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SREČANJA PROJEKTNE IN DELOVNIH SKUPIN ZA IZVEDBO OPERACIJE NAČRT 
RAZVOJA GOSPODARSTVA IN DVIGA KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA OBMOČJU LAS UE 

ORMOŽ 

Spoštovani, 

z zadovoljstvom vam sporočamo, da imamo odobren praktično in ciljno naravnan projekt 
»Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE 
Ormož«. Projekt je nastal na temelju že pripravljenih dokumentov, poleg tega pa tudi na 
osnovi številnih razgovorov in predlogov deležnikov, ki bivate, ustvarjate in delate na območju 
turistične destinacije Jeruzalem (možno ime destinacije) in si želite nadaljnjega razvoja 
območja. 
 
Območje občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž beleži veliko prednosti pa tudi 
priložnosti na področjih turistične in z njo povezanimi dejavnostmi, ki zagotavljajo privlačnost 
okolja za turizem ter kakovost življenja domačinov. Glede na ugotovitve Strategije lokalnega 
razvoja LAS UE Ormož nas tudi pomanjkljivosti območja ter nevarnosti, ki prihajajo iz 
zunanjega okolja, vabijo k skupnemu razmišljanju in udejanjanju boljše prihodnosti. 
 
Predstavniki občin in tudi v razgovorih z drugimi predstavniki javnega, prostovoljnega in 
zasebnega sektorja smo na nek način že poenotili stališča glede vprašanja ALI SI ŽELIMO 
SPREMEMBE NA PODROČJU RAZVOJA GOSPODARSTVA IN KAKOVOSTI ŽIVLJENJA 
PRI NAS? Sedaj je priložnost, da v okviru enoletnega projekta skupaj z vami naredimo 
nadaljnje premike na tem področju. 

Projekt bo v sodelovanju s projektnimi partnerji Občino Ormož, Občino Središče ob Dravi, 
Občino Sveti Tomaž in Javno razvojno agencijo vodila dr. Tanja Lešnik Štuhec, 
predavateljica  na Fakulteti za turizem Univerze Maribor, Višji strokovni šoli za gostinstvo in 
turizem, Maribor ter na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem, Bled, ki ima številne izkušnje na 
področjih oblikovanja strateških dokumentov razvoja in trženja turističnih destinacij in 
zavarovanih območij ter oblikovanja turističnih produktov in kolektivnih blagovnih znamk (npr. 
Solčavsko, Bohinj, Rogla-Pohorje, Dolenjska, Srce Slovenije, Geopark Idrija), poleg tega pa je 
tudi promotorka Vulkanlanda v Avstriji. 
 
Možnosti razvoja turistične destinacije Jeruzalem je več. Želimo, da z aktivnim sodelovanjem 
soprispevamo k realizaciji vizije razvoja območja, dvigu kakovosti bivanja in zadovoljstva tu 
živečih ljudi, vzpostavitvi večjega medsebojnega povezovanja in zaupanja ter mreženja med 
ponudniki in k vzpostavitvi kreativnih verig ponudnikov (vinogradniki, muzeji, prenočitvene 
kapacitete, …) za odlična doživetja podeželja. Z usklajeno celostno podobo destinacije 
Jeruzalem, ponudbo in trženjem enovito kakovostnih storitev in inovativnih produktov za 
različne ciljne skupine želimo biti še bolj dostopna in prepoznavna destinacija s kakovostno 
vinsko in kulinarično ponudb ter inovativnimi personificiranimi turističnimi produkti. Postati 
želimo destinacija še bolj zanimiva za investitorje, predvsem pa spodbuditi lokalne deležnike 
k večjim sovlaganjem v skupno zgodbo turistične destinacije Jeruzalem, ki bo usmerjeno 
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nagovarjala ciljne skupine in dosegala želeno prepoznavnost na izjemno konkurenčnem 
turističnem trgu. 
 
Zato vse zainteresirane vabimo, da se nam na srečanjih, ki bodo potekala v obliki delavniškega 
dela, pridružite in tako sokreirate razvoj turistične destinacije Jeruzalem. Svoj interes nam 
lahko posredujete na mail karmen.stumberger@ormoz.si in z veseljem vam bomo posredovali 
nadaljnje informacije o poteku projekta. 

Veseli bomo tudi z vaše strani izpolnjenega projektnega lista za predlog, idejo, investicijo za 
obdobje 2019-2025, ki nam ga lahko posredujete na mail obcina.ormoz@ormoz.si do  30. 6. 
2018. 

 
mag. Karmen ŠTUMBERGER  
Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti Občine Ormož 
    
                                                                                           
 


