
 

 
 

 

 

Zapisnik posveta o pripravi 

 »Načrta razvoja in trženja turizma v Turistični destinaciji Rogla-
Pohorje (TDRP) in občini Oplotnica 2022-2028«.  

Število udeležencev: Priložena Lista prisotnosti 

Kdaj? Ponedeljek, 25. april 2022, ob 17. uri. 

Kje? Dvorana Rudija Žnidariča, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica.  

Kaj? Posvet o pripravi novega turističnega strateškega dokumenta za obdobje 2022-2028. 

Vsebina posveta: 

• Pregled vizije in strateških ciljev TDRP in občine Oplotnica 2017-2021 iz »Načrta razvoja 
in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-2021«. 

• Predstavitev »Strategija razvoja in trženja ponudbe destinacije Pohorje 2021-2027«. 
• Predstavitev osnutka vizije in poslanstva TDRP in občine Oplotnica 2022-2028. 
• Predstavitev osnutka ciljev in ukrepov za občino Oplotnica za obdobje 2022-2028 iz 

osnutka »Načrta razvoja in trženja turizma v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje (TDRP) 
in občini Oplotnica 2022-2028«. 

• Javna razprava. 

Zapisnik javne razprave: 

Javno razpravo je pričel župan občine Oplotnica Matjaž Orter, ki je pozdravil in se zahvalil za 
opravljeno delo na dokumentu »Načrt razvoja in trženja turizma v občini Oplotnica 2022-2028«. 
Poudaril je pomembnost razprave o strateškem dokumentu, saj vsaka razprava prispeva k realni 
sliki in uspešnemu načrtovanju. Udeležence posveta je pozval k aktivnemu sodelovanju pri 
razpravi, saj je za končno oblikovanje strateškega dokumenta pomembna in dobrodošla vsaka 
ideja. Udeležence je pozval k pestri debati, da bomo lažje načrtovali cilje in ukrepe za nadaljnje 
strateško obdobje.  
 
Boris Pem (Gostilna Pem) – Najprej se je zahvalil občini Oplotnica in ekipi TDRP za postorjeno 
delo v preteklem strateškem obdobju. Sicer prepoznava, da so ponudniki v občini Oplotnica še 
vedno preveč zadržani in se še vedno premalo povezujejo, znotraj občine in navzven v sklopu 
TDRP. Izrazil željo in podal pobudo, da vsi prisotni na vseh nivojih (občinska uprava, turistični 
ponudniki, društva, ekipa TDRP idr.) še dodatno spodbujamo povezovanje pri vseh ponudnikih 
in ostalih akterjih v občini in na destinaciji, da bi se povezovanje tudi na tem območju bolje 
implementiralo. Predstavil je načrte in investicije, ki jih bodo v sklopu svoje ponudbe realizirali 
nekje do leta 2024. Pripravljajo postavitev 6 glamping hišk (4 nastanitvene hiške za 4 do 6 oseb 
in 2 hiški z dodatno ponudbo – wellness in bar). V sklopu ponudbe načrtujejo tudi postavitev 6  
PZA parkirišč in ureditev skupnega prostora primernega za piknik ter druženje na prostem. 



 

 
 

 

Izpostavil je manko ponudbe kolesarskih poti, kar je prepoznala tudi ekipa TDRP in apeliral na 
občino, da v razmišlja tudi v tej smeri. 

→ Župan Matjaž Orter in direktor občinske uprave Aleš Hren sta povedala, da se na Občini 
zavedajo pomanjkanja kolesarskih poti in predstavila, da je sistem in načrt izgradnje 
kolesarskih poti pripravljen in umeščen v prostor na nivoju celotne države Slovenije. 
Celoten projekt koordinirajo na državni ravni, ko bodo na nacionalni ravni pričeli z 
aktivnostmi na območju občine Oplotnica bo tudi Občina aktivno pristopila k pridobivanju 
soglasij in druge potrebne dokumentacije, ki se pridobiva in ureja na nivoju občine. 

 
Darja Javornik (Čebelarsko društvo Oplotnica) – Izrazila je zanimanje, kako so čebelarji 
organizirani in kako se povezujejo v drugih občinah TDRP, ter kako je njihova ponudba vključena 
v turistično ponudbo? Zanimalo jo je tudi kako je z izgradnjo in postavitvijo čebelarsko-turističnega 
centra? 

→ Tjaša Kangler (TIC Slovenske Konjice) – Je predstavila primer, kako so organizirani in 
kako se v turistično ponudbo  vključuje Čebelarstvo Žvikart, ki so vključeni v projekt 
Ustvarjeno s srcem (dan odprtih vrat, 1x na teden), svoje izdelke imajo ocenjene v sklopu 
BZ Okusi Rogle, prav tako pa so pripravili in dali, v sklopu BZ Okusi Rogle, oceniti vodeno 
doživetje, ki ga izvajajo.  

→ Župan Matjaž Orter pa je povedal, da je bil projekt čebelarsko-turističnega centra tik pred 
realizacijo, vendar se je na žalost zapletlo, zaradi nesoglasij in interesov posameznikov. 
Občina je tak projekt podprla in v njem vidi dodano vrednost vendar se boji, da realizacija 
projekta zaradi omenjenih ovir, v bližji prihodnosti ne bo mogoča. 

→ Franci Ribič (KD festival Oplotnica) – Pozdravlja idejo o čebelarsko-turističnem centru in 
morebitnim izvajalcem in investitorjem predlaga, da razmislijo tudi o kombinaciji z 
nastanitvenimi kapacitetami, ki so trenutno zelo aktualne v svetu in bi bile dodana vrednost 
v TDRP ter Sloveniji (apiterapija). 

 
Simeon Črešnar (Domačija Forbar) – Poudaril je pomembnost ureditve ceste Oplotnica – Rogla, 
ki je ena najbolj slikovitih povezav med dolino in Pohorjem. Cesta bi obiskovalcem omogočila 
krožno povezavo z Roglo (Tepanje – Zreče – Rogla – Oplotnica – Tepanje), s čimer bi več 
obiskovalcev zavilo tudi v Oplotnico in bi se v kraju tudi ustavili. Predstavil je tudi načrte, ki jih 
imajo v sklopu domačije Forbar, oddali so vlogo, da bi v sklopu domačije uredili tudi sobe 
(nastanitve). 
 
Vinko Cugmas (Mežnarija, Črna kuhinja) – Izpostavil je problematiko Črne kuhinje pri sv. Barbari, 
ki je v zasebni lasti (župnija) in se lahko lastnik odloči, da obisk in ogled ne bo več mogoč. 
Predlaga občini, da pristopi k iskanju trajne rešitve, ki bi lastnika spodbudila, da ohrani objekt 
odprt za obiskovalce. 

→ Matjaž Orter (župan) – Predlaga, da si predstavniki občine in ekipe TDRP skupaj ogledajo 
Črno kuhinjo, ocenijo stanje in pripravijo predlog načrta upravljanja ter z njim pristopijo k 
župniku. Občina bi lahko k reševanju situacije pristopila tudi z najemno pogodbo, vse z 
namenom, da omogočijo obiskovalcem dostop do kulturne dediščine.  

→ Domen Vogelsang (LTO Rogla-Zreče, GIZ) – Predstavil je, da so imeli v občini Zreče 
podobno težavo pri kulturnem spomeniku Ošlakova kovačija. Tam so upravljavsko 



 

 
 

 

pogodbo sklenili lastnik, to je podjetje Unior d.d. in LTO, kjer bo podjetje Unior pristopilo k 
obnovi kovačije s svojo investicijo. Sredstva pobrana z vstopninami pa se bodo delila na 
3/3 deleže (1/3 lastniku, 1/3 investitorju in 1/3 vodniku). Predlaga, da k ureditvi 
problematike Črne kuhinje pristopimo po modelu Ošlakove kovačije.  

→ Udeleženci posveta so predlagali, da bi po pravno formalni ureditvi, upravljanje Črne 
kuhinje prevzelo Planinsko društvo Oplotnica. 

 
Udeleženci posveta pogrešajo trgovinico z lokalnimi pridelki, ki bi bila redno odprta. Možnosti 
vidijo v ureditvi trgovinice v Graščini Oplotnica. Možnost prodaje lokalnih izdelkov in pridelkov pa 
se zdaj ponuja tudi v prostorih TIC Oplotnica. 
 
Anja Hohler (Vinogradniško društvo Oplotnica) – zahvala vsem predhodnikom, ki so v občini 
Oplotnica utirali pot turizmu in ekipi TDRP za preteklo in prihajajoče delo. Predstavila je idejo o 
organizaciji Festivala vin izpod Pohorjem. Vidi velike možnosti koriščenja vinoteke v Graščini in 
ureditve trgovinice z lokalnimi vini. Pozdravlja tudi možnosti, ki so se ponudile z odprtjem TIC-a. 

→ TIC bo lažje usklajeval obisk skupin in pozval posamezne ponudnike (npr.: vinarje in 
čebelarje), da skupini predstavijo tudi svoje izdelke, v sklopu Graščine ali tržnice ali TIC-
a.  

 
Marjan Crnič – predstavil, da še vedno aktivno izdeluje izdelke iz pohorskega kamna.  

→ Udeleženci posveta predlagajo ureditev stalne razstave izdelkov iz kamna, ki bi vsebovala 
tudi izobraževalno noto o geološki sestavi Pohorja in izpostavitvi edinstvenega 
pohorskega kamna - Čizlakit. 

 
Marija Perklič (Turistično ribiško društvo Oplotnica) – Izpostavila je problematiko odprtja graščine 
v soboto in nedeljo, ko je dostop do ključev omejen. Predstavila pa je tudi načrte društva, ki je 
pristopilo k vzpostavitvi, ureditvi in izgradnji ribnika ter prostora za piknik v Brezju. Načrtujejo 
ureditev pokritega prostora za piknik, ki bo sprejel 50 oseb, v neposredni bližini pa bo urejen tudi 
ribnik, kjer bo omogočen ribolov. V prihodnosti pa si obetajo, da bodo na tem prostoru lahko nudili 
tudi gostinsko ponudbo (peka rib). 

→ Udeleženci posveta so podali pobudo o ureditvi stalnega urnika za ogled graščine, s čimer 
bi omogočili vsem turističnim informatorjem po celotni TDRP, da na določen/e dan/eve  
obiskovalce usmerjajo v Oplotnico. 

 
Franc Ribič (KD festival Oplotnica) – Podal je predlog ureditve stalne razstave o glasbi, Oplotnica 
ima namreč zelo bogato glasbeno zgodovino, ki bi jo bilo vredno predstaviti, pri tem pa izpostaviti 
Tineta Lesjaka (ureditev spominske sobe) v graščini.  

→ Župan se s predlogom strinja. Povedal je tudi, da je v Graščini še ena prosta soba, kjer bi 
lahko uredili takšno razstavo. 

 
Vsi udeleženci pozdravljajo idejo o oplotniškem kulinaričnem priboljšku, ki bi ga lahko promovirali 
in kot posebnost ponudili obiskovalcem (npr.: Tinetovo kavo, ki jo lahko okusijo pri njegovi 
najljubši mizi, Pri Kosu). 
 



 

 
 

 

Dokument »Načrt razvoja in trženja turizma v občini Oplotnica 2022-2028« bo javno razgrnjen. 
Po dopolnitvah in predlogih bo oblikovan končen dokument, ki ga bomo skupaj verificirali in 
predložili v potrditev občinskemu svetu. 


