
doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec 

Središče ob Dravi, 26. januarja 2019, 16.00-19.00

„Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi“ 
Druga delavnica z deležniki občine Središče ob Dravi: 

Model in Akcijski načrt oblikovanja in trženja ponudbe 
v Krajinskem parku Središče ob Dravi

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/


Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Primeri prakse za Model in Akcijski načrt oblikovanja in trženja 
ponudbe v KP SoD

Cilji:
Krajinski park Središče ob Dravi - Center narave Krajinskega parka Središče ob Dravi

Mreža partnerjev Krajinskega parka Središče ob Dravi
Verige specializiranih ponudnikov Krajinskega parka Središče ob Dravi po panogah

Razviti in trženi integralni turistični produkti za izbrane ciljne skupine turistov KP SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini 
Središče ob Dravi (SoD) - aktivnosti

2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec 2

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Primeri prakse (za)varovanih območij z razvito                          
naravoslovno in turistično ponudbo

Svetovanje pri oblikovanju doživetij v nastajajočem KP SoD



Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini 
Središče ob Dravi (SoD), 1 delavnica, 5. 1. 2019

2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec 3

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Primeri prakse (za)varovanih območij                                                   
z razvito naravoslovno in turistično ponudbo

Cilji:
Krajinski park Središče ob Dravi - Center narave Krajinskega parka Središče ob Dravi

Mreža partnerjev Krajinskega parka Središče ob Dravi
Verige specializiranih ponudnikov krajinskega parka Središče ob Dravi po panogah

Razviti in trženi integralni turistični produkti za izbrane ciljne skupine turistov KP SoD



Primeri prakse za Model in Akcijski načrt oblikovanja in trženja 
ponudbe v KP SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini 
Središče ob Dravi (SoD), 2 delavnica, 26. 1. 2019

2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec 4

1 Primeri prakse za Model 
razvoja in trženja turistične 

ponudbe z mrežo ponudnikov 
– partnerjev KP SoD

2 Razvoj verig za turistične     
produkte KP SoD:

• TP1 Preizkusi se v 
rokodelskih spretnostih

• TP2 Doživetja ob reki Dravi
• TP3 Naravoslovni turizem
• TP4 Edukativni turizem
• TP5 Gastronomska doživetja

3 Akcijski načrt razvoja in trženja 
turistične ponudbe z 

mrežo ponudnikov – partnerjev 
KP Središče ob Dravi 

Cilji:
Krajinski park Središče ob Dravi - Center narave Krajinskega parka Središče ob Dravi

Mreža partnerjev Krajinskega parka Središče ob Dravi
Verige specializiranih ponudnikov Krajinskega parka Središče ob Dravi po panogah

Razviti in trženi integralni turistični produkti za izbrane ciljne skupine turistov KP SoD



Svetovanje pri oblikovanju doživetij v nastajajočem KP SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini 
Središče ob Dravi (SoD), 3 srečanje, 31. 1. 2019

2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec 5

Svetovanje članom verig TP pri izvajanju doživetij 
v Krajinskem parku Središče ob Dravi:

• TP1 Preizkusi se v rokodelskih spretnostih
• TP2 Doživetja ob reki Dravi
• TP3 Naravoslovni turizem
• TP4 Edukativni turizem
• TP5 Gastronomska doživetja

Cilji:
Krajinski park Središče ob Dravi - Center narave Krajinskega parka Središče ob Dravi

Mreža partnerjev Krajinskega parka Središče ob Dravi
Verige specializiranih ponudnikov Krajinskega parka Središče ob Dravi po panogah

Razviti in trženi integralni turistični produkti za izbrane ciljne skupine turistov KP SoD



Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini 
Središče ob Dravi (SoD), časovnica

2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec 6

Deležniki 5. – 17. 12.
2018 

5. 1. 2019 26. 1. 2019 31. 1. 2019 28. 2. 2019

Aktivnosti Intervjuji z 
deležniki:

5.12.2018 - 5
6.12. 2018 - 2
10. 12. 2018 - 2
12.12.2018 - 3 
17.12.2018 -3

Delavnica 1:
Posnetek 

stanja in vizija
razvoja in 

trženja 
ponudbe v      

KP SoD

Delavnica 2:
Model razvoja 

in trženja 
ponudbe KP 
SoD z mrežo 

partnerjev ter 
verige za TP

Srečanje 3:
Svetovanje 

pri 
oblikovanju 

doživetij
v KP SoD

Oddaja elaborata:
1 Uvod
2 Posnetek stanja
3 Vizija in cilji 
oblikovanja 
ponudbe v KP SoD
4 Model razvoja in 
trženja ponudbe v 
KP SoD
5 Akcijski načrt za 
oblikovanje in 
trženje TP v KP SoD
6 Zaključek
Priloge



Primeri prakse za Model in Akcijski načrt oblikovanja in trženja 
ponudbe v KP SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini 
Središče ob Dravi (SoD), 2 delavnica, 26. 1. 2019

2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec 7

1 Primeri prakse za Model 
razvoja in trženja turistične 

ponudbe z mrežo ponudnikov 
– partnerjev KP SoD

2 Razvoj verig za turistične     
produkte KP SoD:

• TP1 Preizkusi se v 
rokodelskih spretnostih

• TP2 Doživetja ob reki Dravi
• TP3 Naravoslovni turizem
• TP4 Edukativni turizem
• TP5 gastronomska doživetja3 Akcijski načrt razvoja in trženja 

turistične ponudbe z 
mrežo ponudnikov – partnerjev 

KP SoD

Cilji:
Krajinski park Središče ob Dravi - Center narave Krajinskega parka Središče ob Dravi

Mreža partnerjev Krajinskega parka Središče ob Dravi
Verige specializiranih ponudnikov Krajinskega parka Središče ob Dravi po panogah

Razviti in trženi integralni turistični produkti za izbrane ciljne skupine turistov KP SoD



Primeri prakse za Model in Akcijski načrt oblikovanja in trženja 
ponudbe v KP SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini 
Središče ob Dravi (SoD), 2 delavnica, 26. 1. 2019

2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec 8

1 Primeri prakse za Model 
razvoja in trženja turistične 

ponudbe z mrežo ponudnikov 
– partnerjev KP SoD

Cilji:
Krajinski park Središče ob Dravi - Center narave Krajinskega parka Središče ob Dravi

Mreža partnerjev Krajinskega parka Središče ob Dravi
Verige specializiranih ponudnikov krajinskega parka Središče ob Dravi po panogah

Razviti in trženi integralni turistični produkti za izbrane ciljne skupine turistov KP SoD



Our sub-brands

9
2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Steirisches Vulkanland

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/


Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

• Skupna vizija ‚Steirisches Vulkanland‘
• Skupen razvoj regije
• Skupno gospodarsko pozicioniranje
• Skupen socialno-kulturni razvoj družbe v učeči se regiji

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/


Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

• 33 občin
• 4 okrožja
• 1.256 km²
• 107.000 prebivalcev

LEADER
2014 - 2020

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/


Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/

Vulkanland – procesno, dolgoročno razmišljanje, načrtovanje
in doseganje želene prihodnosti na skupaj in celovito
prepoznanih stebrih razvoja.

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/


Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Vision 2025
http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/

Povezovanje ponudnikov na osnovi treh stebrov razvoja regije:
• Način življenja – kultura življenja 
• Življenjski prostor      
• Regionalno gospodarstvo  

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

http://www.vulkanland.at/de/steirisches
Povezovanje na osnovi treh stebrov razvoja regije:
• Način življenja – kultura življenja 

izpopolnitev načina življenja, razvoj kulture v vseh življenjskih obdobjih, 
pogum in spoštovanje vrednot, samoodgovornost, čast, spoštovanje 
ideologije, hvaležnost,             
regionalna potrošnja

• Življenjski prostor      
vrednotenje in pazljivo ravnanje s temeljnimi dobrinami našega obstoja,   
ekološko in trajnostno kmetijstvo, 
krajinska podoba, geomantija in harmonična kultura gradnje 

• Regionalno gospodarstvo  
nova kultura gospodarstva, regionalni trg, kreativnost, odgovornost, 
pozicioniranje (kulinarike, rokodelstva, načina življenja), vtis – imidž regije,
100 % samooskrba z energijo, sodelovanje, usposabljanje – vzgoja mladih 

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/


Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/


Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/


Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Regionalwirtschaft
http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/


Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

2 pogleda na regijo

• Beg možganov
• Nič se ne dogaja
• Malo delovnih 

mest
• Ni industrije –

vodilnih podjetij
• …

• Dobra strateška 
lega

• Lepa krajinska 
podoba

• Rodovitna zemlja
• Zgodovina in ljudje
• Rokodelske 

spretnostni v malih 
podjetjih

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/


Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/


Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Pazi na svoje misli, ker postanejo besede.

Pazi na svoje besede, ker postanejo dejanja.

Pazi na svoja  dejanja, ker postanejo navade.

Bodi pozoren na svoje navade, saj te oblikujejo tvoj 

značaj - karakter.

Pazi na svoj značaj - karakter, saj ta določa tvojo usodo.

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/


Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Kako v skupno zgodbo:

• Srečanja povezujejo, vodijo v zavezništva –

partnerstva

• Izobraževanje / usposabljanje in navdih

• Mreženje, razvoj sodelovanja

• Dobri primeri kažejo dobre prakse

• Zavedanje, da smo dobri in zmoremo - ponos

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/


Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/

http://www.vulkanland.at/de/steirisches-vulkanland/politik-inwertsetzung/


Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Kultura praznovanja

• Socialna 
povezanost



Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Otrokom in družini prijazna regija

• Izobraževanje 
staršev in otrok

• Univerza za
babice in dedke

• Zabavne počitnice  
za otroke - kampi



Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Zdrav Vulkanland

• Sodelovanje          
vseh
akterjev

• Skupna vizija
• Zdrav način 

življenja



Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO



Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Kultura življenja

• Aktivne 
kulturne 
skupine

• Zaveza - čast



Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Muzeji in zbirke



Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO



Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Karta za tla – prst (27 podpisnikov)



Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Karta za gozd



Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Raba naravnih virov



Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Bio – ekološko v Vulkanlandu



Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Pšenica iz Vulkanlanda



Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Živi vrtovi 



Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Rokodelske delavnice



Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Samozaveza



Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

http://www.thecheeseartist.at/

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

http://www.thecheeseartist.at/


Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Mreže - Vulkanlandschwein



Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Nagrada za inovativnost



Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Kultura mojstrov

• 186 podeljenih licenc 
• 612 ponudnikov
• www.meisterkultur.at



Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Sirarna 



Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Kisarna in žganjarna 

http://reservierung.kulinarisches-vulkanland.at/content/vulkanland-online-reservierung/goelles.html
http://reservierung.kulinarisches-vulkanland.at/content/vulkanland-online-reservierung/goelles.html
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

• Poti po vulkanih v vseh 33 občinah 
• Krajinska podoba – geomantija
• Rokodelske delavnice 
• Vinogradniki in sadjarji 
• Kultura
• Gastronomija in nastanitve

Po sledeh vulkanov 
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Povezane teme in sinergija 
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Vinogradniki iz Vulkanlanda
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Sadjarji iz Vulkanlanda



Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

http://www.knaus.at/

Mizarji iz Vulkanlanda

http://www.knaus.at/


Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Veriga bio ponudnikov in 
njihovih mrež:
• bio pomeni višja kakovost 

in cena
• predelava - dodana 

vrednost
• ozaveščanje in 

usposabljanje lastnih 
odjemalcev z zgodbo

• povezovanje pri pridelavi, 
predelavi, promociji in 
prodaji

Bio pridelava in predelava iz Vulkanlanda



Our sub-brands
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Biokmetija, črno jagodičevje, vrtnice, več kot 50 izdelkov
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Biokmetija, nastanitev, trgovinica z lokalnimi izdelki, piškoti



52
2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

Bio kmetija Unger: 
• hladno stisnjena olja iz bučnih in sončničnih semen ter lanu, 
• jogurti iz soje
• Izdelki iz žit (pira, rž, pšenica, ječmen, oves, lan, koruza, konoplja, ajda, soja)
• sončnična semena in fižol
• prašiči na prostem 
• kuharski tečaji ipd.
• prodaja doma in na Bio tržnici

Biokmetija, pridelava poljščin, mlin za moko in olja, delavnice
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

http://www.bioamplatz.at/website/

Biokmetija, pridelava in predelava zelenjave in medu, delavnice

http://www.bioamplatz.at/website/de-kalender-26.html
http://www.bioamplatz.at/website/de-kalender-26.html
http://www.bioamplatz.at/website/de-home-1.html
http://www.bioamplatz.at/website/de-home-1.html
http://www.bioamplatz.at/website/
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2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

http://bauernstadl.at

Trgovina z lokalno ponudbo, vinoteka, gostilnica, degustacije …

http://bauernstadl.at/


https://www.naturparke.at/vnoe/

55
2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec 53

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=v3ihwRinutq9xM&tbnid=0aktVeQUzIjVYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.naturparke.at/&ei=_4MHUYOrGc7AtAa6xoGoBQ&bvm=bv.41524429,d.Yms&psig=AFQjCNGVRCkvYdf_Xxqz6y-rzJwqASeDqQ&ust=1359533439927553
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=v3ihwRinutq9xM&tbnid=0aktVeQUzIjVYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.naturparke.at/&ei=_4MHUYOrGc7AtAa6xoGoBQ&bvm=bv.41524429,d.Yms&psig=AFQjCNGVRCkvYdf_Xxqz6y-rzJwqASeDqQ&ust=1359533439927553
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=g4GjpnvOV8ENKM&tbnid=QCtt0Mc1tyJc7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://de.wikipedia.org/wiki/Naturpark&ei=VoQHUbXED4XHswbMiICwDg&bvm=bv.41524429,d.Yms&psig=AFQjCNGV5heMaBwwyfZNSJGnM18P6KuvPQ&ust=1359533526428348
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=g4GjpnvOV8ENKM&tbnid=QCtt0Mc1tyJc7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://de.wikipedia.org/wiki/Naturpark&ei=VoQHUbXED4XHswbMiICwDg&bvm=bv.41524429,d.Yms&psig=AFQjCNGV5heMaBwwyfZNSJGnM18P6KuvPQ&ust=1359533526428348
http://www.naturparke.at/de/VNOe/50_Jahre_Oesterreichische_Naturparke_
http://www.naturparke.at/de/VNOe/50_Jahre_Oesterreichische_Naturparke_
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MXUlVKicYTrchM&tbnid=drRobJ692iBbRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.muerzeroberland.at/spezialitaet.html&ei=5IQHUcuDNdHMswaW-YGgAg&bvm=bv.41524429,d.Yms&psig=AFQjCNE139Rbykkxq-TQQ6OnfoMTOL5WTQ&ust=1359533669691087
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MXUlVKicYTrchM&tbnid=drRobJ692iBbRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.muerzeroberland.at/spezialitaet.html&ei=5IQHUcuDNdHMswaW-YGgAg&bvm=bv.41524429,d.Yms&psig=AFQjCNE139Rbykkxq-TQQ6OnfoMTOL5WTQ&ust=1359533669691087


562. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=v3ihwRinutq9xM&tbnid=0aktVeQUzIjVYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.naturparke.at/&ei=_4MHUYOrGc7AtAa6xoGoBQ&bvm=bv.41524429,d.Yms&psig=AFQjCNGVRCkvYdf_Xxqz6y-rzJwqASeDqQ&ust=1359533439927553
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=v3ihwRinutq9xM&tbnid=0aktVeQUzIjVYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.naturparke.at/&ei=_4MHUYOrGc7AtAa6xoGoBQ&bvm=bv.41524429,d.Yms&psig=AFQjCNGVRCkvYdf_Xxqz6y-rzJwqASeDqQ&ust=1359533439927553


Specialitete iz NP izpolnjujejo dva bistvena pogoja: 
• pridelane oz. predelane so v NP.
• prispevajo k ohranjanju kulturne krajine NP. 

Dodatna pogoja, ki ju morajo izpolnjevati specialitete iz NP:
• Specialitete iz NP so odlične kakovosti. Njihovi proizvajalci 

so udeleženci katerega od programov Gütesiegel ali člani Bio
združenja. 

• Proizvajalci specialitet iz NP se zavedajo pomena ciljev in 
nalog NP in se identificirajo z njimi.

http://www.naturparke.at/de/Naturpark_Spezialitaeten

2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec 55

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

http://www.naturparke.at/de/Naturpark_Spezialitaeten
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=v3ihwRinutq9xM&tbnid=0aktVeQUzIjVYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.naturparke.at/&ei=_4MHUYOrGc7AtAa6xoGoBQ&bvm=bv.41524429,d.Yms&psig=AFQjCNGVRCkvYdf_Xxqz6y-rzJwqASeDqQ&ust=1359533439927553
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=v3ihwRinutq9xM&tbnid=0aktVeQUzIjVYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.naturparke.at/&ei=_4MHUYOrGc7AtAa6xoGoBQ&bvm=bv.41524429,d.Yms&psig=AFQjCNGVRCkvYdf_Xxqz6y-rzJwqASeDqQ&ust=1359533439927553


2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec 56

Prispevek k varstvu krajine in narave:

• visokodebelni sadovnjaki in izdelki iz sadja
• paša govedi, ovc, koz
• čebelarstvo
• pridelki/izdelki iz majhnih družinskih kmetij z raznoliko rabo zemljišč
• nabiranje in gojenje divjih zelišč in gozdnih sadežev ter proizvodnja 

marmelad, sirupov, čajnih mešanic, zelišča, sol itd.
• gojenje tradicionalnih rastlin kot so konoplja, lan, buče
• ohranjanje starih pasem domačih živali (npr. ovc, svinj) 
• ribogojstvo domorodnih vrst rib v ribnikih za naravno stanje in prehrano
• ekološko kmetovanje
• kakovostno vinogradništvo
• divjad (za lov in ohranjanje vrst) 
• obrt in rokodelstvo iz domačih materialov npr. volne, lesa 

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=v3ihwRinutq9xM&tbnid=0aktVeQUzIjVYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.naturparke.at/&ei=_4MHUYOrGc7AtAa6xoGoBQ&bvm=bv.41524429,d.Yms&psig=AFQjCNGVRCkvYdf_Xxqz6y-rzJwqASeDqQ&ust=1359533439927553
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=v3ihwRinutq9xM&tbnid=0aktVeQUzIjVYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.naturparke.at/&ei=_4MHUYOrGc7AtAa6xoGoBQ&bvm=bv.41524429,d.Yms&psig=AFQjCNGVRCkvYdf_Xxqz6y-rzJwqASeDqQ&ust=1359533439927553


Sokovi in čaji
Vina in žganja
Med, marmelade in ostale sladkosti
Suhomesnati izdelki 
Siri 
Olja in začimbe
Darilni paketi

572. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=v3ihwRinutq9xM&tbnid=0aktVeQUzIjVYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.naturparke.at/&ei=_4MHUYOrGc7AtAa6xoGoBQ&bvm=bv.41524429,d.Yms&psig=AFQjCNGVRCkvYdf_Xxqz6y-rzJwqASeDqQ&ust=1359533439927553
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=v3ihwRinutq9xM&tbnid=0aktVeQUzIjVYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.naturparke.at/&ei=_4MHUYOrGc7AtAa6xoGoBQ&bvm=bv.41524429,d.Yms&psig=AFQjCNGVRCkvYdf_Xxqz6y-rzJwqASeDqQ&ust=1359533439927553


Ilona Stermecki, TA Pohorje turizem

572. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO

http://www.destinacija-rogla.si/destinacija

http://www.destinacija-rogla.si/destinacija


JERUZALEM – SLOVENIJA

Pristna doživetja med goricami
61

2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec



Destinacije Jeruzalem leta 2025

62

VIZIJA: Destinacija Jeruzalem bo leta 2025

Celovito povezana vinska zelena butična podeželska destinacija                      
med Dravo in Muro, 

polna privlačnih zgodb za vse generacije hedonistov, ki cenijo mir, 
poglede na vinorodno krajino ob zvokih klopotca, aktivnostih v naravi, 

šegah, navadah in prleškem narečju gostoljubnih domačinov,      
ob okušanju odličnih vin, prleške kulinarike in bučnega olja,                     

preizkušanju v rokodelskih spretnostih,                                          
razvajanju v termah, z api terapijo in ob tretmajih za nego telesa in duha,                                                                                                              

z lokalno dodano vrednostjo.

2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

SLOGAN: Destinacija Jeruzalem Slovenija - Pristna doživetja med goricami  
- Authentic experiences among wine hills

- Authentische Erlebnisse zwischen Weinhügeln



Prioritete razvoja in trženja turizma v DJS

63

• CTDJS
s ponudniki in 

posredniki

• CTDJS s 
s ponudniki                           
in posredniki

• PS DJS                             
z mrežo                    

povezanih 
deležnikov

• CRRDJS in CKDJS                
s partnerji ter 
izobraževalnimi /                                            
raziskovalnimi 
institucijami 

P4
Podporno okolje 
za kakovostna in 

konkurenčna 
doživetja v DJS

(DSK, DSRR)              

P1 
Mreženje –
partnerstvo                         

za prepoznavnost 
DJS (PS)

P2
Razvoj in trženje 
programov DJS

(DSRP)

P3 
Promocija in trženje 

ponudbe DJS
(DST)

MODEL RAZVOJA TURIZMA IN KAKOVOSTI ŽIVLJENJA V DJS

2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec



Vizija prihodnosti destinacije Jeruzalem 
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• C1: Zavarovana narava, kulturna krajina in kulturna dediščina privlačna za nišna
doživetja - interpretacija narave in KD v privlačni krajini

• C2: Čisto, zdravo in prijetno bivalno okolje – kakovostne ekosistemske storitve, 
sonaravna kmetijska pridelava in predelava, mehka mobilnost in energetska 
učinkovitost, sonaravna gradnja - visoka kvaliteta bivanja in zadovoljni občani, 
podjetniki in gosti  

• C3: Kakovostna, trajnostna in inovativna infra- in superstruktura (za aktivnosti v 
naravi, bivalnih prostorih, objektih KD, gostinskih obratih, vinskih kleteh, 
rokodelskih delavnicah…) - privlačna za bivanje, delo in obisk

• C4: Celovito povezano območje z učinkovito DMMO Jeruzalem Slovenija
• C5: Usposobljeni ponudniki, vodniki in informatorji za kakovostna doživetja 

narave, kulturne dediščine, vina in kulinarike, rokodelskih/ čebelarskih/ velneških
idr. zgodb za prepoznane ciljne skupine po primernih tržnih cenah

• C6: Vzpostavljene lokalne dobaviteljske verige in mreža lokalnih prodajnih mest s 
KBZ Jeruzalem Slovenija

• C7: Večja polna zaposlenost kadra, dvig standarda deležnikov, priseljevanje 
mladih družin, rast investicij
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• C1 Prepoznana Destinacija Jeruzalem po unikatnih doživetjih z destinacijsko
znamko v lokalnem, regionalnem, nacionalnem in internacionalnem okolju

• C2 Prepoznana ponudba visokokakovostnih produktov certificiranih s KBZ 
Jeruzalem Slovenija 

• C3 Odlično usposobljeni tržniki destinacije in produktov s KBZ JS
• C4 Inovativen splet digitalnih, tiskanih idr. orodij za trženje
• C5 Vzpostavljen sistem raziskav in razvoja za oblikovanje odličnih doživetij po 

meri prepoznanih ciljnih skupin
• C6 Kakovosten in tržno privlačen splet doživetij DJS za prepoznane ciljne 

skupine
• C7 Odličen interni marketing in usposobljeni ponudniki za uporabo 

ugotovitev raziskav ter sodelovanje v verigah in mrežah
• C8 Lokalni vodniki in ponudniki so ambasadorji DJS
• C9 Znane osebnosti so ambasadorji DJS
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• vsaj 5 zaposlenih v DMMO JS z izpostavami (TIC, TIP) v vsaj 4 občinah 
• vsaj 3 verige po 5 deležnikov atraktivnih doživetij DJS
• vsaj 12 članov projekta Ponudnik odprtih vrat DJS
• vsaj 4 kakovostne prireditvi na regionalnem nivoju (npr. spomladanski 

in jesenski Vikend odprtih vrat DJS, Martinovanje)
• vsaj 20 ponudnikov povezanih v KBZ JS 
• vsaj 5 ponudnikov se oskrbuje z lokalno oskrbno verigo KBZ JS   
• vsaj 10 novih ponudnikov nastanitvenih kapacitet različne vrste in 

kakovosti – vsaj 100 novih postelj
• vsaj 3 dni (2 nočitvi) bivanja gostov v DJS - iz izletniške v počitniško DJS 
• vsaj 30 % rast potrošnje gostov 
• vsaj 30 % zasedenost nastanitvenih kapacitet skozi vse leto z zgodbami 

letnih časov v vinogradu



67

DMMO JERUZALEM SLOVENIJA 
(celovito partnerstvo za načrtovanje, organiziranje, vodenje, upravljanje, monitoring in evalvacijo ponudbe 

DESTINACIJE JERUZALEM SLOVENIJA – PS DJS)

CK DJS
DSK DJS

. Načrtovanje in upravljanje celovite kakovosti.

. Razvoj in upravljanje:
destinacijske znamke (DZ),
kolektivne blagovne znamke (KBZ),
destinacijskih storitev, prireditev, dogodkov, 
ITP in  verig zanje,
dobaviteljskih oskrbnih verig za ponudnike,
verige prodajnih mest,
verig kupcev - javne ustanove in gostinski 
obrati.

. Nagrajevanje in vzdrževanje kakovosti 
ponudbe s KBZ.

. Nadgradnja kakovosti ponudbe storitev javnih 
služb in spodbujanje aktivnosti zasebnih 
ponudnikov za zagotavljanje celovitih 
personaliziranih zgodb. 

. Razvoj kadrov na vseh področjih.  

. Monitoring in evalvacija.

CT DJS
DST in DSRP DJS

. Strateško in operativno trženje DJS.

. Komuniciranje s CKP DJS preko DZ in 
KBZ s klasičnimi in digitalnimi orodji 
komuniciranja.

. Trženje destinacijskih storitev, 
prireditev, dogodkov, ITP in verig 
zanje.

. TIC/ITA/IT - celostno in usklajeno 
informiranje, rezervacije in prodaja z 
digitalnimi komunikacijskimi orodji.

. In-site informiranje in ozaveščanje 
obiskovalcev skozi interpretacijo 
narave in KD.

. Vodenje registrov vodnikov, 
interpretatorjev narave in KD, etno-
animatorjev, kustosev, izvajalcev   
delavnic in degustacij.

CRR DJS
DSRR DJS

. Načrtovanje in izvajanje 
strateških projektov razvoja in 
trženja DJS.

. Digitalna platform kot podpora  
RR, trženju, internemu in 
eksternemu komuniciranju, 
bazam podatkov za 
odločanje v podjetništvu.

. Inkubator za spodbujanje 
podjetnih idej v turizmu.

. Gradnja zelene, dostopne 
destinacije.

. Upravljanje turistične 
infrastrukture in objektov 
interpretacije narave in 
KD. 

Model razvoja in trženja turizma v DJS 2019-2025
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Ukrepi na področju razvoja DJS:
UR1 - Vzpostavitev DMMO JS z DZ JS in KBZ JS ter 
mrežo TIC-ev in IT ter profesionalno skupino 
zaposlenih
UR2 - Nadgradnja sistema klasičnega in digitalnega 
trženja DJS z DZ in KBZ – spletna stran in socialna 
omrežja
UR3 - Nadgradnja sistema destinacijskih
turističnih programov in vodniške službe 
UR4 - Usposobljeni zaposleni na kmetijah, pri 
rokodelcih, v gostinstvu in turizmu 
UR5 - Spodbujena lokalna oskrba in gradnja sistema BZ 
in DZ– učinkovito povezani turistični idr. ponudniki v 
DJS
UR6 - Kakovostna in raznolika gostinska idr. 
dejavnost – investicije v prehrambne, nočitvene, 
vinogradniške, sadjarske, rokodelske .. objekte in 
okoljsko vzgojo
UR7 - Nadgrajena rekreacijska, izkustvena, 
kulturna in splošna infrastrukture

Ukrepi na področju trženja 
DJS:

UT1 - Vzpostavljen sistem strateškega in 
operativnega trženja – celostno komuniciranje z 
DZ Jeruzalem Slovenija in KBZ Jeruzalem 
Slovenija
UT2 - Trženje in prodaja ponudbe s KBZ interno 
in eksterno
UT3 - Trženje in prodaja programov 
vzpostavljene doživljajske infrastrukture v 
naravnem in kulturnem okolju
UT4 - Trženi programi nadgrajenih 
gastronomskih in rokodelskih zgodb – dnevi 
odprtih vrat
UT5 - Tržene prireditve na občinskem in 
destinacijskem nivoju
UT6 - Vzpostavljena in tržena ponudba 
drugih doživetij za domačine in obiskovalce
UT7 - Celovito tržena turistična 
infrastruktura

Ukrepi razvoja in trženja turizma v DJS 2019-2025

2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec
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Ukrepi razvoja in trženja turizma v DJS 2019-202

PS DJS
UR1 – Vzpostavitev DMMO JS z DZ JS in KBZ JS ter mrežo TIC-ev in IT ter profesionalno skupino zaposlenih

Aktivnosti Naloge Prvo leto izvajanja Drugo leto izvajanja Rezultat
UR1-A1 
Vzpostavitev 
DMMO 
Jeruzalem 
Slovenija

Vzpostavitev izvršne 
funkcije destinacijskega
managementa za 
doseganje sinergij in večjih 
učinkov na področju 
razvoja in trženja turizma v 
DJS skozi vzpostavitev treh 
centrov z več partnerskimi 
delovnimi skupinami ter 
mrežami akterjev ter mrežo 
TIC-ev z  vodjo DMMO DJS.

Vodja DMMO DJS
Svzpostavi delovanje 
treh centrov s 
partnerskimi DS – DS 
za trženje, DS za 
kakovost in DS za 
raziskave in razvoj ter
mreže TIC-ev in IT 
(javno-zasebno 
partnerstvo?)

Strošek dela 
vodje
? EUR

(plača po 
plačnem razredu)

Stroški dela 
zaposlenih 

Nadgradnja treh 
centrov s partnerskimi 
DS
Nadgradnja 
poslovanja Mreže TIC-
ev (javno-zasebno 
partnerstvo?)

Strošek dela 
vodje

(plača po 
plačnem 
razredu);

Stroški dela 
zaposlenih 

Voden 
DMMO JS s 3 
centri – CT, 

CK, CRR
In mrežo TIC-
ev ter IT pri 
ponudnikih.

UR1-A2
Mreženje in 
vzpostavitev 
partnerskega 
Dogovora o 
poslovnem 
sodelovanju v 
DJS

Mreženje z namenom 
skupne promocije, trženja 
in prodaje ponudbe DJS ter 
partnerstva s posameznimi 
akterji izven DJS za 
izvajanje strateških 
razvojnih in trženjskih 
aktivnosti.
Zagotoviti sredstva za 
strateški in operativni 
razvoj in trženje skozi 
dolgoročna partnerstva 
deležnikov DJS.

Vzpostavitev mreže 
ponudnikov za 
partnersko doseganje 
sinergičnih učinkov 
javno-zasebnega 
poslovanja DJS –
Mreženje po vertikali 
za udejanjanje 
strateških razvojnih in 
trženjskih ciljev  ter 
Dogovor o poslovnem 
sodelovanju (DPS) v 
DJS.

Stroški dela 
zaposlenih; 
Sredstva iz 

dolgoročnega 
partnerstva za 

strateško in 
operativno 
delovanje

(javno-zasebna 
sredstva različnih 

virov).

Vzdrževanje in 
nadgradnja  strateške 
mreže deležnikov ter 
ponudnikov za 
partnersko doseganje 
sinergičnih učinkov 
javno-zasebnega 
poslovanja DJS –
Dogovor o poslovnem 
sodelovanju.

Stroški dela 
zaposlenih; 
Sredstva iz 

dolgoročnega 
partnerstva za 

strateško in 
operativno 
delovanje

(javno-zasebna 
sredstva različnih 

virov).

Vsaj 10 
partnerjev 
Dogovora o 
poslovnem 

sodelovanju v 
DJS do 2020.

2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec
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Ukrepi razvoja in trženja turizma v DJS 2019-202

2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

DSRR DJS
UR7 – Nadgrajena rekreacijska, izkustvena, kulturna in splošna infrastruktura (DSRR DJS)

Aktivnosti Naloge Prvo leto izvajanja Drugo leto izvajanja Rezultat
UR7-A7: 
Vzpostavitev KP SoD
z NU ter primerno 
kadrovsko zasedbo 
in finančnim 
okvirjem

Postopek za 
vzpostavitev KP Središče 

ob Dravi teče že nekaj 
časa.

Iz različnih virov se 
pokrivajo aktivnosti za 

vzpostavitev Centra 
narave v Središču ob 
Dravi kot osnove za 

vzpostavitev KP z 
upravljavcem.

Vzpostavitev Centra narave, 
Interpretacijske točke v 
naravi, Motorik parka in 

urejenih poti z 
interpretativnimi tablami za 

ozaveščanje in 
izobraževanje različnih 

ciljnih skupin obiskovalcev.

Razpisi in 
proračunska 

sredstva.

Razpisi in 
proračunska 

sredstva.

Vzpostavljen 
KP SoD z 

upravljavcem

UR7-A8
Javni prevoz turistov 
v navezi z Odprtimi 
vrati ponudnikov 
DJS

Povezovanje 
ponudnikov za goste iz 
term z hop on – hop off 

avtobus čez vikend in 
določene dneve v 

tednu.

Najeti avtobus in ga polepiti 
s podobami DJS. Vzpostaviti 

javni vozni red.
Proračunska in 

druga 
namenska 
sredstva.

Vzpostavljen 
javni prevoz –
Odprta vrata 

DJS
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Ukrepi razvoja in trženja turizma v DJS 2019-202
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DSK in DST DJS
UT3 – Trženje in prodaja programov vzpostavljene doživljajske infrastrukture v naravnem in kulturnem 

okolju (DSK, DST DJS)
Aktivnosti Naloge Prvo leto Drugo leto Rezultat
UT3-A1 Projekt 
s kolesom po 
DJS

Nadgrajene in povezane kolesarske poti, 
projektna dokumentacija, označitev, 

mobilna aplikacija, izposoja koles, 
storitve prevoza, novi produkti,….

Predvidena 
prijava na

Razpis za ITP?

Sredstva odvisna od 
zbranih sredstev iz 

različnih virov.

Vzpostavljen 
sistem kolesarskih 
poti - odvisno od 

razpisov.

UT3-A2 
Center za 
interpretacijo 
narave in 
kulturne 
dediščine kot 
CŠOD v DJS

Povezati vse točke (za)varovane idr. 
atraktivne narave in KD.

Vzpostaviti načrt vsebin in organizacije 
delovanja centra, ki ima izhodišča v NR 

Ormoške lagune, KP Jeruzalem, KP 
Središče ob Dravi, Savskem ribniku … ter 

gradovih na območju DJS.
Izobraževanje vodnikov interpretatorjev 

narave in kulturne dediščine.
Upravljanje centra (kader), nakup 

potrebne opreme, načrtovanje 
aktivnosti centra

Vzpostaviti CŠOD v DJS.

Predvidena 
prijava na

razpis za ITP?

Sredstva odvisna od 
zbranih sredstev iz 

različnih virov.

Vzpostavljeni 
programi CŠOD v 
DJS - odvisno od 

razpisov.

UT3-A3
Reka Drava -
učilnica naravi

KP Središče ob Dravi – načrtovani in 
izvajani projekti.

Prijave na 
razpise za 

ITP?

Sredstva odvisna od 
zbranih sredstev iz 

različnih virov.

Vzpostavljeni 
programi KP SoD -

odvisno od razpisa.
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Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Cilji:
Krajinski park Središče ob Dravi - Center narave Krajinskega parka Središče ob Dravi

Mreža partnerjev Krajinskega parka Središče ob Dravi
Verige specializiranih ponudnikov krajinskega parka Središče ob Dravi  po panogah

Razviti in trženi integralni turistični produkti za izbrane ciljne skupine turistov KP SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini 
Središče ob Dravi (SoD), 1 delavnica, 5. 1. 2019
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Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Primeri prakse (za)varovanih območij                                                   
z razvito naravoslovno in turistično ponudbo
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD
Priložnosti, prepoznane z deležniki 5. 1. 2019

KP z ohranjeno in varovano naravo (Natura 2000) – reko Dravo, raznovrstno biodiverziteto s karizmatičnimi živalskimi vrstami, 
zdravim in čistim okoljem  ter mozaično kulturno krajino, ki omogoča pridelavo zdrave ekološko pridelane hrane in osnovo za 
turizem v naravovarstvenem območju z informacijsko točko in spletno stranjo ter privlačno infrastrukturo (urediti ceste in poti ob 
Dravi, učne poti, table, piknik prostore, energetske točke, kolesarske poti, ki so povezane z večjimi kraji) in ponudbo opazovanja 
živali in bivanja v naravi po meri različnih ciljnih skupin obiskovalcev – zeleni, ekološki, izobraževalni, ruralni turizem.
Bogata kulturna dediščina – predmeti od prazgodovine pa vse do današnji dni ter bogata etnološka dediščina so temelj za 
kulturni, doživljajski in izobraževalni turizem.
Koordinirano povezani, informirani in sodelujoči ponudniki v mreži – konzorciju partnerjev KP – KBZ KP ter širše v mreži 
ponudnikov Dnevi odprtih vrat destinacije Jeruzalem Slovenija – KBZ DJS ter aktiven pristop k projektom narave, in oblikovanju 
ter trženju skupne zgodbe – uvrstitev na turistični zemljevid – naravoslovni, izobraževalni, ruralni, čezmejni turizem.
Povezovani ponudniki, registrirane dopolnilne dejavnosti, odlična komunikacija med njimi in skupne predstavitve članov mreže 
partnerjev KP SoD – lažje zagotavljanje kritične mase kakovostnih pridelkov, izdelkov in storitev, vzpostavljena dobaviteljska 
veriga za lokalno tržnico in trgovinice, oskrbo gostinskih obratov (sezonska in zdrava hrana), košaro dobrot (za zajtrk, piknik); 
višja cena ponudbe za izbrane ciljne skupine (KBZ KP), lažja promocija in prodaja – ekološki in ruralni turizem.
Urediti infrastrukturo kot dopolnilno ponudbo KP SoD - nastanitvene kapacitete (razpršene kapacitete – urediti prazne stavbe, 
turistične kmetije, kamp, postajališče za avtodome, app, mladinski hotel…), košarica dobrot KP (zajtrkovalna in piknik), lokalna 
tržnica in trgovinice lokalnih izdelkov pri ponudnikih (lastni in od drugih ponudnikov) ter vzpostaviti privlačno – vau doživljajsko 
ponudbo povezanih ponudnikov za zeleni turizem (vodena doživetja - storytelling, delavnice (kulinarične, zeliščarske, 
naravoslovne…), pokušnje, jahanje, izobraževanje na kmetiji za otroke in odrasle) – družinski turizem, izobraževalni turizem.
Spodbujati društveno dejavnost - konjeniški, lovni, ribiški turizem, čebelarski - apiturizem in tradicionalne prireditve (več 
odmevnih dogodkov) – izletniški in stacionarni turizem.
Povezovanje s ponudniki na bližnjem Jeruzalemu in v Panonskih termah – pritegniti goste, izletnike in ponujati doživetja celotne
destinacije Jeruzalem Slovenija. 
Vzpostaviti učne kmetije in podjetja kot osnovo za izobraževalni turizem. 
Prenos kmetij na mlade prevzemnike in volontersko delo za pritegnitev mladih k inovativnemu in podjetnemu razmišljanju.
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Kakšna naj bo destinacija Središče ob Dravi leta 2030?

Kakšne turiste si želimo?
Kakšna doživetja želimo ponuditi našim gostom?

Kaj potrebujemo za to?
Kdo so ključni akterji?

Kako lahko aktivnosti financiramo?
Kaj lahko jaz storim, da bomo bližje viziji?
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Kakšne turiste si želimo?
Ozaveščene / neozaveščene o pomenu narave in kulturne dediščine?

• Ekoturiste, naravoslovne turiste
• Manjše skupine, ki si želijo doživeti območje in poizkusiti lokalno kulinariko
• Turiste, ki cenijo ohranjeno naravo, se odločajo za izobraževalne programe in rekreacijo v lepo 

ohranjenem okolju in se kulturno vedejo, so radovedni raziskovalci
• Iskalce narave, miru, doživetij, zgodbe – slow turizem
• Iskalce miru v objemu ohranjene narave, lokalne kulinarike, učnih poti, tradicionalnih obrti in 

spretnosti (košare in mreže za ribolov), nastanitvenih kapacitet z lokalno zgodbo
• Turiste, ki so za odlično ponudbo pripravljeni plačati več - zapravljive, ki spoštujejo doživetja 

narave, kulturne dediščine, tradicionalne prireditve, specifično lokalno kulinariko
• Ozaveščene turiste o pomenu ohranjanja narave in kulturne dediščine ter lokalno pridelane 

ekološke hrane
• Večje skupine izletnikov za prireditve
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Kakšne turiste si želimo?
Pare, družine, manjše / večje skupine?

• Mlade družine željne doživetij podeželja in ohranjene narave ter pristne sezonske kulinarike
• Pare in družine, ki si želijo pobega iz urbanega okolja, stran od stresa v mirno in ohranjeno 

okolje z bogato dediščino
• Šolske skupine vseh generacij in nivojev izobraževanja, ki jih zanima narava, kulturna 

dediščina, lokalna kulinarika in izobraževanje na področjih trajnostnega turizma
• Manjše skupine zainteresiranih umirjenih turistov, ki želijo odklop v naravi in edukativni 

turizem in pričakujejo oblikovane programe doživetij po meri
• Študijske skupine, ki prihajajo zaradi določene tematike, ki jo je potrebno odlično oblikovati
• Manjše skupine, ki jih zanima rekreacija v lepo ohranjeni naravi
• Avtobusne skupine, ki jih zanima naravoslovni turizem in predelava buč v olja …
• Gurmani, ki želijo preizkusiti lokalno sezonsko kulinariko in s polnimi prtljažniki zdrave hrane 

napolniti svojo shrambo 
• Rekreativci – pari, družine, manjše skupine
• Otroci in mladina na taborih, tudi družine z otroki 
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Kakšna turistična doživetja želimo ponuditi našim gostom?
Narava, kulturna dediščina, običaji, prireditve, kulinarika…

• Mir v objemu ohranjene narave, lokalno sezonsko kulinariko, učne poti, košare in mreže za ribolov, 
nastanitvene kapacitete z lokalno zgodbo, jahanje in druge urejene aktivnosti na (vožnja po reki s kajaki, 
kanuji, čolni), ob (učne poti, interpretativna in tematska vodenja, energijske točke, pohodništvo, 
jahanje, vožnja s kočijo, lov, počitek in sproščanje) in v (kopanje, ribolov) reki Dravi – conacija in režimi.

• Kulturna dediščina (arheološka dediščina, cerkve) in obujanje starih običajev in spretnosti.
• Tradicionalne prireditve, ki pritegnejo letos in naslednja leta različne ciljne skupine.
• Lokalni, kakovostni (in v primerni količini skozi vse leto), zdravi pridelki in prehranski izdelki in pokušnje 

le-teh.
• Inovativna sezonska kulinarika, pikniki v  naravi, malice za pohodnike ipd..
• Lokalne zgodbe in predstavitev izdelkov s tradicijo, čebelarstvo in apiturizem.
• Izobraževanja na področjih kmetijstva, konjeništva, naravnih danosti, zgodovine, ohranjanja starih 

običajev (žetev, ribolov, izpiranje zlata idr.), nabiralništva (gobe, zelišča).
• Aktivno športno rekreacijsko preživljanje počitnic. 
• Ogled kmetije (reja živali, sadjarstvo, ekološka pridelava in predelava) in delo na kmetiji (grabljanje, 

hranjenje živali…).
• Doživetja narave, kjer so močno vpeti v aktivnosti – sodelujejo in gradijo svojo osebnost in izkušnje.
• Različne oblike mobilnosti po destinaciji - s kolesi, s konjem, s kočijo, peš.
• Nastanitev v lokalno prepoznavnih nastanitvenih kapacitetah (materiali, zgodbe, slike, zajtrkovalna 

košara dobrot…) in velneške storitve na kmetiji
• Popeljati jih v svet buč, bučnega olja in kulinarike iz buč skozi zgodbo od polja do olja.
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Kaj potrebujemo za to?
Kadri, infrastruktura, znanje, veščine…

• Koordinator - znanja in veščine menedžeriranja in komuniciranja v več jezikih z ekipo, ki bo znala povezati ponudnike in 
dejavnosti ter doseči optimalne sinergične učinke.

• Kader na vseh področjih – strokovno usposobljen, z veseljem do dela z ljudmi in naravo in z empatijo do gostov – pozna 
psihologijo gostov in jim zna po meri oblikovati doživetja.

• Odlične vodnike interpretatorje in etno-animatorje, ki se povezujejo s ponudniki, ki so pripravljeni sprejeti goste ob 
dogovorjenem času. 

• Varstveni režim – red obiskovanja varovane narave ter osnovno in turistično ter edukativno infrastrukturo v KP in celotni 
destinaciji SoD.

• Kakovostno infrastrukturo: nastanitvene kapacitete različnih vrst in kakovosti; raznoliko in večjo ponudbo kmetij in 
gostincev (prostore za delavnice, pokušnje, pogostitve); usmerjevalne, izobraževalne, interpretativne table; učne idr. 
tematske poti, kolesarske in jahalne poti; prostor za manežo; prostore za kopanje na Dravi; urejen ribnik, klopce; 
promocijska materiale in filme; obnovljen mlin

• Pripravljene in voljne lokalne prebivalce (gostoljubne, prijazne, odprte, pripravljene sprejeti goste v svoj dom) in 
ponudnike (zelenjava, moka, kruh, sir, meso, mleko) za sodelovanje.

• Finančna sredstva za investicije v celovito ponudbo.
• Vzpostavljene posamezne točke s kakovostno ponudbo, povezano in organizirano ponudbo vseh točk – skupna promocija 

in trženje.
• Vzpostavljene programe – enodnevne in večdnevne – za vodene skupine in samovodene – individualne goste - pare in 

družine.
• Čas – turizem je dejavnost na dolge proge.
• Mlade, ki po študiju ostanejo doma in vidijo priložnosti za preživetje in kakovostno življenje v lokalnem okolju.
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Kdo so ključni akterji?

• Ponudniki: kmetije – turistične, izletniške, učne…, gostinci idr.
• Domačini
• Center narave - KP SoD
• Vodniki interpretatorji narave in kulturne dediščine – koordinatorji predstavljanja lokalne 

ponudbe
• Izvajalci delavnic in pokušenj ter taborov 
• DOPPS
• Občina SoD (infrastruktura, kadri, financiranje aktivnosti)
• TD Središče in druga društva
• Izobraževalne in raziskovalne institucije
• Ljudje, ki živijo in delajo za projekte
• Turisti 
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Kako lahko aktivnosti financiramo?

• Zaposlitev koordinatorja in delovanje Informacijske pisarne iz javnih sredstev oz. sredstev 
razpisov.

• Skupno sofinanciranje projektov – partnerski dogovor (članarina in projekti z namenom) 
skupna promocija in trženje ter drugi projekti iz prijave na razpis EU idr. skladov.

• Občina z raznimi projekti iz javnih sredstev in ponudniki sami.
• Poiščimo investitorje, partnerski dogovori, volanterstvo, investicije ponudnikov. 
• Vsak partner mreže naj prispeva svoj delež iz dejavnosti, ko gre za projektno delo v katero je 

vključen.
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Kakšna naj bo destinacija Središče ob Dravi leta 2030?

• Povezana celota vseh deležnikov in celovite ponudbe
• Prepoznana po ohranjeni naravi in kulturni dediščini, izjemnih ljudeh, zdravi hrani - zeleni, 

ekološki, doživljajski, kulinarični … ponudbi
• Zelena, trajnostno naravnana, prijazna, naravna, ohranjena, ekološka, privlačna
• Čista, lepo urejena, zelena, poučna, domačna, gostoljubna, gostom in domačinom prijazna, 

iskana, povezovalna
• Umirjeno in sproščujoče naravno okolje
• Ponudba starih običajev in spretnosti
• V izobraževanje usmerjene aktivnosti (delavnice, pokušnje, vodeni programi, tabori)
• Destinacija, kjer ljudje živijo za svoj kraj in aktivno sodelujejo v vseh dogodkih
• Urejena infrastruktura, manjše nastanitvene kapacitete pri domačinih
• Dobro vodena in koordinirana s strani odgovorne osebe
• Čim bolj naravno območje, brez večjih posegov
• Športno-rekreativne aktivnosti: lov, ribolov, pohodništvo, kolesarjenje
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Kaj lahko jaz storim, da bomo bližje skupni viziji?
• Aktivno vključevanje v projekte, delavnice, izobraževanja, „prepričevanje“ občanov, pomoč pri prijavah 

na razpise, obveščanje o projektih, pomemba vloga občine.
• Otroke vzgajam v duhu skrbništva narave.
• Predlagam, poslušam, priskrbim prenočitvene kapacitete, investiram, volantiram.
• Pomagam, kjer je potrebno.
• Trdo delo in čim hitrejša ureditev kmetije.
• Sodelujem z različnimi deležniki območja, prenašam znanja in znam poslušat ostale.
• Skrbim za naravo in sodelujem pri projektih.
• Pomoč pri svetovanju, prijavi na razpise, vzpodbujanje ostalih.
• Investicije v razvoj na lasti kmetiji.
• Se povežem s profesionalnim turističnim podjetjem.
• Vzpostavitev dejavnosti.
• Sodelovanje in pomoč pri vzpostavljanju skupne zgodbe.
• Sodelujem, povezujem, se udejstvujem v projektih, pomagam pri marketingu.
• Se povezujem s ponudniki in delam po svojih močeh.
• Promoviram ponudbo preko TD na sejmih, srečanjih, gostovanjih v tujini in v Sloveniji – povabim jih v 

destinacijo in predstavim našo ponudbo .
• Prenova stare domačije na Slovenski 67, preko gostilne Veselko, za prenočitev ali najem hiše.
• Se povezujem z zainteresiranimi, aktivno delam, živim zgodbo destinacije, vabim turiste, 

proizvajam kvalitetne produkte.
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

mag. Dominik Bombek, DOPPS

https://www.centernarave-sredisce.si/
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

KP Središče ob Dravi z zaledjem bo leta 2030
Povezano, prepoznano, zeleno, domačno, poučno in trajnostno naravnano,                                     

ekološko območje z izjemno biodiverziteto, 
kjer lahko vsakdo najde svoj mir, počitek in sprostitev,               

prisluhne naravi, samemu sebi in svojim najbližjim,                                                 
spoznava ohranjene ekosisteme in karizmatične živalske vrste ter       

bogato kulturno dediščino, 
se rekreira v zdravem in čistem okolju ter 

se v druženju s prijaznimi in gostoljubnimi domačini 
preizkuša v tradicionalnih kmečkih opravilih in rokodelskih spretnostih,

uživa v ponudbi lokalnih ekološko pridelanih in certificiranih živil ter                                 
inovativni sezonski lokalni gastronomiji (z bučnim oljem) in                                       

ob tradicionalnih prireditvah, 
ki temeljijo na sobivanju ljudi in živali v, na in ob reki Dravi 

v Destinaciji Jeruzalem Slovenija.
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Cilji mreženja, ki jih želimo doseči:
• Povezana ekološka destinacija Središče ob Dravi z verigo lokalnih 

dobaviteljev
• Vzpostavljen aktiven sistem komuniciranja – med ponudniki, med 

ponudniki in informatorji ter vodniki, med ponudniki in obiskovalci
• Vzpostavljen sistem klasičnega in digitalnega trženja
• Oblikovani in trženi programi za vodena doživetja v naravi in pri 

ponudnikih Odprtih vrat Destinacije Jeruzalem Slovenija
• Usposobljeni vodniki, interpretatorji narave, kulturne dediščine…
• Kakovostna ponudba lokalnih pridelkov, prehranskih in rokodelskih 

izdelkov, jedi in pijač postreženih na gostinski način, prireditev in 
dogodkov, vodenih doživetij in nastanitvenih kapacitet s KBZ Jeruzalem 
Slovenija

• Kakovostna spremljajoča ponudba (trgovinice lokalnih dobrot s KBZ JS, 
urejen javni prevoz po DJS, Odprta vrata ponudnikov DJS…)
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Ukrepi na področju razvoja DJS:
UR1 - Vzpostavitev DMMO JS z DZ JS in KBZ JS ter 
mrežo TIC-ev in IT ter profesionalno skupino 
zaposlenih
UR2 - Nadgradnja sistema klasičnega in digitalnega 
trženja DJS z DZ in KBZ – spletna stran in socialna 
omrežja
UR3 - Nadgradnja sistema destinacijskih
turističnih programov in vodniške službe 
UR4 - Usposobljeni zaposleni na kmetijah, pri 
rokodelcih, v gostinstvu in turizmu 
UR5 - Spodbujena lokalna oskrba in gradnja sistema BZ 
in DZ– učinkovito povezani turistični idr. ponudniki v 
DJS
UR6 - Kakovostna in raznolika gostinska idr. 
dejavnost – investicije v prehrambne, nočitvene, 
vinogradniške, sadjarske, rokodelske .. objekte in 
okoljsko vzgojo
UR7 - Nadgrajena rekreacijska, izkustvena, 
kulturna in splošna infrastrukture

Ukrepi na področju trženja 
DJS:

UT1 - Vzpostavljen sistem strateškega in 
operativnega trženja – celostno komuniciranje z 
DZ Jeruzalem Slovenija in KBZ Jeruzalem 
Slovenija
UT2 - Trženje in prodaja ponudbe s KBZ interno 
in eksterno
UT3 - Trženje in prodaja programov 
vzpostavljene doživljajske infrastrukture v 
naravnem in kulturnem okolju
UT4 - Trženi programi nadgrajenih 
gastronomskih in rokodelskih zgodb – dnevi 
odprtih vrat
UT5 - Tržene prireditve na občinskem in 
destinacijskem nivoju
UT6 - Vzpostavljena in tržena ponudba 
drugih doživetij za domačine in obiskovalce
UT7 - Celovito tržena turistična 
infrastruktura

Ukrepi razvoja in trženja turizma v DJS 2019-2025
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Primeri prakse za Model in Akcijski načrt oblikovanja in trženja 
ponudbe v KP SoD

Cilji:
Krajinski park Drava - Center narave Krajinskega parka Središče ob Dravi

Mreža partnerjev Krajinskega parka Središče ob Dravi
Verige specializiranih ponudnikov Krajinskega parka Središče ob Dravi  po panogah

Razviti in trženi integralni turistični produkti za izbrane ciljne skupine turistov KP SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini 
Središče ob Dravi (SoD), 2 delavnica, 26. 1. 2019

2. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 26. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec 88

1 Primeri prakse za Model 
razvoja in trženja turistične 

ponudbe z mrežo ponudnikov 
– partnerjev KP SoD

2 Razvoj verig za turistične     
produkte KP SoD:

• TP1 Preizkusi se v 
rokodelskih spretnostih

• TP2 Doživetja ob reki Dravi
• TP3 Naravoslovni turizem
• TP4 Edukativni turizem
• TP5 Gastronomska doživetja3 Akcijski načrt razvoja in trženja 

turistične ponudbe z 
mrežo ponudnikov – partnerjev 

KP SoD



Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO
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2 Razvoj verig za turistične produkte KP SoD:
• TP1 Preizkusi se v rokodelskih spretnostih
• TP2 Doživetja ob reki Dravi
• TP3 Naravoslovni turizem
• TP4 Edukativni turizem
• TP5 Gastronomska doživetja

Kdo so potencialni člani verige za TP1 - Preizkusi se v 
rokodelskih spretnostih?
• Čebelarstvo – ČD Središče ob Dravi, Plohl
• Pletenje košar - Jambrovič Otilija; pletenje predpražnikov iz ličja –

Društvo upokojencev, ročnodelska sekcija
• Ribolov s križaki - Ribiška družina Ormož, Dejan ?
• Izpiranje zlata - ?, 
• Priprava bučnega olja – Oljarna Središče, ?
• Peka kruha – Pekarna Prosnik
• Pomoč pri kmečkih opravilih in ličkanje kot običaj – Kmetija?
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Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO
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Kdo so potencialni člani verige za TP2 - Doživetja ob reki Dravi?
• Jahanje, vožnja s kočijo – KD Galoper, KD Središče
• Kolesarjenje – Matjaž Šef, Samo Žerjav
• Pohodništvo – Marko Juršič, Gasilsko društvo, 
• Vodni in obvodni športi - ?? 

2 Razvoj verig za turistične produkte KP SoD:
• TP1 Preizkusi se v rokodelskih spretnostih
• TP2 Doživetja ob reki Dravi
• TP3 Naravoslovni turizem
• TP4 Edukativni turizem
• TP5 Gastronomska doživetja



Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO
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Kdo so potencialni člani verige za TP3 - Naravoslovni turizem?
• Opazovanje in spoznavanje posebnih živalskih vrst  - ptice, hrček, 

vidra, bober – Toni Prosnik, DOPPS 
• Opazovanje in spoznavanje posebnih ekosistemov v KP SoD –

obrežje reke Drave, poplavni gozdovi, travniki, polja, mejice -
DOPPS

• Športni ribolov – RD Ormož, 
• Fotolov - DOPPS, ? 
• Oskrba živali in vodenje po lovnem revirju - LDS

2 Razvoj verig za turistične produkte KP SoD:
• TP1 Preizkusi se v rokodelskih spretnostih
• TP2 Doživetja ob reki Dravi
• TP3 Naravoslovni turizem
• TP4 Edukativni turizem
• TP5 Gastronomska doživetja
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Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO
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Kdo so potencialni člani verige za TP4 - Edukativni turizem?
• (Za)varovana narava – KP in njegove privlačnosti za različne ciljne 

skupine – KD SoD, DOPPS
• Kulturna dediščina (kamena doba, ….) - ?, vodniki
• Kulinarika: SoD – Oljarna, Droga, kmetije (Samo Žerjav - dop. dej. na 

kmetiji – izposoja koles, Pekarna Prosnik (štručke iz koprive), 
Mobilna predelava sadja, Kmečka pivovarna Skoliber ipd.)

• Naravoslovni (KP SoD) in kulturni (običaji) dnevi v povezavi z 
Ormoškimi lagunami - DOPPS.

2 Razvoj verig za turistične produkte KP SoD:
• TP1 Preizkusi se v rokodelskih spretnostih
• TP2 Doživetja ob reki Dravi
• TP3 Naravoslovni turizem
• TP4 Edukativni turizem
• TP5 Gastronomska doživetja



Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse povezovanja in trženja ponudbe v ZO
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Kdo so potencialni člani verige za TP5 - Kulinarična doživetja?
• Lokalna ponudba zdrave in polnovredne hrane: 

bučno idr. olja – Oljarna Središče, ?
čebelji pridelki in izdelki iz medu – ČD Središče ob Dravi 
ekološke borovnice in govedina – Ekološka kmetija Kolarič, 
pivo iz kmečke pivovarne – Domača pivovarna Skoliber
vložnine iz Droge – Ahac ? 
kruh in krušni izdelki – Pekarna Prosnik
drobno pecivo - ?
predelava na kmetiji - ? 

• Gastronomska ponudba: Ta Folk, Slaščičarna pri Rupertu, ORTRADE 
d.o.o. - Kuhinja Carrera

2 Razvoj verig za turistične produkte KP SoD:
• TP1 Preizkusi se v rokodelskih spretnostih
• TP2 Doživetja ob reki Dravi
• TP3 Naravoslovni turizem
• TP4 Edukativni turizem
• TP5 Gastronomska doživetja



Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Oblikujmo ponudbo izbranih TP
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Produkti
Elementi

PTK1 PTK2

Tržni segmenti
Območje/Cona
Privlačnosti/značilnosti
Transport
Namestitev
Hrana in pijača
Zmogljivosti/storitve
Turistična infrastruktura
Ostala infrastruktura
Komunikacije
Kadri, usposobljenost
Sistem kakovosti -
procesiranje
Finančni načrt
Institucionalni elementi



Primeri prakse za Model in Akcijski načrt oblikovanja in trženja 
ponudbe v KP SoD

Cilji:
Krajinski park Drava - Center narave Krajinskega parka Drava

Mreža partnerjev Krajinskega parka Drava
Verige specializiranih ponudnikov krajinskega parka Drava  po panogah

Razviti in trženi integralni turistični produkti za izbrane ciljne skupine turistov KP Drava   

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini 
Središče ob Dravi (SoD), 2 delavnica, 26. 1. 2019
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1 Primeri prakse za Model 
razvoja in trženja turistične 

ponudbe z mrežo ponudnikov 
– partnerjev KP Drava 

2 Razvoj verig za turistične     
produkte KP Drava:

• TP1 Preizkusi se v 
rokodelskih spretnostih

• TP2 Doživetja ob reki Dravi
• TP3 Naravoslovni turizem
• TP4 Edukativni turizem
• TP5 Gastronomska doživetja3 Akcijski načrt razvoja in trženja 

turistične ponudbe z 
mrežo ponudnikov – partnerjev 

KP Drava 
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Akcijski načrt razvoja in  trženja ponudbe z mrežo 
ponudnikov - partnerjev KP SoD

Akcijski načrt za TP1 – Preizkusi se v rokodelskih spretnostih

Cilj:

Ukrep iz AN DJS:

Vsebina aktivnosti:

Nosilec in
partnerji:

Termin izvedbe:

Potrebni kadri:

Potrebna 
infrastruktura:

Sistem kakovosti:

Rezultat
aktivnosti:

Potrebna finančna 
sredstva in viri:
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Akcijski načrt razvoja in  trženja ponudbe z mrežo 
ponudnikov - partnerjev KP SoD

Akcijski načrt za TP2 – Doživetja ob reki Dravi

Cilj:

Ukrep iz AN DJS:

Vsebina aktivnosti:

Nosilec in
partnerji:

Termin izvedbe:

Potrebni kadri:

Potrebna 
infrastruktura:

Sistem kakovosti:

Rezultat
aktivnosti:

Potrebna finančna
sredstva in viri:
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Akcijski načrt razvoja in  trženja ponudbe z mrežo 
ponudnikov - partnerjev KP SoD

Akcijski načrt za TP3 – Naravoslovni turizem

Cilj:

Ukrep iz AN DJS:

Vsebina aktivnosti:

Nosilec in
partnerji:

Termin izvedbe:

Potrebni kadri:

Potrebna 
infrastruktura:

Sistem kakovosti:

Rezultat
aktivnosti:

Potrebna finančna 
sredstva in viri:
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Akcijski načrt razvoja in  trženja ponudbe z mrežo 
ponudnikov - partnerjev KP SoD

Akcijski načrt za TP1 – Edukativni turizem

Cilj:

Ukrep iz AN DJS:

Vsebina aktivnosti:

Nosilec in
partnerji:

Termin izvedbe:

Potrebni kadri:

Potrebna 
infrastruktura:

Sistem kakovosti:

Rezultat
aktivnosti:

Potrebna finančna
sredstva in viri:
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Akcijski načrt razvoja in  trženja ponudbe z mrežo 
ponudnikov - partnerjev KP SoD

Akcijski načrt za TP5 – Gastronomska doživetja

Cilj:

Ukrep iz AN DJS:

Vsebina aktivnosti:

Nosilec in
partnerji:

Termin izvedbe:

Potrebni kadri:

Potrebna 
infrastruktura:

Sistem kakovosti:

Rezultat
aktivnosti:

Potrebna finančna
sredstva in viri:



Svetovanje pri oblikovanju doživetij v nastajajočem KP SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini 
Središče ob Dravi (SoD), 3 srečanje, 31. 1. 2019
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Svetovanje članom verig TP pri izvajanju doživetij 
v Krajinskem parku Središče ob Dravi:

• TP1 Preizkusi se v rokodelskih spretnostih
• TP2 Doživetja ob reki Dravi
• TP3 Naravoslovni turizem
• TP4 Edukativni turizem
• TP5 Gastronomska doživetja

Cilji:
Krajinski park Središče ob Dravi - Center narave Krajinskega parka Središče ob Dravi

Mreža partnerjev Krajinskega parka Središče ob Dravi
Verige specializiranih ponudnikov Krajinskega parka Središče ob Dravi po panogah

Razviti in trženi integralni turistični produkti za izbrane ciljne skupine turistov KP SoD



doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec, ProVITAL d.o.o.
info@provital.si

Središče ob Dravi, 26. januarja 2019

Hvala lepa za Vaše 
konstruktivno sodelovanje!
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doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec 

Središče ob Dravi, 26. januarja 2019, 16.00-19.00

„Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi“ 
Druga delavnica z deležniki občine Središče ob Dravi: 

Model in Akcijski načrt oblikovanja in trženja ponudbe 
v Krajinskem parku Središče ob Dravi

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/

