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(Maribor, 17. 7. 2014) Na današnji novinarski konferenci sta direktorica Zavoda za turizem 

Maribor – Pohorje, Janja Viher in vodja projekta, Simona Lobnik Ambrožič, predstavili 

pilotno številko destinacijskega turističnega magazina Odlično! Perfect!. Magazin je 

namenjen lokalnemu prebivalstvu v destinaciji Maribor – Pohorje (Osrednja Štajerska) ter 

obiskovalcem in turistom destinacije. Svoj izvod boste lahko prejeli na izpostavljenih 

turističnih točkah, informacijskih centrih, občinah, v hotelih, gostiščih, na kmetijah in pri 

drugih ponudnikih ter na spletni strani www.maribor-pohorje.si/odlicno. 

Turistični magazin Odlično! Perfect! bo za domače in tuje goste po eni strani turistični vodnik ter 

napovednik dogodkov in aktivnosti v destinaciji, po drugi pa bo predstavljal priložnosti 

podjetnikom oziroma potencialnim vlagateljem na področju turizma, ki jih v destinaciji nikoli ni 

dovolj. Direktorica Zavoda za turizem, Janja Viher: »V magazinu je zajeta turistična ponudba, 

življenje in bivanje v naši destinaciji, vizija gospodarstva in kulturno zgodovinske znamenitosti 

Maribora in okoliških občin. K sodelovanju in k ustvarjanju želimo pritegniti vse partnerske občine, 

turistično gospodarstvo, kulturne in športne ustanove, organizatorje prireditev in festivalov, 

podjetnike, posameznike, gostince, kmetije, vinogradnike, druga podjetja in organizacije, ki so 

neposredno ali posredno povezane s turizmom. Po destinaciji se odvija bogat turističen program, 

prebivalci pa so polni zanimivih zgodb. V skrbi za okolje smo magazin natisnili na okolju prijazen, 

recikliran papir.«  

Brezplačno ga bo mogoče dobiti na izpostavljenih turističnih točkah, informacijskih centrih, 

v hotelih, gostiščih, na kmetijah, občinah in pri drugih ponudnikih ter na spletni strani 

www.maribor-pohorje.si/odlicno. 

Pilotna številka je izšla v nakladi 15.000 izvodov v slovenskem in angleškem jeziku, v nemškem 

jeziku pa bomo posamezne članke objavili na spletni strani Zavoda.  

Simona Lobnik Ambrožič, vodja projekta, je povedala: »Pripravili smo tradicionalen klasičen 

tiskani medij, ki smo ga opremili s QR kodami in spletnimi naslovi, tako da se bralcu čim bolj 

približamo in mu na enem mestu ponudimo kar največ informacij. Magazin je zasnovan sodobno, 

po najnovejših oblikovalskih smernicah, barve logotipa se skladajo z osnovnimi barvami Zavoda, 

te pa smiselno obarvajo tudi posamezne rubrike znotraj magazina.«  

http://www.maribor-pohorje.si/odlicno
http://www.maribor-pohorje.si/odlicno


 

 

Magazin je vpisan v razvid medijev in ima dodeljeno standardizirano mednarodno oznako ISSN, 

kar pomeni, da ga bo mogoče prebirati tudi v slovenskih knjižnicah. 

 

DODATNE INFORMACIJE:  

Tanja Srečkovič, stiki z javnostmi, Zavod za turizem Maribor – Pohorje, T: 02 234 66 21, 

zzt@maribor.si 

 

 

Janja Viher, direktorica Zavoda za turizem Maribor – Pohorje 

Simona Lobnik Ambrožič, vodja projekta 

Pripravila: Tanja Srečkovič 
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