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30 let RRA Podravje - Maribor 
• Od leta 1993 →Kot najstarejša in največja regionalna agencija v 

Sloveniji s svojimi 30. letnimi izkušnjami predstavljamo najboljši 
servis za različne deležnike na področju regionalnega razvoja.

• 38 zaposlenih 4 sektorji:

• cca. 50 projektov v teku v letu 2023

• Sektor za regionalni razvoj
• Sektor za raziskave razvoj in inovacije
• Sektor za podjetništvo
• Sektor za turizem
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Sektor za turizem
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Dravska kolesarska pot Partnerstvo za Pohorje Destinacija Štajerska
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Dravska kolesarska pot – dravabike.si

Mobilna aplikacija Drava Bike

Nadgradnja spletne strani Drava Bike

Strokovni posvet koroška proga – april 2023

Kolesarski vlak – začetek sezone junij 2023

Kolesarski izleti

Digitalne kampanje, študijske ture, promocijski material, …

Možnost rezervacij namestitev
Širitev ponudnikov Drava Bike
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Dravska kolesarska pot - infrastruktura

10 km novih odsekov ločene nove kolesarske infrastrukture:

Radlje ob Dravi – Podvelka

Ruše - most

Dravska promenada: Stari most – Dvoetažni most

Ureditev nabrežja Lent

Ptuj – Ranca

Terme Ptuj – Ptuj

Pridobivanje zemljišč in EU sredstev
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Partnerstvo za Pohorje – pohorje-slovenija.si

Aktivnosti usmerjene k vzpostavitvi:

regijskega parka Pohorje
kolektivne blagovne znamke s Pohorja
spletne trgovine
rezervacijskega sistema
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Partnerstvo za Pohorje

Produktno komuniciranje (kolesarjenje, 

pohodništvo, kulinarika, dogodki, izleti, … )

Oblikovano edinstveno doživetje

Ambasadorji Pohorja

Označene kolesarske povezave iz Pohorja v dolino

Označitev kolesarske povezave čez Kozjak

Skupna kolesarska karta za Bike parke

Skupna smučarska karta Pohorje 

Poenoteni zemljevidi smučarskih centrov

Širitev ponudnikov v sklopu poslovnega modela Pohorje
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Destinacija Štajerska

Akcijski načrt

Temelji blagovne znamke in celostna grafična podoba Štajerske

Nov spletni portal za Destinacijo Štajerska 

Nov promocijski material

Digitalne kampanje

Študijske ture

Povezovanje obstoječe ponudbe in produktov

v Podravju ter razvoj novih skupnih

povezovalnih produktov
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Kolesarske povezave
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Enoten sistem izposoje koles
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