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1. UVOD 

LTO Rogla – Zreče, GIZ je lokalna turistična organizacija za pospeševanja turizma na lokalni ravni občine 
Zreče in na ravni turistične destinacije Rogla - Pohorje. Je organizacija, ki razvija in uporablja vse sodobne 
metode, orodja in aktivnosti globalnega trženja turistične ponudbe turistične destinacije Rogla in skrbi za 
uspešno poslovanje in razvoj turizma in z njim povezanih dejavnosti v občini Zreče. 

Vloga lokalne turistične organizacije je, da povezuje ponudnike turističnih storitev, javni sektor, turistična 
društva ter druge s turizmom povezane akterje ter vzpodbuja in usklajuje njihove aktivnosti na področju: 

 razvojnih projektov, 

 razvoja in organizacije informacijskega sistema, 

 oblikovanja, promocije in trženja celovite turistične ponudbe, 

 koordinacije in organizacije prireditev, 

 vzdrževanja in izgradnje javne turistične infrastrukture. 

V okviru LTO-ja deluje Turistično informacijski center (TIC) Zreče, katerega glavne dejavnosti so: 

 informiranje obiskovalcev, turistov, gostov in občanov Zreč o turistični ponudbi v občini Zreče, 

 posredovanje informacij o prenočitvenih kapacitetah v destinaciji Rogla – Pohorje, 

 predstavitev Občine Zreče in destinacije Rogla – Pohorje na sejmih / predstavitvah doma in v 
tujini, 

 sodelovanje z društvi v občini, 

 izvajanje podpornih aktivnosti svojim članom: obveščanje o ugodnostih in načinu koriščenja, 
obveščanje o možnosti udeleževanja na sejmih in podobnih dogodkih ter dejavnosti v povezavi s 
implementacijo novosti pri načinu prijave turistov in turistične takse, 

 izdajanje mesečnega koledarja prireditev v občini Zreče, 

 pomoč pri organizaciji, vodenju in koordinaciji prireditev v občini, 

 prodaja subvencioniranih kopalnih kar za občane, 

 koordiniranje sodelovanja med Zrečami in pobratenim mestom Sedbergh (Anglija). 

Turistično informacijski center (TIC) je povečeval število turističnih obiskovalcev in postajal informacijski 
center za turistične ponudnike, občanke in občane Zreč ter celotno destinacijo Rogla-Pohorje. 

Glavni cilj in dejavnosti GIZ-a so: 

 olajševati in pospeševati pridobitno dejavnost njegovih članov,  

 izboljševati in povečevati rezultate dejavnosti članov,  

 spodbujati  aktivno udeležbo vseh subjektov, ki so kakor koli povezani s turistično dejavnostjo. 

Glavna naloga LTO Rogla-Zreče, GIZ je povezovanje, vzpodbujanje in usklajevanje aktivnosti ponudnikov 
turističnih storitev, javnega sektorja ter ostalih, s turizmom povezanih akterjev, akterjev na področju 
turističnih razvojnih projektov, turistične infrastrukture, turističnih prireditev ter turistične ponudbe 
lokalnega okolja. Pomembno je, da se LTO povezuje z različnimi subjekti, izven lokalnega okolja, ki lahko 
pomembno vplivajo na delovanje in razvoj lokalne turistične dejavnosti. 

LTO Rogla-Zreče, GIZ usklajuje različne, včasih nasprotujoče, interese, želje in pričakovanja različnih 
subjektov, ki delujejo na področju turizma.  
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Pri upravljanju turistične ponudbe se podajamo na področja kulture, tehnične dediščine in rokodelskih 
veščin, ponujamo naše narave danosti ter hkrati spodbujamo aktivnosti športa in rekreacije. 

S sprejetjem dokumenta Načrt razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-2021, se je 
dejansko delovanje LTO Rogla-Zreče, GIZ razširilo na upravljanje turizma tudi na občine Oplotnica, 
Slovenske Konjice in Vitanje oz. na celotno destinacijo Rogla-Pohorje. Postali smo osrednji turistični 
subjekt upravljanja turizma in z njim povezanih aktivnosti za celotno destinacijo. 

S sprejetjem nacionalnega dokumenta Strategija trajnostne rasti slovenskega Turizma 2017-2021, se je 
vloga LTO Rogla-Zreče, GIZ, prenesla tudi na nacionalni nivo, destinacija Rogla-Pohorje je bila prepoznana, 
kot ena od vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, LTO je tako postal glavni sogovornik Slovenske 
turistične organizacije (STO), MGRT-ja in ostalih nacionalnih subjektov za destinacijo.  

Takšna raznolikost vsebin in področij delovanja bistveno presega finančne, materialne in človeške vire, ki 
jih lahko zagotavlja LTO Rogla-Zreče, GIZ, zato je potrebno povezovanje in sodelovanje tako znotraj 
destinacije kot tudi navzven. 

V preteklih dveh letih je bila osrednja tema delovanja gospodarskega interesnega združenja (GIZ) 
povezana z izvajanjem aktivnosti iz dokumenta Načrt razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla Pohorje 
2017-2021.   

LTO Rogla-Zreče, GIZ, kot osrednja organizacija, opredeljuje Destinacijo Rogla-Pohorje pod sloganom 
»Razišči, občuti, užij«, ki združuje območje štirih občin: Oplotnice, Slovenskih Konjic, Vitanja in Zreč v 
neponovljivo celoto. V oktobru 2016 so župani omenjenih občin na Rogli sprejeli strateške dokumente 
pod skupnim naslovom Načrt razvoja in trženja turizma v Destinaciji Rogla-Pohorje 2017–2021. Tekom 
priprave strateških dokumentov, pri kateri so sodelovali številni deležniki, se je izoblikovala turistična 
ponudba in podoba destinacije Rogla-Pohorje, naklonjena zelenemu in trajnostnemu turizmu.   

Začeli smo z uresničevanjem strateških dokumentov. Veliko energije smo usmerjali v digitalni marketing 
ter v druge povezovalne promocijske aktivnosti. Izvedli smo brezplačne vodene oglede namenjene širši 
javnosti in študijske ture za novinarje in druge, ki smo jih izvajali v sodelovanju s turistično agencijo Pohorje 
turizem. Sodelovali smo na več kot številnih sejmih in dogodkih doma in v tujini. Vlagali smo v razvoj 
kadrov in uspešno izvedli izobraževanje destinacijskih turističnih vodnikov.   

Pojavljali smo se v tiskanih medijih, radiu ter spletnih medijih in družabnih omrežjih.  S sistematičnim in 
učinkovitem pristopu smo bistveno izboljšali promocijski položaj destinacije v digitalnih medijih in na 
socialnih omrežjih.                                                                                                                  

Z nadaljnjim članstvom v Konzorcij Green Destination in z ponovno umestitvijo naše destinacije med 100 
najbolj trajnostnih svetovnih destinacij nadgrajujemo projekt Zelena shema Slovenskega turizma.   

Postali smo aktiven soustvarjalec v RDO Dežela Celjska in v GIZ Pohodništvo in kolesarstvo.  

Oblikovani so bili centri za izvajanje strategije, ki delujejo znotraj destinacije, izvedene številne študijske 
ture in srečanja županov, pripravljene in izvedene skupne promocije destinacijskih prireditev in izdane 
tiskovine, (ne)posredno sodelujemo pri številnih projektih. Oblikovali smo celostno grafično podobo 
destinacije.  

S sodelovanjem na različnih razpisih, skupaj s partnerji gradimo kvalitetnejšo osnovo za področje turizma 
in s tem izboljšujemo kvaliteto življena v lokalnih skupnostih. V zadnjem obdobju smo izvedli oz. izvajamo 
naslednje projekte: 

 Vztrajno na poti trajnosti, 

 Druži nas vlak pod Pohorjem, 
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 Užij okuse Rogle, 

 TUR-INFOMAT, 

 Zelena digitalna doživetja v Destinaciji Rogla-Pohorje, 

 Igrivo Stičišče. 
Skozi sodelovanje in pogovore smo gradili odnos z lokalnimi skupnostmi destinacije, s člani združenj ter s 
številnimi drugimi deležniki in partnerji. Rezultat takšnega dela je, da danes veliko bolje razumemo 
potrebe, izzive in razmišljanja turističnih subjektov, kar bo v prihodnje nedvomno prineslo pozitivne 
rezultate.  

In kar je najpomembneje – v tem času so se še tesneje prepletle poti številnih posameznikov, ki 
soustvarjajo turistično ponudbo in podobo Destinacije Rogla-Pohorje ter spletle trdno mrežo sodelovanja. 
S svojim načrtnim delom in jasno zastavljenimi cilji  je Destinacija Rogla-Pohorje postala ena vodilnih 
destinacij znotraj novo sprejete Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in tako postala 
tudi pomemben sogovornik Slovenske turistične organizacije.   

2. OSNOVNE USMERITVE  

Temelj delovanje LTO v obdobju 2019-2022 je opredeljen v izhodiščih, kjer je še posebej pomembna 

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in Načrt razvoja trženja turizma občine Zreče 

in v destinaciji Rogla-pohorje 2017-2021. 

V Načrtu razvoja trženja turizma smo opredelili vizijo turizma, ki jo zasledujemo, opredelili smo model 

razvoja in trženja turizma ter opredelili strateške cilje za obdobje 2017-2021. 

S sprejetjem Digitalne komunikacijske strategije pa smo sistematično, celovito in podrobno opredelili 

poslovne in komunikacijske cilje strategije. Na podlagi analize obstoječega stanja in trga smo določili 

ciljne skupine in ključne deležnike oz. trge. 

  Vsebinska strategija temelji na ključnih produktih, kot so doživetja, kulinarika, aktivno, podeželje,        

dobro počutje in dogodki. Vsebinsko strategijo smo opredelili po produktih in po medijih ter izoblikovali 

izbor digitalnih medijev, njihovo povezovanje in definiranje uporabniških poti. 

 Strategija opredeljuje  aktivnosti, merjenje učinkov, časovni načrt izvedbe, opredeljuje potrebne  kadre, 

organizacijo in procese ter predvideva finančni načrt in opredeljuje resurse. 

3. IZHODIŠČA 

 Zakona o spodbujanju razvoja turizma, 

 Zakon o gospodarskih družbah, 

 Strategija trajnostne rasti  slovenskega turizma 2017 – 2021, 

 Dolgoročni viziji in strategiji razvoja Občine Zreče, 

 Pogodba o ustanovitvi GIZ, 

 Načrt  razvoja in trženja turizma občine Zreče in v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-2021, 

 Plan aktivnosti za izvedbo Načrta razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje za l. 2018, 

 Digitalna komunikacijska strategija destinacije Rogla-Pohorje, 
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4. VIZIJA 

V letu 2022 je ne le občina Zreče ampak celotna destinacija Rogla-Pohorje na področju turizma 
prepoznana kot konkurenčna, zelena, ekološka, dostopna, domačna, gostoljubna in celovito povezana 
destinacija z visoko kakovostjo bivanja ter kreativnim okoljem za delo in oddih. 

Visokokakovostni, 5-zvezdični turistični programi zdravja, dobrega počutja in aktivnega preživljanja 
prostega časa, ob prepoznanih zdravilnih dejavnikih (srednjegorska klima, termalna voda in pohorska 
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 
ugled in prepoznavnost območja Pohorja ob optimalni lokalni samooskrbi. 

Stremeli bomo k temu, da bo v letu 2022 pripravljena zasnova in/ali načrt razvoja in trženja turizma v 
destinaciji Pohorje ter da bo ustanovljen center za destinacijski menedžment v Destinaciji Pohorje. 

5. STRATEGIJA TURIZMA 2017-2021 

 
6. STRATEŠKI CILJI TURIZMA 2017-2021 

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.(DMO) 
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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).  

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. 
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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 z blagovno 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.  

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: 
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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) 

 

7. IZVAJANJE STRATEGIJE TURIZMA  

Strategija turizma zajema izvajanje razvojnih in trženjskih dejavnosti. 

RAZVOJ; Turizem kot gospodarska dejavnost 

 DMMO; vzpostavitev TIC-ev, skupna INFO platforma, usposabljanje kadrov za enotno delovanje. 

 Nadgradnja sistema digitalnega trženja; nova destinacijska spletna stran, FB in INSTRAGRAM 
profil,  izvajanje digitalnega marketinga na Slovenskem in tujih trgih, izdajanje digitalnih in 
klasičnih promocijskih materialov. 

 Nadgradnja sistema turističnih programov (5-zvezdična doživetja) in vodniške službe; 
usposabljanje kolesarskih in planinskih vodnikov v sodelovanju z PD. 

 Usposabljanje zaposlenih na kmetijah, rokodelce in druge, ki lahko dajo dodano vrednost k 
turistični ponudbi v destinaciji; delavnice za ostale zainteresirane skupine. 

 Spodbujanje lokalne oskrbe in nadgradnja sistema BZ Okusi Rogle; učinkovita povezava in 
dopolnitev turističnih, kmetijskih in rokodelskih ponudnikov. 

 Kakovostna in raznolika gostinska in druga turistično-ponudbena dejavnost; spodbujanje 
nadgradnje izkustvene ponudbe, inovativnih izdelkov, doživljajske zgodbe, certifikati, 
izobraževanja in usposabljanja, primeri dobrih praks. 

 Nadgradnja turistične infrastrukture; splošna, športno-rekreativna, kulturna, izkustvena, ipd.. 

TRŽENJE; Trženje in kakovost življenja 

 Vzpostavljanje strateškega in operativnega trženja; sejemski nastopi, študijske ture, uporaba 
digitalnih oglaševalskih kanalov, pametna kartica, fototeka in video teka, usklajena baza podatkov 
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za obveščanje, uporaba klasičnih medijev, kanalov združenj, nadgradnja rezervacijskega sistema, 
vzpostavitev spletne trgovine, nadgradnja skupnih destinacijskih dogodkov; 

 Trženje in prodaja ponudbe BZ Okusi Rogle; pravilniki, vzpostavitev sistema kakovosti produktov, 
celostna grafična podoba, vzpostavitev mreže ponudnikov in prodajnih mest, promocija; 

 Trženje in prodaja programov vzpostavljanja doživljajske infrastrukture v naravnem okolju; 

 Trženi programi nadgrajenih lokalnih gastronomskih in rokodelskih zgodb; dnevi odprtih vrat, 
publikacije, sejmi in dogodki; 

 Trženi dogodki in prireditve na destinacijskem nivoju; povezovanje in nadgradnja obstoječih 
(občani, obiskovalci in turisti); 

 Vzpostavitev in trženje ponudbe doživetij za posamezne ciljne skupine; občani, obiskovalci in 
turisti; 

 Celovito tržena turistična infrastruktura; poslovni dogovori, oblikovanje paketne doživljajske 
ponudbe, dnevi odprtih vrat. 

 

8. PROJEKTI ZA IZVEDBO STRATEGIJE TURIZMA V NASLEDNJIH LETIH 

Za uspešno delovanje LTO Rogla-Zreče, GIZ v prihajajočem obdobju, bo potrebno izvajati številne 

aktivnosti za različnih področjih delovanja. Praksa je tudi pokazala, da je lahko vloga LTO najpomembnejša 

pri izvajanju digitalnega marketinga in pri povezovanju turististične ponudbe posameznih turističnih 

subjektov v smiselno in atraktivno turistično ponudbo. V tem kontekstu sta izredno pomembna projekta 

oz. razpisa Užij okuse Rogle in Zelena digitalna doživetja v destinaciji Rogla-Pohorje.    

8.1. ZELENA DIGITALNA DOŽIVETJA V DESTINACIJI ROGLA-POHORJE 

V operaciji bomo izvedli aktivnosti po treh vsebinskih sklopih, in sicer 
 
Sklop 1 – Vodenje oz. administriranje operacije 
 
Vodenje in administriranje ter izvajanje operacije bomo izvajali zaposleni v LTO Rogla-Zreče, GIZ v 
sodelovanju s člani projektne skupine, ki so vodje  in člani Centrov modela razvoja in trženja turizma v 
destinaciji Rogla-Pohorje. V sklopu operacije bomo izvajali koordinacijo aktivnosti in koordinacija s 
turističnimi ponudniki, delo na razvoju turističnih produktov in 5-zvezdičnih doživetij, delo na kakovosti 
turističnih produktov, načrtovanje nove spletne strani in nadzor nad izdelavo, oblikovanje vsebin za 
spletno stran, naročanje lektoriranja in prevajanja vsebin, koordinacija izobraževanj in delavnic, 
koordinacija izdelave novih aplikacij za AR, urednikovanje vsebin na spletni strani in družabnih omrežij, 
načrtovanje oglaševanja na digitalnih orodjih ter priprava vsebin za oglaševanje itd. 
 
Sklop 2 – Razvoj turističnih produktov 
 
Oblikovanje integralnih turističnih produktov 
V sklopu operacije bomo oblikovali tudi nove integralne turistične produkte. Pri oblikovanju bomo izhajali 
iz nosilnih in sekundarnih produktov, ki smo jih opredelili v Digitalni komunikacijski strategiji DRP 2018-
2021, ki se naslanja na Načrt razvoja in trženja turizma v DRP. 
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Pri oblikovanju 5-zvezdičnih doživetij se bomo ravnali po pozivu za 5-zvezdična doživetja, s katerim 
Slovenija svojim obiskovalcem obljublja, da je zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče 
aktivna in raznolika doživetja, mir in osebne koristi. 
 
Doživetja bodo oblikovana kot prodajna doživetja, ki jih bo obiskovalec lahko rezerviral preko novega 
rezervacijskega sistema na spletni strani destinacije, Facebook strani Rogla-Pohorje in preko rezervacijskih 
sistemov turističnih agencij, s katerimi bomo sklenili dogovor o prodaji le-teh in preko spletne strani 
www.slovenia.info. Vzpostavili bomo tudi online kartico ugodnosti (t.i. pametno kartico), ki bo 
obiskovalcem omogočala nakup različnih paketov doživetij ter različnih ugodnosti. 
 
 V sklopu aktivnosti razvoja turističnih produktov bomo izvedli tudi delavnice in usposabljanja za turistične 
ponudnike in za lokalno prebivalstvo, kjer bomo identificirali potrebe lokalnih deležnikov ter skupaj 
razvijali produkte. Skupaj s turističnimi ponudniki si bomo ogledali tudi več primerov dobrih praks v 
Sloveniji in tujini, da bomo lahko sledili svetovnim trendom v turizmu. 
 
 
Z delom na terenu in delavnicami za vključene deležnike bomo izvajali tudi aktivnosti za izboljšanje 
kakovosti turističnih produktov. Skozi delavnice in redna srečanja turističnih ponudnikov si želimo, da se 
bodo ponudniki različnih storitev povezali in tudi sami prepoznali zgodbe in doživetja, ki jih lahko pišejo 
skupaj. 
 
Sklop 3 – Vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij in digitalna promocija turistične ponudbe 
 
V sklopu operacije bomo vzpostavili novo interaktivno večjezično spletna stran www.rogla-pohorje.si, ki 
bo obiskovalca vabila s številnimi fotografijami in video vsebinami, vključili pa bomo tudi virtualne 360° 
sprehode, obenem pa bo stran imela preprosto navigacijo, da bo čim bolj prijazna za njene uporabnike. 
Na strani bo spletna trgovina za prodajo spominkov in izdelkov lokalnih ponudnikov s poudarkom na 
blagovni znamki Okusi Rogle, prodajo vstopnic in drugih turističnih storitev ter darilnih bonov. Spletna 
stran bo imela integriran rezervacijski sistem, ki bo omogočal obiskovalcu strani samostojno planiranje 
njegovih počitnic, rezervacijo namestitev ter dodatnih storitev (turistični ogledi, vstope v muzeje in 
galerije, wellness storitve, kosila, itd.) Namenjen bo tudi rezervaciji 5-zvezdičnih doživetij, ki jih bomo skozi 
projekt oblikovali. 
 
Kvalitetna fototeka in promocijski filmi - z zunanjimi izvajalci bomo izdelali kvalitetno fototeko destinacije, 
ki bo zajemala fotografije v vseh letnih časih in glede na nosilne in sekundarne produkte. Zajete bodo 
glavne turistične znamenitosti, ponudniki, doživetja in aktivnosti, ki jih bomo opredelili tudi glede na ciljne 
skupine. 
 
Izdelali pa bomo tudi promocijske filme, ki jih bomo lahko uporabili za različne kanale (spletna stran in 
newsletter, YouTube, Facebook, Instagram, in druge oblike digitalnega oglaševanja). Video vsebine  bodo 
predstavitvene in navduševalne, posneli bomo nosilni promocijski film destinacije ter še krajšo verzijo 
tega, po produktih pa bomo izdelali še več krajših filmov, kjer bomo predvsem vključevali lokalne 
ambasadorje, delavnice in drugo). 
 
Člani projektne skupine se bodo udeleževali različnih izobraževanj na temo digitalnega marketinga 
(Digitalna akademija STO, posamezne delavnice na temo analitike in upravljanja z različnimi vsebinami in 
delom na družbenih omrežjih). V destinaciji pa bomo z zunanjimi izvajalci izvedli še izobraževalne 
delavnice iz področja digitalnega marketinga za turistične ponudnike (izdelava spletnih strani, delo na 
digitalnih orodjih, spletni iskalniki, družbena omrežja). 
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V razpisu smo opredelili tudi osnovne informacije o vodenju in organizaciji opreacije, predstavljeni so 
podrobni pričakovani učinki in rezultati ter pričakovani stroški po vsebinskih sklopih operacije. 
 
 
 
 
 

8.2. UŽIJ OKUSE ROGLE 

Na omenjenem območju je izražena potreba po tovrstnem projektu, saj bomo povezali lokalne 
pridelovalce hrane, s čimer se bo zagotovila večja samooskrba z lokalno pridelanimi kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi. V destinaciji Rogla - Pohorje je namreč je vse več kmetij, ki imajo večje površine 
neobdelane zemlje. Na podlagi zagotovljenega odkupa, bodo kmetje zainteresirani za pridelavo kmetijskih 
in živilskih proizvodov, poleg tega pa bodo oživeli pridelovanje avtohtonih kultur, katere so že izumrle – 
npr. rž, ješprenj, ajda.  Z zagotovljenim odkupom se bo širil krog dopolnilnih dejavnosti, s čimer se bo 
povečala možnost prihodka na lastni kmetiji, kar bo vplivalo na zviševanje standarda in posledično 
zmanjšanje odseljevanja mlajše generacije iz kmetij. Za to okolje je značilnih več avtohtonih jedi, ki jih 
imajo na svojih jedilnikih različni kulinarični ponudniki, vendar vsak po svoji recepturi. Zato je namen 
projekta tudi poenotiti recepture tradicionalnih jedi, da bo ponudba le-teh pri vseh gostinskih ponudnikih 
enaka in bodo obiskovalci destinacije deležni povsod enake kakovosti ponudbe jedi in drugih storitev.   
 
Dolgoročno želimo našim gostom zagotoviti sledljivost pridelkov, polizdelkov in izdelkov tako, da si bodo 
lahko ogledali izvor jedi. Organizirali bomo obisk kmetij in »dneve odprtih vrat«, kjer se bodo lahko  
prepričali, na kakšen način in pod kakšnimi pogoji so pridelani kmetijski in živilski proizvodi, ki so glavne 
sestavine jedi pod BZ Okusov Rogle. Gostje bodo lahko sodelovali pri sami pridelavi ter pri ostalih 
kmetijskih opravilih, omogočen pa bo tudi nakup kmetijskih in živilskih proizvodov. S tem bo kmetom 
omogočen nov dodaten vir prihodka na lastni kmetiji, obiskovalcem pa nova doživetja, ki jih bomo ponujali 
v obliki animacijskih programov. S projektom želimo oblikovati celostno ponudbo, v kateri bo sodelovala 
celotna družbena skupnost – občine, informacijsko – turistični centri, lokalna društva, kmetije, turistične 
kmetije, zasebni turistični in kulinarični ponudniki ter ostala podjetja, vrtci, šole in druge organizacije. 
 
Namen projekta je nadgraditi dosedanje stanje blagovne znamke in ponovno obuditi aktivnosti v zvezi z 
delovanjem le-te, kot tudi ocenjevanje za pridobitev znaka kakovosti Okusi Rogle in povezovanjem 
ponudnikov s pomočjo vzpostavitve in nadgradnje sistema ocenjevanja produktov ter vzpostavitvijo 
mreže ponudnikov, da se bodo tudi ponudniki med sabo lažje povezali in sodelovali. Vzpostavili bomo 
dobaviteljsko verigo ter vzpostavili mrežo prodajnih mest na območju destinacije Rogla-Pohorje. Pripravili 
bomo nove pravilnike in dokumente za ocenjevanje produktov in storitev ter vzpostavili sistem kakovosti 
produktov in storitev. Vzpostavili bomo tudi  pravilnike in poslovnike za lažjo vzpostavitev in delovanje 
mreže prodajnih mest BZ Okusi Rogle. S pomočjo ocenjevanja produktov (jedi, pridelki in izdelki, 
rokodelski izdelki) in storitev  bomo pridobili nove ponudnike, ki bodo lahko prejeli znak kakovosti Okusi 
Rogle in bodo tako lahko povečali svojo dejavnost, začeli s proizvodnjo novih izdelkov ali storitev, razvijali 
svojo inovativnost in bodo kot takšni tudi promotorji tako blagovne znamke kot tudi destinacije nasploh. 
S pomočjo izvedenih strokovnih delavnic pa jim bomo pri tem pomagali ter jim z izobraževanji omogočili 
pridobitev potrebnega dodatnega znanja. 
 
Z oblikovanjem celostne grafične podobe BZ Okusi Rogle, bomo oblikovali nov logotip ter nadgradili že 
oblikovano podobo znaka kakovosti.  Oblikovali bomo celostno podobo embalaže in ostale aplikacije za 
označevanje produktov, ki bodo pridobili znak kakovosti. Ponudnikom bomo s celostno podobo pomagali 
pri promociji in prodaji izdelkov, pridelkov, jedi, rokodelskih izdelkov in storitev. 
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Z izdelavo kulinaričnega vodnika bomo predstavili ponudnike in njihove produkte, ki so že in še bodo 
pridobili znak kakovosti. Predstavili bomo recepture tradicionalnih jedi območja in dodatno ponudbo, ki 
jo lahko obiskovalec spozna in doživi na območju destinacije Rogla-Pohorje. V promocijski brošuri pa 
bomo predstavili splošne informacije o blagovni znamki Okusi Rogle ter kategorijah produktov, ki se 
ocenjujejo za pridobitev znaka kakovosti. Promocijska brošura bo namenjena za promocijo in predstavitev 
blagovne znamke tako lokalni, kot širši javnosti. 
 
S promocijo preko različnih medijev in družbenih omrežij bomo obveščali lokalno in širšo javnost o poteku 
in rezultatih projekta, promovirali ponudnike ter njihove produkte z znakom kakovosti Okusi Rogle, saj se 
majhni ponudniki (turistične kmetije, rokodelci, družinska gostišča in hoteli,…), ki nimajo lastnih sredstev 
za promocijo žal ne morejo promovirati samostojno in se tako predstaviti širši javnosti. S tem bomo krepili 
skupne marketinške in trženjske aktivnosti destinacije Rogla-Pohorje. Nadgradili bomo tudi tradicionalne 
prireditve na območju vseh štirih občin s kulinarično ponudbo jedi in pijač ter pridelki, izdelki ter 
rokodelskimi izdelki  z znakom kakovosti. S tem bomo prireditvam dodali dodano vrednost in povečali 
število obiskovalcev na prireditvah. Na prireditvah pa bomo poseben poudarek dali tudi na vpliv prireditev 
na okolje, saj bomo hrano ponujali v ekološki embalaži ali v embalaži iz naravnih materialov, ki jih 
izdelujejo rokodelci iz območja destinacije. Poskrbeli bomo za ločevanje odpadkov in postavitev 
zabojnikov ter za ozaveščanje obiskovalcev. Na novinarski konferenci ob zaključku projekta pa bomo 
predstavili rezultate projekta. 
 
Aktivnosti: 
1. AKTIVNOST 1  
 
Naziv: Nadgradnja podobe blagovne znamke Okusi Rogle  
Nosilec: LTO Rogla-Zreče, GIZ 
Čas izvajanja:  marec 2018 – maj 2019 
 
Vzpostavitev in nadgradnja sistema ocenjevanja produktov ter vzpostavitev mreže ponudnikov. 
Povezava dobaviteljske verige in vzpostavitev prodajnih mest (TIC-i  in ponudniki na območju   
destinacije Rogla-Pohorje ter širše). 
Priprava novega Pravilnika o ocenjevanju, vzpostavitev sistema kakovosti produktov, priprava Pravilnika 
in Poslovnika mreže prodajnih mest BZ OR. 
Izvajanje ocenjevanja produktov po posameznih kategorijah -  4 kategorije in izvedba najmanj 1 
ocenjevanja na kategorijo, odvisno od interesa ponudnikov in pridelovalcev ter števila prijav; 
o kategorija: pridelki, izdelki, pijače 
o kategorija: jedi 
o kategorija: rokodelski izdelki 
o kategorija: prireditve in storitve 
 
Strokovne delavnice za izobraževanje ponudnikov. 
 
2. AKTIVNOST 2  
 
Naziv: Oblikovanje nove celostne grafične podobe blagovne znamke Okusi Rogle  
Nosilec: UNIOR Kovaška industrija d.d. 
Čas izvajanja:  marec 2018 – junij 2018 
 
Oblikovanje in izdelava novega logotipa.  
Oblikovanje in izdelava posameznih aplikacij v okviru priročnika celostne grafične podobe BZ Okusi Rogle. 
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Oblikovanje embalaže izdelkov.  
Izdelava zastavic, nalepk za označevanje izdelkov in tablice za gostinske obrate ter druge ponudnike s 
pridobljenim znakom kakovosti Okusi Rogle. 
 
3. AKTIVNOST 3 
 
Naziv: Izdelava kulinaričnega vodnika in promocijske brošure 
Nosilec: LTO Rogla-Zreče, GIZ 
Čas izvajanja: marec 2018 – maj 2019 
Izdelava kulinaričnega vodnika in promocijske brošure s predstavitvijo ponudnikov, ki so pridobili znak 
kakovosti Okusi Rogle (priprava vsebine in izdelava).  
Lektoriranje kulinaričnega vodnika in promocijskih brošur.  
Prevod kulinaričnega vodnika in promocijskih brošur. 
Fotografiranje za kulinarični vodnik in promocijske brošure.  
Tisk kulinaričnega vodnika. 
Tisk promocijskih brošur. 
 
4. AKTIVNOST 4 
 
Naziv: Promocija blagovne znamke okusi Rogle  
Nosilec: Splošna knjižnica Slovenske Konjice 
Čas izvajanja:  marec 2018 – maj 2019 
 
Promocija blagovne znamke preko oglasov (jumbo plakati). 
Promocija blagovne znamke in obveščanje javnosti na socialnih omrežjih.   
Zasnova za vzpostavitev in izvedba (stojnice, embalaža) kulinaričnih prireditev na območju destinacije 
Rogla-Pohorje kot nadgradnja tradicionalnih prireditev občin destinacije Rogla-Pohorje.  
Novinarska konferenca. 
 

8.3. OSTALI RAZPISI 
 

8.3.1. Naziv operacije: TUR-INFOMAT – Inovativno informiranje ranljivih skupin v urbanih območjih; 
CLLD, LAS od Bohorja do Pohorja, MGRT. 

Sedem partnerjev:  

 LTO Rogla-Zreče, GIZ (vodilni partner) 

 Razvojna agencija Kozjansko 

 Javni zavod za turizem, šport, kulturo Dobrna 

 Splošna knjižnica Slovenske Konjice 

 Občina Šentjur 

 Občina Vitanje 

 Območno društvo invalidov Dravinjske Doline 
Celotna vrednost operacije: 57.668,96 € (z DDV), upravičeni stroški operacije: 48.571,46 €. 
Višina sofinanciranja: 38.857,17 €  oz. 80 %.  
Upravičeni stroški LTO Rogla-Zreče, GIZ 10.054,00 €, sofinanciranje v višini 80%. 
Datum začetka operacije: 1. 10. 2017. 
Obdobje upravičenih stroškov do: 30. 10. 2019. 
Datum zaključka operacije: 31. 12. 2019. 
Datum zaključka spremljanja operacije: 31. 12. 2024. 
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8.3.2. Naziv operacije: VZTRAJNO NA POTI TRAJNOSTI; CLLD, LAS od Bohorja do Pohorja, MGRT. 
Trije partnerji:  

 Vojko Korošec s.p. (vodilni partner) 

 LTO Rogla – Zreče, GIZ 

 Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Izpostava Slovenske Konjice 
Celotna vrednost operacije: 15.035,93 € (z DDV).  
Upravičeni stroški LTO Rogla-Zreče, GIZ 1.273,80 €, sofinanciranje v višini 80%. 
Datum začetka operacije: 1. 9. 2017. 
Datum zaključka operacije: 20. 10. 2018. 
 

8.3.3. Naziv operacije: DRUŽI NAS VLAK POD POHORJEM; CLLD, LAS od Bohorja do Pohorja, MGRT. 
Trije partnerji: 

 Občina Zreče (vodilni partner) 

 LTO Rogla-Zreče, GIZ 

 Kulturno društvo Vladko Mohorič Zreče 
Celotna vrednost operacije: 83.275,18 € (z DDV). 
Višina sofinanciranja: 50.000,00 €.  
Upravičeni stroški LTO Rogla-Zreče, GIZ 1.260,00 €, sofinanciranje v višini 80%. 
Datum začetka operacije: 6. 7. 2018. 
Datum zaključka operacije: 31. 10. 2018. 
 

8.3.4. Naziv Operacije: UŽIJ OKUSE ROGLE – Nadgradnja razvoja in trženja blagovne znamke Okusi 
Rogle; CLLD, LAS od Bohorja do Pohorja, MGRT. 

Šest partnerjev: 

 LTO Rogla-Zreče, GIZ (vodilni partner) 

 Občina Vitanje 

 UNIOR kovaška industrija d.d. 

 Občina Oplotnica 

 Društvo kmetic Zarja Slovenske Konjice – Zreče 

 Splošna knjižnica Slovenske Konjice 
Celotna vrednost operacije: 27.246,55 € (z DDV). 
Višina sofinanciranja: 20.607,36 € oz. 85%.  
Upravičeni stroški LTO Rogla-Zreče, GIZ 9.545,65 € (brez DDV), sofinanciranje v višini 85%. 
Datum začetka operacije: 1. 3. 2018. 
Datum zaključka operacije: 6. 5. 2019. 
 

8.3.5. Naziv operacije: ZELENA DIGITALNA DOŽIVETJA V DESTINACIJI ROGLA-POHORJE; MGRT. 
Prijavitelj: LTO Rogla-Zreče, GIZ  
Vodilna destinacija: Destinacija Rogla-Pohorje 
Celotna vrednost operacije: 230.007,50 € (brez DDV), upravičeni stroški operacije: 225.000,00 €. 
Višina sofinanciranja: 202.500,00 €  oz. 90 %.  
Datum začetka operacije: 1. 1. 2018. 
Obdobje upravičenih stroškov do: 15. 10. 2019. 
Datum zaključka spremljanja operacije: 31. 12. 2024. 
 

8.3.6. Naziv operacije: Razvoj turistične infrastrukture v Vitanju, z ureditvijo Postajališča za avtodome 
in skupnega medgeneracijskega igrišča 

Trije partnerji:  

 Občina Vitanje (vodilni partner) 

 LTO Rogla-Zreče, GIZ  
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 Športno društvo Vitanje 
Celotna vrednost operacije: 65.850,83 € (z DDV). 
Višina sofinanciranja: 48.064,45€ oz. 85%.  
Upravičeni stroški LTO Rogla-Zreče, GIZ 520,00 €, sofinanciranje v višini 85%. 
Datum začetka operacije: 1. 1. 2019. 
Datum zaključka operacije: 31. 10. 2019. 
 

  

8.3.7. Javni razpis Integralni turistični produkti 2019  
 

Namen: spodbuditi podjetja k bolj inovativnem pristopu pri oblikovanju svojih 

produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji 

Cilj: dvig konkurečnosti MSP-jev, dvig prihodov in prenočitev turistov ter prilivov iz 

naslova izvoza potovanj, razvoj konkurenčnih turističnih produktov 

Rezultati, ki jih želimo doseči: povečani prilivi in število prihodov turistov 

Upravičenci: MSP 

Višina razpisanih sredstev: 2.000.000,00 EUR 

Število odpiranj v 2019: 1 (2. polovica, vrednost 2.000.000,00 EUR 

Višina izplačil v 2019: 0,00 EUR 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 

Predvidena objava: pogojno, če bo na razpolago zadostna višina sredstev 

Izvajalec: MGRT 

 

8.3.8. Javni razpis Dvig kompetenc in promocija vodilnih turističnih destinacij 2020-2021  
 

Namen: omogočiti pogoje za pospešen razvoj turizma v turističnih destinacijah z aktivnostmi 

usposabljanja relevantnih deležnikov in dviga kompetenc za dosego večje konkurenčnosti. Z javnim 

razpisom se želi doseči tudi višja promocijska učinkovitost vodilnih destinacij. 

Cilj: dvig konkurenčnosti destinacij oz. posledično MSP-jev, dvig prihodov in prenočitev turistov ter prilivov 

iz naslova izvoza potovanj, razvoj konkurenčnih turističnih produktov 

Rezultati, ki jih želimo doseči: povečani prilivi in prihodi turistov 

Upravičenci: deležniki iz vodilnih destinacij 

Višina razpisanih sredstev: 3.800.000,00 EUR 

Število odpiranj v 2019: 1 (2. polovica 2019, vrednost 3.800.000,00 EUR) 

Predvidena objava: junij 2019 

Višina izplačil v 2019: 0,00 EUR 

Izvajalec: MGRT 

 

8.3.9. Javni razpis Spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve 2019-2020 
 

Namen: spodbuditi deležnike, ki opravljajo turistično dejavnost (nastanitvene zmogljivosti) k uvajanju 

ekološkega managementa in ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih 

Cilj: pridobitev mednarodnega uveljavljenega okoljskega znaka 
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Rezultati, ki jih želimo doseči: povečati število podjetij, ki vpeljujejo trajnostni koncept poslovanja 

Upravičenci: subjekti, ki opravljajo turistično dejavnost 

Višina razpisanih sredstev: 50.000,00 EUR 

Število odpiranj v 2019: 1 (1. polovica, vrednost 50.000,00 EUR) 

Višina izplačil v 2019: 50.000,00 EUR 

Predvidena objava: januar 2019 

Izvajalec: MGRT 

 

 

8.3.10. Posojilni sklad TURIZEM1 
 

Namen: Izvedba naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva. 

Cilj: Izvedba naložbenih projektov s področja namestitvenih zmogljivosti, športne infrastrukture, 

zabaviščne infrastrukture, kulturne infrastrukture, žičnic, marin ali turističnih letovišč. 

Rezultati, ki jih želimo doseči: Spodbujanje naložbenih projektov za trajnostno rast slovenskega turizma. 

Ciljna skupina: Velika, srednje velika, mala in mikro podjetja. 

Višina razpisanih sredstev: 160.000.000 EUR. 

Upravičeni stroški: Stroški za izvedbo projekta. 

Intenzivnost financiranja: De minimis pomoč. 

Maksimalna vrednost financiranja: 20.000.0000 EUR in lastna udeležba 

najmanj 15% vrednosti naložbe. 

Ročnost financiranja: Najmanj 6 let in največ 30 let. 

Moratorij: možen na odplačilo glavnice do 5 let. 

Objava: September 2018. 

Izvajalec: SID banka, d.d. 

Več informacij na voljo www.sid.si  

 

8.3.11. Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski sklad za razvoj podeželja 
 

V prihajajočem letu so v pripravi razpisi preko LAS od Pohorja do Bohorja za regionalni razvoj in razvoj 

podeželja. Razpisi se pričakujejo v drugi polovici l. 2019. 

8.4. SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI DELEŽNIKI 

STO IN MGRT; Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 

S sprejetjem nacionalnega dokumenta Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 je tudi 

na nacionalni ravni postavljena vizija turizma s cilji in strategijami za njihovo izvedbo. Razvojna strategija 

opredeljuje šest (6) ključnih politik, in sicer: 

 Nova organiziranost; makro destinacije in turistični produkti. 

 Institucionalni in pravni okviri. 

 Namestitve, turistična infrastruktura in naložbe. 

 Kadri v turizmu. 
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 Prostor, naravni in kulturni viri. 

 Mala in srednje velika podjetja. 

 Za izvedbo šestih (6) politik je predvidenih 75 ukrepov.  

  

Naša naloga je, da aktivno in učinkovito sodelujemo pri izvajanju ukrepov z namenom čim hitrejšega in 

uspešnejšega turističnega in gospodarskega razvoja naše destinacije. Potrebno bo usklajeno delovanje 

vseh lokalnih subjektov destinacije, ki vplivajo na področje turizma tako v odnosu do Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), kot tudi do Slovenske turistične organizacije (STO). 

Naša destinacije je umeščena v Alpsko Slovenijo, kjer je ena izmed 10 vodilnih destinacij. Predstavnik 

destinacije v našem primeru je LTO Rogla-Zreče, GIZ, preko katerega potekajo vse informacije in 

komunikacija z MGRT in STO.  

Zaradi Term v Zrečah pa je naša destinacija vpeta tudi v delovanje in aktivnosti Termalno Panonske 

Slovenije.  

Zakon o spodbujanju turizma 

Skupaj z lokalnimi skupnostmi  in turistično-gospodarskimi subjekti destinacije bomo morali, v navezi z 

nacionalnimi organizacijami in službami, smiselno in celovito implementirati Zakon o spodbujanju razvoju 

turizma v lokalno okolje. Zainteresirano javnost pa bo potrebno tudi pravočasno obveščati o spremembah 

in novostih, ki jih zakon prinaša.  

Zelena in trajnostno naravnana TURISTIČNA DESTINACIJA ROGLA-POHORJE 

Na področju zelenega in trajnostnega značaja destinacije je leto 2018 pripravljalno leto za vstop celotne 

destinacije v Zeleno shemo slovenskega turizma, ki nas čaka v letu 2019.  

Tudi v prihodnje nadaljujemo spodbujanje družbeno odgovornega ravnanja na področju turizma, ki smo 

ga pričeli v preteklosti s pridobitvijo znaka silver Green destination. Želimo si nadaljevanja vstopa 

ponudnikov v Zeleno shemo slovenskega turizma, načrtujemo da v l. 2019 celotna destinacija Rogla-

Pohorje prejme znak Gold Green destination.  

Z aktivnim delovanjem v Konzorciju Green Slovenia,  želimo poleg dodatnih promocijskih možnosti tudi 

pridobiti smernice za  oblikovanje vedno bolj iskanih zelenih, po meri ponujenih doživetij za različne ciljne 

skupine, ki prinašajo višjo dodano vrednost hkrati pa imajo tudi višje zahteve glede kakovosti ponudbe. 

Vzbuditi pripravljenost k pristopu k ZERO WASTE konceptu (Bistvo koncepta Zero Waste (brez odpadkov) 

je, da skuša zajeti čim več surovin v odpadkih in jih preko recikliranja vrniti v tehnološke kroge ali s 

kompostiranjem v kroženje snovi v naravi. Ob tem pa ne gre zgolj za ločeno zbiranje, pač pa tudi za 

zniževanje nastalih količin odpadkov. Ta poteka preko izvajanja ukrepov ponovne uporabe in aktivnega 

sodelovanja s proizvajalci.). 

Spodbujati spoznavanje pojma KROŽNO GOSPODARSTVO (Krožno gospodarstvo je koncept, ki je nastal 

kot odziv na pritisk rastočega gospodarstva in potrošnje na omejene vire in nosilno sposobnost okolja. 

Prehod v krožno gospodarstvo se zato usmerja v ponovno uporabo, popravila in recikliranje obstoječih 

materialov in izdelkov. Temelji na uporabi energije iz obnovljivih virov, opušča uporabo nevarnih kemikalij, 
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znižuje porabo surovin ter preko skrbne zasnove izdelkov nastajanje odpadkov znižuje proti ničelni 

stopnji). 

Spodbujanje k uporabi ZELENIH, OKOLJU PRIJAZNIH  TEHNOLOGIJ na področju turizma in vzpostavitvi 

platformo PAMETNO MESTO oz. PAMETNA DESTINACIJA. 

 

GIZ POHODNIŠTVO IN KOLESARSTVO 

Omenjeno združenje ostaja glavni partner destinacije pri upravljanju destinacije kot primerne za aktivno 

preživljanje prostega časa skozi vse leto. Glavna produkta v tem kontekstu sta pohodništvo in kolesarstvo. 

Skupaj bomo sodelovali pri oblikovanju ponudbe  s pomočjo študijskih tur, primerov dobre prakse in s 

spodbujanjem k izpolnjevanju, lastnikov namestitvenih kapacitet, kriterijev, ki opredeljujejo namestitve 

kot prijazne kolesarjem in pohodnikom. Skupaj z združenjem bomo sodelovali pri oblikovanju 

specializiranih katalogov, s katerimi se bomo tudi predstavljali na sejmih in drugih dogodkih doma in v 

tujini.  

Nekaj glavnih dejavnosti PK v prihodnosti: 

 Razvoja kvalitete standardov specializacije – po poslovniku. 

 Konzorcij Odprimo poti. 

 Vzpostavitev registra tematskih poti in certificiranje le teh. 

 Izgradnja kolesarske infrastrukture in izvedba označevalnega sistema, so-ustanovitev Nacionalne 

kolesarske točke za razvoj. 

 Slovenija hodi - nadaljevanje projekta izvedbe pohodniških festivalov v 11 destinacijah po 

Sloveniji. 

 Slovenija kolesari- združitev promocije za 8 gorsko kolesarskih in cestno kolesarskih večdnevnih 

turističnih prireditev.  

 Alpe Adria Trail - nadaljevanje sodelovanja s STO v okviru koordinacije domačih partnerjev, 

izvajanje promocije na sejmih, digitalu in tiskanih medijih ter organizacijo študijskih tur novinarjev 

in agentov. 

 Via Alpina – vzpostavitev novega modela sodelovanja 8 alpskih držav v okviru Cipre International. 

 MTB Holidays in druga članstva – podpora članstvu dveh hotelov v MTB Holidays in enega v Road 

Bike Holidays. 

 Alpe Adria Karavanke – nadaljevanje izvajanja projekta razvoja pohodništva in kolesarjenja v 6 

karavanškimi občinami, kot partner vodilnemu partnerju BSC Kranj. 

 Priprava na vzpostavitev enotne organizacije Slovenia Outdoor (z Združenjem Slovenskih 

Žičničarjev). 

 So-organizacija borze aktivnega oddiha in zelenih destinacij Gree&Outdoor Slovenia Travel Trade 

z našim članom Goodplaceom v aprilu 2019   (  www.green-outdoor.com ) ter izvedbo študijske 

ture teh agentov. 

 Digitalna kampanja Outdooractive in uporaba njihove platforme. 
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Regionalna destinacijska organizacija (RDO) DEŽELA CELJSKA 

Zavod Celeia Celje kot RDO DEŽELA CELJSKA že nekaj let skupaj s subregijskimi partnerji (RA Sotla, RA 

Kozjansko, ZKŠT Žalec, LTO Zreče in TIC Slovenske Konjice)  uspešno vodi upravljanje destinacijskih 

aktivnosti za promocijo turistične ponudbe občin, vključenih v destinacijo DEŽELA CELJSKA. Destinacija 

DEŽELA CELJSKA je dosegla prepoznavnost, ne samo kot turistična destinacija znotraj Slovenije, ampak 

tudi kot organizacijska struktura.    

Destinaciji Rogla-Pohorje članstvo v RDO Dežela Celjska prinaša, poleg dodatnih promocijskih možnosti, 

tudi, sicer posredno, status vodilne destinacije  v TERMALNO PANONSKI REGIJI, kar nas postavlja v 

edinstven položaj, ki nam nudi nove priložnosti.   

 

TURISTIČNA DRUŠTVA DESTINACIJE ROGLA-POHORJE 

Turistična društva so skrit potencial naše območja in se skoraj niso vključevale v oblikovanje Strategije 

razvoja turizma destinacije Rogla-Pohorje. Zdi se, da je njihovo delo preveč usmerjeno proti ozkemu 

lokalnemu okolju, premalo pa proti širšemu okolju.  

Zato si želimo, da bi društva svoje znanje, spretnosti in izkušnje uporabila tudi za sooblikovanje ponudbe, 

ki bi v naše kraje pripeljala dodatne dnevne goste in turiste.  

Prav tako želimo v manjših lokalnih okoljih spodbuditi razmišljanje o upravljanju PZA, hostlov ter kampov.  

TURISTIČNI RAZVOJ LOKALNEGA OKOLJA  

Kot možnost predlagamo mednarodno mrežo Gorniške vasi (Bergsteigerdörfer), ki združuje kraje, ki 

svoj turizem razvijajo na temeljih gorniške tradicije, predvsem pa osnovnih gorniških dejavnosti, brez 

velike turistične infrastrukture in s trajnostnim pristopom.  

Zavedajo se potrebe po harmoniji med naravo in človekom, pri čemer človek spoštuje zmožnosti narave, 

zato je moto gorniških vasi Manj in zato bolje. Gorniške vasi na poseben način izpolnjujejo cilje Alpske 

konvencije, ki stremi k trajnostnemu razvoju v celotnem alpskem prostoru.   

Osnovne značilnosti krajev, vključenih v projekt Gorniške vasi, so njihova zemljepisna lega v mirnem 

gorskem okolju, majhnost, živa gorniška in s tem povezana tudi kulturna tradicija ter razvite dejavnosti, ki 

omogočajo obiskovalcu, da aktivno preživlja dopust s pohodništvom in plezanjem, da uživa v turnem 

smučanju, hoji s krpljami, turnem gorskem kolesarjenju in v drugih gorskih športih, ki jih je mogoče izvajati 

samo z lastno močjo in brez večje turistične infrastrukture. Projekt vodijo planinske zveze Avstrije, 

Nemčije, Južne Tirolske, Italije in Slovenije. 

TURIZEM 4.0 

V letu 2018 so župani destinacije Rogla-Pohorje, vodilni partner LTO Rogla-Zreče, GIZ in podjetje Arctur 

d.o.o. podpisali deklaracijo za podporo Partnerstvu za Turizem 4.0. 
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Poslanstvo Partnerstva za Turizem 4.0 je odkrivanje inovacijskega potenciala v turističnem sektorju in s 

pomočjo novih tehnologij kreiranje obogatene turistične izkušnje z namenom, da Destinacija Rogla-

Pohorje in Slovenija postaneta razvojni poligon, primer dobre prakse pri uvajanju inovacij v realno okolje 

in vodilna sila v razvoju turizma prihodnosti. 

 

9. DRUGE AKTIVNOSTI 

Poleg navedenega bo LTO opravljal še ostale aktivnosti in naloge, ki so opredeljene z obstoječimi 
pogodbami ali načrtovanimi aktivnostmi: 

 Obveščal vse zainteresirane o turistični ponudbi s pomočjo aplikacije eFollowr. 

 Vnos vsebin in urednikovanje na portalu Outdooractive. 

 Sodelovanje pri različnih prireditvah, dogodkih in izletih. 

 Vodenje TIC-a  (posredovanje informacij in prodaja spominkov). 

 Prodaja kopalnih kart za občane Zreč. 

 Prodaja kopalnih in savna kart za člane združenja LTO Rogla-Zreče, GIZ. 

 Upravljanje namestitvenih kapacitet Rosika 1 in 2. 

 Sodelovanje pri skrbništvu Ošlakove kovačije. 

 Skrbnik Pogodbe o upravljanju naprave za zasneževanje. 

 Skrbnik Pogodbe o nakupu kart za smučanje. 

 Urednikovanje vsebin na portalu e-občina. 

 Informiranje in podpora turističnim ponudnikom. 

 Pridobivanje novih članov GIZ. 

 Obveščanje članov o možnosti sejemskih in drugih aktivnosti. 

 Podpora ponudnikom glede zakonodaje pri prijavljanju prenočitev. 

 Sodelovanje pri izobraževanju mladih. 

 Sodelovanje pri delovanju centrov za izvedbo strategije DRP. 

 

9.1. DMMO Destination managemet marketing organization 

DMMO je krovna organizacija, ki upravlja turistično ponudbo v destinaciji. Skrbi za mreženje, 
partnerstvo in soorganiziranost destinacije ter za usklajeno, sistematično in celovito promocijo 
destinacije.  

Pravila destinacijskega managementa: 
I. RAZISKOVANJE TRGA 

II. JASNE SKUPNE VIZIJE IN STRATEGIJE 
III. KRITIČNA MASA 
IV. DOBRA ORGANIZACIJA 
V. AKTIVNI MEDSEBOJNI ODNOSI 

VI. MOČNE ZNAMKE 
VII. PR ZGODBA 

VIII. DOTAKNIMO SE SRCA LJUDI 
IX. ZAOKROŽENOST 
X. EDINSTVENOST 

XI. URESNIČEVANJE OBLJUB 
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XII. INOVATIVNOST 
XIII. DRUŽBENA ODGOVORNOST 
XIV. MOČNI VODITELJI 
XV. MEDNARODNI BENCHMARKING 

V prihajajočem obdobju želimo napraviti nadaljnje korake pri vzpostavitvi destinacijskega DMMO, katere 

statusna oblika, sedež, članstvo, naloge ter njeno materialno in finančno stanje bo v veliki meri odvisno 

od (ne)uspešnosti izvedbe določenih projektov ter dogovorov na nivoju lokalnih skupnosti, ob 

upoštevanju  mnenja turističnih subjektov.  

Statusni temelj DMMO je LTO Rogla-Zreče, GIZ, ki se bo na podlagi sporazumov dopolnjeval z ostalimi 
gospodarskimi subjekti in zainteresiranimi  subjekti lokalnih skupnosti, v katerih bodo urejene pravice in 
obveznosti na področju finančnih, materialnih ter človeških virov. 

Možno je, da DMMO lociramo na Rogli, s čimer bi poleg klasične funkcije destinacijskega upravljanja 
izvajali še soupravljanje projekta Hoja med Krošnjami, funkcijo TIC-a za širše območje Rogle ter 
soupravljali Hotel Natura, predvsem v delu upravljanja doživljajskih aktivnosti na prostem skozi celo leto.  

Do popolne vzpostavitve DMMO je model  razvoja in trženja DRP 2017-2021 opredeljen s štirimi centri, in 
sicer s centrom doživetij, centrom z raziskave in razvoj, centrom za kakovost in okuse Rogle ter s centrom 
za strateško in operativno trženje.  

Občine destinacije so v letu 2018 zagotovile 40.000 € dodatnih sredstev za turistično dejavnost, ki jim 
bomo dodajali  sredstva iz različnih razpisov.   

10. PRILOŽNOSTI 

 Na področju turizma nam prihajajoče obdobje ponuja veliko izzivov in priložnosti, kot so npr. postavitev 

kampa in postajališč za avtodome, zagotavljanje zelenega transporta (izposoja koles, organizirani prevozi, 

ipd..), nadgradnja številnih atrakcij (Brinjeva gora, vlak »Konjičan«, grad »Lošberg«, Ribniki na Stranicah, 

ipd..). 

Kljub številnim zgoraj zapisanim izzivom, pa verjamemo, da se jev prihodnjem obdobju vredno, zelo 

intenzivno, posvetiti trem največjim izzivom: 

 JEZERO V ZREČAH 

 SOUPRAVLJANJE PROJEKTA HOJA PO KROŠNJAH POHORJA 

 DESTINACIJA POHORJE IN NARAVNI PARK POHORJE 
 

V LTO se popolnoma zavedamo, da uresničitev večine omenjenih priložnosti, presegajo finančne, 

materialne in človeške zmožnosti naše organizacije. Prav tako se zavedamo, da je potrebno zelo široko 

sodelovanje in povezovanje številnih deležnikov tako v sami destinaciji kot tudi širše. 

Vseeno pa verjamemo, da so projekti uresničljivi in da bi njihovo udejanjanje imelo pozitivne turistične in 

širše gospodarske rezultate, tako za občino Zreče, destinacijo Rogla-Pohorje in upamo si trditi tudi za 

celotno državo Slovenijo.  
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11. FINANČNO in MATERIALNO POSLOVANJE 

Za financiranje delovanja LTO Rogla-Zreče, GIZ v prihajajočem obdobju bodo potrebna tudi finančna 
sredstva, ki jih bo LTO v pretežni meri pridobival preko proračunskih sredstev in iz javnih razpisov. 
Finančnih sredstev iz trženjske dejavnosti ni za pričakovati, vsaj dokler se ne oblikuje(jo) trženski produkti, 
katere bo (so)upravljal LTO Rogla-Zreče, GIZ. 

Glede na bistveno povečan obseg dela in aktivnosti, ki jih je LTO Rogla-Zreče, GIZ pričev izvajati v obdobju 
2014-2018 in glede na visoka pričakovanja za obdobje 2018-2022, pričakujem od vseh deležnikov 
predvsem pa od občine Zreče, razumevanje in podporo pri bistvenem povečanju finančnih, materialnih in 
človeških virov za učinkovito in uspešno delovanje naše turistične organizacije. 

V LTO Rogla-Zreče, GIZ pričakujemo, da bo glede na povečanje TT in na minimalna finančna sredstva, ki 
jih so nam bila dodeljena do sedaj in ne zadoščajo za pričakovano delo in aktivnosti v prihodnje. 

V naslednjem letu si želimo, da nam za delovanje LTO namenjeno vsaj polovica TT, do konca štiriletnega 
mandata pa se posopoma vsa TT nameni za delovanje LTO Rogla-Zreče, GIZ, kar zapišemo tudi v Odlok o 
turistični taksi občine Zreče. 

S takšnim načinom bodo sredstva TT uporabljena namensko, LTO bo omogočeno učinkovito in uspešno 
delo ter mu bo bistveno izboljšalo položaj tako znotraj destinacije kot tudi širše. 

Ker ima turizem številne multiplikativne učinke, bo povečanje financiranja LTO v prihodnjem obdobju sicer 
neposredno povečalo proračunski izdatek, vendar posredno bistveno povečalo tudi proračunske prilive.  

 

12. ZAKLJUČEK 

Program dela LTO Rogla-Zreče, GIZ za prihodnje je povezan z nadaljevanjem izvajanja, leta 2016 sprejetega 
strateškega dokumenta Načrt razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-2021. 

Upravljanje izvajanja akcijskega načrta turistične strategije bodo gradili štirje centri, ki se bodo sčasoma 
povezali v krovno destinacijsko organizacijo DMMO, kjer bo osrednjo mesto zasedal LTO Rogla-Zreče, GIZ. 

 V tem kontekstu je pomembno, da si LTO Rogla-Zreče, GIZ pridobi status pomembnega turističnega 
subjekta znotraj lokalne skupnosti in celotnega območja destinacije tet tudi  v razmerju do nacionalnih 
organizacij, v prvi vrsti do Slovenske turistične organizacije. Sprejetje Strategije trajnostne rasti 
slovenskega turizma 2017-2021 in Zakona o pospeševanju turizma postavlja pred LTO Rogla-Zreče, GIZ 
številne izzive in priložnosti. 

Poleg ustanovitve krovnega turističnega organa upravljanja bomo pristopili k naslednjim razvojnimi 
programi.  

Uporaba celovite grafične podobe s pripadajočimi poslovniki za njeno uporabo bo pripomogla k večji 
prepoznavnosti turistične destinacije in njenih sestavnih delov. 

Večji prepoznavnosti turistične destinaciji, njenih deležnikov in vključenih lokalnih skupnosti bo prispevala  
tudi uporaba in izvedba destinacijske STRATEGIJE DIGITALNEGA MARKETINGA, katero bomo uresničili z 
izvedbo operacije Zelena digitalna doživetja v destinaciji Rogla-Pohorje. 

S ponovnim zagonom projekta Okusi Rogle,  v obliki izvedbe razpisa Užij Okuse Rogle, želimo kulinariki 
dati vidno mesto v turistični ponudbi destinacije.  



 

23 
Plan delovanja LTO Rogla-Zreče, GIZ 2019 

 
 
Pripravil: Domen Vogelsang 
Zreče, januar 2019 

Z vstopom v Zeleno shemo slovenskega turizma zasledujemo zelenega, aktivnega in trajnostnega turizma, 
ki ga bomo v prihodnje še nadgrajevali in izvedli priprave za pridobitev znaka GREEN DESTINATION za 
celotno destinacijo v letu 2019. 

Na področju dnevnega turizma želimo  nadgraditi dneve odprtih vrat, soorganizirati avtobusne izlete po 
destinaciji, oblikovati posodobljeno dnevno ponudbo izletov in okrepiti mrežo sodelujočih. 

V povezavi s številnimi deležniki želimo nadgraditi obstoječo ponudbo in jo nadgraditi z inovativnimi 
produkti in storitvami. Pričeti želimo s uresničevanjem KARTICE UGODNOSTI DESTINACIJE, v kateri bomo 
zbrali ugodnosti širokega kroga deležnikov in uporabnikov.  

Prav tako želimo v prihodnje pristopit k nadgradnji že uveljavljenih dogodkov in prireditev in s tem še bolje 
promovirati turistično destinacijo.. 

Pripravljeni smo na sodelovanje na projektih, ki bodo pomenili dvig kakovosti turistične infrastrukture in 
posledično turistične ponudbe kot celote. 

V prihajajočem letu bomo, tako kot sedaj opravljali številna opravila v korist občank in občanov ter 
dnevnih gostov in turistov.     

 Še vedno pa si mora LTO Rogla-Zreče, GIZ prizadevati, da si ustvariti položaj učinkovitega in uspešnega 
subjekta na področju turističnega gospodarstva, ki bo sodelovala v vseh aktivnostih občine povezanih s 
turističnim gospodarstvom. 

Učinkovitost in uspešnost delovanja LTO Rogla – Zreče, GIZ bo v največji meri odvisna tudi od tega, ali 
bomo uspeli naše člane povezati in njihovo delovanje usmeriti v skupno smer in ali se bodo člani počutili 
kot pomemben sestavni del  LTO Rogla –Zreče, GIZ ali pa bodo v našem subjektu videli samo nekoga, ki 
mu plačujejo članarino od njega pa nimajo koristi.  

V vsakem primeru bo uspešnost projektov odvisna od angažiranosti osebja na LTO-ju kot tudi na turističnih 
delavcev v destinaciji, ki bodo morali aktivno sodelovati na samih projektih. 

 

Pripravil: 

Domen Vogelsang 

Zreče, januar 2019  

 

Priloge: Kazalniki 

- Strateški trženjski kvantitativni cilji na področju turizma v občini Zreče (2017-2021) 
- Kazalniki učinka TUR-INFOMAT 
- Kazalniki učinka UŽIJ OKUSE ROGLE 
- Kazalniki učinka DRUŽI NAS VLAK POD POHORJEM 
- Kazalniki učinka ZELENA DIGITALNA DOŽIVETJA V DRP 


