.   

 

Na lokalnem nivoju - nivoju občin Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje in Oplotnica, so bile 

oblikovane projektne skupine (PSOZ, PSOSK, PSOV, PSOO), ki v tesnem sodelovanju s 

koordinatorico soodločajo ter organizirajo aktivnosti v posamezni občini. Znotraj vsake 

občine delujejo tudi delovne skupine (DSOZ, DSOSK, DSOV, DSOO), ki skrbijo za prenos 

idej »od spodaj navzgor« in njihovo usklajeno srečanje s tistimi, ki jih peljejo projektne 

skupine »od zgoraj navzdol«. Za vsako občino je nastal unikaten model razvoja in trženja 
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ponudbe turizma, ki je sledil posnetku stanja in želeni podobi vizije v letu 2021. Enak 

procesni razvoj je sledil tudi pri nastajanju modela razvoja in trženja turizma destinacije 

Rogla-Pohorje, kot celote.  

 

Vzporedno z nastajanjem dokumentov in tudi po njihovem zaključku, se odvijajo aktivnosti, ki 

se nanašajo na specializirane delovne skupine (DS) na nivoju vsake občine(npr. DS za 

prireditve) oz. destinacije kot celote (DS za usposabljanje vodnikov, DS za nadgradnjo BZ 

Okusi Rogle idr.), ki gradijo organiziranost Destinacijske menedžment organizacije Rogla-

Pohorje – delovanje skozi štiri Centre Rogla-Pohorje in več delovnih skupin. Tako je v projekt 

in nastajanje dokumentov vključenih med 15 do 30 občanov vsake od štirih občin, ki 

pomembno sooblikujejo štiri centre razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje.  

 

Model razvoja in trženja turizma v občini Oplotnica temelji na štirih prioritetah, ki so se razvile 

v štiri centre, katerih aktivnosti izvajajo delovne skupine, ki celovito sledijo viziji in strateškim 

razvojnim in trženjskim ciljem na področju turizma v destinaciji Rogla-Pohorje. 

 

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

dokumentov na nivoju občin – tudi občine Oplotnica, so trajala od decembra 2015 do 

septembra 2016, ko so bili javnosti predstavljeni dokumenti na nivoju občin (Slika 3).  

 

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

 
 

Časovnica aktivnosti za oblikovanje dokumenta 'Načrt razvoja in trženja turizma v občini 

Oplotnica2017-2021' je predstavljena na Sliki 4. 

 

V jesenskem času se konkretno delo delovnih skupin šele začne. Najprej je potrebno 

nastaviti pravno-formalno obliko delovanja Destinacijske menedžment organizacije, 

oblikovati akcijske načrte posameznih centrov in delovnih skupin ter zagotoviti sredstva – 

finančni konstrukt ter kadrovski potencial, ki bo deloval v dobrobit destinacije in s posebnim 
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občutkom do ponudbe vsake od štirih občin in njenih posebnosti, ki kar kličejo k obisku. 

Entuziazem, poseben odnos do vrednot destinacije, nenehno preizkušanje aktivnosti in 

spremljanje odzivov nanje, so lahko zagotovilo uspešne destinacijske zgodbe na katero 

bomo ponosni vsi deležniki. 

 

Slika 4: Časovnica izvajanja aktivnosti v občini Oplotnica 

 
 

Le usmerjena, usklajena in načrtovana promocija turističnega območja Občine Oplotnica 

lahko pripelje do večje prepoznavnosti turistične ponudbe. Zato je glavna prioriteta leta 2016 

izdelava celovitega Načrta trženja in razvoja turizma v Občini Oplotnica in v turistični 

destinaciji Rogla-Pohorje. Dokumente bomo preko številnih projektnih in delovnih skupin 

pripravljali v sodelovanju s širšo lokalno skupnostjo (javni in zasebni sektor) in s tem skušali 

zagotoviti vnos kar se da različnih pogledov in želja, ki se na področju turizma pojavljajo v 

lokalnem okolju. Celovit dokument bo pod skupno znamko turistične destinacije Rogla-

Pohorje tesneje povezal območje štirih občin, vsaki posebej pa zagotovil tudi praktični načrt 

trženja in razvoja ter prepoznavnost lastne občinske identitete. Na ta način bodo zagotovljeni 

pogoji za načrtovano in ekonomično vlaganje v promocijo turističnega območja, v kateri se 

bo našel vsakdo, ki tako ali drugače  pomaga ustvarjati zgodbo lokalnega turizma.  

 

1.2 Sestava strateškega dokumenta 

 

Strateški dokument »Načrt razvoja in trženja turizma v občini Oplotnica 2017-2021«,ki ga je 

naročila Občina Oplotnica sestavlja sedem poglavij (Slika 5). 
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Slika 5: Sestava dokumenta Načrt razvoja in trženja turizma v občini Oplotnica 2017-

2021 

 

1 UVOD 
Način oblikovanja dokumenta občine Oplotnica 

Sestava strateškega dokumenta 
Trendi razvoja in trženja podeželskih občin 

 

2 IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE RAZVOJA IN TRŽENJA 

TURIZMA V OBČINI OPLOTNICA 
Osnovna predstavitev Občine Oplotnica na področju turizma  

Razvojni dokumenti in dejstva na katerih temelji razvoj in trženje turizma v 

občini Oplotnica 

3 STANJE NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI OPLOTNICA 
Posnetek stanja narave in kulturne dediščine v občini Oplotnica 

Razvoj turizma na južnem delu Pohorja in pod njim 

Turistična ponudba in povpraševanje na območju občine Oplotnica 

Analiza PSPN na področju turizma v občini Oplotnica 

Analiza stanja TD Rogla-Pohorje po kazalcih TR 

Analiza aktivnosti deležnikov v turizmu občine Oplotnica 

 

5 RAZVOJ IN TRŽENJE TURIZMA OPLOTNICE V 
DESTINACIJI ROGLA-POHORJE 

Občina Oplotnica skozi prioritete razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-
Pohorje 2017-2021 

Model razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 
Model razvoja in trženja turizma v občini Oplotnica 

6 UKREPI – PROJEKTNI PREDLOGI ZA UDEJANJANJE 
VIZIJE RAZVOJA IN TRŽENJA TURIZMA V OO 2017-2021 

Ukrepi na področju razvoja – turizma kot gospodarske dejavnosti v Oplotnici
 Ukrepi na področju trženja in kakovosti življenja v Oplotnici 

PRILOGE 

8 VIRI IN LITERATURA 

4 VIZIJA IN STRATEŠKI CILJI RAZVOJA IN TRŽENJA 

TURIZMA V OBČINI OPLOTNICA 2017-2021 
Vizija na področju turizma v občini Oplotnica 

Strateški razvojni cilji na področju turizma v občini Oplotnica 

Strateški trženjski kvalitativni cilji turizma v občini Oplotnica 

Strateški kvantitativni cilji turizma v občini Oplotnica 

7 ZAKLJUČEK 
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Prvo poglavje govori o načinu oblikovanja strateškega razvojnega dokumenta občine 

Oplotnica, o njegovi sestavi ter trendih razvoja in trženja podeželskih občin. 

 

V drugem poglavju so predstavljena izhodišča za oblikovanje razvoja in trženja turizma v 

občini Oplotnica, in sicer osnovna predstavitev Občine Oplotnica ter razvojni dokumenti in 

dejstva na katerih temelji razvoj in trženje turizma v območju. 

 

V tretjem poglavju je predstavljeno trenutno stanje na področju turizma v občini Oplotnica, ki 

temelji na: posnetku stanja narave in kulturne dediščine v občini Oplotnica, razvoju turizma 

na južnem delu Pohorja in pod njim, turistični ponudbi in povpraševanju na območju občine 

Oplotnica ter analizi PSPN na področju turizma v občini. 

 

Četrto poglavje podrobno prikazuje želeno vizijo in strateške – razvojne ter trženjske 

kvalitativne in kvantitativne cilje razvoja in trženja turizma v občini Oplotnica v obdobju 2017-

2021. 

 

V petem poglavju je predstavljen razvoj in trženje turizma Oplotnice v destinaciji Rogla-

Pohorje skozi štiri prioritete, in sicer: P1 - Mreženje in so-organiziranost destinacije Rogla-

Pohorje, P2 - Razvoj in trženje produktov v destinaciji Rogla-Pohorje, P3 - Promocija in 

prodaja z destinacijsko – Rogla-Pohorje in blagovno znamko – Okusi Rogle, ter P4 - 

Podporno okolje za kakovost in konkurenčnost v destinaciji Rogla-Pohorje. 

Oblikovan model razvoja in trženja turizma v občini Oplotnica sledi usmeritvam le-tega v 

sklopu destinacije Rogla-Pohorje. Model temelji na partnerstvu z namenom in so-

organiziranosti, so-vodenju in so-evalviranju aktivnosti skozi štiri centre, ki jih vodijo skrbniki 

in usmerjajo aktivnosti delovnih skupin za posamezna področja razvoja in trženja ponudbe 

občine Oplotnica v sklopu  destinacije Rogla-Pohorje.  

 

Šesto poglavje predstavlja ukrepe - projektne predloge za udejanjanje vizije in ciljev razvoja 

in trženja turizma v občini Oplotnica v obdobju 2017-2021 in skozi te tudi vizije in ciljev 

destinacije Rogla-Pohorje v obravnavanem obdobju. Ukrepi so razdeljeni v dve strokovni 

področji.  

Na področju Razvoj turizma kot gospodarske dejavnosti je predstavljenih 7 ukrepov z 

aktivnostmi. Prav tako sedem ukrepov je predstavljenih na področju Trženje in kakovosti 

življenja v Oplotnici. 

 

Zaključna misel v sedmem poglavju sistemsko zaokroži dokument Načrt razvoja in trženja 

turizma v občini Oplotnica 2017-2021 in predstavi njegov povzetek. 

 

 

…  
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2 Izhodišča za oblikovanje razvoja in trženja turizma v občini 

Oplotnica 
 

Drugo poglavje predstavlja izhodišča za oblikovanje razvoja in trženja turizma v občini 

Oplotnica. Opredeljena je osnovna predstavitev Občine Oplotnica, dokumenti in dejstva na 

katerih temelji razvoj in trženje turizma v občini Oplotnica ter trendi razvoja in trženja 

podeželskih občin. 

 

2.1 Osnovna predstavitev občine Oplotnica na področju turizma 

 

Občina Oplotnica leži na tranzitni točki med srednjo in južno Evropo, na severovzhodu 

Slovenije, na obronkih jugovzhodnega dela Pohorja, ob Oplotniščici. Skupna površina občine 

Oplotnica je približno33 km²(33,15 km²).Leta 2014je po podatkih SURS-a v občini Oplotnica 

živelo4046 prebivalcev. Poselitev je zelo razpršena. Prebivalci živijo v21 zaselkih(Božje, 

Brezje pri Oplotnici, Čadram, Dobriška vas, Dobrova pri Prihovi, Gorica pri Oplotnici, Koritno, 

Kovaški vrh, Lačna Gora, Malahorna, Markečica, Okoška Gora, Pobrež, Prihova, Raskovec, 

Oplotnica, Ugovec, Straža pri Oplotnici, Zgornje Grušovje, Zlogona Gora, Zlogona 

vas1.Največje in središčno je naselje Oplotnica (1.418 prebivalcev),po številu prebivalcev ji 

po velikosti sledijo Malahorna, Čadram in Gorica pri Oplotnici.  

Skupaj z občinami Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje tvori Oplotnica destinacijo Rogla-

Pohorje (Sliki 6).Najvišja točka v občini Oplotnica je Božjez 940 mnv in najnižja točka Pobrež 

na 292 mnv (Vir: Občina Oplotnica). 

  

Sliki 6: Umeščenost občine Oplotnica na karto Slovenije 

 
Vir: LTO Rogla-Pohorje in Občina Oplotnica. 

 

                                                
1 V občini Oplotnica prevladujejo strnjena in razložena naselja. Strnjena naselja se pojavljajo v obliki gručastih 
vasi (Božje, Čadram, Dobriška vas, Dobrova pri Prihovi, Malahorna, Markečica) in obcestnih vasi (Lačna Gora, 
Pobrež, Zgornje Grušovje). Razložena naselja najdemo predvsem po vrhovih slemen (Gorica pri Oplotnici – 
delno, Prihova, Straža pri Oplotnici), po robovih dolin (Gorica pri Oplotnici – delno, Raskovec) ter na pobočjih 
(Brezje, Koritno, Okoška Gora, Ugovec, Zlogona Gora). Na območju občine sta tudi dva zaselka (Kovaški vrh, 
Zlogona vas) ter eno t.i. podeželsko mesto, oz. središče (Oplotnica). Poleg vseh naštetih oblik naselij najdemo na 
obravnavanem območju tudi samotne kmetije (v hribovitih predelih SZ dela občine z najvišjimi nadmorskimi 
višinami) ter razne druge, posamezne grajene strukture (lovske in gozdne postojanke, mlini, žage, sakralni 
objekti, ipd.). Opis naselij je predstavljen v zavihku naselja na spletni strani Občine Oplotnica. Vir: 
http://oplotnica.si/o-oplotnici/zemljevid/ (14. 8. 2016). 

http://oplotnica.si/o-oplotnici/zemljevid/
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Občina Oplotnica praznuje občinski praznik 22. maja v spomin na akcijo borcev Zidanškove 

brigade v noči iz 22. na 23. maj 1944. 

 

Na ozemlje, ki ga danes obsega občina Oplotnica, je, kot so dokazala najnovejša arheološka 

raziskovanja, prišel človek že v 3. tisočletju pred našim štetjem. Dokaze o obljudenosti tega 

kraja imamo že iz rimskih časov. To ozemlje je bilo namreč že pred 2 tisoč leti pomembno 

križišče rimskih cest, kjer sta se križala ves promet in trgovina iz Italije skozi Norik v Panonijo 

na vzhodu in obratno.2 Kraj Oplotnica je prvič omenjen leta 1182, takrat je štajerski vojvoda 

Otokar VI. (Otokar Traungavski) podaril žičkemu samostanu kmetijo v Oplotnici. Leta 1213 

se v listinah omenja oplotniški vitez Sibot, prvi in tudi edini po imenu znani član tukajšnje 

plemiške rodbine. V Oplotnici je že v začetku 13. stoletja obstajal lokalni samostanski 

urad(pristava). Žički dvorec so med leti 1621 in 1631 zgradili žički kartuzijani. V lasti Žičkega 

samostana je bila Oplotnica celih 600 let, do leta 1782, ko je cesar Jožef II. z dekretom ukinil 

samostan.3 

V času Avstro-Ogrske države (1867 – 1918) je današnje ozemlje občine Oplotnica spadalo 

pod avstrijski delle-te ter izmed sedmih etnično slovenskih avstro-ogrskih dežel ležalo v 

osrednjem delu slovenskega dela dežele Štajerske. Danes v okviru tretje ravni Standardne 

klasifikacije teritorialnih enot (NUTS, oz. SKTE), po kateri je Slovenija razdeljena na 12 

statističnih regij, celotno ozemlje občine Oplotnica spada v Podravsko statistično regijo. V 

okviru druge ravni SKTE (2 kohezijski regiji: Vzhodna in Zahodna) spada občina Oplotnica v 

Vzhodno Slovenijo, v okviru četrte (68 upravnih enot) pod Upravno enoto Slovenska Bistrica, 

v okviru pete (212 občin) pa se občina Oplotnica pojavlja kot samostojna enota. Na zahodu 

meji na občino Zreče, na severu in vzhodu na občino Slovenska Bistrica, na jugu na občino 

Slovenske Konjice. Nastala je leta 1998,pred tem pa so njena današnja naselja v okviru 

krajevne skupnosti Oplotnica spadala pod občino Slovenska Bistrica.4 

  

Krajevno ime Oplotnica je izpeljano iz prvotnega vodnega imena (hidronima) Oplotniščica 

prek tam nepotrjenega krajevnega imena Oplot, narejenega iz občnega imena oplòt v 

pomenu plot, ograja. Beseda, ki je tvorjena iz plotь v pomenu plot je imenska osnova tudi pri 

drugi Slovanih. V starih listinah se kraj prvič omenja v tekstu leta 1182 mansum unum 

Zoploniz...pertotam aquam, que Plotonitz dicitur..., leta 1206 Oplotnitz, 1213 Opplotnitz,1235 

Oploz in 1302 Oplotnitz.5 

 

Na območju Oplotnice bogata narava in kulturno-zgodovinska dediščina opravičujeta slogan, 

ki so si ga nadeli občani: Oplotnica - zakladnica edinstvenih naravnih in kulturnih doživetij. 

 

Leta 2010 obnovljena graščina v Oplotnici ter leta 2014 urejen grajski kompleks predstavljata 

osnovo za številne kulturne, turistične ter športne idr. dogodke in prireditve. Vsako leto vabi 

PD Oplotnica na tradicionalni velikonočni pohod k Črnemu jezeru, ki se ga udeleži čez tisoč 

pohodnikov, Občina Oplotnica pa svoj praznik obeleži z organizacijo številnih prireditev, na 

katerih sodelujejo domača društva in posamezniki. 

 

…  

                                                
2Vir: http://oplotnica.si/o-oplotnici/zgodovina/  (15. 8. 2016). 
3Vir: http://www.destinacija-rogla.si/gradovi/grascina (15. 8. 2016). 
4Vir: http://oplotnica.si/o-oplotnici/in Maja Rupnik: Geografija občine Oplotnica, 2013(15. 8. 2016). 
5Vir: Snoj, Marko (2009).Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Založba Modrijan. 

http://oplotnica.si/o-oplotnici/zgodovina/
http://www.destinacija-rogla.si/gradovi/grascina
http://oplotnica.si/o-oplotnici/
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4 Vizija in strateški cilji razvoja in trženja turizma v občini 

Oplotnica2017-2021 
 

Na drugi delavnici s širšo Projektno skupino občine Oplotnica (30. marca 2016) smo z 

deležniki oblikovali vizijo in razvojne ter trženjske cilje v občini Oplotnica.  

 

4.1 Vizija na področju turizma v občini Oplotnica 2017-2021 

 

V Tabeli 1 so predstavljeni slogan ter kratka in daljša vizija razvoja in trženja turizma v občini 

Oplotnica. 

 

Tabela 1: 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. 

 

 

4.2 Strateški razvojni cilji na področju turizma v občini Oplotnica 2017-

2021 

 
V Tabeli 2 so predstavljeni strateški razvojni cilji na področju turizma v občini Oplotnica, ki so 

bili oblikovani skupaj s člani DSOO. 
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Tabela 2: Strateški razvojni cilji na področju turizma v obdobju 2017-2021 v občini 

Oplotnica 

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 blagovno 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. 

 



»Načrt razvoja in trženja turizma v občini Oplotnica 2017-2021«, Oplotnica, oktober 2016, dr. Tanja Lešnik Štuhec  

15 
  

4.3 Strateški trženjski kvalitativni cilji na področju turizma v občini 

Oplotnica 2017-2021 

 
V Tabeli 3 so predstavljeni strateški kvalitativni cilji na področju turizma v občini 
Oplotnica, ki so bili oblikovani skupaj s člani DSOO. 
 
Tabela 3: Strateški trženjski kvalitativni cilji na področju turizma v obdobju 2017-2021 

v občini Oplotnica 
 

C1 Organizirano vzpostavljena, tržena ter prodajana doživljajska turistična ponudba občine 
Oplotnicain 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 z blagovno 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. 

 

4.4 Strateški trženjski kvantitativni cilji na področju turizma v občini 

Oplotnica 2017-2021 

 

V Tabeli 4 so predstavljeni strateški kvantitativni cilji na področju turizma v občini 

Oplotnica, ki so bili oblikovani skupaj s člani DSOO. 

 

Tabela 4: 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) 
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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 EUR6), 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 pohodnikov7 → (2.500 pohodnikov – leta 2021) 

5 Razvoj in trženje turizma Oplotnice v destinaciji Rogla-Pohorje 
 

V sklopu aktivnosti Projektne in delovnih skupin destinacije Rogla-Pohorje so se 

izkristalizirale štiri prioritete, ki se bodo udejanjale skozi štiri centre modela razvoja in trženja 

destinacije Rogla-Pohorje. Delovne skupine bodo skozi lastne aktivnosti usmerjale razvoj in 

trženje turizma vsake od štirih občin in destinacije Rogla-Pohorje kot celote. 

 

5.1 Občina Oplotnica skozi prioritete razvoja in trženja turizma v 

destinaciji Rogla-Pohorje v obdobju 2017-2021 

 

Slika 7 prikazuje prioritete razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje.  

 

Slika 7: Prioritete razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 

 
 

                                                
6Odrasli: 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 
7Leta 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). 
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P1 – Mreženje – partnerstvo in soorganiziranost destinacije Rogla-Pohorje je temeljna 

prioriteta na kateri slonijo ostale tri. Povezana je z nalogami destinacijske organizacije, ki bo 

skrbela za 'partnerstva z namenom' celovitega razvoja in trženja ponudbe (ponudnikov) 

destinacije Rogla-Pohorje, katere osrednjo vlogo nosi občina Zreče, ki razpolaga z največ 

turističnimi kapacitetami in opravljenimi nočitvami. 

 

P2 – Razvoj in trženje produktov / programov destinacije Rogla-Pohorje se nanaša na 

povezano ponudbo doživetij destinacije skozi po meri oblikovane turistične produkte / 

programe celovite destinacije s ciljanim nagovarjanjem skupin turistov. Ta prioriteta je 

povezana z delovanjem Centra za strateško in operativno trženje (CSOT) in Centra za 

doživetja (CD) v destinaciji Rogla-Pohorje. 

 

P3 – Promocija in prodaja z destinacijsko / blagovno znamko se povezuje z aktivnostmi 

Centra za strateško in operativno trženje (CSOT), ki deluje skozi Delovno skupino za 

strateško trženje destinacije Rogla-Pohorje (DSST DRP) in Delovno skupino za operativno 

trženje (DSOT DRP).Tako bo vzpostavljen načrtovan strateški razvoj in trženje destinacije 

Rogla-Pohorje na domačem in mednarodnih trgih z osveženo destinacijsko znamko Rogla-

Pohorje in blagovno znamko Okusi Rogle ter po meri oblikovana doživetja prepoznanim 

ciljnim skupinam turistov. 

 

P4 - Razvoj podpornega okolja – kakovost in konkurenčnost destinacije na dolgi rok bo 

omogočena skozi Center za raziskave in razvoj (CRR) ter Center za kakovost. V sklopu teh 

delujejo Delovna skupina za kakovost v destinaciji Rogla Pohorje (DSK DRP), Delovna 

skupina za blagovno znamko Okusi Rogle (DSBZ OR) ter Delovna skupina za raziskave in 

razvoj destinacije Rogla-Pohorje (DSRR DRP). 

 

5.2 Model razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 

 

Slika 8 prikazuje Model razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje, ki vključuje tudi 

občino Oplotnica. 
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Slika 8: Model razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje – vključno z 

občino Oplotnica 

 
 

Upravljanje destinacije Rogla-Pohorje temelji na vzpostavitvi destinacijske management 

organizacije Rogla-Pohorje. 

 

Destinacijska organizacija (DMO) Rogla-Pohorje bo s pravno-formalno vzpostavitvijo skrbela 

za celovito načrtovanje, organiziranje, vodenje, upravljanje, monitoring in evalvacijo razvoja 

in trženja turizma na območju destinacije Rogla-Pohorje, torej tudi občine Oplotnica. Njena 

osrednja naloga je vzpostaviti aktivno partnerstvo, ki bo skrbelo za: 

 celovit razvoj in strateško trženje ponudbe destinacije Rogla-Pohorje (občin Zreče, 

Slovenske Konjice, Oplotnica in Vitanje),  

 nastopanje pod skupno osveženo destinacijsko znamko Rogla-Pohorje in blagovno 

znamko Okusi Rogle,  

 operativno trženje - promocijo in trženje ponudbe kakovostnih pridelkov, storitev in 

produktnih tržnih kombinacij na celovito organiziranih informativnih in prodajnih mestih,  

 zagotavljanje kakovostnih informacij v destinaciji in v digitalnih orodjih o ponudbi 

destinacije Rogla-Pohorje, 

 zagotavljanje kakovostnih in neponovljivih doživetij za prepoznane ciljne skupine 

turistov,  

 nadgradnjo turistične infrastrukture in njeno poenotenje skozi skupne investicije ter 

prijave na razpisana sredstva,  

 enovito signalizacijo in upravljanje turistične infrastrukture v destinaciji Rogla-Pohorje,  

 idr. 
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V začetni fazi bodo te aktivnosti peljali štirje centri, in sicer: 

 Center kakovosti destinacije Rogla-Pohorje (CK DRP),  

 Center strateškega in operativnega trženja destinacije Rogla-Pohorje (CSOT DRP),  

 Center doživetij destinacije Rogla-Pohorje (CD DRP) ter  

 Center za raziskave in razvoj destinacije Rogla Pohorje (CRR DRP).  

Vsak center deluje pod okriljem vodje centra, ki koordinira aktivnosti delovnih skupin, katere 

udejanjajo želeno vizijo in strateške cilje destinacije Rogla-Pohorje in posamezne občine 

znotraj destinacije.    

 

Center kakovosti destinacije Rogla-Pohorje (CK DRP) bo z: 

 Delovno skupino za kakovost v destinaciji Rogla-Pohorje (DSK DRP) skrbel za razvoj 

kakovostnih storitev na področjih gostinstva, turizma, predelave v kmetijstvu in z njimi 

povezanimi dejavnostmi (program delavnic za usposabljanje zaposlenih in 

zainteresiranih),   

 Delovno skupino za blagovno znamko Okusi Rogle (DSBZ OR) in s Skrbnikom BZ OR: 

- poskrbela za primerno lastništvo in pravno-formalno obliko podeljevanja BZ OR,   

- nadgradila obstoječo BZ OR,  

- izvajala ocenjevanja ponudbe z BZ OR, 

- vzdrževala kakovost ponudbe označene z BZ OR, 

- spodbudila ponudnike k proizvodnji kakovostnih prehranskih in rokodelskih izdelkov 

ter ponudbi storitev pod skupno znamko Okusi Rogle,  

- zagotovila celovito promocijo BZ OR in ponudbe, ki nosi ta znak, 

- zagotovila vzpostavitev dobaviteljskih oskrbnih verig, verige prodajnih mest in verige 

kupcev (javne ustanove in gostinski obrati), 

- skrbela za trženje in prodajo v mreži prodajnih mest z BZ OR, 

- izvajala monitoring in evalvacijo vseh aktivnosti. 

 

Center za strateško in operativno trženje destinacije Rogla-Pohorje (CSOT DRP) bo z: 

 Delovno skupino za strateško trženje ponudbe destinacije Rogla-Pohorje (DST DRP): 

- Oblikoval načrt strateškega trženja s destinacijsko znamko Rogla-Pohorje in letne 

akcijske načrte komuniciranja z destinacijsko znamko Rogla-Pohorje / blagovno  

znamko Okusi Rogle  

- spodbudil vzpostavitev klasičnih in digitalnih orodij komuniciranja destinacije Rogla-

Pohorje 

- spodbudil vzpostavitev mreže TIC-ev za enovito informiranje v destinaciji Rogla-

Pohorje  

- spodbudil vzpostavitev rezervacijskega sistema za rezervacije z digitalnimi 

komunikacijskimi orodji v destinaciji Rogla-Pohorje 

- izvajal strateško promocijo in trženje destinacije Rogla-Pohorje s pomočjo STO, 

RDO Dežela Celjska, iz Združenja zgodovinskih mest preko Slovenskih Konjic, 

Zbornica gorskih centrov ter Združenja Slovenskih naravnih zdravilišč preko podjetja 

Unior d. d. Program Turizem idr.; 

 Delovno skupino za operativno trženje ponudbe destinacije Rogla-Pohorje (DSOT DRP): 

- oblikoval načrt operativnega trženja z destinacijsko znamko Rogla-Pohorje, 

- zagotovil ponudbo celovitih doživetij po meri ciljnih skupin turistov – nabor produktov 

vnaprej in na vprašanje. 
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Center za doživetja destinacije Rogla-Pohorje (CD DRP) bo z: 

 Delovno skupino za prireditve (DSP DRP) poskrbel za kakovostne prireditve na nivoju 

destinacije Rogla-Pohorje,  

 Delovno skupino za doživetja (DSD DRP): 

- poskrbel za razvoj produktov in produktnih tržnih kombinacij (PTK) v destinaciji 

Rogla-Pohorje ter verig zanje,  

- spodbudil ponudnike k promocijski akciji dnevi odprtih vrat ponudnikov destinacije 

Rogla-Pohorje, 

- vzpostavil odlično informiranje v TIC-ih in pri turističnih ponudnikih, 

- vzpostavil sistem usmerjanja in ozaveščanja obiskovalcev skozi interpretacijo narave 

in kulturne dediščine destinacije Rogla-Pohorje, 

- vodil register vodnikov destinacije Rogla-Pohorje in skrbel za kakovostna vodenja, 

interpretacijo narave in kulturne dediščine, etno animacijo, storitve kustosov, 

izvajalcev delavnic in degustacij. 

 

Center za raziskave in razvoj destinacije Rogla-Pohorje (CRR DRP) bo z: 

 Delovno skupino za raziskave in razvoj (DSRR DRP) kot osrednjo delovno skupino v 

destinaciji Rogla-Pohorje: 

- spremljal primerne razpise in oblikoval projektne dokumentacije 

- načrtoval in izvajal strateške projekte za razvoj in trženje destinacije Rogla-Pohorje 

- raziskoval in pripravljal informacije za podjetniško odločanje 

- skrbel za razvoj strateških digitalnih orodij komuniciranja z javnostmi 

- skrbel za razvoj trajnostne, zelene, dostopne destinacije Rogla-Pohorje 

 

Občino Oplotnica v vsaki od delovnih skupin zastopa eden ali več predstavnikov, ki družno 

načrtujejo in izvajajo zastavljene aktivnosti. 

 

5.3 Model razvoja in trženja turizma v občini Oplotnica 

 

Slika 9 prikazuje Model razvoja in trženja turizma v občini Oplotnica v obdobju 2017-2021, ki 

skozi štiri centre na nivoju destinacije Rogla-Pohorje poglobljeno udejanja vizijo in strateške 

razvojne in trženjske cilje na področju turizma v občini Oplotnica.  
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Slika 9: Model razvoja in trženja turizma v občini Oplotnica v obdobju 2017-2021 

 
 

Vse aktivnosti se nanašajo na razvojne oz. trženjske kvalitativne in kvantitativne cilje občine 

Oplotnica in destinacije Rogla-Pohorje in so zavedene pod ukrepi občine Oplotnica. 

Delovne skupine vseh štirih centrov destinacije Rogla-Pohorje bodo enakovredno načrtovale 

in izvajale aktivnosti za občino Oplotnica v sklopu aktivnosti destinacije Rogla-Pohorje. Dela 

in naloge bodo opravljane v dobrobit deležnikov vseh občin in destinacije kot celote. 

 

5.3.1 Smernice na področju Centra kakovosti destinacije Rogla-Pohorje v 

občini Oplotnica 

 

Občina Oplotnica bo s predstavniki v delovnih skupinah Centra kakovosti destinacije Rogla-

Pohorje skrbela za: 

 nadgradnjo blagovne znamke Okusi Rogle na območju Vitanja in destinacije Rogla-

Pohorje, 

 vzpostavljanje lokalne oskrbne verige in prodajnih mest z BZ OR na območju Oplotnice 

in destinacije Rogla-Pohorje,  

 nadgradnjo gostinske ponudbe in celovite kakovosti storitev v turistični dejavnosti 

območja Oplotnice in destinacije Rogla-Pohorje, 

 trajnostnim ravnanjem na področju turizma in z njim povezanih dejavnosti na območju 

Oplotnice in destinacije Rogla-Pohorje. 

Delovne skupine Centra kakovosti destinacije Rogla-Pohorje bodo enakovredno načrtovale 

in izvajale aktivnosti za občino Oplotnica v sklopu aktivnosti destinacije Rogla-Pohorje. Dela 

in naloge bodo opravljane v dobrobit deležnikov vseh občin in destinacije kot celote. 
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5.3.2 Smernice na področju Centra trženja destinacije Rogla-Pohorje v občini 

Oplotnica 

 

Občina Oplotnica bo s predstavniki v delovnih skupinah Centra trženja destinacije Rogla-

Pohorje v sklopu občine Oplotnica skrbela za: 

 vzpostavitev TIC-a Oplotnica kot podaljšane roke TIC-a Slovenske Konjice, 

 oblikovanje in udejanjanje Akcijskega načrta trženja turistične ponudbe na lokalnem 

(Oplotnica) in destinacijskem nivoju (destinacija Rogla-Pohorje), 

 vzpostavitev in udejanjanje sistema operativnega trženja ponudbe občine Oplotnica in 

destinacije Rogla-Pohorje. 

 

Delovne skupine Centra trženja destinacije Rogla-Pohorje bodo enakovredno načrtovale in 

izvajale aktivnosti za občino Oplotnica v sklopu aktivnosti destinacije Rogla-Pohorje. Dela in 

naloge bodo opravljane v dobrobit vseh občin in destinacije kot celote.  

 

5.3.3 Smernice na področju Centra doživetij destinacije Rogla-Pohorje v občini 

Oplotnica 

 

Občina Oplotnica bo s predstavniki v delovnih skupinah Centra za doživetja v destinaciji 

Rogla-Pohorje skrbela za: 

 razvoj in implementacijo modela doživetij – stacionarnih in izletniških PTK na območju 

Oplotnice in destinacije Rogla-Pohorje, 

 razvoj in implementacijo modela prireditev na lokalni (Oplotnica) in destinacijski ravni 

(destinacija Rogla-Pohorje), 

 ozaveščanje domačinov in obiskovalcev o vrednotah območja Oplotnice in destinacije 

Rogla-Pohorje 

 nenehno usposobljenost lokalnih vodnikov občine Oplotnica v sklopu vodnikov 

destinacije Rogla-Pohorje. 

 

Delovne skupine Centra trženja destinacije Rogla-Pohorje bodo enakovredno načrtovale in 

izvajale aktivnosti za občino Oplotnica v sklopu aktivnosti destinacije Rogla-Pohorje. Dela in 

naloge bodo opravljane v dobrobit deležnikov vseh občin in destinacije kot celote.  

 

5.3.4 Smernice na področju Centra raziskav in razvoja destinacije Rogla-

Pohorje v občini Oplotnica 

 

Občina Oplotnica bo s predstavniki v delovnih skupinah Centra za raziskave in razvoj na 

področju turizma v destinaciji Rogla-Pohorje skrbela za: 

 načrtovanje in spremljanje razpisov in izvajanje strateških projektov v DRP na področjih 

turistične infrastrukture in superstrukture  

 raziskovanje in oblikovanje informacij za strateško destinacijsko in podjetniško odločanje  

 Razvoj strateških digitalnih orodij komuniciranja  ponudbe občine Oplotnica in destinacije 

Rogla-Pohorje, 

 Razvoj človeških virov na različnih področjih turistične in s turizmom povezanih 

dejavnosti v Oplotnici in destinaciji Rogla-Pohorje, 
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 vzpostavitev destinacije Rogla-Pohorje kot trajnostne, zelene (Občina Zreče je že 

pridobila srebrni certifikat Green destination) in dostopne (občini Slovenske Konjice in 

Zreče sta invalidom prijazni občini) destinacije. 

 

Delovna/e skupina/e Centra za raziskave in razvoj destinacije Rogla-Pohorje bo/do 

enakovredno načrtovala/e in izvajala/e aktivnosti za občino Oplotnica v sklopu aktivnosti 

destinacije Rogla-Pohorje. Dela in naloge bodo opravljane v dobrobit deležnikov vseh občin 

in destinacije kot celote.  

 

6 Ukrepi – projektni predlogi za udejanjanje vizije razvoja in trženja 

turizma v občini Oplotnica 2017-2021 
 

Model udejanjanja razvoja in trženja turizma v Oplotnici v obdobju 2017-2021 sledijo Modelu 

razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje (Slika 10). 

 

Slika 10: Model udejanjanja razvoja in trženja turizma v Oplotnici                                       

v obdobju 2017-2021 

 

Model udejanjanja razvoja in trženja turizma v Oplotnici v obdobju 2017-2021temelji na 

razvojnih in trženjskih ciljih, ki smo jih uvrstili v dva sklopa ukrepov, in sicer: 

 ukrepi na področju razvoja - turizem kot gospodarska dejavnost in 

 ukrepi na področju trženja – trženje in kakovost življenja. 
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6.1 Ukrepi na področju razvoja – turizma kot gospodarske dejavnosti 

 

Ukrepi na področju razvoja turizma kot gospodarske dejavnosti v Oplotnici so predstavljeni 

na Sliki 11. 

 

Slika 11: Ukrepi na področju razvoja – Turizem kot gospodarska dejavnost v Oplotnici 

2017-2021 

 
 

Na področju razvoja - Turizem kot gospodarska dejavnost je izpostavljenih sedem ukrepov, 

in sicer: 

GU1 - Vzpostavitev TIC-a Oplotnica v navezi s TIC –em Slovenske Konjice 

GU2 - Nadgradnja sistema digitalnega trženja 

GU3 - Nadgradnja sistema turističnih programov in vodniške službe 

GU4 - Usposobljeni zaposleni v kmetijstvu, rokodelstvu, gostinstvu in turizmu  

GU5 - Spodbujena lokalna oskrba in nadgradnja sistema BZ OR – učinkovito povezani  

           turistični idr. ponudniki  

GU6 - Kakovostna in raznolika gostinska idr.  dejavnost – prehrana, nočitev, vinogradništvo,  

          sadjarstvo, rokodelstvo, zabava  

GU7 - Nadgradnja rekreacijske, izkustvene, kulturne in splošne infrastrukture 

 

V Tabelah 5-17 so predstavljene aktivnosti vsakega od sedmih ukrepov na področju razvoja 

turizma v Oplotnici v obdobju 2017-2021. 
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Tabela 5: Ukrep GU1 –Vzpostavitev TIC-a Oplotnica v navezi s TIC-em Slovenske 

Konjice 

Aktivnost Opis Opomba Nosilec Termin 
     
GU1-A1 
Vzpostavitev    
Mreže TIC-ev 

Vzpostavitev vsebin 
informiranja in trženja 
ponudbe destinacije RP 

Mreža TICev DRP LTO Rogla- 
Zreče in vse štiri 
občine  

2016 

GU1-A2 
Vzpostavitev 
TIC-a Oplotnica 

Aktivnosti, odpiralni čas, 
komunikacijska orodja, 
kontakt, promocijski 
material – zbrat 
obstoječega, prodajno 
mesto za vstopnice za 
dogodke v destinaciji, 
vzpostavitev prodajnega 
kotička 

Podružnica TIC-a 
Slovenske Konjice 
 

Občina Oplotnica 
– CSOT 
TIC Slovenske 
Konjice 
DO Rogla-
Pohorje - CSOT 

September-
December 
2016 

Spletna in facebook 
stran TIC Oplotnica  

Oblikovanje spletne 
strani, facebook 
strani in obdelane 
turistične ponudbe 
Oplotnice 

Občina Oplotnica 2016 

You tube kanal Vzpostavitev 
spletnega kanala 
na katerem se bodo 
objavljali prispevki 
iz dogajanja 

Občina Oplotnica 
 

2016 

GU1-A3 
Usposobljen 
kader v Mreži 
TIC-ev DRP 

Vzpostavitev sistema 
usposabljanja 
zaposlenih na TIC-ih 
DRP 

Skupen sistem 
informiranja in 
trženja ponudbe 
DRP 

TICi vseh štirih 
občin 

2016-2021 

 

Tabela 6: Ukrep GU2 – Nadgradnja sistema digitalnega trženja 

Aktivnost Opis Opomba Nosilec Termin 
GU2-A1 Akcijski 
načrt vzpostavitve 
sistema 
digitalnega trženja 
DRP 

Akcijski načrt bo 
oblikovan s strani 
DSSOT 

Skupen akcijski načrt 
za trženje DRP 

DSSOT 2016 

GU2-A2 
Vzpostavitev 
interaktivne 
spletne strani 
DRP  

Nadgradnja 
obstoječe spletne 
strani LTO Rogla-
Zreče v destinacijsko 
spletno stran Rogla-
Pohorje  

Nadgradnja  DSST 
/ LTO Rogla 
Zreče 

2016 

GU2-A3 Skupna in 
enotna baza 
naslovov za 
trženje ponudbe 
DRP  

Tehnična 
vzpostavitev baze 
naslovov za 
učinkovito trženje 
prireditev DRP  

Strokovnjak oblikuje 
sistem združevanja 
baz podatkov in 
njihovo uporabo za 
širjenje informacij 

DSD + zunanji 
strokovnjak 

2016 
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Tabela 7: Ukrep GU3 – Nadgradnja sistema turističnih programov in vodniške službe 

Aktivnost Opis Opomba Nosilec Termin 
GU3-A1 
Vzpostavljen 
sistem 
oblikovanja 
kreativnih 
doživetij - PTK  

Vzpostavljen sistem in 
oblikovane PTK za 
različne ciljne skupine 
– osnova tudi naloge 
vodnikov 

Vsaka občina v 
navezi z 
destinacijsko 
zgodbo in širše 

DSD DRP - DS 
za prireditve in 
DS za odprta 
vrata 
ponudnikov 
DRP  

2016 

GU3-A2 Vodniška 
služba – Register 
vodnikov DRP 

Izveden Program 
usposabljanja 
vodnikov DRP 

Register vodnikov 
DRP vodi TIC SK 

DSD DRP 2016 

GU3-A3 Vizija 
Pohorje 2030 

Spodbujanje 
ekosistemov, storitev 
in usmerjanje obiska 
za doseganje ciljev 
Programa upravljanja 
Natura 2000 na 
varovanih območjih 
Pohorja 

 Neposredna 
prijava na MOP 

MOP in občine 
Zreče, Oplotnica 
in Vitanje 

Odvisno od 
razpisa 

GU2-A4 
Vzpostavljen 
sistem izvajanja 
izletov 

Vzpostaviti sistem 
izvajanja izletov za 
organizirane skupine 

 TIC Oplotnica 
DO Rogla-
Pohorje 

2017- 

 

Tabela 8: Ukrep GU4 – Usposobljeni zaposleni v kmetijstvu/rokodelstvu/ gostinstvu/ 

turizmu 

Aktivnost Opis Opomba Nosilec Termin 
GU3-A1 Delavnice 
za zaposlene na 
kmetijah 

Delavnice za 
dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji v destinaciji 
Rogla-Pohorje 

Vzpostavitev 
programa delavnic 
za dopolnilne 
dejavnosti na 
kmetiji v 
sodelovanju s 
KGZS 

DSR in DSK 
KGZS – 
dopolnilne 
dejavnosti na 
kmetiji 

2016 

GU3-A2 Delavnice 
za zaposlene v 
rokodelstvu 

Delavnice za 
zaposlene v 
rokodelstvu v 
destinaciji Rogla-
Pohorje 

Vzpostavitev 
programa delavnic 
za nadgradnjo 
dejavnosti v 
rokodelstvu 

DSK 
OZS – sekcija 
za rokodelstvo 

2016 

GU3-A3 Delavnice 
za zaposlene v 
gostinstvu 

Delavnice za 
zaposlene v gostinstvu 
v destinaciji Rogla-
Pohorje 

Vzpostavitev 
programa delavnic 
za gostinsko 
dejavnosti  

DSK  
OZS – sekcija 
za gostinstvo 

2016 

GU3-A4 Delavnice 
za zaposlene v s 
turizmom 
povezanih 
dejavnostih  

Delavnice za 
zaposlene v s 
turizmom povezanih 
dejavnostih destinacije 
Rogla-Pohorje 

Vzpostavitev 
programa delavnic 
za nadgradnjo s 
turizmom 
povezanih 
dejavnosti 
destinacije Rogla-
Pohorje 

DSR in DSK 2016 
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Tabela 9: Ukrep GU5 – Spodbujena lokalna oskrba in nadgradnja sistema BZ OR – 

učinkovito povezani turistični idr. ponudniki 

Aktivnost Opis Opomba Nosilec Termin 
GU5-A1 
Vzpostavitev 
sistema 
oblikovanja 
ponudbe z BZ 
Okusi Rogle 

Vzpostavitev sistema 
oblikovanja ponudbe z 
BZ Okusi Rogle: 
- Nabor delavnic za 

obuditev znamke 
- Oblikovanje 

produktov in 
opremljanje z 
etiketo in embalažo 

- Vzpostavitev 
sistema ocenjevanja 
produktov z BZ 
Okusi Rogle 

- Vzpostavitev 
sistema nenehnega 
spremljanja 
kakovosti produktov 
z BZ OR 

Aktivnosti v DSK 
DRP 
Pravilnik za 
podeljevanje 
pravice do uporabe 
BZ OR 
Poslovnik 
Strokovne komisije 
za ocenjevanje 
produktov z BZ OR  
Poslovnik 
vzpostavljanja 
dobaviteljskih verig 
BZ OR 

DSK 2016 

GU5-A2 
Vzpostavitev 
sistema promocije 
in trženja 
ponudbe z BZ 
Okusi Rogle   

Vzpostavljene 
aktivnosti  za 
promocijo in trženje 
ponudbe z BZ OR 

Pravilnik za 
promocijo in trženje 
BZ Okusi Rogle 
Poslovnik 
promocije in trženja 
BZ Okusi Rogle 

DSK 2016 

GU5-A3 
Vzpostavitev 
sistema prodajnih 
mest z BZ Okusi 
Rogle 

Vzpostavljene 
aktivnosti za mrežo 
prodajnih mest z BZ 
Okusi Rogle 

Pravilnik mreže 
poslovnih mest z 
BZ Okusi Rogle 
Poslovnik mreže 
poslovnih mest z 
BZ Okusi Rogle  

DSK 2017 

GU5-A4 Grajska 
tržnica v sklopu 
Mreže tržnic DRP 

Ureditev «Grajske 
tržnice« z lesenimi 
prodajnimi hišicami na 
grajskem dvorišču s 
ponudbo pridelkov in 
izdelkov našega 
podeželja.  
V sodelovanju več 
društev spodbuditi 
samooskrbo in v TD 
nov turistični produkt, 
ki bo prispeval k 
prepoznavnosti, 
ustvarjanju novih 
delovnih mest in 
vključevanju ranljivih 
skupin ljudi na 
podeželju. 

S prodajo lokalno 
pridelanih 
proizvodov bomo 
razvijali lokalno 
potrošnjo in razvoj 
osnovnih storitev 
na podeželju.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TD Trta  
Občina Oplotnica 
 

2016- 
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GU4-A5 
Rokodelski center 
oz. zadruga – 
vzpostavljanje 
rokodelskih 
delavnic 

Ureditev 
restavratorske 
delavnice s ciljem 
ohranjanja etnoloških 
predmetov v območju 
Bioregije. 
Ohranjanje deficitarnih 
poklicev, prepoznavni 
izdelki, zaposlitve, 
ohranjanje kulturne 
dediščine turistične 
destinacije, 
turistični ogledi 
proizvodnje, prodaja 
izdelkov. 
 
 
 

Gre za izdelavo 
kopij predmetov 
KD, ureditev 
proizvodnje 
"pohorskega stekla" 
po tehnologiji glažut 
- izdelava unikatnih 
izdelkov iz stekla -; 
ureditev 
kamnoseške 
delavnice - 
proizvodnje 
unikatnih izdelkov 
iz avtohtonega 
granita, ureditev 
proizvodnje ročno 
izdelanih izdelkov iz 
porcelana, 
vezenje,...(AKŽ) 

Občina 
Oplotnica 
RA Kozjansko 

Odvisno od 
razpisov 

GU4-A6 
Čebelarski center 

Vzpostavitev 
Čebelarskega centra v 
Oplotnici in izvajanje 
programov 

 Čebelarsko 
društvo 
Oplotnica 
Občina 
Oplotnica 
RA Kozjansko 

Odvisno od 
razpisov 

 

 

Tabela 10: Ukrep GU6 – Kakovostna in raznolika gostinska idr. dejavnost – prehrana, 

nočitev, vinogradništvo, sadjarstvo, rokodelstvo, zabava 

Aktivnost Opis Opomba Nosilec Termin 
GU6-A1 Kamping Ureditev prostora za 

potovalna vozila - 
camperje in vozila s 
počitniškimi 
prikolicami. 

Razvoj turistične ponudbe 
in s tem odpiranje novih 
delovnih mest. 
 
 

? Odvisno od 
razpisov 

GU6-A2 Eko 
Oplotniška vas 

Gostinska 
prehrambna/ 
prenočitvena 
dejavnost, Kmetijstvo 
– turizem kot 
dopolnilna dejavnost 
… 

Vzpostavitev Eko 
Oplotniške vasi zgrajene iz 
naravnih materialov – 
hotelski objekt z apartmaji 
ter konopljina vas – hiške, 
apartmaji 

Borut 
Šket 

Odvisno od 
razpisov 

GU6-A3 
Permakultura v 
Oplotnici 

Izobraževanje, kultura, 
šport v navezi s 
turizmom in 
permakulturni vrt 
(samooskrba) 

Urediti njivo z rastlinjakom z 
vzgojo ekoloških sadik – 
vključitev programov za 
skupine osnovnošolcev, 
naravoslovni dan, eko dan 

Šket 
Branka 

Odvisno od 
razpisov 

GU6-A4 Med 
krošnjami 

Izgradnja lesene 
hišice na drevesu v 
parku Oplotnica - kjer 
bi svojo ponudbo in 
dejavnost predstavljal 
lokalni rokodelec, ki 
izdeluje produkte iz 
lesa. 
 
 
 

Ročno izdelavo lesenih očal 
bi dopolnili s ponudbo 
atraktivnih rokodelskih 
izdelkov iz avtohtonega 
odpadnega lesa v delavnici, 
trgovinici in razstavnem 
prostoru med krošnjami 
dreves. Uporaba 
odpadnega lesa, varstvo 
okolja, atraktivnost, 
prepoznavnost, turistična 

Jesse 
Štefane 

2016-2017 
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 destinacija,… 

GU6-A5 
Taborništvo 

Ureditev prostora za 
taborništvo: izgradnja 
infrastrukture 
(sanitarni prostori), 
izdelava programov 
dogodkov in aktivnosti 
(pohodi, igre, delo na 
kmetiji,…). 
 

Razvojno pestre aktivnosti 
predvsem v naravi, ki zani-
majo mlade in jim pred-
stavljajo dosegljive izzive… 
bivanje v naravi, aktivno 
preživljanje prostega časa, 
druženje, spoznavanje 
življenja  in dela na kmetiji, 
prehrana iz kmetije. 

Branka 
Šket 

Odvisno od 
razpisov 

GU6-A6 Hrčkov 
sejem 

Pri "hrčkovem sejmu" 
gre za izmenjavo, 
prodajo in ponovno 
uporabo odvečnih 
predmetov in stvari, ki 
jih imamo doma in jih 
več ne potrebujemo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ime "hrčkov sejem" 
ponazarja hrčka, ki si v 
svojem gnezdu kopiči 
zaloge. Taki smo tudi ljudje. 
Na sejmu bi sodelovali 
občani, ki imajo doma take 
predmete in stvari in so jih 
pripravljeni oddati, prodati. 
Cilj in namen projekta je  
varovanje in razbremenitev 
okolja z odvrženimi 
rabljenimi predmeti, 
uporabljene stvari pridobijo 
novo uporabno vrednost . 
Projekt bo vključeval 
predvsem ranljive skupine 
ljudi na podeželju.  

TD Trta Odvisno od 
razpisov 

GU6-A7 Vaška 
klepetalnica 

Organiziranje rednih 
srečanj vseh generacij 
na aktualne teme in 
dogodke. 
V sodelovanju več 
društev na območju 
Oplotnice je cilj 
projekta negovanje in 
zapisovanje ustnega 
izročila za namen 
uporabe za promocijo 
turizma in turističnih 
produktov, 
medgeneracijsko 
druženje in družabna 
srečanja. 

Gre za vzpodbujanje 
medsebojne pomoči, skrbi 
za starejše, uporabe 
modrosti in vedenja 
starejše generacije. Projekt 
je prijavljen na LAS Od 
Pohorja do Bohorja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Občina 
Oplotnica 

Odvisno od 
razpisov 

GU6-A8 
Registracija 
socialnega 
podjetništva 

Spodbujanje 
vzpostavljanja 
socialnega 
podjetništva  

Povezava podjetja – 
obnavljanje starih 
računalnikov – naveza na 
Grajsko tržnico npr. 

Občina 
Oplotnica 

Odvisno od 
razpisov 
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Tabela 11: Ukrep GU7 – Nadgradnja rekreacijske/izkustvene/kulturne/splošne 

infrastrukture 

Aktivnost Opis Opomba Nosilec Termin 
GU7-A1  
Obnova oz. 
vzpostavitev 
prevoznosti 
ceste Oplotnica 
– Pesek 

Sanacija 
poškodovanih brežin 
na cesti RT 930, odsek 
7065 Pesek - 
Oplotnica - zagotovitev 
prevoznosti. Javno 
naročilo je razpisano s 
strani Direkcije 
Republike Slovenije za 
infrastrukturo. izvedba 
v planirana v letu 2016 
(90 dni od podpisa 
pogodbe). 

Za vzpostavitev prevoznosti 
na zaprtem delu ceste RT 
930, odsek 7065 Pesek - 
Oplotnica od km 10.100 do 
km 12.900 je potrebno 
izvesti sanacijo brežin na 
14 lokacijah. 
 
 
 
 
 
 

Občina 
Oplotnica 
Republika 
Slovenija 

2016 

GU7-A2 
Vodna učna pot 
Oplotniščica 

Izobraževanje, kultura, 
šport v navezi s 
turizmom 

Ureditev in skrbništvo 
Vodne učne poti 
Oplotniščica, ki bi 
omogočila razumeti 
pokrajino okoli nas – 11 
stojišč 

Darja 
Javornik 

Odvisno 
od 
razpisov 

GU7-A3 
Tematska (učna) 
pot ob učnem 
čebelnjaku v 
Oplotniškem 
Vintgarju 

Kmetijstvo – druge 
dopolnilne dejavnosti v 
navezi s turizmom in 
izobraževanje, kultura, 
šport v navezi s 
turizmom 

Ureditev in skrbništvo  
TUP, ki bo omogočala 
neformalno izobraževanje, 
obujala lokalno zgodovino 
in kulturno ter naravno 
dediščino – 10 stojišč 

Darja 
Javornik 

Odvisno od 
razpisov 

GU7-A4 
Obuditev 
kolesarskih in 
pohodnih poti v 
Občini Oplotnica 

Izobraževanje, kultura, 
šport v navezi s 
turizmom 

Ureditev in skrbništvo  
kolesarskih in pohodnih poti 
ter predstaviti in seznaniti 
obiskovalce z ohranjeno 
naravo in  kulturno 
dediščino 

Občina 
Oplotnica 

Odvisno od 
razpisov 

GU7-A5 
Ribiška koča – 
Brezje pri 
Oplotnici (piknik 
prostor) 

Izgradnja lesene 
ribiške koče za oskrbo 
ribnikov in nadgradnje 
že izvedenega 
projekta "AKTIVNI V 
NARAVI". 
 
 
 
 
 
 

S postavitvijo ribiške koče 
bomo dodali vrednost 
urejenemu prostoru za 
aktivnosti v naravi, ki bo 
dodatno prispeval k 
izboljšanju življenja na 
podeželju in k diverzifikaciji 
podeželskega 
gospodarstva. Sonaravna 
turistična infrastruktura bo 
prispevala k trajnostnemu 
razvoju podeželskega 
območja LAS.  

Klub ribičev Odvisno 
od 
razpisov 

GU7-A6 
Športne tribune 
in obnova 
igrišča  

Rekonstrukcija 
športnih igrišč in 
izgradnja tribun: 
1. faza rekonstrukcija 
nogometnega igrišča, 
2. faza atletska steza, 
3. faza izgrad. tribun 

Potrjen DIIP, oddana vloga 
na FŠO, izdelan projekt 
PGD, PZI - za I., II. In III. 
fazo projekta, pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. 

Občina 
Oplotnica 
 
Prijavljeno na 
razpis 
Fundacije za 
šport 

2016-2017 

GU7-A7 
Stalna razstava 
restavriranih 
etnoloških 
predmetov 

Razstava v Črni kuhni 
in v Graščini 
 
 
 

Namen je ohranitev 
kulturne dediščine. 
 
 
 

Občina 
Oplotnica 

2016 
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GU7-A8 
Rekonstrukcija 
mlinskega 
kolesa 

Rekonstrukcija 
mlinskega kolesa na 
potoku Oplotnice, v 
samem parku naravne 
dediščine. 
 
 

Gre za ohranjanje naravne 
in kulturne dediščine 
območja, turistična 
destinacija. Mlinsko kolo je 
namreč eden izmed 
simbolov Občine Oplotnica. 

Občina 
Oplotnica 

Odvisno 
od 
razpisov 

GU7-A9 
Učna kmetija Ureditev zapuščene 

kmetije za namen 
učenja skozi občutenje 
in doživljanje. 
 
 
 
 
 

Ureditev permakulturnih 
vrtov, prostorov za učne 
delavnice, hlevov za živali, 
letnega kina na kozolcu, 
info točke, prostora za 
taborjenju. Učenje skozi 
občutenje, in doživljanje, 
medgeneracijsko 
sodelovanje, vzorčni vrtovi, 
razvoj podeželja in 
turistične ponudbe. 

Branka Šket Odvisno od 
razpisov 

GU7-A10 
Partovec 

Vzpostavitev turistične 
destinacije ter zaščita 
in ohranitev redkih 
živalskih in rastlinskih 
vrst, ohranjanje 
naravne dediščine in 
videza krajin. 
 
 
 
 
 

Nabava  in obnova koče v 
Partovcu, projektno 
načrtovanje ureditve 
naravnega parka, ureditev 
tematske poti, sprehajalne 
in kolesarske poti, ureditev 
nabrežja ribnika, 
zavarovanje rastlinskih in  
živalskih vrst,  zasaditev 
vodnih trajnic ter aktivnosti 
za ohranjanje narave, 
označbe, promocija... 

Darja 
Javornik 
Občina 
Oplotnica 
 
 
Prijavljeno v 
sklopu LAS 

Odvisno od 
razpisov 
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6.2 Ukrepi na področju trženja in kakovosti življenja 

 

Ukrepi na področju Trženja in kakovosti življenja v Oplotnici v obdobju 2017-2021 so 

predstavljeni na Sliki 12. 

 

Slika 12: Ukrepi na področju trženja - Turizem kot gospodarska dejavnost v Oplotnici 

2017-2021 

 
 

Na področju Trženje in kakovost življenja je izpostavljenih sedem ukrepov, in sicer: 

KŽU1 - Vzpostavljen sistem strateškega in operativnega trženja – komuniciranje z  

             nadgrajeno destinacijsko znamko 

KŽU2 - Trženje in prodaja ponudbe z BZ OR ter nadgrajena Grajska tržnica 

KŽU3 - Trženje in prodaja programov  vzpostavljene doživljajske infrastrukture v naravnem  

             in kulturnem okolju 

KŽU4 - Trženi programi nadgrajenih lokalnih gastronomskih in rokodelskih zgodb – dnevi  

            odprtih vrat 

KŽU5 - Tržene prireditve na občinskem in destinacijskem nivoju 

KŽU6 - Vzpostavljena in tržena ponudba drugih  doživetij za domačine in obiskovalce 

KŽU7 - Celovito tržena turistična infrastruktura 

  

V Tabelah 12-18 so predstavljene aktivnosti vsakega od sedmih ukrepov na področju trženja 

in kakovosti življenja v Oplotnici v obdobju 2017-2021. 
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Tabela 12: Ukrep KŽU1 – Vzpostavljen sistem strateškega in operativnega trženja – 

komuniciranje z nadgrajeno destinacijsko znamko Rogla-Pohorje 

Aktivnost Opis Opomba Nosilec Termin 
KŽU1-A1 
Nadgradnja 
destinacijske 
znamke Rogla-
Pohorje 

Pravilnik in 
osvežitev podobe 
znamke DRP 

Pripravljajo 
oblikovalci v DRP 

DSSOT 
/ LTO ROGLA 
ZREČE 

2016 

KŽU1-A2  
Akcijski načrt 
strateškega in 
operativnega 
trženja destinacije 
Rogla-Pohorje  

DSSOT oblikuje 
načrt strateškega 
trženja destinacije 
RP 

Pripravljata: 
DSST – strateški 
načrt trženja 
DRP, 
DSOT – 
operativni načrt 
trženja DRP 

DSSOT 
/ LTO ROGLA 
ZREČE 

2016 

KŽU1-A3  
Strateški dokument 
razvoja in trženja 
(LTO Rogla-Zreče) 

Izdelava 
strateškega 
dokumenta, 
priprava projektne 
dokumentacije in 
akcijskega načrta 
za izvedbo 
projektnih 
predlogov DRP 

Razpis 
predvidoma jeseni 
2016 
 

LTO-Rogla Zreče 
skupaj z vsemi štirimi 
občinami DRP, 
obstaja interes, da 
projekt razširimo na 
celotno območje LAS 
(+Šentjur, Dobje in 
Dobrna) 

2016 

 

Tabela 13: Ukrep KŽU2 – Trženje in prodaja ponudbe z BZ OR 

Aktivnost Opis Opomba Nosilec Termin 
KŽU2-A1  
Izvajanje 
Akcijskega načrta 
sistema trženja 
ponudbe z BZ OR 

Izvajanje aktivnosti 
v sklopu 
vzpostavljanja 
dobaviteljskih verig 
ter trženja in 
prodaje 
destinacijskih 
pridelkov in 
izdelkov ter storitev 
z BZ Okusi Rogle 

Izvajanje sistema trženja 
produktov z BZ Okusi 
Rogle: 
- Pravilnik o trženju  
    produktov z BZ OR ter 

cenik 
- Poslovnik trženja 

ponudbe z BZ OR 
- Pravilnik CGP BZ OR  
Izvajanje sistema prodajne 
verige: 
- Mreža prodajnih mest in 

polic v destinaciji in na 
najbolj frekventnih točkah 
izven nje (Ljubljana, 
Bled…) – 

- Poslovnik vzpostavljanja 
prodajnih mest z BZ OR 

DSK 
 

2016 
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Tabela 14: Ukrep KŽU3 – Trženje in prodaja programov vzpostavljene doživljajske 

infrastrukture v naravnem in kulturnem okolju 

Aktivnost Opis Opomba Nosilec Termin 

KŽU3-A1 Grajski 
kompleks – 
trženje ponudbe 

Otvoritev grajske 
kavarne, v prostorih 
vinoteke v graščini 
Oplotnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graščina v Oplotnici je 
eden izmed redkih 
primerkov obnovljene 
kulturne dediščine na tem 
območju in je v ponos tako 
občanom, kot vodstvu 
lokalne skupnosti. Z 
namenom vzpostavitve 
rednega družabnega 
dogajanja na tem območju, 
je občina Oplotnica v letu 
2015 objavila javni poziv za 
ureditev grajske kavarne. 
Otvoritev je predvidena v 
mesecu aprilu 2016. 

Občina 
Oplotnica 
 
 
 

2016 

KŽU2 – A7 
Skrbništvo za 
oživitev kulturnih 
in naravnih 
potencialov 
občine Oplotnica 

Izobraževanje, 
kultura, šport v 
navezi s turizmom 

Ureditev in skrbništvo 
kulturnih in naravnih 
znamenitosti ter njihovo 
povezovanje z drugimi 
občinami z vzpostavljenimi 
potmi in signalizacijo 
kolesarskih in pohodnih poti 
za trženje ponudbe 

Darja 
Javornik 

Odvisno 
od 
razpisov 

 

Tabela 15: Ukrep KŽU4 – Trženi programi nadgrajenih lokalnih gastronomskih in 

rokodelskih zgodb – dnevi odprtih vrat 

 

  

Aktivnost Opis Opomba Nosilec Termin 
KŽU4-A1 
Vzpostavitev 
sistema ponudbe 
deležnikov DRP - 
Dnevi odprtih 
vrat ponudnikov 
DRP 

Sistem ponudbe 
odprtih vrat 
ponudnikov DRP  

Izhodišča iz delavnice 
Dnevi odprtih vrat DRP 

DSD 2016-2017 

KŽU3-A1 
Kulinarični 
december ob 
španski jelki 

Prižig lučk na prvi 
adventni vikend ob 
spremljavi 
kulinarične in 
rokodelske delavnice 

V sodelovanju društev in 
posameznikov – kulinarične 
in rokodelske delavnice 

Občina 
Oplotnica 

December 
2016 
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Tabela 16: Ukrep KŽU5 – Tržene prireditve na občinskem in destinacijskem nivoju 

Aktivnost Opis Opomba Nosilec Termin 
KŽU5-A1 
Vzpostavitev 
sistema 
oblikovanja in 
trženja 
destinacijskih 
prireditev 

Oblikovanje akcijskih 
načrtov za prireditve 
v vsaki občini 
Prireditve se oceni – 
pridobitev certifikata 
OR 

Vsaka občina v letu 2016 
razvije eno prireditev na 
destinacijskem nivoju in jo 
izpelje v sistemu 
skupnega trženja 
prireditev 

DSD 2016 

KŽU5-A2 
Učinkovito 
informiranje in 
trženje prireditev 
s pomočjo 
skupne enotne 
baze naslovov 
za trženje 
ponudbe DRP  

Vzpostavljen sistem 
trženja prireditev 
DRP  

Letni koledar prireditev 
DRP 

DSD 2016 

KŽU5-A3 
Velikonočni 
pohod 

Nadgradnja pohoda 
na velikonočni 
ponedeljek z 
zaključkom v 
Oplotnici 

Načrtovanje prireditve in 
njena izvedba z 
vsakoletnimi novitetami 

PD 
Oplotnica 

2017- 

 

KŽU5-A4 Prikaz 
in obujanje 
starih kmečkih 
običajev – 
društva 

Obuditev običajev in 
oblikovati prireditev z 
obujanjem le-teh 
(košnja, postavitev 
klopotca, koline, 
trgatev…)  sistem 
prireditev 

Nadgraditi tradicionalne 
prireditve, ki jih društva 
obujajo tradicionalno 
vsako leto  in se povezati 
s TA – vključitev v izlete 
preko vseh štirih občin 
 
V povezavi s KŽU5-A1 

Bernarda 
Volčič 
Šerbetar 

Odvisno od 
razpisov 

KŽU5-A5 
Športne 
prireditve 

Predlog destinacijske 
prireditve 
Tek destinacije 
Rogla-Pohorje 

Triatlon v DRP 

 
 
 

Predlog za 
DS za 
prireditve 
Triatlon 

2017 

 

Tabela 17: Ukrep KŽU6 – Vzpostavljena in tržena ponudba drugih doživetij za 

domačine in obiskovalce 

Aktivnost Opis Opomba Nosilec Termin 

KŽU5-A1 
Grajska poroka 

Nov turistični produkt 
z novimi storitvami in 
z vključevanjem 
mladih, žensk in 
drugih ranljivih 
skupin na podeželju. 
 
 
 
 
 
 

Izdelava celostne podobe 
"grajske poroke" z 
določitvijo protokola, 
ponudbo hrane, pijače in 
oblačil. Osnovni namen in 
cilj projekta bo ustvarjanje 
novih delovnih mest,  
razvoj novih turističnih 
storitev na podeželju in na 
osnovi tega  
prepoznavnost kraja in 
naših turističnih 
produktov. 

Občina 
Oplotnica z 
izvajalci 

Odvisno od 
razpisov 

KŽU5-A2  
Delavnice  
kamnoseštva, 
lesarstva, petje, 
kulinarike idr. 

Novi turistični 
produkti povezanih 
ponudnikov za nišne 
skupine turistov 

Spodbuditev ponudnikov 
k povezani zgodbi 
Oplotnice skozi ročne 
spretnosti 

Društva in 
posamezni
ki 

Odvisno od  
razpisov 
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KŽU5-A3  
Oplotniško 
narečje za 
animacijo 

Razvoj kulturnih  
vložkov  za etno 
vodenja 

 

Analiza zgodb, izbor, 
priprava scenarija ter vaja 
vlog 

Društva in 
posamezni
ki 

2017 

KŽU5-A4 Ogled 
galerije Stara 
graščina 

Drugi del graščine, ki 
še ni obnovljen – 
lastnik ima odlične 
zbirke starega 
pohištva, ur, slik – 
želi ponuditi na ogled 

Organizirati razstavo in 
doreči pravno-formalno 
obliko sodelovanja – 
skupna vstopnica. 

g. Plajh Odvisno od 
razpisov  

 

Tabela 18: Ukrep KŽU7 - Celovito tržena turistična infrastruktura 

Aktivnost Opis Opomba Nosilec Termin 
KŽU6-A1 
Partnerski 
dogovori 

Vzpostavljanje 
poslovnih dogovorov 
med akterji za 
oblikovanje paketne 
doživljajske ponudbe 

Oblikovati paket doživetij 
za goste, ki bivajo v 
destinaciji (mini, midi, 
maksi paketi za doživetja 
destinacije, ne glede na 
vrsto nočitvenih kapacitet) 

DSD  
TIC SK 

2016 
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7 Zaključek 
 

Občina Oplotnica se v zadnjih letih razvija v privlačno izletniško destinacijo, ki skrbi za 

kakovost bivanja lokalnih prebivalcev in poskuša pritegniti k obisku z urejenimi naravnimi in 

kulturnimi znamenitostmi in kakovostnimi prireditvami. K obisku pritegnejo celovito urejena 

Graščina – Žički dvorec, številne cerkve, Partovec in Oplotniški vintgar, številne zavarovane 

drevesne vrste ter razgibana krajina. Obiskovalci lahko uživajo ob kulinaričnih posebnostih 

območja v lokalnih gostilnah, na turistični kmetiji ter pri številnih vinogradnikih na dveh 

vinskih cestah. Posebne pozornosti so potrebne tudi rokodelske dejavnosti, ki jih gojijo v 

Oplotnici. 

12 ležišč v nastanitvenih kapacitetah Gostišča Sovič, sicer ne pritegne veliko stacionarnih 

gostov, je pa Oplotnica privlačna za goste, ki bivajo v Turističnem centru Rogla ali v Termah 

Zreče in drugih zdraviliščih v neposredni bližini. Zaradi manka nastanitvenih kapacitet, ni 

priliva sredstev iz turistične takse, ki bi zagotavljala sistemsko ureditev turistične 

infrastrukture, zato je le-ta odvisna od proračuna Občine Oplotnica. 

Vodniki Turističnega društva Trta popeljejo obiskovalce po območju in predstavijo 

zanimivosti, pri čemer sodelujejo s ponudniki in Turističnim društvom Oplotnica. Turistična 

agencija Pohorje Turizem ponuja izlete po Oplotnici in širši destinaciji Rogla-Pohorje in tako 

širi glas o zanimivostih izven destinacije.   

 

Terme Zreče in Turistični center Rogla, ki ležita v občini Zreče, torej v neposredni bližini 

Oplotnice, sistematično nagovarjata ciljne skupine skozi vse leto.  Rogla je vedno bolj 

privlačna v vseh letnih časih kot destinacija za oddih družin, ki živijo aktiven življenjski slog. 

Njen ugled in prepoznavnost gradijo tudi uveljavljene športne ekipe, ki prihajajo na priprave 

na Roglo ter odmevne športne prireditve. Organizacija kulturnih, športno-rekreacijskih idr. 

prireditev pa skozi vse leto pripelje na ovršje Pohorja raznolike organizirane skupine 

obiskovalcev ter mnoge posameznike. 

Terme Zreče se z nagovarjanjem turistov, ki skrbijo za zdrav življenjski slog ob odlični 

gastronomiji in lokalno dodani vrednosti uvrščajo v sam vrh slovenske zdraviliške in velneške 

ponudbe.  

Manjši ponudniki v občini in destinaciji Rogla-Pohorje pomembno nadgrajujejo privlačnost 

destinacije in omogočajo zadovoljevanje pričakovanj in potreb raznolikih ciljnih skupin. 

Vsi ti turisti so potencialni obiskovalci Oplotnice. Prav zato je nujno, da se v Oplotnici 

vzpostavi TIC, ki bo povezano z drugimi v Mreži TIC-ev sistematično in celovito nagovarjal 

potencialne obiskovalce in obstoječim nudil kakovostne storitve. 

 

Aktivnosti na področju zelene sheme slovenskega turizma (destinacija Rogla-Pohorje – 

srebni znak Slovenia Green destination, Turistična kmetija Urška – Ecolabel (EU Marjetica) 

in znak Slovenia Green Accommodation idr.) zagotavljajo domačinom kakovostno bivanje in 

prepričujejo obiskovalce, da je destinacija Rogla-Zreče vredna obiska. Tudi to je razlog, da 

se v Oplotnici spodbudi ponudnike k vzpostavljanju inovativne nastanitvene ponudbe in 

doživetij z lokalno dodano vrednostjo. 

 

Odločitev za nadgradnjo strateškega razvoja in trženja turizma v občini Oplotnica do leta 

2021 zagotavlja povezano ustvarjanje zgodb in nagovarjanje ciljnih skupin, ki si jih na 

destinaciji želimo. Vizija razvoja in trženja turizma (Tabela 19), razvojni (Tabela 20), trženjski 

kvalitativni (Tabela 21) in kvantitativni (Tabela 22) cilji, ki so bili postavljeni skupaj z deležniki 
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Oplotnice, zagotavljajo odprto in enovito igro, ki na koncu leta prinaša zadovoljstvo tako 

obiskovalcem, domačinom in zaposlenim kot investitorjem. 

 

Tabela 19: 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 20: Strateški razvojni cilji na področju turizma v obdobju 2017-2021 v občini 

Oplotnica 

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 
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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 blagovno 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 21: Strateški trženjski kvalitativni cilji na področju turizma v obdobju 2017-2021 

v občini Oplotnica 

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 z balgovno 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. 
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Tabela 22: 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 EUR), 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 pohodnikov → (2.500 pohodnikov – leta 2021) 

 

Uspeh je odvisen od zaupanja deležnikov in usposobljenosti za hitro prilagajanje privlačne 

ponudbe izjemno zahtevnemu turističnemu trgu. V tej igri lahko uspemo le povezani in brez 

fig v žepu. Zato je nujno graditi širšo destinacijsko zgodbo na štirih prioritetah, ki lahko 

prinesejo rezultate skozi delovanje štirih centrov (Slika 13), v katerih za posamezne ukrepe 

in aktivnosti, skrbijo usposobljene delovne skupine, ki vključujejo deležnike vseh štirih občin 

in turističnega ter s turizmom povezanega gospodarstva in interesnih skupin.  

 

Slika 13: Model razvoja in trženja turizma v občini Oplotnica 2017-2021 

 
 

Prepoznani projektni predlogi in aktivnosti, ki jih imajo v načrtu deležniki občine Oplotnica so 

bili uvrščeni pod 7 ukrepov na področju razvoja in 7 ukrepov na področju trženja in kakovosti 

življenja(Slika 14). S prepoznanimi namerami do leta 2021 se oblikuje slika želene 
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prihodnosti in vzpostavlja možnost, da bomo s skupnimi močmi zapeljali razvoj in trženje 

turizma v občini Oplotnica po poti, ki bo vsem deležnikom prinesla sinergične učinke. 

 

Slika 14: Model udejanjanja razvoja in trženja turizma v občini Oplotnica 2017-2021 

 
 

Skozi aktivnosti delovnih skupin ter prizadevanja ponudnikov lahko razvijemo privlačno 

ponudbo za prepoznane ciljne in nišne skupine obiskovalcev in stacionarnih turistov. Ta naj 

temelji na naravnih, kulturnih in izgrajenih lokalnih posebnostih in se prepoznano razlikuje od 

podobnih doživetij konkurenčnih občin / destinacij.  

Uspeh je moč doseči le motiviranim in visoko usposobljenim sodelavcem, ki skozi sinergijo 

partnerskih odnosov nadgrajujejo naravo in kulturno dediščino z neponovljivo interpretacijo, 

ki zagotavlja doživetja prepoznanim ciljnim skupinam prvič in ob vsakem naslednjem 

izkustvu.  

Zato vabim k sodelovanju, partnerstvu z namenom in zaupanju, da bomo leta 2021 

prepoznana zelena, ekološka, dostopna, doživljajska, družbeno odgovorna – skratka, k 

trajnostnemu konceptu usmerjena občina in destinacija, ki zapisano ne le obljublja, temveč 

tudi izpolnjuje.   

 


