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i
Že nekaj let smo se v Vitanju pogovarjali 
o vzpostavitvi turistično-informacijskega 
centra, saj se je pojavila potreba tako s 
strani razvoja turističnih storitev v Vitanju, 
kot s strani obiskovalcev. Turisti prihajajo v 
Vitanje iz vse Slovenije in tujine predvsem 
zaradi ogleda vesoljskega Centra Noordung, 
že od samega začetka pa sprašujejo tudi 
o dodatni turistični ponudbi. V Centru 
Noordung smo bili usmerjeni v razvoj 
vsebin, povezanih z vesoljem, nismo pa 
imeli kadra in časa, da bi se ukvarjali z 
razvojem dodatnih turističnih vsebin. Prav 
tako Občina Vitanje ni imela kadra, ki bi se 
aktivno ukvarjal s temi vsebinami. 
Vseskozi je bilo prisotno zavedanje, da 
obstaja potencial in druge turistične storitve, 
s katerimi bi še dodatno povečali obisk 
Vitanja in ponudili drugačne, celovite 
storitve in doživetja.
S pomočjo sredstev, ki smo jih s skupno 
prijavo pridobili preko mehanizma LAS, 
smo lahko v oktobru 2020 vzpostavili 
Turistično-informacijski center Vitanje. 
V sklopu Centra Noordung smo uredili 
sprejemno informacijsko pisarno ter 

Motiv za prijavo projekta
Javni poziv LAS je sovpadal z našo potrebo 
po vzpostavitvi TIC-a.

Ideja projekta
Ideja izvira iz potrebe, saj Občina Vitanje 
do sedaj ni imela vzpostavljene pisarne za 
opravljanje nalog Turistično informacijskega 
centra.

Uspešnost projekta
Z uspešnostjo projekta smo zadovoljni.

pripravili predstavitev lokalnih ponudnikov 
in storitev, ki smo jih tudi predstavili v 
posebni brošuri, s katero se bodo lahko 
predstavili znotraj destinacije Rogla-
Pohorje, in pri obiskovalcih. Ves čas bo na 
voljo oseba, ki bo komunicirala z javnostjo, 
pomagala pri razvoju dodatnih storitev, cilj 
pa je tudi, da omogočimo vodene oglede 
lokalnih znamenitosti in ponudnikov občine 
Vitanje.
Projekt vidimo kot dolgoročni, saj se s tem 
naša skupna pot šele začenja. V Vitanju je še 
veliko neraziskanih destinacij in ponudnikov, 
ki bodo z veseljem aktivno predstavljali svoje 
vsebine dnevnim obiskovalcem. Nadejamo 
se tudi novih infrastrukturnih projektov 
in neizkoriščenih potencialov, predvsem 
na področju dodatne ponudbe namestitev, 
gostinskih in rekreacijskih storitev v čistem 
podeželskem okolju.
Z veseljem vabimo vse od blizu in daleč, da 
nas obiščejo in spoznajo vse zvezde, ki jih 
ponuja vesolje v občini Vitanje, saj Center 
Noordung za Vitanje pomeni pot do zvez in 
zvezd, ki je drugi nimajo.

Tanja Tamše, Center Noordung

Vizija projekta v prihodnosti
Pričakujemo, da bo Turistično informacijski 
center v prihodnosti še pospešil razvoj 
turizma v občini in tako obiskovalcem 
kot domačim ponudnikom uspešno nudil 
informacije in podporo. Pri tem bo tudi 
sam center razvijal svojo dejavnost in 
učinkovitost.

Prijava na javni poziv LAS v 
prihodnosti
V kolikor bo na javnem pozivu razpisana 

možnost sofinanciranja za projekte, ki 
bodo pokrivali potrebe razvoja in napredka 
podeželja v občini, bomo pripravili prijavo. 

Nasvet bodočim prijaviteljem
Dobro pripravo projekta ter potrpežljivost 
in vztrajnost pri pripravi poročil.

Romana Holobar, Občina Vitanje

Projekt Vzpostavitev Turistično–informacijskega centra 
Vitanje in ureditev okolice
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