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I SPLOŠNI DEL
1 PRAVNE PODLAGE ZA USTANOVITEV IN DELOVANJE
Javni zavod za turizem Maribor je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Maribor (MUV
22/2020) z dne 7. 9. 2020 ustanovila Mestna občina Maribor na 15. redni seji Mestnega sveta Mestne
občine Maribor.
Zavod je pravni naslednik Javnega zavoda za turizem Maribor - Pohorje, ki je bil ustanovljen z Odlokom
o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Maribor - Pohorje (MUV št. 16/2012), ki ga je ustanovila
Mestna očina Maribor skupaj z občinami Hoče-Slivnica, Rače-Fram in Starše, in je bil pravni naslednik
Javnega zavoda za turizem Maribor (MUV št. 26/2009).
Soustanoviteljicam zavoda so prenehale ustanoviteljske pravice: občini Reče-Fram 16. 1. 2020, občini
Hoče-Slivnica 18. 1. 2020 in občini Starše 31. 1. 2020.
Zavod je bil ustanovljen leta 2000 kot Javni gospodarski zavod za turizem Maribor (Odlok o ustanovitvi
Javnega gospodarskega zavoda za turizem Maribor (MUV, št. 5/00, 28/04).
Javni gospodarski zavod za turizem Maribor se je leta 2009 preoblikoval v Zavod za turizem Maribor
(Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Maribor, MUV 26/2009).
Javni zavod za turizem Maribor je bil vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču Maribor pod matično
številko: 1526022000 dne 23. 9. 2020.
Zaradi smotrnosti turističnega razvoja v mestu se Zavod za turizem Maribor povezuje s turističnim
gospodarstvom, turistično društveno dejavnostjo in tudi drugimi lokalnimi skupnostmi.
Zakonske in ostale strokovne podlage, potrebne za delovanje zavoda in razvoj turizma
Delovanje in obstoj zavoda ter nadaljnji razvoj turizma na območju temelji na predpostavkah,
empiričnih izsledkih in strateških usmeritvah, ki so bile izvedene ob različnih aktivnostih in na različnih
nivojih v obdobju od leta 2000 do 2020. Praviloma so se strateške in razvojne usmeritve naslanjale na
empirične podatke SURS-a oziroma Slovenske turistične organizacije, izjemoma pa so bile narejene
primarne empirične raziskave. Strateške usmeritve vežejo Zavod za turizem Maribor k nadaljevanju
začrtanih in tudi zakonsko utemeljenih poti razvoja turizma v državi in v okviru strategije razvoja
turizma 2010 - 2020 za območje mesta in širše turistične regije Osrednja Štajerska.
V nadaljevanju se Zavod za turizem Maribor omenja tudi kot Zavod.
Pravni akti, ki opredeljujejo delovanje in razvoj, so:
• Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Maribor (MUV 22/2020),
• Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Maribor - Pohorje (Mestna občina Maribor,
Občina Hoče-Slivnica, Občina Rače-Fram, Občina Starše ( MUV 16/2012),
• Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Maribor (MUV 26/2009),
• Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda za turizem Maribor (MUV 5/2000),
• Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 13/18),
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Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 (Vlada Republike Slovenije, 2017),
Podelitev pooblastila za vodenje in usklajevanje razvoja in promocije turizma (izvajanje
funkcije RDO) na območju Zgornjega Podravja do leta 2020 (Svet regije Podravje),
Podpis pisma o nameri o usklajevanju celovitega razvoja in trženja regionalne destinacije (22
občin Zgornjega Podravja, 2008),
Strategija razvoja turizma Osrednja Štajerska 2011-2020 (Mestni svet in občinski sveti občin
Zgornjega Podravja 2011/12),
Odlok o pogojih opravljanja dejavnosti turističnih vodnikov turističnega območja Mestne
občine Maribor (MUV 20/02),
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih opravljanja lokalnih turističnih vodnikov
v Mestni občini Maribor (MUV 31/04),
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini
Maribor (MUV 15/18, 7/19),
Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (Svet zavoda 2010, 2012, 2018, 2019,
2020),
Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12
– ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I,
63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 –
ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R,
77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št.
75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122),
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020
(MUV 14/2020).

2 PREDSTAVITEV ORGANOV ZAVODA
Organa Zavoda za turizem Maribor sta:
• svet zavoda
• direktor/ica.
Predstavitev organov javnega zavoda:
Svet Zavoda za turizem Maribor:
• Predsednica sveta: Neva Pipan od 17. 12. 2020 do 17. 12. 2024
• Namestnica predsednice sveta: Melita Petelin od 17. 12. 2020 do 17. 12. 2024
• Člani sveta (mandatno obdobje od 17. 12. 2020 do 17. 12. 2024): Željko Vogrin, Teja Lovrec,
Aleksandra Koželj Draš in Karmen Razlag
Svet Zavoda za turizem Maribor - Pohorje za mandatno obdobje od 16. 12. 2016 do 16. 12. 2020:
• Predsednik: mag. Zdravko Luketič,
• Namestnik predsednika: Željko Vogrin,
• Člani sveta: Gregor Bezlaj, Miran Ferk, Iztok Kvas, Tomaž Krajnc, Tatjana Mileta, Drago Peklar,
Suzana Pungartnik do 16. 1. 2020, Irena Šerdoner do 31. 1. 2020, Andrej Pavlinek do 18. 1. 2020.
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V. d. direktorja: Jure Struc od 22. 9. 2020.
Direktorica: Doris Urbančič Windisch: od 8. 5. 2017 do 21. 9. 2020.

3 ORGANIZACIJA ZAVODA
Zavod ima tri organizacijske enote:
• upravo:
Jure Struc v. d. direktorja od 22. 9. 2020. Do 22. 9. 2020 je zavod vodila Doris Urbančič
Windisch;
tajništvo zavoda: Darja Jemeršić, strokovna sodelavka za javna naročila in urejanje poslovne
dokumentacije;
• projektno vodstvo:
Simona Pinterič, vodja področja za informiranje in pospeševanje prodaje, Karmen Razlag,
svetovalka za načrtovanje in izvedbo turističnih projektov; Monika Jurišič Hlevnjak, svetovalka
za odnose z javnostmi in spletno informiranje; Vesna Horvat, svetovalka za regionalno
usklajevanje; Bernarda Karo, svetovalka za kongresno dejavnost, razvojne projekte in
statistiko; Urška Rožič, analitik – delovno mesto za projekte; Mojca Toplak, svetovalka za
oblikovanje in izvedbo turističnih prireditev; Mojca Juhart, vodja področja za razvoj, kakovost
in izvedbo projektov (do 11. 10. 2020);
• turistično informacijska centra:
TIC Maribor: Nataša Jančar, informator I; Adriana Kidrič Ploč, informator II; Mojca Petek,
informator II; Maja Kocmut, informator III;
Hiša Stare trte: Tina Heinrich – informator I, vodja Hiše Stare trte; Nataša Lakoše, informator
III; Marko Filipič, informator III; Katja Raušl, informator III.
Delo zaposlenih v zavodu je organizirano tako, da se opravlja:
• na sedežu zavoda na Tkalskem prehodu 4, 2000 Maribor, kjer sta uprava in projektno vodstvo,
in
• v turistično informacijskih centrih: TIC Maribor, Partizanska cesta 6 a, 2000 Maribor in Hiša
Stare trte, Vojašniška ulica 8, 2000 Maribor.

4 FINANCIRANJE ZAVODA
Zavod svojo dejavnost in obstoj ter izvajanje programov financira iz:
• proračuna ustanoviteljice,
• državnega proračuna,
• proračuna drugih lokalnih skupnosti,
• drugih javnih virov,
• s sredstvi pridobljenih na domačih in mednarodnih javnih natečajih,
• prodaje blaga in storitev na trgu,
• s sponzorstvi, z donacijami in darili,
• drugih virov, v skladu z veljavnimi predpisi.
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5 DELOVANJE ZAVODA
Osnovne dejavnosti zavoda, ki jih zavod lahko izvaja v javnem interesu kot javno službo, so:
• sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov ter načrtovanje in izvedba strateških razvojnih
načrtov v turističnem območju ustanoviteljice in turistični destinaciji,
• sodelovanje in povezovanje v medobčinska, regijska ter mednarodna strateška partnerstva na
področju turizma,
• izvajanje informacijske turistične dejavnosti,
• načrtovanje, razvoj, trženje in upravljanje integralnih turističnih proizvodov na ravni
turističnega območja ustanoviteljice in povezovanje z integralnimi turističnimi proizvodi
turistične destinacije,
• oblikovanje in promocija tržnih znamk ponudbe turističnega območja ustanoviteljice,
• usklajevanje ter povezovanje programov kulturnih in športnih ustanov, festivalov, turističnih
društev in njihovih zvez, ponudnikov turističnih storitev ter drugih organizacij, ki delujejo na
območju ustanoviteljice,
• financiranje delovanja turističnih društev,
• promocija turizma turističnega območja ustanoviteljice,
• oblikovanje, organizacija, izvajanje in promocija prireditev in dogodkov v interesu mesta ter
• izvajanje lokalne turistične vodniške službe.
Zavod opravlja tudi tržno dejavnost, pri čemer je prihodek take dejavnosti izrecno namenjal razvoju in
izvajanju osnovnih dejavnosti zavoda.

6 REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA
Večji del leta 2020 smo naloge izvajali z 18 zaposlenimi delavci (od tega jih je bilo 16 zaposlenih za
nedoločen čas, dve za določen čas, od tega direktor po pogodbi za dobo svojega mandata, ena (delavka
preko sofinanciranja iz Javnega razpisa za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacije in razvoj
turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021, Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo RS (MGRT). Ena delavka je bila zaposlena preko javnih del od 9. 3 do 31. 5 2020.
Izvajanje javnih del je bilo prekinjeno zaradi spremenjenih razmer, ki so nastale po razglasitvi epidemije
12. 3. 2020. Ena redno zaposlena za nedoločen čas je prekinila delovno razmerje z dne 11. 10. 2020.
Iz proračuna Mestne občine Maribor, ustanoviteljice zavoda, zagotavljamo financiranje za 16
zaposlenih, za druga pridobivamo sredstva iz javnega razpisa MGRT in iz državnega proračuna
(program javnih del) ter deloma s sredstvi iz prodaje blaga in storitev na trgu.
Delo je bilo v skladu s sprejetim programom in glede na okoliščine, ki so nastale po razglasitvi epidemije
v marcu in oktobru, zadovoljivo realizirano.
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7 BLAGOVNE ZNAMKE IN NAZIVI
Blagovne znamke Zavoda za turizem Maribor

Nazivi za krepitev prepoznavnosti delovanja ZTM

Partnerstva ZTM s krovnimi organizacijami in nosilci nosilnih produktov
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II POSEBNI DEL
1 LETNI CILJI IN OCENA DOSEGANJA LETNIH CILJEV
V poslovnem letu 2020 so dejavnosti Zavoda za turizem Maribor (ZTM) narekovali epidemija oz.
pandemija novega koronavirusa ter z njo povezani ukrepi na nacionalni in mednarodni ravni. Od
razglasitve epidemije v marcu 2020 dalje je ZTM ažurno prilagajal svoje aktivnosti danim razmeram
(npr. vsakodnevno spremljanje ukrepov in priporočil s strani pristojnih institucij, redna komunikacija s
partnerskimi ustanovami in ponudniki destinacije z namenom izmenjave informacij in oblikovanja
predlogov za nadaljnje ukrepe za blaženje posledic epidemije oz. pandemije, pospešena uporaba
spletnih orodij za notranjo in zunanjo komunikacijo, preusmeritev promocijskih aktivnosti na slovenski
trg, organizacija prireditev ob doslednem izvajanju ukrepov in priporočil pristojnih institucij,
usklajevanje (oblik) dela zaposlenih skladno s priporočili pristojnih institucij idr.) in se tako uspešno
odzival na t. i. novo realnost. Slednji je zavod prilagodil program dela v letu 2020, in sicer v okviru
»Rebalansa poslovno-finančnega načrta za leto 2020« na poziv MO Maribor.

1.1 Ocene doseganja letnih ciljev
V nadaljevanju sledijo ocene doseganja posameznih letnih ciljev in izvedenih aktivnosti ZTM, kot so bili
zastavljeni v rebalansu programa dela za leto 2020:
•

Cilj 1:
Konsolidacija poslovanja ZTMP
Načrtovane aktivnosti:
Stanje izvedbe aktivnosti:
izvajanje dnevnega nadzora nad gibanjem finančnih sredstev
izvedeno
kredibilno napovedovanje potrebnih finančnih virov
izvedeno
kakovostno izvajanje tržno-razvojnih projektov
izvedeno
Uvedba digitalnega poslovanja z dokumenti
delno izvedeno
Ocena doseganja cilja 1: DELNO DOSEŽEN
OPOMBA: Na področju uvedbe e-poslovanja je ZTM uvedel elektronsko izstavljanje naročilnic,
medtem ko smo zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev ZTM druge aktivnosti e-poslovanja
preložili v naslednje proračunsko leto.

•

Cilj 2:
Racionalizacija dela in povečanje produktivnosti
Načrtovane aktivnosti:
Stanje izvedbe aktivnosti:
usposabljanje kadrov
izvedeno
Ocena doseganja cilja 2: DOSEŽEN
OPOMBA: Zaposleni na ZTM so se redno udeleževali izobraževanj in usposabljanj na različnih
področji delovanja ZTM: arhiviranje dokumentov, oblikovanje in trženje produktov (Digitalna
akademija v turizmu STO, Akademija za trženje STO, razna predavanja in delavnice na temo
trajnostnega turizma, oblikovanj cen turističnih paketov idr.) ter izobraževanje zaposlenih v
Hiši Stare trte za sommelierja 1. stopnje.
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•

Cilj 3:
Oblikovanje dolgoročnih tržnih virov financiranja ZTMP
Načrtovane aktivnosti:
Stanje izvedbe aktivnosti:
predlog vzpostavitve financiranja aktivnosti zavoda s strani
ni bilo izvedeno
občin, v sklopu sodelovanja skozi projekt MGRT
nadgradnja turistične ponudbe z namenom financiranja ZTMP s
strani deležnikov za promocijo, ki pa v letu 2020 ne bo možna v
takšni meri, kot smo si jo zamislili, glede na izredne razmere
ni bilo izvedeno
COVID 19 in njihovo finančno podhranjenostjo in borbo za
preživetje
Ocena doseganja cilja 3: NI BIL DOSEŽEN
OPOMBA: Zaradi vplivov epidemičnih razmer na celoten turistični sektor, novega odloka o
ustanovitvi javnega zavoda za turizem Maribor ter predvidene reorganizacije področnih
aktivnosti med ZTM in RRA Podravje – Maribor načrtovanih aktivnosti nismo izvedli, zato cilja
nismo dosegli.

•

Cilj 4:
Razvoj celovite turistične ponudbe TD Maribor - Pohorje
Načrtovane aktivnosti:
Stanje izvedbe aktivnosti:
turistična strategija mesta Maribor: delovna verzija razpisa
predana na MOM, razpisna dokumentacija bo objavljena in
izvedeno
financirana s strani MOM
vključevanje v aktivnosti STO in sledenje nacionalni strategiji
izvedeno
razvoja turizma
Green Destination – Zelena shema slovenskega turizma
izvedeno
Green Key – pridobitev okoljskega znaka za objekt Hiša Stare trte
izvedeno
DKP - Dravska kolesarska pot
izvedeno
vzpostavitev sistema kolektivne blagovne znamke »Naše
izvedeno
najboljše«
prireditve in dogodki, prilagojeni smernicam in določilom NIJZ,
izvedeno
glede na COVID 19
digitalno inoviranje kulturne dediščine
izvedeno
Ocena doseganja cilja 4: DOSEŽEN
OPOMBA: V sodelovanju z MO Maribor je ZTM pripravil razpisno dokumentacijo za izdelavo
turistične strategije Maribora. Redno smo se vključevali v aktivnosti STO, kot so: več kot 20
predstavitev različnim deležnikom na domačih in tujih trgih, image in trajnostno obarvana online in off-line promocija v sklopu razpisa za promocijo za vodilne destinacije, komuniciranje
na družbenih omrežjih v skladu z usmeritvami STO, razvoj petzvezdičnih doživetij in trajnostne
turistične ponudbe. Na področju trajnostnega turizma smo obnovili znak Slovenia Green
(bronze) in pridobili nov okoljski znak Green Key za turistično atrakcijo Hiša Stare trte.
Vzpostavljen je sistem vključevanja ponudnikov Drava Bike (90 članov inkubatorja, od tega 13
hrvaških), pripravili smo vsebine za 27 informacijskih tabel na kolesarski poti, obisk spletne
strani dravabike.si se je povečal za več kot 80 %. Maribor je prejemnik Sustainable Destination
Award / Green Destination za primer dobre prakse povezovanja deležnikov na Dravski
kolesarski poti. Izvedli smo številne aktivnosti v okviru vzpostavitve kolektivne blagovne
znamke Naše najboljše in podelili certifikat kakovosti 26 lokalnim ponudnikom. V skladu z
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ukrepi in priporočili pristojnih institucij za zajezitev epidemije novega koronavirusa smo
(so)organizirali Rez Stare trte s podelitvijo cepičev, Svečano trgatev Stare trte z imenovanjem
nove mariborske vinske kraljice in kot soorganizator vsebin Čarobnega decembra koordinirali
izvedbo božično-novoletne Darilne tržnice na Glavnem trgu. Zaradi omejitvenih urepov ni bilo
mogoče izvesti naslednjih dogodkov oz. prireditev: Sejma domače in umetnostne obrti in Sejma
starin v času od 13. 3. do 20. 6. 2020, Velikonočnega sejma, praznovanja obletnice Hiše Stare
trte, Dneva pohorske omlete, Srečanja slovenskih rokodelcev in Martinovanja v Mariboru.
Skladno s časovnico dvoletnega projekta iz naslova razpisa MGRT na področju inoviranja
kulturne dediščine smo v letu 2021 v sodelovanju z zunanjim izvajalcem izvedli digitizacijo in
3D modele objektov Hiša Stare trte, Mariborski grad in samostan v Sveti Trojici v Slovenskih
goricah. Za Hišo Stare trte smo potrdili tudi vsebinski scenarij novega produkta, tj. 450-letna
zgodba Stare trte skozi očala za virtualno resničnost, ki bo zaživel v letu 2021.
•

Cilj 5:
Povezovanje turističnih deležnikov in podpora za delovanje ZTMP
Načrtovane aktivnosti:
Stanje izvedbe aktivnosti:
delavnice in usposabljanja
izvedeno
inkubator Drava bike (Dravska kolesarska pot, podprta z
delno izvedeno
rezervacijskim sistemom)
Ocena doseganja cilja 5: DELNO DOSEŽEN
OPOMBA: Delavnic in usposabljanj ZTM se je udeležilo skupno 186 udeležencev. Na Višji
strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor smo izvedli osem različnih delavnic za dvig
kakovosti zaposlenih v turističnem gospodarstvu: gostince, turistične kmetije, vinotoče,
organizatorje potovanj, hotelirje, sobodajalce in lokalne pridelovalce. Za zaposlene na ZTM
smo izvedli študijsko turo, ki je vključevala petzvezdično doživetje. Za turistične vodnike
destinacije smo organizirali usposabljanje za vodnike interprete. V okviru inkubatorja Drava
Bike smo izvedli delavnice za vzpostavitev rezervacijskega sistema Book Your Trail in pripravili
vse potrebne vsebine. Rezervacijski sistem ponudnikov na DKP bomo v dogovoru z RRA
Podravje – Maribor dokončali v naslednjem proračunskem letu.

•

Cilj 6:
Pozicioniranje ZTMP kot vodilnega subjekta razvoja lokalnega in regionalnega turizma
Načrtovane aktivnosti:
Stanje izvedbe aktivnosti:
nadaljevanje aktivne vloge regijske destinacijske organizacije
skozi vzpostavitev sistema razvoja kolektivne blagovne znamke
izvedeno
»Naše najboljše«
vsebinsko in vizualno poenoteno komuniciranje na
komunikacijskih kanalih ter s krovnimi izhodišči STO tako na
izvedeno
domačem tržišču kot na bližnjih tujih trgih
Ocena doseganja cilja 6: DOSEŽEN
OPOMBA: Na področju vzpostavitve kolektivne blagovne znamke je ZTM koordiniral
komunikacijo z lokalnimi ponudniki ter izvajalci izobraževanj in individualnih svetovanj, vodil
izdelavo CGP Naše najboljše in promocijskih materialov ter usklajeval ponudbo certificiranih
ponudnikov v sklopu božično-novoletne Darilne tržnice. S preusmeritvijo promocije na domači
trg smo sledili usmeritvam za komunikacijo oz. promocijo destinacije (s sloganom Moja
Slovenija oz. Slovenijo čutim v okviru image promocije na podlagi razpisa STO za vodilne
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destinacije, z ohranjanjem želje po potovanjih na družbenih omrežjih, preko sodelovanj z
ambasadorji oz. prepoznavnimi osebnostmi, kot so Luka Šulić, skupina Leonart, Marcos
Tavares, David in Gregor Vračko, idr.).
•

Cilj 7:
Izboljšanje tržne pozicije destinacije Maribor - Pohorje
Načrtovane aktivnosti:
Stanje izvedbe aktivnosti:
nadgradnja spletnega mesta »visitmaribor.si«
izvedeno
zaščita turistične znamke Maribor in slogana Odkrij Maribor
delno izvedeno
zaščita kolektivne blagovne znamke »Naše najboljše«
ni bilo izvedeno
uspešno pridobljen projekt z naslova razpisa Slovenske turistične
organizacije z nazivom »Za sofinanciranje aktivnosti promocije
izvedeno
turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu
2020«
promocijske predstavitve v sodelovanju z STO in drugimi
izvedeno
deležniki ter samostojne
predstavitve, poslovna srečanja, videokonference, webinarji z
izvedeno
drugimi destinacijskimi organizacijami v Sloveniji in tujini
Ocena doseganja cilja 7: DELNO DOSEŽEN
OPOMBA: Izvedli smo številne nadgradnje spletnega mesta za izboljšanje učinkovitosti
prodajne funkcije in z namenom optimizacije komunikacije in sodelovanja z deležniki, kot so
organizatorji prireditev, agencije, povpraševalci po nastanitvah in posamezniki, zainteresirani
za turistično ponudbo Maribora. Spletno mesto je prejelo nagrado Websi za najboljšo
uporabniško izkušnjo. Uspešno smo izvedli promocijske aktivnosti v okviru razpisa STO za
promocijo za vodilne destinacije, in sicer v skupni vrednosti 62.277,22 EUR + ddv (80 %
sofinanciranje stroškov brez ddv). V okviru več kot 30 predstavitev (sejmi, delavnice, webinarji,
video srečanja) smo raznim deležnikom predstavili turistično ponudbo Maribora in aktivnosti
ZTM. Pri Uradu za intelektualno lastnino smo uspešno registrirali slogan Odkrij/Discover
Maribor, medtem ko so za registracijo turistične znamke Maribor potrebne še prilagoditve
logotipa. Registracijo znamke Naše najboljše smo zaradi objektivnih dejavnikov odložili v
naslednje proračunsko leto.

•

Cilj 8:
Dvig učinkovitosti tržnega komuniciranja turistične ponudbe TD Maribor - Pohorje
Načrtovane aktivnosti:
Stanje izvedbe aktivnosti:
nadaljevanje digitalnega tržnega komuniciranja (Google
izvedeno
AdWords, Facebook, Instagram ipd.)
priprava in distribucija tiskovin - nadgradnja obstoječih tiskovin
izvedeno
ter izdelava novih tiskovin
sodelovanje pri izvedbi študijskih potovanj za novinarje, blogerje
in vplivneže v sodelovanju z STO in drugimi organizatorji
izvedeno
študijskih potovanj skladno s smernicami in določili NIJZ
nadaljevanje
optimizacije
učinkovitosti
destinacijskega
izvedeno
komunikacijskega spleta
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oblikovanje metodologije za spremljanje in dvig destinacijskega
komunikacijskega spleta (on-line orodje 8DATA, ki zagotavlja
izvedeno
zbiranje podatkov o promocijskih aktivnostih)
Ocena doseganja cilja 8: DOSEŽEN
OPOMBA: Digitalno oglaševanje in promocija sta potekala preko družbenih omrežij Visit
Maribor; ob koncu leta 2020 je bilo skupno število sledilcev na družbenih omrežij Visit Maribor
29.551 (+ 18 % v primerjavi z letom 2019), medtem ko smo z digitalnim oglaševanjem dosegli
3.087.709 uporabnikov (v letu 2019 1.700.000). Organizacijsko in finančno smo podprli 11
promocijskih študijskih potovanj za okoli 40 novinarjev (v letu 2019 30 potovanj za 90
novinarjev). Komunikacijo z raznimi deležniki smo nadgradili s pomočjo orodja Mailchimp,
medtem ko smo splošno javnost nagovarjali tudi preko radijskega in televizijskega
oglaševanja, oglaševanja na zunanjih površinah (jumbo), ponatisom mestnega zemljevida in
image kataloga Maribor, mesto najstarejše trte na svetu, ter izdajo novih tiskovin: knjižice
outdoor doživetij in vinsko-kulinaričnega zemljevida Okusi Maribor. Izdelali smo tudi tri
promocijske videe na temo outdoor, gastronomija in kultura. Za namene izboljšav na podlagi
analitičnih poročil smo vpeljali uporabo orodja 8data.

1.2 Statistika nočitev in prihodov gostov
Za spremljanje turističnih tokov v destinaciji Maribor - Pohorje smo od leta 2008 do leta 2019
pridobivali podatke za destinacijske občine s portala Statističnega urada Republike Slovenije
(www.stat.si); od leta 2019 dalje pridobivamo podatke za Mestno občino Maribor s portala TTAKSA.SI
in za ostale občine še naprej s stat.si. (Pri primerjavi podatkov iz preteklih let prihaja do manjših
razhajanj v podatkih, saj Statistični urad Republike Slovenije sistemsko dopolnjuje podatke glede na
razpoložljivost (manjši objekti pod desetimi ležišči so obvezani podatke sporočiti le enkrat letno za
preteklo leto, v statistično analizo vključijo tudi zamujena poročila nastanitvenih obratov)).
Za primerjavo z evropskimi mesti uporabljamo portal Tourmis (European Cities Marketing), kamor
tudi sami vnašamo podatke o prihodih in prenočitvah za Maribor in destinacijo.
Podatki za Mestno občino Maribor
Od leta 2015 do leta 2019 je Maribor beležil stalno rast tako na področju nočitev kot na področju
prihodov gostov. V letu 2020 je sledil padec turističnih rezultatov, in sicer pod tiste, ki smo jih zabeležili
v letu 2008.
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Število nočitev - MO Maribor
460.498
451.610
331.763
308.409
285.163
269.474
239.446
224.144 232.806
205.085
203.615
194.008

200.859
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Nočitve: v letu 2020 je bilo v
MO
Maribor
realiziranih
200.859
nočitev,
kar
predstavlja 56 % padec v
primerjavi z letom 2019
(460.498). Razmerje med
domačimi in tujimi nočitvami v
letu 2020 je bilo 22:78 v prid
tujih nočitev.

Največ nočitev v Mariboru so v letu 2020 ustvarili gostje iz Slovenije (44.781) ter bližnjih trgov, kot so
Nemčija (17.985), Hrvaška (13.301), Srbija (12.769), Italija (8.439) in Madžarska (7.624). Iz bolj
oddaljenih evropskih trgov prevladujejo nočitve gostov iz Rusije (3.808), Španije (3.653), Turčije (2.995)
in Ukrajine (2.927).

Število prihodov gostov - MO Maribor

216.777
202.279
178.686
157.287
142.723
123.593
121.419
115.211
100.401
90.050
90.293
87.225
72.663
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prihodi gostov: v letu 2020 je
bilo v MO Maribor realiziranih
72.663 prihodov gostov, kar
predstavlja 66 % padec
prihodov gostov v primerjavi z
letom
2019
(216.777).
Razmerje med domačimi in
tujimi prihodi gostov v letu
2020 je bil 29:71 v prid tujih
prihodov gostov.

Turistična destinacija Maribor - Pohorje
Na področju destinacije Maribor - Pohorje je bil v letu 2020 padec nočitev 49,4 % (316.297) in padec
prihodov gostov 60 % (115.142). Razmerje med domačimi in tujimi nočitvami je bilo 39:61 v prid tujim
nočitvam in razmerje med prihodi gostov je bilo 42:58 v prid tujim gostom.
V strategiji razvoja turistične destinacije Maribor - Pohorje 2010-2020 smo zastavili, da bo destinacija
Maribor - Pohorje v letu 2020 glede na izhodiščno leto zabeležila 100 % rast števila nočitev in najmanj
80 % rast števila prihodov v destinacijo. Te napovedi smo presegli že v letih 2018 in 2019; zaradi
pandemije je v letu 2020, tako kot povsod po Evropi in v svetu, sledil drastičen padec tako nočitev kot
prihodov gostov.
Nočitve in prihodi gostov na nacionalni in nadnacionalni ravni
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V letu 2020 je bilo v Sloveniji zabeleženih nekaj več kot 3 milijone prihodov domačih in tujih turistov
(51 % manj kot v letu 2019) in nekaj več kot 9,2 milijona njihovih nočitev (42 % manj kot v istem
obdobju 2019). Turistični nastanitveni obrati so zabeležili za 21 % več prihodov domačih turistov kot v
letu 2019, njihovih nočitev pa je bilo za 33 % več. Prihodov tujih turistov so zabeležili za 74 % manj,
njihovih nočitev pa je bilo za 71 % manj kot v letu 2019. Od tujih turistov, ki so v 2020 obiskali Slovenijo,
so ustvarili pri nas največ nočitev turisti iz Nemčije (skoraj 814.000 nočitev ali skoraj četrtino vseh
nočitev tujih turistov), Avstrije (11 %), Italije (11 %), Hrvaške (7 %), Madžarske (5 %) in Nizozemske (5
%).
Po podatkih evropske turistične platforme Tourmis.info je od januarja do novembra 2020 povprečen
padec tujih prihodov 71 % in tujih nočitev 64 %. Med državami, ki jih platforma Tourmis vodi v svojem
sistemu, sta le Slovenija in Danska ohranili pozitivno število domačih prihodov in domačih prenočitev.
Leto Maribor Ljubljana Graz Dunaj Zagreb
2015
2,00
1,8
1,8
2,1
1,7
2016
2,00
1,8
1,8
2,1
1,8
2017
1,80
1,9
1,9
2,2
1,8
2018
2,20
2,1
1,8
2,2
1,8
2019
2,10
2
1,8
2,2
1,8
2020
2,80
/
1,8
/
/

Povprečna doba bivanja (PDB) v Mariboru je v letu
2020 presegala PDB v bližnjih primerljivih turističnih
mestih (mesta Ljubljana, Dunaj in Gradec podatka
PDB za leto 2020 niso objavila).

Koriščenje turističnih bonov
Število unovčenih turističnih bonov na področju MO Maribor na dan 1. oktober 2020 je bilo 6.152 (v
vrednosti 771.956,45 EUR); na področju celotne destinacije Maribor - Pohorje je bilo unovčenih
14.926 bonov. Stanje na področju unovčitve turističnih bonov v Mariboru je skladno z napovedmi, da
mesta ne bodo primarna izbira domačih turistov. K rezultatom je prispevalo tudi zaprtje pomembnejših
hotelov, tako v mestu kot pod Pohorjem.
Na dan 1. 10. 2020
Mestna občina Celje
Mestna občina Koper
Mestna občina Kranj
Mestna občina Ljubljana
Mestna občina Maribor
Mestna občina Murska Sobota
Mestna občina Nova Gorica
Mestna občina Novo mesto
Mestna občina Ptuj
Mestna občina Slovenj Gradec
Mestna občina Velenje

Št. unovčitev
1.077
29.940
1.128
10.746
6.152
2.601
4.056
3.694
8.933
2.411
2.052

Skupen znesek
111.887,83
4.109.579,41
154.271,69
1.380.869,25
771.956,45
304.467,53
440.498,92
467.907,05
1.195.242,73
276.074,47
236.862,05

Število unovčenih bonov v Mariboru je preseglo rezultate drugih mestnih občin (z izjemo prestolnice in
turistično uveljavljenih obmorskih in zdraviliških krajev – Koper, Ptuj).
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2 DOSEŽKI IN AKTIVNOSTI PO POSAMEZNIH PODROČJIH
2. 1 Odnosi z mediji
Ključni dosežki:
• Uredniški prispevki v najpomembnejših slovenskih medijih: TV Slovenija, POP TV, Planet TV
in Radio SI.
• 1.400 objav v slovenskih tiskanih in elektronskih medijih ter na TV in radiu v oglaševalski
vrednosti 2.117.508 EUR.
Zavod za turizem Maribor (ZTM) si prizadeva za usklajeno in ciljnim javnostim prilagojeno
komuniciranje o turistični ponudbi Maribora in širše destinacije ter o delovanju ZTM in partnerskih
organizacij. Pri tem redno informira in nagovarja zainteresirane javnosti, kot so mediji, partnerske
organizacije, turistični ponudniki, splošna javnost in (potencialni) turisti. Ključni komunikacijski
kanali ZTM so: uradno spletno mesto turistične destinacije Maribor www.visitmaribor.si, strani in
profili VisitMaribor na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Youtube, profil Maribor Tourist
Board na poslovnem družbenem omrežju LinkedIn, tiskane publikacije, e-novice in sporočila za medije.
V letu 2020 je ZTM na okoli 300 naslovov predstavnikov slovenskih in lokalnih medijev poslal 13
sporočil za medije (v letu 2019 20), teme sporočanja so bile: praznovanje mednarodnega dneva
turističnih vodnikov, rez Stare trte, obletnica Hiše Stare trte, promocija s strani prepoznavnih
osebnosti, poletna vinska doživetja, blagovna znamka Naše najboljše, Festival Stare trte, nagrada
Websi, Čarobni december v Mariboru 2020 in konstitutivna seja sveta zavoda.
Organizirali smo novinarsko konferenco ob rezi Stare trte in napovedi nadaljnjih prireditev v čast
najstarejši trti na svetu ter ob vzpostavitvi kolektivne blagovne znamke Naše najboljše. Kot partnerska
organizacija oz. soorganizator smo sodelovali še na novinarskih konferencah Partnerstva za Pohorje,
in Čarobnega decembra v Mariboru 2020.
ZTM je vsebinsko in organizacijsko podprl pripravo promocijskih prispevkov za najpomembnejše
slovenske medije, kot so TV Slovenija (za oddaje Dobro jutro in Na lepše), POP TV (Zdaj je čas za
Maribor v oddaji 24 ur), Planet TV (Obisk v vašem kraju) in Radio SI (za oddaji My life, my music in
Adventure kick).
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ZTM je organizacijsko in vsebinsko podprl
tudi snemanje promocijskega prispevka
Zdaj je čas za Maribor v oddaji 24 ur, POP
TV (foto: arhiv ZTM).

Predstavniki ZTM smo o delovanju zavoda ter o mariborskem in destinacijskem turizmu podali okoli 50
ustnih in več kot 80 pisnih izjav oz. komentarjev za vseslovenske in lokalne medije.

S podporo zunanjega izvajalca smo
redno spremljali pojavljanje ZTM in
področij njegovega delovanja v
slovenskih tiskanih in elektronskih
medijih ter na TV in radiu: zabeležili smo
skupno
1.400
objav,
njihova
oglaševalska vrednost je ocenjena na
2.117.508 EUR (vir: Press Clipping
d.o.o.).
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Tuje medije je ZTM obveščal ob posredništvu oz. v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo
(STO), in sicer preko vključevanja informacij in novic iz destinacije Maribor - Pohorje v novice Turistične
tiskovne agencije (TTA).
Samostojno in v sodelovanju z STO je ZTM je organizacijsko in delno finančno podprl 11 promocijskih
študijskih potovanj (v letu 2019 30), na katerih smo izbranim predstavnikom medijev in blogerjem
predstavili ključno turistično ponudbo mesta in širše destinacije. Študijskih obiskov se je udeležilo okoli
40 novinarjev (in dva blogerja) (v letu 2019 90 novinarjev in blogerjev) iz naslednjih držav: Avstrija,
Madžarska, Nemčija, Velika Britanija, Poljska, Srbija, Hrvaška ter Bosna in Hercegovina.

2.2 Komunikacija in povezovanje s partnerskimi organizacijami in ponudniki
Ključni dosežki:
• Redna komunikacija in izmenjava informacij z STO, nosilci nosilnih produktov slovenskega
turizma in turističnimi ponudniki v destinaciji (nastanitve, gostinski ponudniki in
vinogradniki, organizatorji prireditev, športne ustanove, kulturne ustanove, lokalni vodniki,
turistične agencije, izobraževalne ustanove).
• Oblikovanje produktov v sodelovanju s kulturnimi ustanovami.
• Usposabljanje voznikov avto taksi vozil.
• Seznanjanje ponudnikov in študentov VSGT Maribor s trendi in aktivnostmi vsebinskega
digitalnega marketinga ZTM.
Turistično gospodarstvo na območju destinacije Maribor - Pohorje in drugo zainteresirano javnost je
ZTM redno informiral preko sporočil za javnost in drugih obvestil o aktivnostih ZTM in partnerskih
organizacij. Na okoli 2000 poslovnih kontaktov smo sporočila pošiljali z uporabo orodja Mailchimp;
bazo poslovnih kontaktov smo v letu 2020 v celoti ažurirali.
Z namenom izmenjave informacij in oblikovanja pobud turističnega sektorja za blaženje posledic
epidemije novega koronavirusa smo organizirali deset spletnih srečanj s predstavniki turističnega
gospodarstva (nastanitveni in gostinski ponudniki) in drugimi deležniki (kulturne ustanove, športne
organizacije) na področju destinacije Maribor - Pohorje.
V juniju smo organizirali srečanji v Hiši Stare trte s predstavniki nastanitvenih kapacitet in z lokalnimi
turističnimi vodniki.
ZTM je prav tako sodeloval pri izvedbi spletnih srečanj v organizaciji Slovenske turistične organizacije
(Slovenski turizem med in po covid-19, Destinacije & doživetja prihodnosti) in platforme The Slovenia
(Slovenska jutranja kava).
Aktivno smo sodelovali na predstavitvi destinacije slovenskim predstavnikom slovenskih turističnih
agencij v glampingu Chocolate village by the river. V sodelovanju s turistično agencijo Kompas smo
posneli promocijski video za turistični obisk Maribora.
V letu 2020 je ZTM skupaj z mariborskimi kulturnimi ustanovami pripravil nova kulturna doživetja za
individualne goste, poimenovana Coolture. Kulturna doživetja so predstavljena na spletnem mestu
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visitmaribor.si.
ZTM se redno vključuje v aktivnosti in projekte na področju razvoja produkta outdoor (kolesarjenje,
pohodništvo, smučanje, vodni in zračni športi): Dravska kolesarska pot, Skupina za Dravo, Drava
festival, Drava splash, Eurovelo 9, Aktivna Slovenija / Slovenia outdoor, Konzorcij odprimopoti.si in
Partnerstvo za Pohorje.
ZTM je partner projekta Slovenija, Evropska gastronomska regija 2021. Ob kandidaturi za pridobitev
naziva smo za leto 2020 prijavili izvedbo naslednjih gastronomskih prireditev: Dan pohorske omlete,
vinsko-kulinarični večeri v Hiši Stare trte, Festival solat in Martinovanje v Mariboru, ki jih zaradi
epidemioloških razmer nismo realizirali. V času ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa in
posledičnega zaprtja gostinskih obratov smo pozornost preusmerili na spodbujanje dviga kakovosti
lokalnih ponudnikov, ozaveščanje javnosti o kakovosti lokalne ponudbe ter izvajali promocijo vrhunske
štajerske gastronomije na slovenskem in ključnih tujih trgih. Za ta namen smo se povezovali z
uveljavljenimi kulinaričnimi ponudniki in promovirali vrhunsko štajersko gastronomijo (Hiša Denk,
Restavracija Sedem, Restavracija Mak idr.).
V maju 2020 smo študentom VSGT Maribor v okviru študijskega programa Gostinstvo in turizem
predstavili digitalne aktivnosti ZTMP v letih 2019 in 2020. Študente smo seznanili s postopkom pri
kreiranju digitalnih kampanj/oglasov na spletu in komuniciranju turistične destinacije na družbenih
omrežjih, s ključnimi prednostmi spletnega destinacijskega portala in sodelovanjem destinacije na
drugih globalnih platformah. Članom Zadruge Kooperativa hotelirjev smo predstavili projektno
nalogo, ki smo jo pripravili v okviru Digitalne akademije v turizmu v izvedbi STO. Predstavitev je
zajemala analizo digitalnih trendov v panogi, analizo vedenja ciljnih segmentov na destinacijskem
portalu visitmaribor.si, analizo digitalnih kanalov ZTM, analizo nakupnega vedenja uporabnikov na
spletni strani, analizo oglaševalskih kampanj in ključnih besed, analizo vedenja in konverzij na spletni
strani ter cilje destinacijskega portala v letu 2021.
Od leta 2007 izvaja ZTM izobraževanje za voznike avto taksi vozil s preizkusom znanja o poznavanju
Maribora z okolico. Predavanja zajemajo zgodovinski pregled mesta, turistične znamenitosti, turistične
informacije in možnosti za njihovo pridobivanje. Po zaključenih predavanjih kandidati opravljajo pisni
izpit. V letu 2020 je v desetih terminih izpit uspešno opravilo 29 kandidatov. Usposabljanje so izvedli
sodelavci zavoda.

2.3 Predstavitve na turističnih sejmih, delavnicah in borzah
Ključni dosežki:
• Prisotnost na najpomembnejših turističnih dogodkih, namenjenih tako strokovni turistični
javnosti kot splošni javnosti, zagotavlja ohranjanje pozicije Maribora (z njegovimi nosilnimi
produkti) kot vodilne slovenske turistične destinacije.
Zavod za turizem Maribor je v letu 2020 aktivno predstavljal Maribor in širšo destinacijo na 11 sejmih
(v letu 2019 23), štirih delavnicah (v letu 2019 12) in eni borzi (v letu 2019 štirih), in sicer na naslednjih
tržiščih: v Avstriji, Nemčiji, Švici, Srbiji, na Češkem, Slovaškem, v Italiji in v Sloveniji.
Udeležili smo se tudi webinarjev in virtualnih dogodkov v organizaciji STO na trgih Nemčije, Avstrije,
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Švice, Madžarske, Češke, Slovaška, Poljske, Francije in Italije.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FERIENMESSE Dunaj / Avstrija, januar
CMT Stuttgart / Nemčija, januar
FESPO Zürich / Švica, januar/februar
F.RE.E. München / Nemčija, februar
IFT Beograd / Srbija, februar
Go: Brno / Češka, januar
ITF Bratislava / Slovaška, januar
Holiday World: Praga / Češka, februar
Kongresna borza Conventa Ljubljana / Slovenija, januar
ALPE ADRIA, Ljubljana / Slovenija, januar/februar
Itinerando in Outdoor Expo / Italija, januar, februar
Workshopi München in Leipzig / Nemčija, januar
Workshopi Dunaj in Linz / Avstrija, september
Webinarji v organizaciji STO: Madžarska, Češka, Francija, Italija
Virtualni dogodki v organizaciji STO: Nemčija, Avstrija, Švica
Feel Sloveni@ Business Date: Češka, Slovaška, Poljska, Madžarska, december
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Predstavitve Maribora in širše turistične destinacije na sejmu in delavnici v Münchnu, Nemčija (foto: arhiv
ZTM).

2.4 Spletno mesto visitmaribor.si
Ključni dosežki:
• Povečanje števila uporabnikov spletne strani visitmaribor.si za 13,58 %.
• Na rast števila uporabnikov in ogledov spletne strani je občutno vplivalo tudi digitalno
oglaševanje, s katerim smo dosegli skupno 3.087.709 uporabnikov (+ 54 % več kot v letu
2019).
• Od oktobra 2019 omogoča spletno mesto visitmaribor.si direkten nakup turističnih
doživetij. V letu 2020 smo z direktnim nakupom doživetij ustvarili 1.658,30 EUR prometa.
• Nagrada Websi za najboljšo uporabniško izkušnjo.

19

V letu 2020 je spletno mesto visitmaribor.si prejelo
Websi nagrado za najboljšo uporabniško izkušnjo in
zasedlo drugo mesto v kategoriji turizem, takoj za
STO. Glavni prednosti strani sta personalniziran
prikaz vsebin in direktna rezervacija doživetij.
»Značilni živahni utrip, ki navdušuje obiskovalce
Maribora v »offline« realnosti, je sedaj na voljo tudi
»online« obiskovalcem.«(Foto: arhiv ZTM)

Visitmaribor.si je uradno spletno mesto turistične destinacije Maribor - Pohorje. Ob informacijski ima
spletno mesto tudi prodajno vlogo, ki smo jo v letu 2020 še dodatno nadgradili.

V letu 2020 smo na spletnem mestu zabeležili 286.639 uporabnikov (13,58 % več kot v letu 2019) in
838.164 ogledov strani (0,69 % več kot v letu 2019).
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Število uporabnikov na spletni strani www.visitmaribor.si
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Ogled strani na spletni strani www.visitmaribor.si
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Zgornja grafa prikazujeta število uporabnikov in ogledov po mesecih v letih 2019 in 2020. Konec meseca
septembra 2019 smo vzpostavili novo spletno stran, zato je od takrat dalje viden povečan ogled spletne strani.
V letu 2020 se kaže občutno povečan obisk spletne strani v februarju, avgustu in septembru kot posledica
digitalnega oglaševanja in sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije. Upad števila uporabnikov in ogledov v
marcu, aprilu, novembru in decembru 2020 pripisujemo vplivom epidemije novega koronavirusa in z njo
povezanih ukrepov.
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1,78%
4,11%

1,77%

3,40%

0,60%

Slovenija

0,52%

Avstrija

4,24%

Srbija

4,25%

Nemčija

7,44%
65,80%

Hrvaška
ZDA
Madžarska
Italija
Kitajska
Združeno kraljestvo

8,90%

4,70%

3,00%

10,50%
18,10%

Organsko iskanje na brskalnikih
Direkten vpis urlja
Referenčni portali

54,70%

Prikazno oglaševanje
Plačano oglaševanje
Družbena omrežja

Velika večina uporabnikov na
spletnem mestu je bilo
slovenskih (65,8 %, v letu 2019
64,5%), sledili so jim avstrijski,
srbski, nemški in hrvaški.
Največja rast obiska v letu
2020 je s srbskega, hrvaškega
in madžarskega trga, kar
pripisujemo
digitalni
promociji. Upad je najbolj
viden pri nemškem trgu, kar
pripisujemo pandemiji in
posledičnemu preusmerjanju
oglaševanju na domači in
bližnje tuje trge.

Največ uporabnikov je na
spletno stran prišlo preko
organskega
iskanja
na
brskalnikih (54,7 %). V letu
2020 beležimo 1 % upad
plačanega oglaševanja v
primerjavi z letom 2019.
Največjo rast v primerjavi z
letom 2019 smo zabeležili pri
obisku
preko
prikaznega
(sožitnega) oglaševanja, kar je
posledica
intenzivnejšega
zakupa medijskega prostora
na drugih spletnih straneh.

Večina uporabnikov je za ogled spletne strani uporabila mobitel (67 %), sledijo računalniki (30 %) in
tablice (3%).
Najbolj gledane spletne strani so bile:
1. vstopna stran (6,24 %),
2. stran s koledarjem dogodkov (4,39 %),
3. stran s top doživetji (1,96 %),
4. strani z vsebinami o Pohorju (1,65 %),
5. stran Michelinove zvezde (1,55 %),
6. pohodniške in kolesarske poti Maribora in okolice (1,25 %) ter
7. smučanje (1,52 %).
Od oktobra 2019 omogoča spletno mesto visitmaribor.si direkten nakup turističnih doživetij. V letu
2020 smo z direktnim nakupom doživetij ustvarili 1.571,40 EUR prometa. Največ doživetij smo prodali
med junijem in septembrom 2020, kar pripisujemo sproščanju ukrepov za zajezitev epidemije,
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digitalnemu oglaševanju in novim nakupnim navadam turistov (povečanje spletnih nakupov, rezervacij
in zaupanje spletnim stranem destinacije).
Najbolj prodajana doživetja so bila:
1. vodeni ogledi za individualne goste ob petkih in sobotah,
2. petzvezdično doživetje “Po poti najlepših vinskih zgodb do najstarejše trte na svetu“ in
3. paket „Mariborska vinska pot“.
Na spletnem mestu visitmaribor.si smo v letu 2020 zabeležili še:
• 119 povpraševanj za storitve,
• 145 povpraševanj za nastanitve in
• 671 prijav na e-novice.
Nadgradnje spletnega mesta
•

•
•
•
•
•
•

Za optimizacijo koledarja prireditev oz. dogodkov, ene od najbolj obiskanih spletnih strani, smo
nadgradili sistem vnašanja dogodkov. Le-te lahko po novem oddajajo organizatorji sami, in
sicer preko standardnega spletnega obrazca https://www.visitmaribor.si/si/obrazec-za-vnosdogodkov/. Od aprila 2020 je bilo v sistem preko obrazca oddanih 189 dogodkov.
Za potrebe boljše komunikacije in promocije paketov namestitvenih obratov smo vzpostavili
spletni obrazec za vnos paketne ponudbe: https://www.visitmaribor.si/si/obrazec-za-vnospaketov. Od aprila 2020 je bilo v sistem preko obrazca oddanih 30 paketov ponudnikov.
Nadgradili smo obrazec za povpraševanje po namestitvah in optimizirali uporabniško izkušnjo
ter olajšali delo informatorjev v TIC-u Maribor: https://www.visitmaribor.si/si/namestitve-inponudba/povprasevanje.
Za namene promocije na sejmih in drugih dogodkih smo v urejevalniku spletne strani omogočili
avtomatski izvoz izbranih doživetij in paketov v PDF katalog.
Vzpostavili smo analitično orodje 8 DATA za spremljanje analitike/uspešnosti na različnih
digitalnih kanalih.
Stran smo prilagodili zahtevam Zakona o dostopnosti spletišč (osebam z disfunkcionalnostmi).
Druge nadgradnje dizajna in uporabniške izkušnje: dodajanje social media gumbov, dodatne
funkcionalnosti Mediateke, dodajanje obrazca za vnos e-maila v nogo strani.

2.5 Predstavitve destinacije Maribor na drugih spletnih platformah
Ključni dosežki:
• S prisotnostjo na omenjenih kanalih smo poskrbeli za promocijo destinacije in njenih nosilnih
produktov ter pozicioniranje turistične ponudbe Maribor in okolice (in njunih nosilnih
produktov) kot preferenčne izbire za turistični obisk, oddih ali poslovna srečanja.
ZTM je v letu 2020 predstavljal turistično destinacijo Maribor - Pohorje in njene produkte na domačih
in tujih spletnih platformah:
• na krovni slovenski turistični platformi slovenia.info,
• na globalni platformi Arrival Guides, na mednarodni platformi outdooractive.com,
• na trajnostno obarvanih turističnih domačih platformah ww.zelenikljuc.si in www-slovenia-
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•

green.si ter
na platformi za produkt MICE kongres-magazine.eu.

slovenia.info:
predstavitev
Maribora je v letu 2020
obiskalo 13.787 uporabnikov
(43 % manj kot v letu 2019).
TOP 3 trgi: Slovenija, Italija,
Avstrija.

ArrivalGuides.com: turistični
spletni vodnik po Mariboru je
na globalni digitalni platformi
v letu 2020 zabeležil 58.200
ogledov.

outdooractive.com: na portalu, ki nagovarja
predvsem nemško govorečo javnost, so predstavljene
kolesarske in pohodniške poti v Mariboru in okolici. V
letu 2020 je bilo zabeleženih 292 ogledov poti. Na
portalu visitmaribor.si posledično zaznavamo porast
ogleda podstrani “Aktivne počitnice” na nemško
govorečih trgih.
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ww.zelenikljuc.si in www-slovenia-green.si: v letu 2020 je ZTM sodeloval pri pripravi predstavitev Maribora
in Hiše Stare trte na spletnih portalih za promocijo trajnostne turistične ponudbe Slovenije.

kongres-magazine.eu: v letu 2020 smo
nadgradili mikro portal Kongres Magazine,
preko katerega nagovarjamo kupce
kongresnih storitev k organizaciji dogodkov
v destinaciji Maribor - Pohorje ter jih
obveščamo o novostih in uspešnih zgodbah
destinacijskih ponudnikov. Doseg mikro
portala Maribor - Pohorje je bil 119.468
ogledov.

2.6 Družbena omrežja Visit Maribor
Ključni dosežki:
• Skupno število sledilcev na družbenih omrežjih konec leta 2020 je bilo 29.551 (+ 18 % v
primerjavi z letom 2019).
• V letu 2020 smo z objavami na Instagramu dosegli 1.957.049 oseb (+ 140 % v primerjavi z
2019). Z objavami na Facebooku smo dosegli 1.520.502 oseb (+ 38 % v primerjavi z 2019).
• Najodmevnejša objava na družbenih omrežjih je bilo vabilo svetovno znanega čelista Luke
Šulića v njegov rodni Maribor, ki je dosegla skupno več kot 110.000 ogledov.
Zavod za turizem Maribor upravlja s profili Visit Maribor na družbenih omrežjih Facebook, Instagram,
LinkedIn (Maribor - Pohorje Tourist Board) in YouTube.
Na družbenih omrežjih Visit Maribor opažamo kontinuirano rast števila sledilcev. Največja rast je na
Facebook strani in Instagram profilu. Na Instagramu smo v letu 2020 pridobili 2.720 novih sledilcev,
na Facebooku 2.353, na Linkedinu 165 in na Youtube-u kanalu 33. V letu 2020 smo na družbenih
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omrežjih pridobili skupno 5.271 novih sledilcev.
Št. sledilcev na družbenih omrežjih Visit Maribor v
2020
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Skupno število sledilcev na
družbenih omrežjih konec leta
2020 je bilo 29.551 (+ 18 % v
primerjavi z letom 2019).

V letu 2020 smo z objavami na Instagramu dosegli 1.957.049 oseb (+ 140 % v primerjavi z 2019).
*upravljanje profila na Instagramu je bilo sofinancirano s strani projekta STO. Z objavami na Facebooku
smo dosegli 1.520.502 oseb (+ 38 % v primerjavi z 2019).

Doseg objav
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V letu 2020 smo z objavami na
Facebooku
in
Instagramu
dosegli skupno 3.477.551 oseb.

instagram

Po razglasitvi epidemije v marcu 2020 je ZTM promocijske aktivnosti še intenzivneje izvajal na
družbenih omrežjih. Skladno s komunikacijskimi usmeritvami Slovenske turistične organizacije smo
povabili partnerske organizacije, turistične ponudnike in predstavnike drugih s turizmom povezanih
dejavnosti, naj pripravijo svoje promocijske videe za objavo na komunikacijskih kanalih Visit Maribor
in s tem pripomorejo k večji prepoznavnosti mesta ter svoje dejavnosti in ponudbe. K sodelovanju smo
povabili tudi prepoznavne mariborske osebnosti oz. t. i. ambasadorje s področja gastronomije, športa
in kulture, da s svojimi kratkimi posnetki z. objavami na družbenih omrežjih podprejo turistično
dejavnost in tako tudi v času epidemije pri širši javnosti ohranjajo in spodbujajo željo po potovanju in
raziskovanju Maribora in okolice.
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Najodmevnejša objava na
družbenih omrežjih je bilo
vabilo svetovno znanega
čelista Luke Šulića v njegov
rodni Maribor, ki je dosegla
skupno skoraj 130.000 ogledov
(8,54 % celotnega dosega
profila
VisitMaribor
na
Facebooku).

Najuspešnejše objave na Instagramu VisitMaribor

Najuspešnejše objave na Facebooku VisitMaribor
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2.7 Digitalno oglaševanje
Ključni dosežki:
• Z digitalnim oglaševanjem smo v letu 2020 dosegli skupno 3.087.709 uporabnikov (+ 54 %
več kot v letu 2019) in zabeležili 126.763 klikov na visitmaribor.si in staratrta.si.
Za namene promocije turistične ponudbe v Mariboru in okolici smo izvedli osem digitalnih kampanj:
• Zima 2020 (aktivnosti na Mariborskem Pohorju, zimsko-smučarski paketi),
• Vodeni ogledi mesta in degustacije v Hiši Stare trte,
• Koriščenje turističnih bonov v Mariboru in okolici,
• Image oglaševanje aktivnih doživetij v destinaciji Maribor - Pohorje,
• Vinska mestna doživetja ob postavljanju klopotca pred HST,
• Gastronomija,
• Zima 2020/2021 in
• Praznična darila Hiše Stare trte.
Kampanja Zima (aktivnosti na Mariborskem Pohorju, zimsko-smučarski paketi)
ZTM je izvedel digitalno kampanjo za promocijo zimskih in smučarskih paketov s poudarkom na
raznovrstnih doživetjih, ki jih omogoča neposredna bližina mesta in smučarskega središča. Kampanja
je potekala od 1. do 29. februarja 2020 na slovenskem, hrvaškem in srbskem trgu preko družbenega
omrežja Facebook. Dosegli smo 699.265 uporabnikov in 36.928 klikov na spletno stran
www.visitmaribor.si. V tem časovnem obdobju smo zaznali porast klikov na spletne strani, e-maile in
telefonske številke ponudnikov, porast povpraševanj za nastanitve in prijav na e-novice.

Vodeni ogledi mesta in degustacije v Hiši Stare trte
Pripravili smo plačane oglase za vodene oglede mesta ob petkih in sobotah, degustacije v Hiši Stare
trte in spletno vinoteko Stare trte. Oglaševanje je potekalo med 12. junijem in 1. avgustom na
slovenskem in avstrijskem trgu preko družbenega omrežja Facebook. Dosegli smo 68.560 uporabnikov
in zabeležili 2.393 klikov na spletne strani www.visitmaribor.si in www.staratrta.si. V tem času smo
zaznali porast prodanih vodenj preko spleta in večji promet v spletni vinoteki Stare trte.
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Koriščenje turističnih bonov v Mariboru in okolici
Sponzorirali smo Facebook objavo paketov za koriščenje turističnih bonov v času od 19. do 30. junija
2020 na slovenskem trgu. Objava z naborom paketov ponudnikov je dosegla 59.872 uporabnikov in
2.393 klikov na www.visitmaribor.si.

Image oglaševanje aktivnih doživetij v destinaciji Maribor – Pohorje
Z namenom promocije Maribora z okolico kot (družinske) počitniške destinacije je ZTM izvedel
digitalno promocijo aktivnih doživetij v času med 1. junijem in 30. avgustom 2020. Kampanja je
potekala na slovenskem trgu preko družbenih omrežij Facebook in Instagram. Dosegli smo 239.744
uporabnikov in 5.307 klikov na spletno stran www.visitmaribor.si.
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S pomočjo digitalne agencije smo v avgustu preko Youtube kanala sponzorirali promocijski video
Outdoor, zakupili ključne besede in oglasni »banner« prostor na temo aktivnih počitnic na brskalniku
Google ter pripravili dodatne plačane oglase na Facebook-u. Na Facebook-u smo z oglasi dosegli
197.651 uporabnikov in 5.215 klikov na spletno stran www.visitmaribor.si. S strani Google oglaševanja
smo na spletno stran pridobili 2.238 klikov in 10.904 ogledov videa na Youtube kanalu. *sofinancirano
s strani STO
Vinska mestna doživetja ob postavljanju klopotca pred HST
Sponzorirali smo Facebook objavo z mestnimi vinskimi doživetji, ki smo jih kot alternativno vsebino
spodbujali v času, ko smo načrtovali dogodek »Postavitev klopotca pred Hišo Stare trte«, ki je zaradi
ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirsua nismo realizirali. Z objavo smo dosegli 49.105
uporabnikov in 892 klikov na spletno stran visitmaribor.si.
Digitalna kampanja Gastronomija
Med 17. avgustom in 1. oktobrom 2020 smo izvedli digitalno kampanjo s poudarkom na vinskokulinaričnih doživetjih na slovenskem in avstrijskem trgu. Dosegli smo 40.274 klikov na spletno stran.
Zaznali smo porast spletnega nakupa vinsko-kulinaričnih doživetij in obiska podstrani Vino in
kulinarike – Michelinove zvezde. Oglaševanje je potekalo preko Facebook-a in sožitnega oglaševanja
(zakup medijskega prostora na drugih relevantnih kulinaričnih portalih). Na Facebook-u smo dosegli
492.723 uporabnikov. Skupno smo zabeležili 40.274 klikov na spletno stran www.visitmaribor.si.
*sofinancirano s strani STO
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Digitalna kampanja Zima 2020/21
Med 1. oktobrom in 16. novembrom 2020 smo na trgih v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji in na
Madžarskem oglaševali destinacijo Maribor - Pohorje kot športno, aktivno in preferenčno destinacijo
za zimske počitnice na prostem. Kampanja je potekala na Facebook strani in na drugih referenčnih
portalih. Z oglaševanjem smo dosegli 1.210.372 uporabnikov in 33.830 klikov na spletno stran. Opazili
smo porast ogleda podstrani Zimske radosti. *sofinancirano s strani STO
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Digitalna kampanja Praznična darila Hiše Stare trte
Med 25. novembrom in 23. decembrom 2020 smo na Facebook-u na slovenskem in avstrijskem trgu
promovirali spletno ponudbo darilnih paketov Hiše Stare trte. Dosegli smo 50.417 uporabnikov 2.353
klikov na spletno stran www.staratrta.si. V tem času opažamo povečano spletno prodajo v spletni
trgovini Stara trta.

2.8 Klasična (off-line) promocija in oglaševanje
Ključni dosežki:
• Produkcija novega promocijskega materiala: videov na temo outdoor, gastronomija in
kultura ter vinsko-kulinaričnega zemljevida in knjižice outdoor doživetij.
• Zakup oglasnega prostora na Televiziji Slovenija, Radiu 1 in Valu 202 ter na jumbo plakatih.
Zaradi pandemije novega koronavirusa in ukrepa dobroimetja v obliki turističnih bonov je ZTM
promocijske in oglaševalske aktivnosti preusmeril na slovensko tržišče. Promocija turistične ponudbe
se je v prvi polovici leta odvijala predvsem na spletu in družbenih omrežjih, ki jo je ZTM nato intenzivno
dopolnil še z drugimi, ne-spletnimi promocijskim aktivnostmi in oglasnimi kampanjami.
Ključne off-line promocijske aktivnosti ZTM v letu 2020 so bile:
•

produkcija promocijskega materiala:
- izdelava promocijskih videov na teme outdoor doživetja, gastronomija (* video
gastronomija sofinanciran s strani STO) in kultura,
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-

skupna produkcija promocijskega videa z Nogometnim klubom Maribor (ambasador
Marcos Tavares),
izdaja nove tiskovine: vinsko-kulinarični zemljevid Okusi Maribor,
izdaja nove tiskovine: knjižica Outdoor doživetij,
izdelava promocijskega letaka TOP 5 (angleška in nemška jezikovna različica),
ponatis image brošure Maribor, mesto najstarejše trte na svetu,
ponatis načrta mesta.

Novi
promocijski
videi in
tiskovine ZTM
na temo
gastronomije,
outrdoora in
kulture.

• zakup oglasnega prostora:
• radijsko image oglaševanje Zdaj je čas za Maribor s poudarkom na osrednji in zahodni Sloveniji
(na Radiu 1 in Valu 202) *sofinancirano s strani STO,
• oglaševanje Maribora kot gastronomske destinacije na TV Slovenija,
• oglaševanje Maribora kot gastronomske destinacije v ediciji The Slovenia: Gastronomy,
• oglaševanje destinacije Maribor s poudarkom na outdooru na 100 jumbo plakatih po Sloveniji,
• radijsko oglaševanje Pohorje 365 (v sodelovanju z MRA in Partnerstvom za Pohorje) (na Radiu
SI),
• image oglaševanje na komunikacijskih kanalih Nogometnega kluba Maribor,
• image oglaševanje Maribora na tekmi za svetovni pokal v gorskem kolesarstvu.
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Promocija Maribora na jumbo
plakatih po Sloveniji (foto: arhiv
ZTM) in na tekmovanju za svetovni
pokal v gorskem kolesarstvu (foto:
vecer.com).

2.9 Projekt STO za promocijo ponudbe za vodilne destinacije
Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij
Slovenije v letu 2020«
Namen projekta je krepitev prepoznavnosti s poudarkom na krepitvi promocije nosilnih produktov
vodilnih destinacij z višjo dodano vrednostjo; osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki išče
kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi in osredotočenost na ciljne produktne
segmente, ciljne skupine zahtevnejših, t. i. high value turistov in prednostne trge, vključno z domačim
trgom.
Trajanje projekta: 1. 1.-17. 12. 2020
Intenzivnosti pomoči znaša 80 % vrednosti upravičenih stroškov
Dodeljena sredstva sofinanciranja: 50.000 EUR
Vrednost odobrenih upravičenih stroškov: 49.821,77
Celotna vrednost projekta: 62.277,22 EUR + ddv
Lastna sredstva ZTM: 22.389,01 EUR (9.933,56 EUR lastni delež DDV, 12.455,45 EUR lastni delež
sofinanciranja 20 %)
V razpisu pridobljena sredstva je ZTM namenil izvedbi naslednjih promocijskih aktivnosti:
• digitalna kampania "Zima",
• digitalna kampanja "Outdoor",
• digitalna kampanja "Gastronomija",
• predstavitev Maribora in destinacije na globalnem portalu Arrival Guides,
• promocijo aktivnosti na prostem na portalu Outdooractive,
• upravljanje lnstagram profila VisitMaribor,
• radijsko image oglaševanje,
• nadgradnja in vzdrževanje spletnega mesta www.visitmaribor.si ter
• ponatis slovensko-hrvaške in italijansko-srbske različice promocijske tiskovine Maribor, mesto
najstarejše trte na svetu.

2.10 Digitalno inoviranje kulturne dediščine (projekt MGRT)
Ključni dosežki v letu 2020:
• Digitizacija zunanjosti objektov Hiša Stare trte, Mariborski grad in samostan v Sveti Trojici v
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•
•

Slovenskih goricah.
Vzpostavitev nove blagovne znamke Naše najboljše in podelitev certifikatov 26
ponudnikom.
Izobraževanje turističnih ponudnikov.

Kratek opis projekta »Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj
turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021«
• Vodilni partner: Zavod za turizem Maribor
• Občine, ki jih vključuje operacija: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota,
Lenart, Lovrenc na Pohorju, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Pesnica,
Poljčane, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana v Slovenskih
goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Šentilj
• Trajanje projekta: 15. 10. 2019-15. 10. 2021 (dve leti)
• Upravičeni stroški ZTM: 286.950,00 EUR, operacija financirana v skupni višini do največ
258.255,00 EUR (90 % sofinanciranje)
• Finančni delež ZTM: 28.695,00 EUR (10 % lastni delež) + DDV
• Cilji operacije:
- dvig kakovosti turistične ponudbe vodilnih destinacij slovenskega turizma,
- razvoj novih turističnih produktov,
- Slovenija bo postala vodilna država v Evropi, ki bo s sistematičnim digitalnim inoviranjem
kulturne dediščine ustvarila unikatna turistična doživetja,
- digitalno inoviranje slovenske kulturne dediščine,
- izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju gostinstva in turizma,
- osredotočenost na ciljne segmente in prednostne trge,
- nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in
- dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni destinacij kot tudi na nacionalni
ravni.
Skupna finančna vrednost aktivnosti, ki smo jih izvedli v letu 2020, je bila 115.086,05 EUR bruto in
103.364,53 EUR neto. Od tega so bili upravičeni stroški 103.364,53 (100 %), financiranih smo dobili 90
%, tj. 93.028,03 EUR.
Lastni 10 % delež: 10.336,5 EUR
DDV: 11.721,52 EUR
Skupaj lastni delež: 22.058,02 EUR
AKTIVNOSTI V LETU 2020:
• Vodenje oz. administriranje operacije
Vodenje in administrativne postopke projekta je vodila Urška Rožič, zaposlena na Zavodu za turizem
Maribor. Njene stroške opravičujemo s pogodbo o zaposlitvi, ki je pričela veljati 15. oktobra 2019.
• Digitalizacija kulturne dediščine (+ svetovanje)
V sodelovanju z zunanjim izvajalcem smo digitizirali zunanjost Hiše Stare trte, Mariborskega gradu z
Viteško dvorano in samostana s cerkvijo v Sveti Trojica ter nato izdelali njihove 3D modele. Pripravili
smo dokumente s konceptnimi opisi za izdelavo produktov, tehničnimi specifikacijami za izdelavo
produktov in vsebinskimi scenariji. V okviru digitalizacije kulturne dediščine smo bili v rednem
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kontaktu s strokovnjaki s področja tehnologije in varstva kulturne dediščine.

3D modeli samostana v Sveti Trojici v Slovenskih
goricah, Mariborskega gradu in Hiše Stare trte so
podlaga za nove digitalizirane turistične produkte,
ki bodo obiskovalcem na voljo v letu 2021.

• Razvoj turističnih produktov – kolektivna blagovna znamka Naše najboljše
V letu 2020 smo vzpostavili sistem podeljevanja certifikata kolektivne blagovne znamke (KBZ)
destinacije Maribor - Pohorje, ki pokriva geografska območja Maribor z Dravsko dolino in Dravskim
poljem, Pohorje in Kozjak ter Slovenske gorice.
Izvedli smo naslednje aktivnosti:
- Vzpostavitev projektne in delovne skupine za razvoj KBZ; redna spletna srečanja.
- Razvoj celostne grafične podobe znamke Naše najboljše.
- Organizacija novinarske konference in predstavitev nove znamke Naše najboljše.
- Spodbujanje ponudnikov k povezovanju v Mrežo ponudnikov in ponudbe ter k sodelovanju v
verigah: rokodelcev – rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in industrijskega
oblikovanja, pri- in predelovalcev živil – pridelkov in živilskih izdelkov ter gostincev – jedi in
pijač postreženih na gostinski način.
- Organizacija izobraževalnih delavnic za vse tri segmente ponudnikov.
- Organizacija individualnega svetovanja za ponudnike rokodelskih izdelkov in pridelkov ter
živilskih izdelkov.
- Organizacija dveh ocenjevanj za ponudnike rokodelskih izdelkov ter pridelkov in živilskih
izdelkov.
- Snemanje za oddajo Na lepše (TV Slovenija).
- Organizacija in vodenje spletne delavnice »Pomen in formiranje zgodb za izdelke in storitve«.
- Izdelava promocijskih materialov: roll-upi, namizne zastavice, poslovne mape, majice s
kratkimi rokavi (ženske in moške), nosilne vrečke (dve velikosti), nalepke.
- Vključitev ponudnikov s certifikatom Naše najboljše v decembrsko Darilno tržnico na Glavnem
trgu – promocija in prodaja v dveh hišicah.
- Zbiranje podatkov o ponudnikih za vnos na spletni portal visitmaribor.si – nova podstran Naše
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-

najboljše.
Redna komunikacija s ponudniki in obveščanje ponudnikov, vključenih v KBZ Naše najboljše.
Redna komunikacija z mediji in obveščanje o novostih, intervjuji ter odgovori na zastavljena
vprašanja.
Komunikacija z vsemi, ki jih zanimajo informacije o KBZ Naše najboljše, in podajanje le-teh
preko e-sporočil, po telefonu in osebno.
Vključitev projekta KBZ Naše najboljše v projekt Evropska gastronomska regija 2021 (Maribor
je partnerska organizacija).

Certifikat Naše najboljše je v letu 2020 prejelo devet ponudnikov
rokodelskih izdelkov in 17 ponudnikov pridelkov in živilskih izdelkov. V
decembru 2020 so zainteresirani ponudniki sodelovali na Darilni tržnici
na Glavnem trgu v Mariboru.

• Izobraževanja na področju gostinstva in turizma
Na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor smo izvedli osem različnih delavnic za dvig
kakovosti zaposlenih v turističnem gospodarstvu: gostince, turistične kmetije, vinotoče, organizatorje
potovanj, hotelirje, sobodajalce in lokalne pridelovalce. Za zaposlene na Zavodu za turizem Maribor
smo izvedli študijsko turo, ki je vključevala petzvezdično doživetje. Za turistične vodnike destinacije
smo organizirali usposabljanje za vodnike interprete.

2.11 Aktivnosti na področju kongresnega turizma
Ključni dosežki:
• Predstavitev na edini mednarodni poslovni borzi pri nas, Conventa v Ljubljani.
• Certifikat odličnosti za srednje veliko kongresno destinacijo.
• Kampanja vsebinskega marketinga za poslovni turizem z dosegom: 576.001 ogledov, 15.438
dejavnosti uporabnikov, 7113 ogledov na kanalu Linkedin.
Od leta 2009 je ZTM nosilec naziva Lokalni kongresni urad (CVB) pri Kongresnem uradu Slovenije.
Kongresni urad Maribor je bil ustanovljen leta 2008 kot oddelek na zavodu za turizem. Naloga
kongresnega urada je nevtralno zastopanje ponudnikov poslovnih storitev v destinaciji in nudenje
strokovne pomoči pri pridobivanju in izvedbi dogodkov v destinaciji, promoviranje kongresnega
produkta na sejmih in borzah, koordiniranje kongresne skupnosti, povezovane ponudbe in izvajanje
študijskih tur za potencialne kupce poslovnih srečanj ter sodelovanje s ponudniki pri pripravi ponudb
ter izvedbi dogodkov.
V letu 2020 smo na poslovnih dogodkih, promocijah, oglaševanju in študijskih turah na podlagi
pogodbe za sofinanciranju stroškov in letnega plana skupnih aktivnosti nastopali s partnerskimi
organizacijami Terme Maribor d.o.o., City Hotel Maribor in DMC Agencija Galileo 3000.
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Na mednarodni poslovni borzi Conventa, ki je bila januarja 2020 v Ljubljani in na kateri smo prisotni
že vrsto let, so kliente zanimali predvsem programi za teambuildinge in incentive oz. doživetja. Za to
priložnost smo ponatisnili zloženko kongresne ponudbe destinacije in jo digitalno obogatili. Prvi dan
borze smo nastop združili s hotelom City Hotel Maribor, drugi pa z DMC Galileo 3000. V obeh dneh
smo opravili 24 razgovorov s potencialnimi klienti in jim predstavili možnosti organiziranja dogodkov v
destinaciji. Izvedli smo tudi dvodnevno pred-Conventa študijsko turo, ki so se je udeležili predstavniki
gospodarstva – nemška podjetja.

V januarju 2020 je Maribor prejel certifikat odličnosti
prepoznavne kongresne revije Kongres magazine, in sicer v
kategoriji srednje velikih kongresnih destinacij (M). Ocenjeni smo
bili s 3.95 točkami od 5 (foto: Bernarda Karo). Končni cilj
kongresne destinacije je ocena 5 od 5 med srednje velikimi (M)
destinacijami.
Vzporedno ugotavljamo, da se mesto z bližnjo okolico vse bolj
uveljavlja kot destinacija za manjše dogodke in zelene
doživljajske programe, izvedene v naravi.

V letu 2020 smo nadaljevali s kampanjo vsebinskega marketinga za poslovni turizem v sodelovanju s
podjetjem Toleranca Marketing. Oglaševanje doživljajskih programov za manjše skupine je trajalo od
junija do novembra 2020. V tem času smo destinacijo predstavili z 28 članki (12 partnerskih novic, štiri
incentive ideje, sedem idej za organizacijo dogodkov na posebnih prizoriščih, en intervju, dve objavi v
brošuri Meetologue in dve objavi skritih gostov).

Doseg kampanje: 576.001 ogledov, 15.438
dejavnosti uporabnikov, 7113 ogledov na
kanalu Linkedin.

V sodelovanju s podjetjem Toleranca Marketing smo kongresno destinacijo Maribor - Pohorje
predstavili na spletnem portalu kongres-magazine.eu. Število ogledov mikro strani destinacije je
119.468, e-magazin destinacije je prebralo 120.913 ljudi, doseg na Fb in Twitterju več kot 8.000 ljudi,
tiskana izdaja kongres magazina pa je bila 11.500 izvodov.
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Število ogledov mikro strani destinacije je
119.468, e-magazin destinacije je prebralo
120.913 ljudi, doseg na Fb in Twitterju več
kot 8.000 ljudi, tiskana izdaja kongres
magazina pa je bila 11.500 izvodov.

Zavod za turizem Maribor je v letu 2019 pristopil k Slovenskemu ambasadorskemu programu (SAP).
Ta je za destinacije zanimiv zato, ker so ambasadorji strokovnjaki svojih področij vključeni v
mednarodna strokovna združenja. To pomeni, da promovirajo Slovenijo kot kongresno destinacijo v
mednarodnem okolju, kongresni uradi pa jim pomagamo pri izvedbi dogodkov doma.
Z aktivnostmi v ambasadorskem programu smo nadaljevali tudi v letu 2020: junija smo posneli kratko
povabilo naše destinacijske kongresne ambasadorke prof. dr. Tatjane Welzer Družovec in jo objavili na
družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Youtube. Prisostvovali smo spletni razglasitvi Kongresnih
ambasadorjev za leto 2020. Na področju destinacije Maribor - Pohorje sta naziv ambasadorjev prejela
mag. Dejan Bratuš, dr. med., spec. urolog, UKC Maribor, kot kongresni ambasador Slovenije na
področju znanstveno-strokovnih dogodkov in Tomaž Barada, Športni center Barada, kot Kongresni
ambasador Slovenije na področju športnih dogodkov.

2.12 Projekt Dravska kolesarska pot
Ključni dosežki:
• Maribor je prejemnik Sustainable Destination Award / Green Destination za primer dobre
prakse povezovanja deležnikov na Dravski kolesarski poti (DKP).
• V letu 2020 smo na spletni strani dravabike.si zabeležili 43.088 uporabnikov (82,28 % več kot
v letu 2019), 56.465 sej (81,31 % več kot v letu 2019) in 145.701 ogledov strani (79,42 % več
kot v letu 2019).
• Priprava vsebine 27 novih informacijskih tabel na trasi DKP.
V Sloveniji projekt vzpostavitve Dravske kolesarske poti koordinira Partnerstvo za Dravsko kolesarsko
pot, ki deluje od leta 2015 in ga sestavljajo: 18 občin ob reki Dravi (Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje
ob Dravi, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Ruše, Maribor, Duplek, Miklavž na Dravskem
polju, Starše, Hajdina, Ptuj, Markovci, Gorišnica, Ormož, Središče ob Dravi), tri razvojne agencije (RRA
Koroška, RRA Podravje – Maribor (prej poimenovana Mariborska razvojna agencija) in ZRS Bistra),
Zavod za turizem Maribor in Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI).
ZTM je v sklopu Partnerstva zadolžen za promocijo in trženje Dravske kolesarske poti. Gre za izvedbo
vseh aktivnosti, kot so urejanje vsebin na spletnem portalu (www.dravabike.si) in družbenih omrežjih,
aktivnosti na področju promocije (digitalne kampanje, oglaševanje, izvedba dogodkov, priprava
promocijskega materiala, obiski sejmov, komunikacija z mediji itd.) in koordinacijo ponudnikov ob
Dravski kolesarski poti (v okviru inkubatorja Drava Bike za sodelovanje s ponudniki).
Aktivnosti izvajamo v konsenzu in sodelovanju z RRA Podravje – Maribor (prej poimenovana
Mariborska razvojna agencija), ki je vodilni partner projekta, kakor tudi z dogovori na Skupščini
Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot. Na vseh ravneh projekta sodelujemo in usklajujemo aktivnosti
z avstrijskimi in hrvaškimi partnerji.
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Maribor je prejemnik Sustainable Destination Award / Green Destination za primer dobre prakse povezovanja
deležnikov na Dravski kolesarski poti.

ZTM je v letu 2020 v sklopu projekta Dravska kolesarska pot (DKP) izvedel naslednje aktivnosti:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sejemske predstavitve – Predstavitev karte DKP na sejemskih predstavitvah v Sloveniji
(Natour Alpe Adria Ljubljana), Avstriji (Ferien Messe), Nemčiji (F.re.e. München, CMT
Stuttgart), na Nizozemskem (Utrecht) in drugih. Posebni predstavitvi DKP na sejmu F.re.e.
München in v sodelovanju z avstrijskimi partnerji v Utrechtu.
Redno ažuriranje podatkov na spletnem portalu (novice, obvestila in opozorila, kot so dela na
poti), urejanje Facebook in Instagram profila Drava Bike.
Pridobivanje novih članov v Drava Bike inkubator.
Konstantna komunikacija s ponudniki in obveščanje ponudnikov, vključenih v Drava Bike o
novostih projekta DKP.
Konstantna komunikacija z mediji in obveščanje o novostih, intervjuji ter odgovori na
zastavljena vprašanja.
Komunikacija z vsemi, ki jih zanimajo informacije o DKP in podajanje le-teh preko e-sporočil,
po telefonu in osebno.
Promocija na ključnih trgih (oglaševanje v tiskanih revijah in Facebook oglaševaje).
Študijske ture in oglaševanje v tujih medijih (Focus E-bike Magazin, Sport Activ, Bikeline …).
Organizacija kolesarskega dogodka v sklopu Drava Festivala (kolesarski vikend na relaciji
Dravograd-Maribor).
Snemanje za oddaje Dobro jutro, Na lepše (TV Slovenija).
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•
•
•
•
•

Izvedba Drava Bike Experinece kolesarjenja v sodelovanju z Radiem SI za nagrajence akcije
Adventure Kick.
Posebna priloga in predstavitev DKP v sodelovanju s časnikom Večer »Drava – Od splavarjenja
do kolesarjenja«.
Izvedba digitalne kampanje na slovenskem trgu za porabo vavčerjev na DKP.
Aktivnosti, vezane na pripravo vsebine za informacijske table.
Predstavitev DKP na največjem nemškem spletnem outdoor portalu outdooractive.com.

V primerjavi z letom 2019 je bilo v letu 2020 izjemno povečano povpraševanje po kolesarjenju in s
tem po Dravski kolesarski poti, kar smo zaznali tako preko povečanega obiska spletne strani, naročila
kolesarskih kart preko spleta kot tudi povpraševanja po e-pošti, preko družbenih omrežij, pri
ponudnikih, vključenih v DKP, in v informacijskih centrih TIC Maribor, TIC Ptuj, TIC Ormož in TIC
Dravograd.
Spletna stran www.dravabike.si

V letu 2020 smo na spletni strani dravabike.si zabeležili 43.088 uporabnikov (82,28 % več kot v letu
2019), 56.465 sej (81,31 % več kot v letu 2019) in 145.701 ogledov strani (79,42 % več kot v letu 2019).
Velika večina (73,88 %) obiskovalcev spletnega portala je iz Slovenije. Z deležem okoli 4 % sledijo
Italija, Avstrija, Hrvaška in Nemčija. Obiskovalci spletnega portala pa prihajajo tudi iz ZDA, Kitajske,
Madžarske, Švice in Francije. V primerjavi z letom 2019 smo obdržali visok nivo organskega iskanja, z
oglaševanjem pa se je povečal obisk spletnih strani preko družbenih omrežij. Skladno s seznoskostjo
kolesarjenja je bilo največ povpraševanja med majem in septembrom, kar je bilo v letu 2020 še posebej
izrazito zaradi ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa.
Digitalno oglaševanje DravaBike
Digitalna kampanja za koriščenje turističnih bonov na DKP je potekala med 3. in 24. avgustom na
slovenskem trgu preko sožitnega oglaševanja (zakup medijskega prostora na drugih relevantnih
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portalih). Porazdeljena je bila na dve mreži, in sicer na desktop (zakupljenih je bilo 571 klikov; mreža je
dosegla 731.246 prikazov in 625 klikov) in fullscreen (zakupljenih je bilo 114.286 prikazov; mreža je
dosegla 120.002 prikazov in 3.603 klikov).

Med julijem in septembrom smo imeli šest sponzoriranih objav na Facebook profilu Drava Bike na
domačem trgu. Objave na temo image predstavitve Dravske kolesarske poti so dosegle 443.516
prikazov, 139.235 uporabnikov in 10.748 klikov na www.dravabike.si.

Informacijske table
Pripravili smo vsebino za 27 novih informacijskih tabel z vsemi potrebnimi informacijami, kulturnimi
in naravnimi znamenitostmi ter vsemi ponudniki, vključenimi v Drava Bike ponudbo. Pet tabel je
etapnih in ena skupna za prikaz celotne trase. Postavitev tabel je financirala Direkcija RS za
infrastrukturo.
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2.13 Razvoj zelene destinacije
Ključni dosežki:
• Pridobitev znaka Green Destination bronze
• Pridobitev certifikata Zeleni ključ za turistično atrakcijo Hiša Stare trte.
Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno
znamko SLOVENIA GREEN / upravljavec STO /akreditirani partner zavod Tovarna trajnostnega turizma.
združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja
konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in skozi znamko Slovenia Green to
zeleno delovanje tudi promovira.
Destinacija Maribor - Pohorje je ena izmed prvih destinacij, ki so se vključile v nacionalni program
Zelena shema slovenskega turizma. Trajnostni razvoj mesta in širše destinacije predstavlja ogromen
potencial za dodano vrednost turistične ponudbe in je hkrati tudi ustrezen in konkreten odgovor na
posledice pandemije novega koronavirusa.
Zelena (trajnostna, okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni projekt ali naloga ali odgovornost
zgolj turistične organizacije. Zelena destinacija je odgovorna destinacija, ki spoštuje potrebe okolja
in ljudi, ki tukaj živijo, ki spoštuje lokalno gospodarstvo in spoštuje obiskovalce, ki jo obiščejo.

Maribor je bil v letu 2020 nosilec bronastega certifikata Slovenia
Green destination. ZTM je aktivno sodeloval pri postavljanju
spletne strani www.slovenia-green.si in pripravil predstavitev
destinacije Maribor - Pohorje.
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V oktobru 2020 je ZTM prejel trajnostni certifikat Zeleni ključ
(Green Key) za turistično znamenitost Hiša Stare trte, in sicer v
kategoriji zelene atrakcije.
Hiša Stare trte je tretja atrakcija v Sloveniji in prva v vzhodni
Sloveniji, ki je prejela omenjeni certifikat. Kot turistični ponudnik
s certifikatom Zeleni ključ je Hiša Stare trte vključena na spletno
stran www.zelenikljuc.si.

Predstavniki Zavoda za turizem Maribor smo se udeležili več predavanj na temo zelenega in
trajnostnega turizma v organizaciji Slovenske turistične organizacije in Konzorcija Slovenia Green:
• 9. 10. 2020: posvet na temo plastike,
• 14. 10. 2020: predavanje na temo trajnostnega turizma za turistične vodnike,
• 16. 10. 2020: posvet o kratkih nabavnih verigah,
• 23. 10. 2020: posvet na temo lokalne skupnosti,
• 4. 11. 2020: pogovor »Turizem po covid-19: Od boja za preživetje do zmagovalcev«,
• 18. 11. 2020: delavnica za destinacije in
• 14. 12. 2020: izobraževanje za zelene koordinatorje.
Izobraževanja so pogoj, da lahko zeleni koordinator zelene destinacije opravlja svoje naloge in sproti
nadgrajuje svoje znanje. Vsaka 3 leta je potrebno oddati poročilo o presoji, ki je sestavljeno iz 100
vprašanj iz različnih področij destinacije: geografski podatki, destinacijski management, narava in
pokrajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija, družbena klima in poslovanje turističnih podjetij. Za
to je nujno potrebno je sodelovanje javnih in zasebnih podjetij. Koordinator prav tako pripravlja
poročila in dokumente, ki mu jih posredujejo partnerji oz. podjetja.

2.14 Turistična infrastruktura
V sklopu izvedbe programa vlaganj v turistično infrastrukturo za leto 2019 je ZTMP v januarju 2020
izvedel zadnjo investicijo, namestitev daljnogleda v neposredni bližini Muzeja za enega, na Glavnem
mostu.
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Daljnogled na Glavnem mostu, investicija
turistične infrastrukture MO Maribor za leto 2019
v izvedbi Zavoda za turizem Maribor (foto: Stanko
Letnar, vir: mariborinfo.com)

2.15 Prireditve
Ključni dosežki:
• Rez Stare trte, organizacija dogodka
• Svečana trgatev Stare trte, organizacija dogodka
• Čarobni december v Mariboru, koordinacija in soorganizacija vsebin
Zaradi epidemije koronavirusa je Zavod za turizem Maribor v letu 2020 načrtovane prireditve
organiziral oz. soorganiziral v omejenem obsegu. Kljub temu smo dogodke in doživetja, ki jih je bilo v
luči prilagajanja številnim ukrepom in priporočilom za zajezitev širjenja novega koronavirusa mogoče
realizirati, izpeljali uspešno, tako vsebinsko kot organizacijsko.
Programe priljubljenih vsakoletnih prireditev, kot so Postavitev klopotca pred Hišo Stare trte, Festival
Stare trte in Čarobni december v Mariboru, smo ob tesnem sodelovanju lokalnih ponudnikov ustrezno
preoblikovali v ponudbo individualnih turističnih doživetij za posameznike in manjše skupine. Hkrati
smo nekatere dogodke obeležili na družbenih omrežjih (npr. ob obletnici Hiše Stare trte, na praznik
zavetnika vinogradnikov sv. Urbana in ob prižigu prazničnih lučk v mestnem jedru).
V letu 2020 je Zavod za turizem Maribor izvedel naslednje dogodke oz. prireditve:
Dogodek / prireditev

Termin

41. Rez Stare trte

7. 3. 2020

Sejem domače in
umetnostne obrti

17. 1.-6. 3. in
26. 6. 2020

Sejem starin

27. 6. 2020

Postavitev klopotca

25. 7. 2020

20. Festival Stare trte

18. 9.-20. 9.
2020

Oris prireditve
Tik pred razglasitvijo epidemije, delna udeležba
prejemnikov cepičev, program prireditve v celoti
izveden.
V načrtu vsak tretji petek in soboto v mesecu na
Grajskem trgu, v času od 13. 3. do 19. 6. 2020
odpovedano.
V načrtu vsako tretjo soboto v mesecu na Grajskem
trgu, v času od 13. 3. do 20. 6. 2020 odpovedano.
Postavitev klopotca pred Hišo Stare trte brez
spremljevalnega programa in brez vabila javnosti na
prireditev. Vabilo javnosti na poletna vinska doživetja.
Program: okrogla miza za strokovno javnost,
predstavitev ekoloških kmetij, trgatev Stare trte s
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Prižig lučk
(Čarobni december 2020)

4. 12. 2020

Božično-novoletna
Darilna tržnica

11.-30. 12.
2020

kronanjem nove vinske kraljice, vabilo na doživetja za
posameznike in manjše skupine. Dosledno
upoštevanje ukrepov in priporočil NIJZ. Brez vabila
splošni javnosti na svečano trgatev Stare trte.
Organizacija predstave z ognjem ob prižigu praznične
razsvetljave na Piramidi in v mestnem jedru.
Povabilo lokalnim ponudnikom k sodelovanju –
koordinacija dogodka v okviru organizacije vsebin
Čarobnega decembra 2020.

Naslednjih načrtovanih dogodkov zaradi epidemije in z njo povezanih ukrepov v letu 2020 ni bilo
mogoče izvesti: Sejma domače in umetnostne obrti in Sejma starin v času od 13. 3. do 20. 6. 2020,
Velikonočnega sejma, praznovanja obletnice Hiše Stare trte, Dneva pohorske omlete, Srečanja
slovenskih rokodelcev in Martinovanja v Mariboru. Čarobni december smo kot soorganizator izvedli
v manjšem obsegu, skladno z epidemiološkimi razmerami in z njimi povezanimi ukrepi.
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Ključne prireditve v organizaciji ali soorganizaciji Zavoda za turizem Maribor v letu 2020: Rez Stare trte, Prižig
lučk (Čarobni december v Mariboru 2020), Darilna tržnica in Festival Stare trte 2020 (foto: Teja Fistravec, Marko
Pigac)

3 POSLOVNA ENOTA TIC MARIBOR
Turistično informacijski center Maribor (v nadaljevanju TIC Maribor) na lokaciji Partizanska cesta 6a od
leta 2006 naprej skrbi za zbiranje in obdelovanje turističnih informacij ter zagotavlja odličen mestni
servis pri informiranju obiskovalcev o aktualni turistični ponudbi destinacije Maribor - Pohorje,
organizaciji turističnih vodenj, prodaji doživetij, spominkov in avtobusnih vozovnic za mestni promet
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ter posredovanju in opravljanju rezervacij za nastanitve.
Zaradi epidemije novega koronavirusa in z njimi povezanih ukrepov je bil TIC Maribor v času od 13.
marca do 17. maja 2020 in od 24. oktobra do 31. decembra za obiskovalce zaprt. V času zaprtja smo
bili za informacije bili dosegljivi po telefonu 02 234 66 11 in elektronski pošti tic@maribor.si. Po
ponovnem odprtju v maju 2020 smo odpiralni čas TIC-a Maribor prilagodili razmeram in ga skrajšali.
OBISK TIC-a MARIBOR
V TIC-u Maribor vodimo dnevno statistiko vseh obiskovalcev (po narodnosti, po starosti, po namenu
obiska), na podlagi katere pripravljamo mesečne statistične podatke.
Obiskovalci TIC Maribor 2020 in 2019
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V letu 2020 smo zabeležili
9.742 obiskovalcev, kar je 18 %
obiska iz leta 2019 (54.020).
Upad obiska je posledica
epidemije oz. pandemije, delno
tudi skrajšanega odpiralnega
časa. Obisk je bil največji pred
razglasitvijo epidemije in v
poletni
turistični
sezoni,
vključno s septembrom.

Obiskovalci po izvoru 2020
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V letu 2020 smo zabeležili 50 %
domačih (v letu 2019 25 %) in
50 % tujih obiskovalcev (v letu
2019 75 %). Najštevilčnejši tuji
obiskovalci so bili Nemci (13
%), Avstrijci (10 %) in Italijani
(3 %), kar je primerljivo s
podatki za leto 2019 (Avstrija
14 %, Nemčija 10 % in Italija 5
%).

Na podlagi vodene statistike ugotavljamo, da so domači obiskovalci v letu 2020 povpraševali
predvsem po avtobusnih vozovnicah mestnega prometa, sledijo znamenitosti, vožnja z vlakcem
Jurčkom in/ali Dravsko vilo, spominki in prospekti. Tuji obiskovalci so v letu 2020 povpraševali
predvsem po znamenitostih v Mariboru, spominkih, prospektih. Zanimala jih je tudi ponudba v
destinaciji Maribor - Pohorje, vinska ponudba ter pohodništvo in kolesarjenje.
Glede na profil oz. tip obiskovalcev so bili najštevilčnejši med domačimi obiskovalci starejši samski,
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pari ali prijatelji brez otrok, ki spadajo v starostno skupino od 51 do 70 let, sledijo jim seniorji 70 in
več let ter mladi samski, pari ali prijatelji brez otrok iz starostne skupine od 35 do 50 let. Med tujimi
obiskovalci so bili prav tako najpogostejši starejši samski, pari ali prijatelji brez otrok, ki spadajo v
starostno skupino od 51 do 70 let, takoj za njimi pa mladi samski, pari ali prijatelji brez otrok iz starostne
skupine od 35 do 50 let, katerim sledijo mladi do 34 let.
Tip obiskovalcev - domači 2020
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PROMET TIC-a MARIBOR
Sorazmerno z upadom obiskanosti TIC-a Maribor kot posledico epidemije oz. pandemiji novega
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koronavirusa smo v letu 2020 smo zabeležili 80 % upad prometa.
Primerjava prometa TIC 2020/2019:
Index
PROMET TIC Maribor
2020/2019
SPOMINKI
18
TISKOVINE
17
VINSKA POT
22
STORITVE
21
SKUPAJ
20
V TIC Maribor ustvarimo 59 % prometa iz naslova storitev, kjer so v največji meri zajeta turistična
vodenja, mariborska vinska in kulinarična pot, provizije iz naslova prodaje avtobusnih vozovnic za
mestni promet, provizije od opravljenih rezervacij za nastanitve in Vinagovo klet ter promet od
prodanih usposabljanj za taksiste in promet od prodanih kolesarskih izletov.
TURISTIČNA VODENJA
V letu 2020 smo izvedli 107 vodenj (75 % manj kot v letu 2019) za 1609 udeležencev (85 % manj kot v
letu 2019). Največ vodenj je bilo opravljenih v septembru (27) in avgustu (25), sledijo jim vodenja v
februarju (16) in januarju (14) (v letu 2019 je bilo največ vodenj prav tako v septembru (76), sledili so
oktober (59), junij (58), maj (51) in april (40)).
Vodenja po Mariboru v različnih jezikih v 2020
vodenja v slovenskem
jeziku

12%

5%
36%

vodenja v nemškem
jeziku

47%
vodenja v angleškem
jeziku

Največ vodenj je bilo v
nemškem jeziku (47 %), sledila
so jim vodenja v slovenskem
jeziku (36 %). Oba jezika skupaj
predstavljata več kot 80 % vseh
izvedenih vodenj.

42 % vseh rezervacij vodenj je bilo izvedenih preko spletne trgovine shop.visitmaribor.si. Obiskovalci
so se odločali predvsem za vodenja za individualne goste in vodenja za manjše skupine.
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REZERVACIJE ZA NASTANITVE
Od skupno 149 povpraševanj za nastanitve jih je bilo 145 poslanih preko standardiziranega obrazca
na spletnem mestu www.visitmaribor.si.

Realizirane rezervacije za nastanitve 2020 in 2019
število nočitev

število turistov

Število rezervacij
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Od vseh prispelih povpraševanj
po nastanitvah (149) smo
preko vavčerja realizirali 23
rezervacij (80 % manj kot leta
2019) za 141 nočitev (85 %
manj kot v 2019) in 58 turistov
(85 % manj kot leta 2019).

PRODAJA AVTOBUSNIH VOZOVNIC
Do 14. julija 2020 je TIC Maribor kot prodajno mesto Marproma samostojno izvajal prodajo avtobusnih
vozovnic za mestni promet. Od 15. julija 2020 je Marprom v prostorih TIC-a Maribor sam skrbel za
prodajo svojih produktov. Sledil je dogovor o ponovni prodaji vozovnic v izvajanju TIC Maribor ob
ponovnem odprtju TIC-a.
V letu 2020 smo zabeležili 60 % upad prometa iz naslova prodanih avtobusnih vozovnic za mestni
promet, kar je posledica epidemije novega koronavirusa in spremembe načina izvajanja prodaje
Marpromovih storitev.
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Promet od prodanih avtobusnih vozovnic 2020 in
2019
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Primerjava prometa iz naslova
prodanih avtobusnih vozovnic
v letih 2020 in 2019.

4 POSLOVNA ENOTA HIŠA STARE TRTE
PRIREDITVE
Datum
Sobota, 25. 2. 2020
Sobota, 7. 3. 2020
Nedelja, 22. 9. 2020

Dogodek
Obisk kurentov pred Hišo Stare trte na pustno soboto
Rez Stare trte
Svečana trgatev Stare trte

ODPIRALNI ČAS HIŠE STARE TRTE PRED EPIDEMIJO
Pred epidemijo novega koronavirusa je bila Hiša Stare trte odprta vse dni v letu, in sicer od maja do
septembra med 9. in 20. uro in od oktobra do aprila med 9. in 18. uro. Skrajšan delovni čas je veljal le
med božično-novoletnimi prazniki.
Zaradi epidemije novega koronavirusa in z njo povezanimi ukrepi je bila Hiša Stare trte zaprta od 13.
3. do 17. 5. 2020 in od 24. 10. do 31. 12. 2020.
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REZERVIRANI DOGODKI (degustacije, sprejemi)
Rezervacije v HST 2019/2020
Skupaj rezervacije
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koronavirusa beležimo v letu 2020 skoraj
79 % upad rezerviranih obiskov skupin
gostov. V ospredju so tako v bili
individualni gostje. Zabeležili smo 59
stornacij rezervacij za degustacije.

STATISTIKA OBISKOVALCEV
V Hiši Stare trte dnevno beležimo statistiko obiskovalcev tako številčno kot tudi po narodnosti.
Podatke mesečno vnašamo v za to pripravljene obrazce, ki jih nato statistično obdelamo. Večina gostov
nas obišče zaradi ogleda najstarejše trte na svetu, degustacije in nakupa vin.
V letu 2020 je Hišo Stare trte obiskalo 9837 gostov, od tega 3500 (35,6 %) domačih in 6337 (64,4 %)
tujih. Glede na leto 2019 beležimo 83 % upad obiska. Upad je v največji meri posledica epidemije
novega koronavirusa, kar je privedlo do tega, je bila Hiša Stare trte prvič od odprtja v letu 2007 več dni
oz. kar več mesecev popolnoma zaprta.
Večina gostov nas je obiskala v poletnih mesecih, ko so bili ukrepi delno sproščeni. Gostje so bili
pretežno iz bližnjih evropskih držav, prav tako beležimo porast slovenskih gostov, kar pripisujemo
vplivom pandemije in ukrepu dobroimetja s turističnimi boni.
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Delež domačih gostov je letos
znašal nekaj manj kot 36 %, v
lanskem letu je ta delež znašal
19 % celoletnega obiska.

Za Slovenci predstavljajo Avstrijci, Nemci, Italijani, Madžari in Nizozemci največji delež obiskovalcev v letu
2020, kar je primerljivo z lanskim in tudi prejšnjimi leti.
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Vrhunec obiska v zadnjih sezonah beležimo v avgustu in septembru. Največ obiskovalcev smo tudi v letu 2020
zabeležili avgusta, ko nas je obiskalo 2047 (21 %) obiskovalcev ter septembra (16 %), ko smo zabeležili 1560
obiskovalcev.

PROMET HIŠE STARE TRTE
V primerjavi z letom 2019 smo leta 2020 zabeležili 64 % upad prometa iz naslova prodaje blaga in
storitev. Največ prometa smo ustvarili v prvih dveh mesecih leta, pred razglasitvijo epidemije novega
koronavirusa, ko smo promet iz leta 2019 tudi presegli, in v poletnih mesecih (julij, avgust, september),
ko smo beležili najvišji obisk gostov.
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Tudi v letu 2020 smo največ prometa ustvarili iz naslova prodaje vina in vinskih degustacij (v razmerju
80 % iz naslova prodaje vina (steklenice) in 20 % iz naslova vinskih degustacij), in sicer kar 88 %. Na
drugem in tretjem mestu po številu prodanega blaga so spominki in lokalni prehrambni izdelki.

V letu 2020 smo v primerjavi z letom 2019
zabeležili porast spletne prodaje za 199 %.
Razlog je v zaprtju Hiše Stare trte zaradi
epidemije in spodbujanju prodaje preko
spletne trgovine.

STARATRTA.SI
Staratrta.si je uradno spletno mesto najstarejše trte na svetu in Hiše Stare trte. Ob predstavitvi zgodbe
Stare trte vključuje spletno mesto tudi spletno vinoteko Hiše Stare trte z največjim izborom najboljših
štajerskih vin.
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V letu 2020 smo na spletnem mestu zabeležili 18.439 uporabnikov (20 % več kot v letu 2019) in 69.156
ogledov strani (44,8 % več kot v letu 2019).

Število uporabnikov

Ogled strani

15.358

47.757

18.439

69.156

2019

2019

2020

2020

Zgornja grafa prikazujeta število uporabnikov in ogledov v letih 2019 in 2020. Dvig števila uporabnikov in
ogledov v letu 2020 pripisujemo prenovi spletne strani ter oglaševanju na Facebook strani Stara trta in spletni
strani visitmaribor.si.
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Uporabniki na spletni strani staratrta.si - demografski podatki 2019/2020
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Na spletnem mestu je bila v letu 2020 velika večina uporabnikov slovenskih (61,44 %), sledili so jim uporabniki
iz ZDA, Avstrije in Nemčije. V primerjavi z letom 2019 opažamo porast slovenskih uporabnikov za 13.8 %, kar
pripisujemo vplivom pandemije in preusmeritvi turističnih tokov na domači trg.

Najbolj gledane spletne strani so bile:
• vstopna stran,
• vstopna stran (EN jezik)
• stran Spletna vinoteka / Vina,
• stran Avtohtone vinske sorte,
• stran Spletna vinoteka / Praznična ponudba.
Večina uporabnikov je za ogled spletne strani uporabila mobitel (54,2 %), sledijo računalniki (42,85 %)
in tablice (2,95 %). V primerjavi z letom 2019 opažamo porast uporabnikov na mobilnih napravah za
42, 89 %, kar pripisujemo prenovi spletne strani in boljši uporabniški izkušnji na mobilnih napravah,
kakor tudi samemu trendu gledanja spletnih vsebin na mobilnih napravah.
Izvedli smo več programerskih in vsebinskih nadgradenj v okviru prodajne funkcije spletnega mesta
(implementacija in konfiguracija modula za trgovino, nadgradnja modula-trgovina v verzijo
ECOMMERCE, izpostavitev izdelkov in akcij idr.) ter prenos spletnega mesta in njegovih funkcionalnosti
na platformo modx.
FACEBOOK PROFIL STARA TRTA
V letu 2020 smo naredili 143 objav v slovenskem in angleškem jeziku, največ v juniju 2020 (20 objav).
Število sledilcev je v letu 2020 poraslo za 31,6 %, ob koncu leta jih je bilo 2098. Največ obiska na strani
je bilo meseca junija, medtem ko je bila objava z največjim dosegom (4.349 oseb) na temo promocijskih
nagradnih iger. Večina sledilcev Facebook profila Stara trta prihaja iz Slovenije (73 %), več kot tretjina
le-teh je iz Maribora (39 %).
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__________________________________________________________________________________
Maribor, 12. februar 2021
Zavod za turizem Maribor
Jure Struc, v. d. direktorja
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5 SOFINANCIRANJE DELOVANJA OZT MARIBOR IN ŠTZ
Zavod za turizem Maribor sofinancira delovanje Občinske turistične zveze Maribor in Štajerske
turistične zveze v obliki namenskih sredstev v skupni vrednosti 25.000 EUR. V nadaljevanju sledita
poročili o opravljenem delu v letu 2020, ki sta jih pripravila zadevna organa.

5.1 Poročilo o delu Občinske turistične zveze Maribor za leto 2020
Leto 2020 si bo svet zapomnil po pandemiji, strahu pred virusom, padcu gospodarske rasti, turistični
delavci pa predvsem po veliki prizadetosti turizma. Prav v takšnih izrednih razmerah se je pokazalo,
kako je turizem ranljiv na prav vseh področjih.
Veliko število prostovoljcev, ki so vključeni v delo turističnih društev, je v teh kriznih časih preusmerilo
delo od organizacije množičnih prireditev k urejanju okolja, vzdrževanju objektov kulturne dediščine,
promocije krajev in znamenitosti v tiskanih publikacijah ali pa so bile turistične ponudbe prenesene na
splet, s čimer so vabili turiste v njihov kraj, še posebej pred turističnima mesecema, ker je večina
Slovencev dopustovala doma. Poleg naravnih lepot je pri nas doma še vrhunska kulinarika, a žal
zaslužena pridobitev Michelinovih zvezdic naših kuharskih mojstrov ni prišla do prave veljave zaradi
zaprtja gostinskih obratov. A zagotovo bomo to nadoknadili.
Tudi na Občinski turistični zvezi Maribor smo se v letu 2020 srečali s povsem drugačnim načinom dela.
Podajali smo smernice delovanja svojim članom, jih usmerjali v dovoljene aktivnosti in bili ves čas v
stiku z njimi.
DELOVANJE ORGANOV
Upravni odbor je imel v letu 2020 dve redni seji in eno dopisno, na katerih smo obravnavali program
dela zveze, spremljali delovanje odborov in potrjevali razdelitev sredstev za sofinanciranje TD MOM.
Predvsem pa je to bilo leto, ko smo se morali prilagoditi novemu načinu dela, komunikacije in
sodelovanja. Naša dejavnost in povezovanje sta potekala preko elektronskih medijev, kjer smo
načrtovali dejavnosti, posredovali informacije, se vključevali v delo Štajerske turistične zveze in
Turistične zveze Slovenije.
Nadzorni odbor je imel eno sejo. Člani so bili prisotni na sejah UO zveze in pri spremljanju vrednotenja
programov TD, ki ga opravlja Odbor za vrednotenje dela in finance. NO je spremljal izvajanje programa
dela in finančno poslovanje zveze in je bil o naših aktivnostih sproti obveščen.
Odbor za vrednotenje dela in finance je pripravil javni razpis za sofinanciranje programov TD MOM.
Na razpis so se prijavila vsa TD, ki delujejo v MOM in so naši člani. V skladu s pravilnikom so člani odbora
ovrednotili programe TD, dodelili finančna sredstva, spremljali njihovo porabo in izvajanje programov.
Prijavili smo se na razpis TZS za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in zvez. Bili smo uspešni.
Vsebina razpisa se je razlikovala od preteklih let zaradi nastale situacije v državi in svetu.
AKTIVNOSTI
V januarju smo se z društvi predstavili na sejmu Natour Alpe-Adria v Ljubljani. Prisotni smo bili štiri
dni. Takšna srečanja so priložnost za spoznavanje, izmenjavo izkušenj in druženje med TD Slovenije.
Organizator je bila TZS. Razstavni prostor je bil brezplačen, prav tako prevoz za udeležence, ki ga je
organizirala Občinska turistična zveza Maribor in Štajerska turistična zveza.
Na koordinaciji s člani Odbora za delo z mladimi pri OTZ-MB in predstavnicami Skupnosti mariborskih
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vrtcev smo se dogovorili za temo likovnega natečaja otrok mariborskih vrtcev. Razstavo smo pripravili
v Razstavišču Urban, na ogled je bila od 10. 6. do konca meseca. Naslov razstave likovnih del je bil
Otroci spuščajo mehurčke. Pripravljen je razpis za likovni natečaj otrok mariborskih vrtcev za leto 2021
z naslovom Bodi moj prijatelj.
V sodelovanju s Štajersko turistično zvezo in Zavodom za turizem Maribor smo predstavili praznovanje
Velike noči in običajev povezanih s praznikom na spletni strani Zavoda in na Facebooku ŠTZ. Spodbudili
smo turistična društva in rokodelce, da nam pošljejo video predstavite. Tako smo vsaj malo pričarali
duh praznikov, ker je Velikonočni sejem odpadel.
Vse leto smo spodbujali turistična društva, da oglašujejo, promovirajo, predstavljajo svoj kraj,
ponudnike, posebnosti, kulinariko na Facebook strani in s tem vabijo domače goste na spoznavanje
naših krajev, predvsem v času dopustov.
V dogovoru s Snago in ŠTZ smo omogočili, da naši ponudniki in člani Odbora rokodelcev pod ugodnimi
pogoji prodajajo svoje izdelke na glavni mariborski tržnici, ko so bile omejitve zaradi covida-19 in so
bili sejmi v mestnem središču odpovedani.
OTZ-MB in vsa naša društva so se vključila v vseslovensko akcijo TZS Moja dežela lepa in gostoljubna.
Predloge smo predali regijski, tj. Štajerski turistični zvezi.
Svoje delo so vestno izvedli tudi člani Odbora za okolje in prostor, ki so opravili oglede na levem in
desnem bregu Drave in pripravili poročilo s fotografskim materialom. Člani odbora ocenjujejo kraje v
skladu s sprejetim pravilnikom o ocenjevanju urejenosti mest in krajev, saj se zavedajo, da je
ocenjevanje lahko korektno opravljeno, če so pravila natančno napisana. Najlepšim bodo podeljena
priznanja OTZ-MB Zlata sončnica.
Udeležili smo se kuharske delavnice, ki jo je organizirala Štajerska turistična zveza in Društvo Melisa iz
Zg. Korene. Poudarek je bil na pripravi domače, ekološko pridelane hrane in uporabe zelišč, ki so jih
udeleženci nabirali in se z njimi seznanjali na vrtu društva. Ob koncu kuhanja smo pripravljeno hrano
tudi degustirali in se seznanili s kulturno dediščino kraja. Kuharske delavnice se je udeležila tudi
novinarka medija National Geographic Jessica Vincent.
V času Martinovanja smo pripravili Zgodbo o Nadvojvodu Janezu na Meranovem. Poleg predstavitve
njegovega dela in življenja in ogleda dvorca smo pripravili dve ponudbi z možnostjo degustacije ali
kosila. Z njo bi se vključili v program Zavoda za turizem Maribor. Žal je izvedba bila odpovedana, a
program ostaja za naslednje leto.
S TZS smo koordinirali predstavitve na stojnicah ob ponedeljkih, petkih in sobotah, ko so se člani
Odbora rokodelcev predstavljali v MC v Mariboru in po Sloveniji (ob petkih tudi na Grajskem trgu,
koliko so razmere dopuščale). Več o aktivnostih Odbora rokodelcev v nadaljevanju.
Štajerska turistična zveza je organizirala izobraževanje za lokalne turistične vodnike za štajersko
območje. Veseli nas, da imamo v TD » Šempeter« Malečnik- Ruperče novo turistično vodnico.
Ves čas je potekalo dobro sodelovanje z Zavodom za turizem Maribor, saj smo načrtovali, usklajevali
in se dogovarjali za skupne dogodke.
Udeležili smo se dogodkov in prireditev, takrat ko so razmere to dovoljevale.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam na različne načine pomagali, da smo delovali tudi v izrednih
razmerah: Mestni občini Maribor, Zavodu za turizem Maribor, Štajerski turistični zvezi, Turistični
zvezi Slovenije, Radiu Maribor in časopisni hiši Večer.
TURISTIČNA IN DRUGA DRŠTVA V OTZ MARIBOR
V Občinsko turistično zvezo Maribor je vključenih devet turističnih društev, ki izvajajo svoje aktivnosti
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na podlagi sprejetih programov dela. Večino prireditev TD izvedejo s pomočjo sponzorjev, sredstev, ki
jih nameni MOM za sofinanciranje prireditev, in velikim številom prostovoljnih ur članov.
Najpomembnejše prireditve in aktivnosti turističnih društev so bile naslednje:
TD Bresternica-Gaj
• organizacija in izvedba pustne povorke v Bresternici,
• obdaritev vzgojiteljic s cvetjem v Vrtcu Borisa Pečeta v Bresternici ob dnevu žena,
• postavitev klopotca v vinogradu nad Bresternico,
• trgatev.
TD Kamnica
• spodbujanje krajanov preko družbenih omrežij za čistilno akcijo,
• urejanje in zasaditve gredic po kraju in na oglasnih deskah v kraju in na Urbanu,
• urejanje poti na Martinov breg, košnja,
• priprava projekta – izbor terena za ekosistem, ki ohranja biodiverziteto,
• vzdrževanje malih plastik na poti na Urban,
• priprava in izdaja zloženke turističnega društva Kamnica,
• priprava in izvedba programa za učence 1. triade po učni poti v Kamnici.
TD Limbuš
• spominski pohod Huberta Martina,
• Pustovanje v Limbušu,
• pohod s kulturnim programom v Jakobski Dol za Prešernov dan,
• praznovanje dneva žena in materinskega dne s kulturnim programom,
• zasaditev potomke Stare trte v centru Limbuša, podelitev priznanj vinogradnikom in priznanj
za urejenost okolja.
TD Maribor
• čistilna akcija na obrežju reke Drave,
• predstavitev splavarske dediščine v Erasmus programu,
• skoki v vodo,
• koncert na splavu.
TD Pekre
• otroško pustovanje,
• začetek 16. festivala komedije v Pekrah,
• spominska slovesnost on pekrskih dogodkih,
• spoznavanje kraja – pohod in postavitev klopotca,
• trgatev vinske trte.
TD Razvanje
• postavitev državne razstave z naslovom Vloga organov za notranje zadeve v osamosvojitveni
vojni,
• vzdrževalna dela na Arheološkem parku Poštela,
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•

izdelava adventnega venca pred Domom krajanov v Razvanju, aktivnosti bodo odvisne od
epidemioloških ukrepov.

TD Radvanje
• organizacija in izvedba prireditve Pustovanje v Draš centru,
• organizacija in izvedba prireditve Radvanjska tržnica vsako soboto na Radvanjskem trgu,
• skrb za usmerjevalne table v Radvanju – barvanje, zasaditev s cvetjem,
• čistilna akcija na Radvanjskem trgu – odstranjevanje plevela, barvanje stojnic,
• delovna akcija – košnja, urejanje cvetličnih gred, zasaditev cvetja, čiščenje prostora društva in
okolice.
TD Studenci
• Jožefov sejem (19. marec) organizirano, pripravljeno, nato odpovedano zaradi covida-19,
• zasaditev in ureditev cvetja pri Jožefovem studencu in info tabel,
• obnovitev info tabel na gozdni učni poti v Studenškem gozdu (barvanje),
• čistilna akcija v Studenškem gozdu,
• srečanje devetošolcev ob izvirkih (dogovor o tekmovanju v splakovanju perila),
• Pohod z lučko miru na Pekrsko gorco (že dogovorjeno).
TD » Šempeter » Malečnik Ruperče
• v sodelovanju z DU Malečnik, KD Malečnik in Rancarskim društvom so pomagali pri obnovi
prostorov in skoraj 200 let stare preše v materialu, ki so ga člani TD nabavili, in v prostovoljnem
delu članov,
• organizacija tradicionalnega kolesarskega maratona po mejah KS Malečnik.
Odbor rokodelcev pri OTZ-MB
Zaradi nastale situacije s covid-19 je bila naša aktivnost zelo prizadeta, vendar smo bili kljub temu
aktivni:
• na stojnicah v Mercator centrih,
• sodelovanje na Sejmu Natour Alpe-Adria v Ljubljani,
• v kolikor ni bilo omejitev, smo bili ob petkih in sobotah na Grajskem trgu oz. Trgu svobode na
Rokodelski tržnici domače in umetnostne obrti,
• sodelovanje na stojnicah in delavnicah v času poletnega Art kampa,
• 21. 8.-29. 8.: sodelovanje v času festivala Lent na Art kampu v parku,
• 28. 8.-30. 8.: sodelovanje na Špas festu,
• nekateri naši rokodelci so se s svojimi izdelki potegovali in dobili certifikat Naše najboljše/ Our
finest, skupne blagovne znamke Zavoda za turizem Maribor.
V Odbor rokodelcev OTZ-MB je vključenih 24 članov.
SREDSTVA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TD MOM V LETU 2020
Programi turističnih društev so bili v letu 2020 sofinancirani iz proračuna MOM v znesku 7.500,00 EUR.
Finančna sredstva so nam bila nakazana po pogodbi z Zavodom za turizem Maribor. Za dodelitev
sredstev je OTZ-MB z odborom za vrednotenje dela in finance objavila javni razpis v Medobčinskem
uradnem vestniku št. 23. Na podlagi pravilnika o dodelitvi proračunskih in drugih sredstev med izvajalce
programa je bilo izvedeno točkovanje, ki ga je opredeljeval razpis. Skupno število točk je 604, vrednost
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točke je 6,45 EUR. Ostanek je 4,20 EUR. Finančna sredstva so bila društvom nakazana na podlagi
pogodbe o delovanju društev.
TD
Brestrnica-Gaj
Kamnica
Limbuš
Maribor
Pekre
Radvanje
Razvanje
Studenci
Šempeter, Malečnik, Ruperče
Skupno:

Št. točk
41
63
95
64
92
77
69
54
49

Znesek / EUR
664,45
806,35
1.012,75
812,80
993,40
896,65
845,05
748,30
716,05 +4,20
7.500,00 Eur

Maribor, 24. 11. 2020
Poročilo pripravili:
• Stanislav Kozar, predsednik
• Nevenka Kaučič
• Gregor Gustinčič, Odbor rokodelcev

5.2 Poročilo o delu Štajerske turistične zveze za leto 2020
Leto 2020 si bo svet zapomnil po epidemiji novega koronavirusa. Ustavilo se je življenje in občutek smo
imeli, da se je svet vrtel počasneje. V nas se je naselil strah, da se okužimo, da zbolimo.
A takoj za skrbjo o zdravju se je pojavilo vprašanje, kakšne bodo ekonomske posledice, ki so prizadele
prav vse segmente gospodarstva, med njimi najbolj turizem in dejavnosti, ki so povezane z njim.
Morda imamo srečo, ker je Slovenija majhna država in so hitri ukrepi učinkovitejši, se lažje prilagajamo,
a vse to je premalo, da bi se težavam izognili. Tudi zaradi turističnih bonov je v tem letu veliko Slovencev
spoznavalo naše kraje. Še vedeli nismo, koliko lepot in urejenih, skritih kotičkov skrivajo, kjer so doma
prijazni domačini, ki nam ponudijo odlično slovensko kulinariko in vrhunska slovenska vina. To potrjuje
podelitev Michelinovih zvezdic, ki nas je popeljala v sam svetovni vrh odličnosti na področju kulinarike.
A morda je prav zdaj trenutek, da se vprašamo, kako naprej? Kakšnega turizma si želimo? Kakšne
turiste pričakujemo? Odgovor je že delno zapisan v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma. Smo
butična, zelena, trajnostno naravnana destinacija. In takšne si želimo tudi turiste. Želimo si spremeniti
svet na bolje, a začnimo pri sebi. Res je, da je to najtežje.
Tudi na Štajerski turistični zvezi smo se prilagodili nastalim razmeram in delo je potekalo v večini preko
elektronskih medijev, klub temu pa smo ohranili stik s članstvom.
Področja našega delovanja v letu 2020
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V januarju smo se udeležili sejma Natour Alpe-Adria v Ljubljani. V štirih dneh se je predstavilo 13
turističnih društev ter MTZ Slovenska Bistrica in Občinska turistična zveza Maribor s svojimi društvi.
Nekaj društev se je predstavilo tudi s kulturnim programom na glavnem odru sejemskega prostora.
Brezplačen predstavitveni prostor so člani turističnih društev s pridom izkoristili za promocijo svojega
kraja in delovanja. Štajerska turistična zveza in Občinska turistična zveza Maribor sta tudi poskrbeli za
brezplačen prevoz vse dni sejemskega dogajanja.
V sodelovanju z OTZ-MB in odborom rokodelcev smo predstavili praznovanje Velike noči ter šege in
navade povezane s praznovanjem na naši Fabebook strani in spletni strani Zavoda za turizem Maribor.
Hvala vsem, ki ste nam poslali video predstavitve, da nam je uspelo pričarati praznično vzdušje, kljub
odpovedi velikonočnega sejma.
V sodelovanju s podjetjem Snaga Maribor smo omogočili prodajo domačih izdelkov na tržnicah v mestu
in nekateri ponudniki so to s pridom izkoristili.
Vse leto smo spodbujali naše člane, da oglašujejo svoj kraj, kulinariko, kulturno dediščino na naši
Facebook strani in s tem vabijo domače goste. Te informacije so bile dobrodošle še posebej v poletnih
mesecih.
Vključili smo se v projekt TZS Moja dežela lepa in gostoljubna. Komisija si je na terenu ogledala
predlagane kraje in predloge poslala na TZS. So pa člani med predlogi izbrali tudi nagrajence za
priznanje Zlata metla, ki ga podeljuje naša zveza. Člani komisije so mnenja, da so naši kraji vedno bolj
urejeni. Ni dvoma, k temu so prispevala tudi turistična društva s svojimi akcijami.
Vse leto smo koordinirali, ko so razmere dovoljevale, predstavitev naših društev in ponudnikov v MC
po Sloveniji. Predstavitve so bile ob ponedeljkih, petkih in sobotah, za člane so bile brezplačne.
V sodelovanju z društvom Melisa smo za člane v Zg. Koreni organizirali kuharsko delavnico. Pripravljali
smo domače, skoraj pozabljene jedi iz ekoloških sestavin, zelišča pa smo nabirali na skrbno urejenem
zeliščnem vrtu društva. Pripravljeno hrano smo tudi degustirali in se veselili kuharskih dosežkov.
Seznanili smo se tudi s kulturno dediščino kraja. Z nami je bila tudi novinarka National Geographic,
Jessica Vincent.
Organizirali smo izobraževanje za lokalne turistične vodnike. Prijavilo se je osem udeležencev. Zaključili
smo teoretičen del, praktičen, vodenje na terenu nismo mogli izvesti zaradi zaostrenih epidemioloških
razmer, tako da se prenese zaključek v leto 2021.
ŠTZ je organizirala, sodelovala, pripravila:
•
•
•

Na dveh sejah upravnega odbora smo spremljali izvajanje programov komisij in usklajevali
tekoče aktivnosti.
Nadzorni odbor je imel eno sejo, kjer je pregledal delovanje zveze, poslovanje in izvajanje
programa dela.
V letu 2020 smo imeli skupščino ŠTZ v Občini Pesnica. Izvolili smo novo vodstvo zveze in ostale
organe. Vodenje zveze je prevzela Janja Viher. Prisotnost delegatov in njihove razprave so
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•
•
•
•

•

potrdile, da je program zastavljen v pravo smer in da se društva povezujejo in vključujejo v
izvajanje programa zveze.
Posamezne komisije so se sestale glede na naravo dela in glede na aktivnosti v zvezi z izvedbo
določenih projektov.
Udeležili smo se občnih zborov in prireditev, ki so jih med letom pripravili naša društva in zvezi.
Med letom je potekalo sodelovanje z župani sosednjih občin za sofinanciranje zveze. Poudariti
velja, da so v program sofinanciranja vključene vse občine, ki so z Zavodom za turizem Maribor
- Pohorje podpisale pismo o nameri za razvoj destinacije Zg. Podravje.
Prijavili smo se na razpis za sofinanciranje programov Turistične zveze Slovenije in občin, s
katerimi sodelujemo in bili uspešni. Vse leto je potekalo dobro sodelovanje s Turistično zvezo
Slovenije. Dober pretok informacij nam omogoča tudi to, da je predsednica ŠTZ gospa Janja
Viher tudi podpredsednica TZS.
TZS si vedno bolj zastavlja cilje v smeri decentralizacije, da se torej prenese izvajanje določenih
nalog na regijske zveze. Le-te so različno organizirane in financirane. Potrebno bo najti
formulo, kako pomagati regijskim zvezam. Poleg tega je bila prav naša predsednica pobudnica
ideje, da se regijske zveze predstavljajo na spletni strani TZS. Prednost vidimo v tem, da so
informacije o turistični društveni dejavnosti zbrane na istem mestu in zmanjševanju stroškov.
V interesu nam je, da turistična društva vpisujejo opravljene prostovoljne ure članstva, saj so
pokazatelj naše aktivnosti.

Ob koncu je zahvala namenjena sponzorjem, ki so nam v veliki meri finančno in materialno pomagali
pri izvedbi posameznih projektov. To so: MO Maribor, Zavod za turizem Maribor in Turistična zveza
Slovenija. Hvala županom občin, ki sofinancirajo naše programe: Rače-Fram, Benedikt, Hoče-Slivnica,
Starše, Duplek, Selnica ob Dravi, Poljčane, Cerkvenjak, Sv. Trojica v Slov. goricah, Slov. Bistrica, Lenart,
Pesnica, Sv. Ana, Destrnik, Lovrenc na Pohorju. Za izvedbo posamez
nih projektov se zahvaljujemo Območni obrtno-podjetniški zbornici Maribor.
Zahvaljujemo se tudi medijem, ki so vse leto spremljali naše delo. To so: Radio Maribor, Radio
Slovenske gorice, Radio Ormož, Časnik Večer, revija Pet zvezdic, Bistriška panorama, RTV Slovenija Regionalni studio Maribor in RTS.
Poročilo sta pripravili:
Janja Viher, predsednica ŠTZ
Nevenka Kaučič, sekretarka ŠTZ
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