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IZVLEČEK
Pričujoče diplomsko delo obravnava možnosti in priložnosti nadaljnjega razvoja
športnega turizma, ki se v Slovenj Gradcu kaže kot pomembna veja turizma in
predstavlja eno najhitreje rastočih in gospodarsko zelo uspešnih dejavnosti.
Predstavljena je definicija in dojemanje samega športnega turizma, nato pa je preko
analize dveh predhodnih strategij o razvoju turizma v Slovenj Gradcu ocenjeno,
kakšne so možnosti za nadaljnji razvoj omenjene veje turizma v (po številu
prebivalstva) najmanjši slovenski mestni občini. Naslonil sem se tudi na geografski
oris, zgodovino in demografsko sliko občine. Na področju turizma bo v prihodnosti
pomembno tudi povezovanje različnih deležnikov in akterjev, tako znotraj same
regije, v Sloveniji, kot tudi čezmejno.
Ključne besede: športni turizem, Slovenj Gradec, razvoj turizma, športnoturistična
ponudba, turizem.

ABSTRACT
The main focus of this thesis is the development of sport tourism in Slovenj Gradec,
which is already an important branch of tourism in the municipality. Sport tourism
was recognised as one of the fastest growing and most successful economic activity.
The thesis will also discuss definitions and different perceptions of sports tourism,
further on an analysis over the past two previous strategies on the development of
tourism in Slovenj Gradec will be carried out. The purpose of it will be identification
of possibilities for further development of this branch of tourism in (by population)
the smallest township in Slovenia. The analysis is derived from several different facts,
such as geographical outline of municipality of Slovenj Gradec, historical
development and demographic situation of the municipality. For the future of tourism
development in municipality, it is important to integrate various stakeholders and
actors, both within the Koroška region itself in Slovenia, as well as across borders.
Key words: sports tourism, Slovenj Gradec, development, sports and tourism
facilities, tourism
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1.

UVOD	
  

	
  

Občina Slovenj Gradec leži v porečju reke Mislinje, meri 173,7 km2 in predstavlja
eno izmed enajstih mestnih občin v Sloveniji (Mestna občina Slovenj Gradec, 2008).
Turistično panogo v Slovenj Gradcu prepoznavajo kot ekonomsko uspešno, takšno,
ki privablja nove investitorje, ob tem pa upošteva naravno okolje in prebivalce
(Slovenska mesta in občine, 2016). Za usmeritev v intenzivni razvoj turizma si kraj, ki
si tega želi, danes ne more privoščiti turistične ponudbe, ki ne bi ponujala športnih
proizvodov oz. dejavnosti, saj je treba današnjega gosta na počitnicah ali izletu
zaposliti, mu ponuditi aktivnosti in preprečiti, da bi mu bilo na počitnicah dolgčas.
Kot namreč ugotavlja Lupša (2000), so povpraševalci po turističnih storitvah pokazali
pozitiven odnos do športnih proizvodov, ki naj bi jih športno turistični center
izoblikoval ter ponujal turistom in so prilagojeni naravnim danostim, s katerimi
določeno območje razpolaga.
Ker je strategija za razvoj turizma za obdobje po letu 2015 po informacijah, ki sem
jih dobil na občini, še v nastajanju, se bom pri definiranju pomena turizma za Slovenj
Gradec naslonil na dva predhodna dokumenta. Leta 2005 so v občini pripravili
Strategijo razvoja turizma za obdobje 2005–2009 in opravili SWOT analizo, prav tako
pa so razvili Strategijo razvoja turizma tudi za obdobje 2011–2015 (Klugler, 2016).
Področja so identificirali na podlagi štirih posameznih produktov: mestno jedro,
kultura, šport in rekreacija ter podeželje. V pričujočem delu bo podrobneje
obravnavan razvoj športnega turizma, pri čemer se bom precej naslanjal na omenjeni
strategiji razvoja turizma, ki sta opredelili strateške prioritete turistične ponudbe in
vizijo razvoja turizma.
Športni turizem kot takšen je v občini sicer že prisoten, saj se turizem na
Slovenjgraškem večinoma osredotoča na rekreacijsko turistični center Kope
(smučarski center) in priprave profesionalnih športnikov, močno razvito pa je tudi
pohodništvo, saj turisti radi obiskujejo bližnje hribe (Kremžarjev vrh, Grajski grič,
Uršlja gora). Razvija se tudi kolesarjenje po makadamskih poteh, pri čemer ljudje
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skozi rekreacijo spoznavajo naravo. Ostala turistična ponudba v kraju temelji na
kulturnih znamenitostih (Glasenčnik, 2008, str. 79).
Naloga bo sestavljena iz 3 delov. V prvem delu bom predstavil značilnosti
športnega turizma, ki ga po eni od definicij (Gibson, 1998, str. 49 v Lesjak in Šuligoj,
2015, str. 133) delimo na aktivni športni turizem, prireditveni športni turizem in
nostalgični športni turizem (obiskovanje zapuščin športa).
V drugem delu bom podrobneje obravnaval občino Slovenj Gradec (razvoj,
splošne značilnosti, njene naravne in družbenogeografske značilnosti) in se navezal na
turizem v Mestni občini Slovenj Gradec ter v vseh ostalih občinah Koroške regije in
skušal najti skupno točko, ki bi z enotnim pristopom lahko pripomogla k razvijanju
turizma v celotni regiji. V tem segmentu bom med drugim opredelil značilnosti
turizma, izhajajoč iz vidika občine in regije (kakšna je zgodovinska vloga turizma v
občini, če in kako se je spreminjal obisk turistov, koliko turistov in za koliko časa
obišče občino ter kateri so kraji, ki jih zanimajo).
Tretje poglavje bo namenjeno izključno opredeljevanju pomena športnega turizma
v občini, v okviru tega pa bom ocenil odnos občine do športa. Izpostavil bom tiste
športne panoge, ki so v občini dobro zastopane ali pa z njimi prirejajo dogodke, ki
privabljajo goste, ter skušal opredeliti aktivnosti občine, ki bi lahko pripomogle k
prepoznavnosti Slovenj Gradca kot mesta, za katero je značilen športni turizem. Za
tretjim delom bom izvedel sintezo in analizo, ki bosta izhajali iz podatkov, ki sem jih
predstavil v prvih treh delih ter bom skušal opredeliti tiste športne panoge, ki bi lahko
pomagale pri še boljšem razvijanju športnega turizma v občini. Poiskal bom načine, s
katerimi bi lahko na omenjenem področju v okviru občine dosegli čim več.

2.

NAMEN IN CILJI	
  

	
  

Namen diplomskega dela je opredeliti in preučiti možnosti za nadaljnji razvoj
športnega turizma v občini Slovenj Gradec.
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V okviru tega bom preučil naravno- in družbenogeografske pogoje občine in opisal
njihov vpliv na razvoj športnega turizma (kapacitete, športni objekti, financiranje).
Opredelil bom pomen športa in turizma za občino ter poskušal ugotoviti njuno
povezanost. Ob tem bom analiziral potovalne navade turistov v povezavi s športom
ter nočitvenimi in potovalnimi navadami turistov, ki obiščejo našo občino. Izhajajoč
iz ugotovitev Strategije za obdobje 2011–2015 bom za potrebe svojega dela uporabil
tudi SWOT analizo, v kateri so izpostavljene prednosti, slabosti, priložnosti in
nevarnosti na tem področju. Na podlagi opravljenih raziskav in analiz bom v svojem
delu podal ugotovitve ob pregledu obstoječega stanja in predloge za izboljšave
nadaljnjega razvoja športnega turizma.

3.

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE	
  

	
  

Ob predpostavki, da lahko športni turizem v povezavi s kulturnim in ekoturizmom
pritegne večje število turistov, se bom v svoji nalogi ukvarjal z iskanjem odgovorov
na dve raziskovalni vprašanji:
•

Kakšen je pomen športnega turizma za Mestno občino Slovenj Gradec?

•

Kakšne možnosti ima občina za nadaljnji razvoj športnega turizma, da bi ta
postal ena od gonilnih panog tako znotraj turizma samega kot tudi v okviru
gospodarskega razvoja občine?

4.

METODE DELA 	
  

	
  

Diplomsko delo temelji na kabinetnem delu. Zasnoval sem ga na podlagi analize
primarnih in sekundarnih virov ter statističnih podatkov. Prva dva dela temeljita na
deskriptivni raziskovalni metodi, pregledu strokovne literature o obravnavanem
območju, statističnih podatkih, ki so bili na voljo na spletu, in sem jih obdelal in
analiziral. Opravil sem tudi intervju s Tilnom Kluglerjem, direktorjem zavoda Spotur,
ki je pomagal odgovoriti na vprašanja o pomembnosti in razvijanju športnega turizma
v občini Slovenj Gradec ter o infrastrukturi, ki je pomembna za športni turizem. Na
podlagi pogovora sem prišel do manjkajočih podatkov. Za potrebe diplomskega dela
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sem uporabil tudi anketo, ki so jo na Javnem zavodu za turizem in šport predstavili v
Strategiji za razvoj turizma v Mestni občini Slovenj Gradec 2011–2015. Anketo so
razdelili med prebivalce v mestni občini Slovenj Gradec, da bi pridobili mnenje
prebivalstva o turistični ponudbi v občini (anketiranci so bili različnega spola, starosti,
izobrazbe).
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5.

ŠPORTNI TURIZEM 	
  

	
  

5. 1. Opredelitev pojma turizem 	
  
	
  

V strokovni literaturi naletimo na različne opredelitve termina turizem. Hunziker in
Kraft, ki sta kot prva znanstveno definirala turizem, menita, da je »turizem celota
odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja tujcev v nekem kraju, če
to bivanje ne povzroči stalne naselitve in ni povezano s pridobitno dejavnostjo«
(Bunc, 1986, str. 18). Toda takšna definicija se danes zdi zastarela, saj lahko turizem
postavimo v precej širši kontekst. Mednarodno združenje turističnih strokovnjakov
AITES nam zato ponudi modernejšo St. Gallensko definicijo, ki turizem smatra kot
celoto odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja osebe, za katere
kraj nastanitve ni niti glavno niti stalno bivališče niti kraj zaposlitve (Planina in
Mihalič, 2002, str. 29). Kot ugotavljata Cviklova in Aličeva, se je razvoj sodobnega
turizma začel v začetku 19. stoletja, ko so si delavci izborili pravico do plačanega
dopusta in se je začelo ločevati med prostim in delovnim časom (Cvikl in Alič, 2009,
str. 5).
Za turistični trg, ki ga razumemo kot stičišče ponudbe in povpraševanja (Cvikl in
Alič, 2009, str. 55), je danes značilno, da sta slednja v glavnem raznovrstna (Planina,
1997, str. 209–214). Kot pišeta Cviklova in Aličeva (2009, str. 53), je turistični trg
razdeljen na več manjših trgov (npr. poslovna ali počitniška potovanja, zdraviliška,
wellness, seniorska, verska, športna in mladinska ponudba), vendar pa imajo skupne
lastnosti.
Turistične kraje lahko upoštevajoč določene kriterije kategoriziramo (Cvikl in
Alič, 2009, str. 12). Glede na osnovne privlačnosti in vrste turizma ločimo med
zdraviliškimi kraji s termalnimi in mineralnimi vrelci, rekreacijskimi kraji,
prometnimi centri, kulturnimi središči, gospodarskimi središči ter upravnopolitičnimi središči. Planina (1997, str. 175–177) izpostavi tudi ekonomsko delitev
turističnih krajev, po kateri jih ločimo na monovalentne turistične kraje (kraji z eno
turistično sezono), bivalentne turistične kraje (kraji z dvema sezonama, z vsaj dvema
različnima privlačnostma), polivalentne turistične kraje (kraji brez izrazite sezone).
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Turizem se dojema kot gospodarsko dejavnost (Cvikl in Alič, 2009, str. 18), ima pa
lahko tako gospodarske kot tudi negospodarske vplive. Turizmu lahko po Buhu
(2009, str. 16) pripišemo številne pozitivne gospodarske vplive:
− devizni zaslužki od turizma za narodno gospodarstvo, ki se nanašajo na
sposobnost držav, da z razvojem mednarodnega receptivnega turizma
povečujejo devizna sredstva v plačilnih bilancah;
− povečujejo se proračunski prihodki, predvsem z davki in prispevki;
− zaradi razvoja turizma se odpirajo nove možnosti za zaposlovanje;
− razvija se infrastruktura, kar posledično izboljšuje kakovost življenja
lokalnega prebivalstva;
− od turizma služi tudi lokalno gospodarstvo.
Med neekonomskimi prednostmi je zaznati vpliv na ugled države, politično
življenje, odnos do kulturne in naravne dediščine, sprejemanje drugačnosti, vpliva pa
tudi na kvaliteto življenja posameznika, širjenju kulturnih obzorij in učenje tujih
jezikov ter izmenjavi znanj (Cvikl in Alič, 2009, str. 18).
V Sloveniji se je po stari klasifikacij po SURS-u turistične kraje do konca
prejšnjega desetletja delilo v različne skupine glede na privlačne možnosti za bivanje,
komunikacijske možnosti in receptivne možnosti. Te skupine so bile: glavno mesto
Slovenije Ljubljana, gorski kraji, zdraviliški kraji, obmorski kraji, drugi turistični kraji
(to so tisti, ki so privlačni zaradi podnebnih razmer, kulturnozgodovinskih
spomenikov ipd., kraji ob rekah, jezerih in drugi kraji, ki jih ne moremo uvrstiti med
prej navedene ) in drugi kraji (Cvikl in Alič, 2009, str. 12). Danes je v veljavi
naslednja razdelitev: zdraviliške občine, gorske občine, obmorske občine, Ljubljana,
mestne občine in druge občine (SURS, 2016c).

5. 2. Opredelitev pojma športni turizem 	
  
	
  

Kot je omenjeno v prejšnjem poglavju, lahko turizem glede na ponudbo razdelimo
na več različnih zvrsti. V svojem delu se bom osredotočil na razvijajoči se športni
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turizem, ki izhaja iz dveh različnih družbenih in kulturnih sistemov, tj. športa in
turizma (Schwark, 2002, str. 14), pri čemer Pigeassou (2004 v Retar in Sulič, 2015,
str. 203) športni turizem vidi kot ekonomsko in družabno aktivnost na presečišču
športa in turizma. Berčič in drugi (2010 v Lesjak, 2014, str. 63) pa menijo, da gre pri
športu in turizmu v izvoru za neekonomske motive, ob predpostavki, da udeleženci z
urejeno materialno osnovo sredstva porabljajo za zadovoljevanje različnih potreb –
zdravstvenih, prostočasnih, družbenih in kulturnih. Obe panogi, torej šport in turizem,
ustvarjata nova tržišča, hkrati pa spodbujata razvoj športne industrije in posledično
športne opreme. Za povezovanjem obeh stoji močen ekonomski interes, saj je šport
odlično sredstvo za promocijo države, poleg tega pa promovira tudi sponzorje in
organizacije, ki vlagajo v športno dejavnost (Fojkar, 2011, str. 13).
Športni turizem tako v grobem razumemo kot potovanje iz primarnega bivališča v
nek drug kraj zaradi sodelovanja v športni dejavnosti, bodisi rekreativno ali na
tekmovalni ravni, ter kot potovanje zaradi ogleda športnih atrakcij v športnih
dvoranah ali parkih in pa potovanje za pasivno opazovanje športa na osnovni ali elitni
ravni (Gibson, Attle in Yiannakid, 1997, str. 52–64).
Zgodovina športnega turizma sega v antično dobo, saj so že stare olimpijske igre,
organizirane leta 776 pred našim štetjem, veljale za najprestižnejši tovrstni festival,
privabile so namreč do 40.000 ljudi (Weed in Bull, 2009, str. 3–4). Prvotni deležniki v
tovrstnem turizmu so bili športniki, ki so se selili po območjih, njihov cilj pa je bil
pridobiti različne nagrade. Motiv športne aktivnosti se je v rimljanski dobi zamenjal
in namesto tekmovanja je takratni športni turizem temeljil bolj na promociji zdravja in
druženja (Standeven in De Knop, 1999, str. 105). 19. stoletje je z urbano
industrializacijo poskrbelo, da so se razvili številni pogoji za sodobnejšo obliko
športnega turizma (Weed in Bull, 2009, str. 11). Sodobni športni turizem pa je pričel
prihajati v ospredje šele v 90. letih 20. stoletja, ko so v turizmu pričeli ponujati
številne športne programe (Standeven in de Knop 1999 v Fojkar, 2011, str. 9). Weed
in Bull (2009, str. 11) izpostavita majhno revolucijo, ki naj bi se v devetdesetih
pričela na področju športnega turizma, ko so se hoteli vedno bolj uveljavljali kot
multišportni kompleksi (bazeni, golf, fitnes …). V 20. stoletju je imel precejšen vpliv
na športni turizem razvoj demokracije, kar je omogočilo participacijo širšemu krogu
ljudi, poleg tega pa so tako šport kot tudi potovanja (počitnice) postala ena izmed
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ključnih vrednot v življenjih ljudi (Weed in Bull, 2009, str. 11–14). Ista avtorja
poudarjata, da je za razvoj športnega turizma pomembno naraščajoče bogastvo ljudi,
pridobljen prosti čas ter izboljšana prometna infrastruktura (prav tam).
K razmahu športnega turizma so danes med drugim pripomogle športne prireditve,
kot so olimpijske igre, svetovna prvenstva, na pomen oz. množično obiskanost le-teh
pa vplivajo uspehi (in kvantiteta) športnikov države gostiteljice. Danes je športni
turizem še posebej razvit v številnih športno-rekreativnih programih, ki jih prirejajo
turistična oz. športno-turistična središča, praktično pa si ni več mogoče predstavljati
delovanja in razvoja posameznih turističnih središč, ne da bi nudili celovito in
dodatno športnoturistično ponudbo (Fojkar, 2011, str. 12). Svetovna turistična
organizacija (angleško WTO, World Tourism Organization) ugotavlja, da postaja
športni motiv vedno pomembnejši pri sodobnih turistih. Po napovedih WTO lahko do
leta 2020 pričakujemo že več kot 1,6 milijarde športnih turistov (Svetovna turistična
organizacija, 2001). Šport naj bi bil po oceni Daviesa in Willimenta (2008 v Lesjak,
2014, str. 62) najhitreje rastoč segment turistične industrije.
Športni turizem je lahko ključna komponenta gospodarskega razvoja v mestnih
območjih, z upoštevanjem raznolikih deležnikov pa ima velik vpliv na trajnostni
razvoj in turistično ponudbo ruralnih predelov (Lesjak, 2014, str. 62).
Delimo ga lahko torej v dve veji – bodisi govorimo o športno-turističnih dogodkih
bodisi

o

športnorekreacijskem

turizmu.

Oboje

vključuje

uporabo

športne

infrastrukture, ki jo Makovec Brenčičeva (2008 v Retar in Sulič, 2015, str. 204) deli
na dve vrsti, in sicer na naravno okolje (vode, gore, ledeniki) in grajeno okolje, ki je
lahko nameščeno v zunanjem ali notranjem prostoru (fitnes v naravi, telovadnice,
bazeni, kolesarske poti).
Kot je že omenjeno zgoraj, so bila v zgodovini potovanja, ki so jih povezovali s
športom, vezana na ogled športnih dogodkov, kamor lahko štejemo denimo olimpijske
igre ali svetovna prvenstva, danes pa večji del športnega turizma zajema
športnorekreacijski turizem, kar pomeni, da je turist tisti, ki prakticira različne športne
aktivnosti. Standeven in de Knop (1999 v Fojkar, 2012, str. 16–23) opredelita 5 vrst
športnega turizma, kjer pa je govora bolj o športnorekreacijskem turizmu:
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•

zimskošportni turizem,

•

pomorski športni turizem,

•

zdravstveni in zdraviliški športni turizem,

•

golf turizem in

•

adrenalinski in ekstremni športni turizem.

Ena najmočnejših športnih panog v zimskošportni industriji je alpsko smučanje,
ukoreninila pa se je zaradi prisotnosti na številnih nivojih – v smučarski šoli, v
smučarskem tečaju, v klubu ali pa zasebno. Tovrstna razdrobljenost je pripeljala do
prenosa smučarskega modela ponudbe na številna druga področja športa in do prenosa
na druge letne čase (Standeven in de Knop, 1999, str. 25).
Zgoraj zapisana klasifikacija povzroča nekoliko težav, saj ne omogoča umestitve
pohodništva in drugih oblik gibanja v naravi in umestitve priprav športnikov v nekem
okolju, ki pa so v zadnjem obdobju postale še posebej pomembne. Boli (2013, str. 1–
4) ponudi nekoliko primernejšo klasifikacijo, športni turizem namreč razdeli na šest
različnih zvrsti:
•

ogledovalni športni turizem (»sightseeing« sport tourism), kjer turisti
pridejo v stik z različnimi športnimi kulturami – turisti spoznavajo športne
stavbe, stadione, objekte in so sami fizično aktivni ter se športno
udejstvujejo;

•

tekmovalni športni turizem, kamor prištevamo športnike, trenerje, navijače,
novinarje in drugo osebje, ki je povezano z izvajanjem nekega športnega
dogodka;

•

počitniški športni turizem je tista vrsta turizma, kjer turisti večino časa
preživijo z izvajanjem športnih aktivnosti, lahko tudi raznovrstnih;

•

zdraviliški in rekreacijski športni turizem predstavlja aktivno preživet
dopust, vendar v manjši meri in je bolj namenjen rehabilitaciji in
sproščanju;

•

rekreacija na prostem oz. gibanje v zunanjem okolju (»field sports tour«) –
sem lahko uvrščamo vse vrste turističnih športnih aktivnosti, ki vključujejo
gibanje v naravi, to so trekingi oz. pohodništvo, jadranje, večdnevni raftingi
in
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•

ekstremni športni turizem, kjer so turisti izpostavljeni določeni stopnji
tveganja svojega življenja in se ga zato poslužuje manjšina turistov.

Tudi zgornja klasifikacija ne ponudi odgovora, kam umestiti priprave športnikov,
saj ne gre za tekmovalni športni turizem in ne za klasični počitniški športni turizem. V
literaturi nisem zasledil veliko opredeljevanja do priprav in tolmačenja le-teh kot
posebne oblike turizma (s koriščenjem športne infrastrukture in namestitvenih
objektov v določenem lokalnem okolju). Glyptisova (1982 v Rauter, 2014, str. 43) je
kot prva skušala definirati povezavo med športom in turizmom in je predlagala pet
različnih tipologij ter s tem umestila tudi specifični vrhunski šport:
•

športni treningi (potovanja vrhunskih športnikov na priprave);

•

športne počitnice;

•

aktivnosti na počitnicah (šport je ena izmed dejavnosti na počitnicah);

•

šport kot naključna spremljevalna dejavnost na počitnicah in

•

športni ogledi (ogled športnih dogodkov).

Berčič in drugi (2010, str. 24) menijo, da se športni turizem ne nanaša le na turiste,
ki se na svojih potovanjih ukvarjajo s športom ali pa potujejo, da si ogledajo športni
dogodek, temveč pod klasičnim športnim turizmom razume tudi potovanja klubov in
reprezentanc (tako športnikov kot njihovih spremljevalcev) na tekme in priprave.
Mežnar (2010 v Retar in Sulič, 2015, str. 204), ki se v svojem delu prav tako ukvarja s
pripravami športnikov, opozori, da različne športne discipline potrebujejo različne
pogoje za trening; Polajžerjeva (2013, v Retar in Sulič, 2015, str. 205) pa meni, da se
kraji za priprave ekip določajo na podlagi ponujenih optimalnih pogojev, ki bi celotni
ekipi omogočali napredovanje.
Uran Maravićeva in drugi (2015, str. 23) razlikujejo med športnim turizmom, ki je
del prostočasnega turizma, in poslovnim športnim turizmom. Torej, športni turizem
razdelijo na priprave športnikov, na športne tabore, ki so namenjeni izobraževanju, na
kampiranje na prostem ter na kampe za otroke.
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5. 2. 1. Športni turisti
V zgornjem tekstu sem omenjal termin športni turisti, v tem poglavju pa ga bom
podrobneje razložil. Pod terminom športni turisti razumemo tiste turiste, ki obiščejo
neko destinacijo predvsem z namenom, da bodisi sodelujejo pri športni aktivnosti ali
pa si ogledajo športni dogodek. Standeven in de Knop (1999, str. 13) razlikujeta med
aktivnim in pasivnim športnim turistom, ti turisti pa se lahko s športom ukvarjajo na
počitnicah ali na poslovnem potovanju. Aktivni športni turist je oseba, ki je naravnana
na aktivno preživljanje dopusta, pri čemer športno udejstvovanje predstavlja glavni
namen preživljanja prostega časa. To vrsto turistov lahko razdelimo na dve podvrsti –
prvi se s točno določenim športom ukvarjajo ves čas dopusta, drugi pa športne zvrsti
menjavajo.
Med pasivne športne turiste spadajo eksperti oz. poznavalci, ki se načrtno
udeležujejo določenih športnih dogodkov in obiskujejo športne muzeje. Sem spadajo
tudi priložnostni obiskovalci, ki jih pritegne nek športni dogodek, vendar so se zgolj
slučajno znašli na kraju, kjer je ta športni dogodek organiziran, zato so le naključni
gledalci (Standeven in de Knop, 1999, str. 13–14). Precejšnje razlike obstajajo že med
turisti, ki se odpravijo na različne športne dogodke. Tako na primer Bolcar (2012)
piše, da organizatorji športnih dogodkov precej časa namenijo za opredelitev ciljne
publike, nato pa natančno določijo program, ki jim ga je potrebno ponuditi. Tako na
primer obstajajo velike razlike že med obiskovalci oz. športnimi turisti, ki so obiskali
OI v Pekingu (največ svojega prostega časa naj bi porabili za ogled turističnih
zanimivosti, na drugem mestu po pomenu so nakupi, na tretjem pa ogled naravnih
zanimivost) in pa tistimi, ki so si ogledali svetovna prvenstva v nogometu
(najpomembnejša spremljevalna aktivnost je nočno življenje, nato čas za hrano, pijačo
in nakupovanje). Poleg tega naj bi izsledki pokazali, da se bo 30 % navijačev, ki se je
udeležilo nekega velikega tekmovanja, udeležilo naslednjega istovrstnega velikega
tekmovanja, mlajši turisti pa se dlje zadržijo v državi gostiteljici. Pokaže se velika
razlika med spoloma, saj tovrstni športni dogodki praviloma pritegnejo večji delež
moških (na OI je razmerje 68:32; na svetovnem prvenstvu v nogometu pa je razlika še
nekoliko višja - 78:22). Za športne turiste je tudi značilno, da so strastni, zapravljivi in
uživajo v novih športnih izkušnjah (Stražišnik, 2005, str. 16). Njihov neposredni
doprinos destinaciji je denar, posredni pa, da jim ostali turisti sledijo na izbrane
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destinacije. Slakova (2009) pravi, da velika športna tekmovanja v turistično
destinacijo privabijo številne dnevne obiskovalce.
Boli (2013, str. 5) opozori še na dve pomembni specifiki povpraševanja, ki sta
značilni za športne turiste. Prvič, športni turisti odidejo s svojega stalnega naslova na
neko novo destinacijo, torej izven domačega kraja, da zadovoljijo svoje lastne potrebe
po športu. Končna lokacija je torej točno določena regija, v kateri bo turist zadovoljil
svoje potrebe po športu. Zato je nujno, da ponudniki naredijo resno raziskavo in
razvijejo poslovno strategijo, ki jo specifični športno turistični trg potrebuje, nato pa
določijo usmerjeno politiko trženja, da bi pritegnili veliko število športnih turistov.
Drugič, športni turisti imajo posebne zahteve glede športnih produktov, ki jih želijo
koristiti, razvijejo jih glede na lastne interese in preference. Različni športni turisti
imajo različne interese in hobije in različne zahteve po športno potovalnih proizvodih,
na kar je potrebno biti pri ustvarjanju ponudbe pozoren.

5. 3. Športni turizem v Sloveniji 	
  
	
  

Prve zametke športnega turizma pri nas najdemo že na tleh bivše Jugoslavije,
čeprav so bili ti na slovenskih tleh nekoliko bolj skromni. Posebej pomembna je bila
športna ponudba v zimskošportnih središčih ter ob morju, v notranjosti države pa je
bil prepoznaven predvsem Bled z golf igriščem (Berčič idr., 2010, str. 43). Glede na
dejstvo, da turisti prepoznavajo Slovenijo kot neomadeževano zeleno deželo, se v njej
skriva velik potencial za razvoj športnega turizma (Fojkar, 2012, str. 58).
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Slika 1: Finale Svetovnega pokala v poletih v Planici leta 2016 je v štirih dneh
pod Ponce privabil skoraj 100.000 obiskovalcev. 	
  

Vir: Rtvslo.si, 2016.
Upoštevajoč razdelitev športnega turizma na športno-turistične dogodke in
športnorekreacijski turizem, lahko v prvo skupino med pomembnejše, ki privabijo
tako domače kot tuje goste, umestimo dogodke, ki se ponavljajo na letni ravni (kot so
smučarski poleti v Planici, Zlata lisica, pokal Vitranc, smučarski teki na Pokljuki in v
Planici, tekmovanje v deskanju na snegu na Rogli, teniški turnir v Portorožu,
kolesarski maraton Franja, Ljubljanski maraton …) in pa dogodke, ki se odvijajo več
dni skupaj, vendar ne letno (Evropsko prvenstvo v košarki – na več lokacijah po
Sloveniji, žensko svetovno prvenstvo v hokeju na Bledu, evropsko prvenstvo v
rokometu …). V drugo skupino, torej med kraje, kjer se izvaja športnorekreacijski
turizem, pa štejemo posamezna območja, ki so nosilci športnega turizma in imajo
velik turistični potencial, pri čemer Berčič (2010, str. 50–51) izpostavi Obalo, Kras,
gore in jezera, mesta ter podeželje; primerno je torej praktično celotno območje
Slovenije.
Kot organizatorica športno-turističnih dogodkov se vedno bolj uveljavlja slovenska
prestolnica, Lesjak in Šuligoj (2015, str. 138–139) pa opažata, da je v Strategiji
razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020 zaznati
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povečano aktivnost na področju uveljavljanja našega glavnega mesta kot športno
prireditvene destinacije. V Strategiji je predvideno oblikovanje projektne skupine za
pridobivanje športnih dogodkov. Omenjena avtorja (2015, str. 139) še ocenita, da
Ljubljana v svoji Strategiji razvoja turizma najbolj celovito in skladno z identiteto,
trendi in cilji razvija in trži ponudbo športnega turizma. V isti raziskavi sta avtorja
ocenjevala še športno turistični potencial Kranjske Gore. Zaradi športne infrastrukture
in naravnih danosti se športni turizem tam lahko razvija tako v zimski kot tudi v
poletni sezoni. Sama športna infrastruktura omogoča tako športno-rekreativne
dejavnosti, organizacijo mednarodno pomembnih športnih prireditev in možnosti
profesionalnega športnega turizma (kar se nanaša na priprave profesionalnih športnih
ekip), kljub temu pa naj bi njihov strateški dokument ponudil tudi slabosti, ki se
kažejo predvsem v slabih pogojih za rekreacijo in trening v dvoranah (Lesjak in
Šuligoj, 2015, str. 137). Dober primer je še Pomurje, ki je primer regije, ki turistično
ni posebej obiskana, kljub temu pa so nekatere oblike športnega turizma že precej
uveljavljene in so na visokem nivoju; sem spadajo kolesarjenje, tek in pohodništvo.
Akcija Pomurje na kolesa se je že vpela v Strategijo razvoja kolesarstva v Sloveniji.
Priložnosti vidijo v sodelovanju z Avstrijci in pri izgradnji kolesarskih in pohodniških
poti (Jerše, 2012).
Seveda velja omeniti nekatere pomanjkljivosti, s katerimi se spopada razvoj
športnega turizma na Slovenskem na splošno. Slakova (2008) opozarja, da se danes v
Sloveniji na področju športnega turizma ne znajo organizirati, saj se vsak ponudnik
organizira zase in v ponudbi pripravi tisto, kar se zdi njemu pomembno, brez kakšnih
analiz. Uran Maravičeva in sodelavci (2015, str. 66) so v raziskavi, s katero so ocenili
oz. določili konkurenčnost destinacij (pri čemer so primerjali slovenske in tuje kraje),
ugotovili, da Slovenija zaostaja za konkurenčnimi državami, saj še ni pripravljene
enotne strategije, kako bi razvijali trg in se promovirali kot športno turistična
destinacija. V študiji so poudarili, da se povezava med športom in turizmom vedno
bolj krepi, temu pa se v svetu prilagaja tudi turistična ponudba. Slednje se kaže za več
kot le trend v turističnem razvoju (prav tam).
Veliko je držav, ki so v svoje trženjske razvojne strategije precej vpletale športni
turizem, to so ZDA, Malezija, Kitajska, Irska, Tajska, Koreja, Nepal, Barbados,
Brunej, Portugalska in Avstralija. Zgovoren je primer Irske, ki je nekaj let nazaj
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namenila 55 milijonov evrov samo za to, da bi v svojo državo pripeljali čim več
športnih prireditev (Fojkar, 2012, str. 57).
Slakova (2009) meni, da bi s ponudbo in pospeševanjem promocije športa v
turizmu in s podobo športno-turistične destinacije Slovenija na področju turizma
vsekakor pridobila na ugledu, turistično ponudbo pa bi lahko razširili na vse leto in
prispevali k zmanjšanju sezonskosti turističnega obiska. Športne dogodke, ki bi v naše
kraje privabili večje število turistov, pa bi bilo potrebno, v kolikor je to mogoče,
organizirati v mesecih, ko je tu najmanj turistov.

5. 3. 1.

Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016 in možnosti za

športni turizem
Strategija razvoja slovenskega turizma za štiriletno obdobje od leta 2012–2016 gre
v smeri spodbujanja trajnostnega turizma. Cilj je bil, da bo leta 2016 turizem
predstavljal zelo uspešen gospodarski sektor narodnega gospodarstva in bo ključno
prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu (Partnerstvo za trajnostni
razvoj slovenskega turizma, 2012, str. 44).
Med temeljnimi usmeritvami se nahajajo usmeritev v zeleno, aktivno in zdravo
turistično ponudbo, kjer se kot pomembno smatra tudi promoviranje športa in
rekreacije. Ta temeljna področja turistične ponudbe so bila določena na podlagi
konkurenčnih prednosti Slovenije in posameznih turističnih proizvodov, svetovnih
trendov, razvitosti, konkurenčnosti, obsega in organiziranosti turističnih proizvodov.
Ponudba naj bi bila v tem obdobju še posebej prilagojena posameznim ciljnim
skupinam glede na demografske značilnosti (mladinski turizem, seniorski turizem,
družine), ožjim segmentom glede na tipe ljubiteljev narave (npr. ljubiteljem
adrenalinskih doživetij) ter tržnim segmentom glede na to, katerim oblikam se daje
prednost (Partnerstvo za trajnostni razvoj slovenskega turizma, 2012, str. 45).
Na področju promoviranja aktivnih počitnic (kamor lahko deloma štejemo športni
turizem) za najpomembnejša in najbolj trajnostna proizvoda štejemo pohodništvo in
kolesarjenje (z več kot 10.000 km dobro označenih pohodniških poti in več kot 8.000
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km kolesarskih poti). Strategija predvideva postopno uveljavljanje drugih ključnih
področij znamke Slovenije za vzpostavitev partnerstva pri strateškem upravljanju
znamke Slovenije, kjer se na drugo mesto na prednostni listi uvršča ravno področje
športa (takoj za gospodarstvom). Tako se v okviru tega predvideva gradnja mreže
športnih objektov, ki bi bila v podporo turističnemu gospodarstvu, programi športa pa
bi

prinesli

nova

delovna

mesta.

Za

sofinanciranje

investicij

v

javno

športnorekreacijsko infrastrukturo naj bi v tem obdobju Slovenija namenila 7.451.540
evrov, predvidena sredstva, pridobljena iz skladov EU, pa so ocenjena na višino
42.225.392 evrov (Partnerstvo za trajnostni razvoj slovenskega turizma, 2012, str.
101).
Združenje slovenskih žičničarjev, ki ponuja zimske smučarske aktivnosti, in pa
Slovenska turistična organizacija so tako začeli s projektom trženja celoletnih aktivnih
počitnic v Sloveniji pod enotno blagovno znamko Active Slovenia z Active Slovenia
projekti. Cilj je povečanje števila prenočitev s področja različnih dejavnosti na
prostem za 5 % na leto (Partnerstvo za trajnostni razvoj slovenskega turizma, 2012,
str. 46). Sicer pa med to vrsto ponudbe uvrščajo še zimske športe, ribolovni turizem s
poudarkom na ribarjenju ingolfski turizem.
Cilji projekta Active Slovenia so do leta 2016 pridobiti mrežo bonitetnih partnerjev
v omenjen sistem s področja turizma, športa, kulture, gastronomije. Tudi s pomočjo
kartice ugodnosti za domače in tuje goste želijo povečati prodajo aktivnih počitnic v
Sloveniji za 15 % glede na leto 2011. Cilj je ustvariti skupnosti uporabnikov na
spletu, oživiti sodelovanja ponudnikov turističnih in športnih programov, vključevati
najkakovostnejše turistične ponudnike, spodbujati zdravo življenje in skrb za lastno
zdravje, spodbujati preživljanje prostega časa z obiskovanjem turističnih, športnih in
kulturnih dogodkov ter v mednarodnem prostoru umestiti Slovenijo med tiste
ponudnike, ki zagotavljajo najkakovostnejše aktivne počitnice v Evropi (Partnerstvo
za trajnostni razvoj slovenskega turizma, 2012, str. 47).
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Tabela 1: Ocena pomena turizma za Slovenijo in svet za leto 2011 in 2022.	
  

Vir: Partnerstvo za trajnostni razvoj slovenskega turizma, 2012, str. 19.
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6.

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

6. 1. O občini in njenem razvoju	
  
	
  

Območje je bilo naseljeno že v času stare in srednje kamene dobe. O zgodnji
poselitvi območja pričajo številne arheološke najdbe (Potočnik, 1992, str. 10–15).V
12. stoletju je bilo območje najbolj severna posest oglejskih patriarhov, že takrat pa je
Slovenj Gradec imel župnijo, sodišče, sejemske privilegije, mitnico in kovnico
denarja (Mestna občina Slovenj Gradec, 2008). Prva omemba kraja sega v leto 1165
(Potočnik, 1992, str. 10). Preden je Slovenj Gradec pridobil mestne pravice, kar se je
zgodilo leta 1267, je posedoval tržne pravice. Tudi grbu (Slika 1), ki je v uporabi še
danes, je osnova mestni pečat iz začetka 14. stoletja, ki je shematično prilagojen
klasični grbovni obliki ščita (Uradni list Republike Slovenije, 1991).
Slika 2: Grb Mestne občine Slovenj Gradec	
  

Vir: Mestna občina Slovenj Gradec, 2016.
V obdobju do 18. stoletja so v mestu za mestnim obzidjem pravi vzpon doživljali
obrtniki, le-tega pa so ustavili turški vpadi v 15. in 16. stoletju. 17. in 18. stoletje za
Slovenj Gradec predstavljata vzpon umetnosti, takrat so se uveljavili kiparji in slikarji
(Potočnik, 1992). Konec 19. stoletja je prevladovala agrarna proizvodnja, poleg tega
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pa so postajala intenzivnejše tudi trgovina, podjetja in delavnice, ki so se kasneje
razvila v industrijska podjetja. Med temi so najstarejša Tovarna Kos (1773), Tovarna
usnja (1850) in Tovarna meril (1904). Pomembno sta na živahnejši gospodarski in
družbeni razvoj vplivali cesta skozi Hudo luknjo in železniška povezava (prva iz leta
1829, druga 1899) (Lavre, 2008, str. 9).
V nadaljevanju bom omenil še nekaj pomembnih mejnikov za občino. Leta 1955 je
bil odpravljen slovenjgraški okraj, s čimer so bile združene občine Mislinja, Podgorje,
Šmartno in Slovenj Gradec, ki so se nato razcepile leta 1994, ko je Državni zbor RS
Slovenj Gradcu podelil status mestne občine (Potočnik, 1992). Leta 1989 se je v
okviru OZN (Organizacija združenih narodov) MO (Mestna občina) Slovenj Gradec
kot edina v Sloveniji uvrstila med častne nosilce naziva Glasnik miru, ki ga nosi
štiriinšestdeset mest iz vseh kontinentov sveta. Naziv si je občina prislužila zaradi
številnih mednarodnih prireditev in razstav na temo miru, ki jih je sofinancirala tudi
OZN (Mestna občina Slovenj Gradec, 2008). Še danes je Slovenj Gradec edini
slovenski predstavnik med vsemi 64 mesti, ki si znotraj tega OZN-ovega programa
prizadevajo vzpostaviti mir na planetu; leta 2007 pa je prevzel celo vlogo generalnega
sekretarja, kar je za tako majhno mesto izrednega pomena. Kar nekaj ljudi je mesto
obiskalo ravno zaradi tega naziva, predvsem v mesecu septembru in oktobru ob
svetovnem dnevu miru in dnevu OZN. Prišlo je kar nekaj delegacij, ki so obiskale
tako gospodarstvenike kot javni sektor in ravno zaradi tega sklenile razne naveze.
Naziv Glasnik miru je za turistično ponudbo ena od blagovnih znamk, ki jo
uporabljajo za dvig prepoznavnosti. Logotip Glasnik miru se uporablja pri turistični
(in splošni) promociji mesta, vključuje pa se v priprave vsebin posameznih turističnih
proizvodov (Klugler, 2016).
Danes je MO Slovenj Gradec ena izmed enajstih slovenskih mestnih občin in je
upravno ter gospodarsko središče Mislinjske doline in celotne Koroške regije, katera
ima skupno 12 občin. Občina Slovenj Gradec meji na severu na občini Vuzenica in
Dravograd, na jugu na občino Velenje, na vzhodu na Ribnico na Pohorju, na zahodu
na občini Ravne na Koroškem in Črna na Koroškem, na jugovzhodu na Mislinjo, na
jugozahodu pa na občino Šoštanj.
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Pod območje MO Slovenj Gradec spada 22 naselij. Ta so: Brda, Gmajna, Gradišče,
Graška Gora, Legen, Mislinjska Dobrava, Pameče, Podgorje, Raduše, Sele, Slovenj
Gradec, Spodnji Razbor, Stari trg, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmiklavž, Tomaška
vas, Troblje, Turiška vas, Vodriž, Vrhe in Zgornji Razbor. Mesto velja za tipično
srednjeveško mesto, kjer staro jedro obkrožajo številne novogradnje. Tu so tudi
številne kulturne ustanove, sodobna bolnica in športne hale. MO je pobratena s
številnimi drugimi občinami držav po svetu: Arai (Japonska), Česky Krumlov
(Češka), Gornji Milanovac (Srbija), Hauzenberg (Nemčija), Varpalota (Madžarska) in
avstrijskima mestoma Vöcklabruck in Lavanttal (Lavre, 2008, str. 10).
Danes je v občini Slovenj Gradec lociranih 135 spomenikov lokalnega in
državnega pomena, med njimi pa po številčnosti izstopajo predvsem velike (tako po
višini kot tudi po obsegu) lipe in nekaj barij. Na prostoru mestne občine je
zabeleženih 9 jam, ki se nahajajo na jugozahodu občine (ZUM, 2010, str. 28).
Slika 3: Mestna občina Slovenj Gradec s pripadajočimi naselji. 	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Vir: Piso, 2016.
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6. 2. Naravnogeografske značilnosti 	
  
	
  

MO Slovenj Gradec se razteza na 173,7 km2, to pa predstavlja 16,7 odstotkov
površine Koroške regije in 0,9 odstotka površine Slovenije (Lavre, 2008, str. 10). V
geomorfološkem pogledu sestavljajo ozemlje Mestne občine Slovenj Gradec tri
naravne enote: Pohorje, Mislinjska dolina in Karavanke. Z vzhoda se začne občina
postopoma dvigati do Male in Velike Kope, ki sta najvišja vrhova občine, na severu
pa se dolina zaključi s Kremžarjevim vrhom (Mravljak, 2008, str. 22). Geološka
zgradba občine je zelo raznolika, na to pa je vplivala reka Mislinja, ki je s svojo
strugo prerezala območje občine skoraj na polovico in je nasula obsežno uravnavo
gline in melja. Pohorje, ki je nad levim bregom reke Mislinje, je sestavljeno pretežno
iz metamorfnih kamnin iz obdobja predkambrija pa do silurja. Na skrajnem zahodnem
delu so plasti jurskega in triasnega apnenca in dolomita, južno pa ozek pas
metamorfnih kamnin iz perma. Od tega se proti vzhodu nadaljuje destrukcijski rečnodenudacijski tip reliefa, ki se spušča v dolino Mislinje (Glasenčnik, 2008, str. 21–22).
Slovenjgraško mestno občino v 61 % porašča gozd, kar je enako slovenskemu
povprečju. Že Lavretova (2008, str. 29) piše, da je bil gozd včasih uporabljen
predvsem zaradi lesa, danes pa postaja pomembnejši iz ekološkega in socialnega
vidika. Najbolj zastopana vegetacija na območju MO Slovenj Gradec je bukov gozd,
ki v glavnem pokriva celotno jugozahodno pobočje Pohorja. Nad Mislinjsko dolino,
kjer najdemo gozdove rdečega bora in borovničevje ter smrekove gozdove, pa so
tanke plasti rendzin (Glasenčnik, 2008, str. 25–6). V dolini reke Mislinje najdemo v
glavnem obdelovalne površine in naselja, tam je gozd tudi najbolj izkrčen. Kjer so
gozd posekali za potrebe gozdarstva in fužinarstva, so območje zasadili s smreko, zato
pravimo, da se na tem območju pojavlja sekundarni smrekov gozd. Taka območja
najdemo predvsem na območju Vzhodnih Karavank (Glasenčnik, 2008, str. 25).
Podnebje
Podatke o klimatoloških značilnosti celotne Slovenjgraške kotline sem pridobil s
pomočjo 30-letnega povprečja meteorološke postaje Šmartno pri Slovenj Gradcu.
	
  

28	
  

Območje spada v podnebje nižjega gorskega sveta severne Slovenije in ima celinski
padavinski režim. Za kotlino je značilna pogosta inverzija oz. temperaturni obrat, ki je
posledica zaprtosti same kotline in pa bližine Celovške kotline, od koder se pozimi
pogosto razširi ohlajen zrak. Pojav velikokrat spremlja megla (Zajc, 2006, str. 25).
Povprečna januarska temperatura znaša – 3,4 °C, povprečna julijska pa 17,6 °C.
Povprečna količina padavin je 1156 mm, od tega jih največ pade junija in julija, ko na
območju pade 141 mm padavin, najmanj pa jih je v prvih dveh mesecih (januarja in
februarja), ko pade 51 mm padavin (Zajc, 2006, str. 25). Vsi podatki so zajeti iz
meteorološke postaje Šmartno pri Slovenj Gradcu. Precejšnjo vlogo pri povprečnih
letnih temperaturah zraka igrajo nadmorske višine in oblikovanost

reliefa

(Glasenčnik, 2008, str. 26). V povprečju sije sonce 1825 ur na leto, najmanj ur
obsijanosti s soncem so v Slovenj Gradcu deležni v januarju, najbolj obsijan mesec pa
je julij z 244 urami sončnega obsevanja (Zajc, 2006, str. 25). Največjo količino
sončne energije prejemajo jugozahodna pobočja in deli ozemlja, ki segajo nad plastjo
temperaturne inverzije (Glasenčnik, 2008, str. 26).
Vegetacijska doba traja približno pet mesecev in pol, in sicer od aprila do sredine
oktobra (Radovanovič, 1999, str. 101).
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Slika 4: Klimogram za kraj Šmartno pri Slovenj Gradcu. 	
  

Vir: Modrijan, 2016.
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6. 3. Družbenogeografske značilnosti 	
  
	
  

Poglavje Družbenogeografske značilnosti bo obravnavalo demografsko sliko ter
prometno in gospodarsko stanje v občini. Pridobljene podatke bom uporabil pri
analizi, pri čemer bom na podlagi ugotovitev podal mnenje o pomembnosti razvijanja
športnega turizma za domačine in občinski razvoj.
6. 3. 1.

Demografska slika 	
  

	
  

Pri predstavljanju demografskih značilnostih občine Slovenj Gradec se bom
naslonil na podatke, ki so dostopni na spletni strani Statističnega urada. Uporabil bom
podatke o številu prebivalstva, aktivnosti prebivalstva, doseženi izobrazbi in višini
bruto in neto plače.
Spodnji graf (Slika 5) prikazuje spremembo v številu prebivalcev vse od konca 19.
stoletja do leta 2012. Vidimo, da je po drugi svetovni vojni število prebivalcev v
občini Slovenj Gradec pričelo naglo naraščati, Lubejeva pa slednje pripiše uspešnemu
in rastočemu gospodarstvu v povojnem obdobju, s tem pa so se odpirala nova delovna
mesta (Lubej, 2012, str. 9). Število prebivalstva je naraščalo vse do leta 2002, nato pa
je pričelo padati; odseljuje pa se predvsem mlado prebivalstvo, saj so v razvitejših
slovenskih mestih in v tujini zaposlitvene možnosti večje.
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Slika 5: Število prebivalcev med leti 1869 in 2012.	
  

Vir: Lubej, 2012, str. 9.

Število prebivalcev v občini Slovenj Gradec se je v zadnjih sedmih letih zmanjšalo
za približno 350 oseb (Tabela 2), ob tem pa ostaja razmerje med ženskami in moškimi
nespremenjeno. Nadaljnje proučevanje statističnih podatkov pokaže, da gre v občini
predvsem za staranje prebivalstva, podrobneje pa bo ta problematika obravnavana v
nadaljevanju.
Tabela 2: Prebivalstvo v MO Slovenj Gradec (skupno in glede na spol) v letih
2008, 2012 in 2015.
2008

2012

2015 	
  

Spol - SKUPAJ

17.107

16.828

16.758	
  

Moški

8.515

(49,8

%)
Ženske

8.383

(49,8

%)
8.592

(50,2

%)

%)
8.445

%)

8.366

(50,2

(49,9
	
  

8.392

(50,1

%)	
  

Vir: Stat.si, 2016c.
Spodnji graf (Slika 6) prikazuje nekatere demografske značilnosti MO Slovenj
Gradec v 4 različnih letih (1999, 2004, 2009, 2015). Podatki iz različnih let služijo za
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ugotavljanje značilnosti oz. posebnih trendov pri različnih kazalnikih (povprečna
starost, indeks staranja, delež prebivalcev v različnih starostnih obdobjih, koeficient
starostne odvisnosti). Podatki kažejo, da se povprečna starost v občini iz leta v leto
dviga, in sicer je leta 1999 znašala 36,4 let, leta 2015 pa 42. Indeks staranja je sicer
pod slovenskim povprečjem (118) in znaša 108,8, kar je za MO ugodno, saj omenjeni
kazalnik predstavlja razmerje med številom starejših od 65 let in mlajših od 15.
Vendar pa primerjava po letih pokaže, da se tudi indeks staranja zvišuje, kar
dolgoročno seveda ni ugodno. Dviguje se tudi koeficient starostne odvisnosti, ki pove,
koliko otrok in starejših prebivalcev je odvisnih od 100 delovno sposobnih (leta 1999
je znašal 41,8, leta 2015 46,6.) Delež prebivalcev, starejših od 80 let, se je v zadnjih
16. letih dvignil za 2 % (Stat.si, 2016).
Slika 6: Graf prikazuje izbrane kazalnike prebivalstva v občini Slovenj Gradec
glede na izbrana leta (1999, 2004, 2009, 2015). 	
  

Vir: Stat.si, 2016a.
Glede na izobrazbeno strukturo občine lahko v spodnji tabeli, tj. Tabeli 3,
razberemo, da je od 14.312. prebivalcev brez izobrazbe oz. z nepopolno
	
  

33	
  

osnovnošolsko izobrazbo 595 oseb. Najvišji delež predstavljajo osebe s srednjo
strokovno ali srednjo splošno izobrazbo, tj. 4098 oseb. Visokošolsko izobrazbo 1.
stopnje je doseglo 1.257 oseb, 2. stopnje 1.241, visokošolsko 3. stopnje pa 136 oseb.
Večinoma se podatki za Mestno občino Slovenj Gradec gibljejo v slovenskem
povprečju, le pri visokošolski izobrazbi so nekoliko podpovprečni. Sicer pa velja
poudariti, da je bilo med 1.000 prebivalci v občini povprečno 50 študentov in 11
diplomantov, medtem ko je bilo v celotni Sloveniji na 1.000 prebivalcev povprečno
44 študentov in 9 diplomantov (Stat.si, 2016g).
Tabela 3: Izobrazbena struktura v Slovenj Gradcu.
Število

Delež

Slo. povprečje v
deležu	
  

Brez

izobrazbe, 595

4,2 %

4,2 %	
  

3.426

23,9 %

23,9 %	
  

Nižja
poklicna, 3.559
srednja poklicna

24,9 %

23,9 %	
  

Srednja strokovna, 4.098
srednja splošna

28,6 %

22,8 %	
  

nepopolna
osnovnošolska
Osnovnošolska

Visokošolska
Stopnje

1. 1.257

8,8 %

8 %	
  

Visokošolska
Stopnje

2. 1.241

8,7 %

9,2 %	
  

Visokošolska
Stopnje

3. 136

1%

1,5 %	
  

Vir: Stat.si, 2013d.
Tabela 4 prikazuje aktivnost prebivalcev v letih 2011 in 2015. Vidimo lahko, da je
bilo leta 2011 od 14.294 prebivalcev aktivnih 7.957 oseb, kar predstavlja 55,7 % vseh
prebivalcev MO Slovenj Gradec, od teh jih je zaposlenih 6.822, brezposelnih pa je
1.135 oseb. Neaktivnih prebivalcev je skupno 6.374, torej 44,3 %, od teh je učencev,
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dijakov in študentov 1.532, upokojencev 3.920, drugih neaktivnih pa 673. Podatki za
leto 2015 pokažejo, da se je število prebivalcev, starih več kot 15 let, v 4 letih
zmanjšalo za 80. Zmanjšalo se je tudi število brezposelnih, in sicer za 135, ter
neaktivnih (za 15 oseb), kar je verjetno posledica upokojevanja (število upokojencev
se je namreč v štirih letih povečalo za 343). V primerjavi z letom 2011 se je leta 2015
zmanjšalo število učencev, dijakov in študentov, in sicer za 276.
Tabela 4: Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti v občini Slovenj
Gradec v letih 2011 in 2015. 	
  
	
  
Prebivalci
stari 15+
let
SKUPAJ

Aktivni
Skupaj

Zaposleni

Brezposelni

Neaktivni
- Skupaj

Učenci,
dijaki in
študenti

Upokojenci

Drugi
neaktivni	
  

2011 14294

7.957

6.822

1.135

6.337

1.532

3.920

885	
  

2015 14214

7.892

6.892

1.000

6.322

1.256

4.263

803	
  

Vir: Stat.si, 2016f.
Tabela 5, ki prikazuje stopnjo registrirane brezposelnosti v občini Slovenj Gradec,
kaže, da se je le-ta v zadnjih desetih letih postopoma dvigovala in je danes v
primerjavi z letom 2005 višja za 5,1 %, kar je posledica gospodarske krize, ki je med
drugim vplivala tudi na odseljevanje mladih in posledično staranje prebivalstva. 	
  
	
  

Tabela 5: Prikaz stopnje registrirane brezposelnosti v občini Slovenj Gradec v %
za leta 2005, 2009 in 2014.
Stopnja registrirane brezposelnosti (v %)	
  
2005

8,5	
  

2009

10,7	
  

2014

13,6	
  

Vir: Stat.si, 2016b.
Med ostalimi statističnimi lastnostmi občine, ki sicer ne spadajo pod demografske
lastnosti, lahko izpostavim, da je bilo v občini leta 2015 zbranih 264 kg komunalnih
odpadkov na prebivalca, kar je 56 kg manj kot v celotni Sloveniji (SURS, 2016).
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Podatek izpostavljam zaradi poudarjanja pomena čistega okolja in zaradi trajnostne
osveščenosti prebivalstva, kar lahko pripomore k dojemanju športnega in bolj
trajnostnega turizma za Slovenj Gradec.

6. 3. 2. Prometna infrastruktura 	
  
	
  

Prometna povezava v dolini je z regionalno cesto, železniškega prometa pa od
šestdesetih let na tem območju ni, s čimer je občina Slovenj Gradec edino regionalno
središče v Sloveniji, ki ni priključeno na železniško omrežje (Kovač, 2010, str. 80).
Po Strategiji prostorskega razvoja Republike Slovenije je predvidena gradnja
železniške proge tudi tukaj (prav tam). Ko je bilo še aktivno, je železniško omrežje
vplivalo na širitev mesta vzdolž dravograjske in celjske ceste do nekdanje železniške
postaje (Gams, 1997a, str. 385).
Cestni promet je tisti, ki je najbolj razvit, cestno omrežje pa je zvezdasto
zasnovano in ima stičišče v Slovenj Gradcu (Kovač, 2010, str. 65). V občini sicer
obstaja tudi avtobusni potniški promet, zveze z (bližnjimi) večjimi središči so redke in
je zanje slabše poskrbljeno (Ljubljana, Celje, Maribor). Javni potniški promet, ki ga v
občini opravlja podjetje Koratur, je v upadanju, večino potnikov predstavljajo dijaki,
učenci in delavci, ki se praviloma prevažajo do zaposlitvenih in izobraževalnih
središč. Mestnega potniškega prometa ni (Kovač, 2010, str. 66).
V občini je tudi letališče, s katerim upravlja Aviofun, vendar nima statusa javnega
prometnega objekta. Aktivnosti za izgradnjo so se pričele leta 1953, ko je bil
ustanovljen Koroški aeroklub Slovenj Gradec. Z nakupom prvega sodobnega letala se
je letališče usmerilo v razvoj letalskega turizma, prihajali so jadralni piloti (Kovač,
2010, str. 83).
Izpostaviti je potrebno še kolesarsko omrežje. V občini je kar nekaj krajših
kolesarskih stez, najdemo pa tudi nekaj daljših. Občina je bila pri načrtovanju
vključena v projekt v okviru programa Phare, ki je predvideval pripravo kolesarske
mreže med Slovenijo, Avstrijo in Italijo. Nato pa sta leta 2008 občini Slovenj Gradec
in Mislinja zasnovali projekt Kolesarska pot po Mislinjski dolini, v okviru katerega so
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zgradili kolesarsko pot, ki je dolga skoraj 10 kilometrov. Projekt je bil sofinanciran iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj (Kovač, 2010, str. 86). Leta 2009 so odprli
kolesarsko pot, ki teče po asfaltirani opuščeni železniški trasi. Kolesarske poti so
vsekakor zapostavljene, bolj dodelana kolesarska infrastruktura pa je lahko velik
potencial.
Slika 7: Kolesarske poti po Slovenj Gradcu. 	
  

Vir: Načrt trajnostne mobilnosti Mestne občine Slovenj Gradec, 2009, str. 33, v
Kovač, 2010, str. 89.

Z vidika razvoja turizma je kakovost prometnega omrežja in dostopnost Koroške
regije izredno problematična, kljub temu pa je mestna občina Slovenj Gradec v
bistveno boljšem položaju kot preostale koroške občine. V želji po učinkovitosti in po
spodbujanju uporabe alternativnih oblik transporta želijo v občini omejiti promet z
osebnimi avtomobili (omejitev parkiranja v mestu). Rešitev vidijo ravno v
oblikovanju sklenjenega omrežja kolesarskih poti in pešpoti ter v uvajanju javnega
mestnega potniškega prometa (JZ Spotur, 2011, str. 13).
	
  

37	
  

6. 3. 3. Gospodarska slika 	
  
Glede na vizijo Regionalne razvojne agencije (v nadaljevanju RRA) Koroške se bo
do leta 2020 Koroška pokazala kot gospodarsko uspešna, socialno in prostorsko
povezana skupnost, ki bo spodbujala podjetnost in ustvarjalnost, in bo trajnostno
upravljala s svojimi naravnimi viri . Eno izmed priložnosti, izpostavljenih v
Regionalnem razvojnem programu za Koroško razvojno regijo 2014–2020, pa na
RRA vidijo tudi v nadaljnjem razvoju turizma, temelječem na spodbujanju
gospodarske rasti in trajnostnega razvoja (RRA Koroška, 2015). Vloga RRA v regiji
je, da spodbuja razvoj na regionalni ravni in da opravlja na območju Koroške razvojne
regije naloge, ki so v javnem interesu, ob tem pa nudi strokovno podporo Svetu
Koroške regije, Razvojnemu svetu Koroške regije, Regijski razvojni mreži Koroške in
drugim nosilcem razvojne politike v regiji. Mestna občina Slovenj Gradec je bila tako
kot druge občine na Koroškem soustanoviteljica RRA, ki ima med drugim nalogo, da
pripravi in implementira regionalne razvojne programe. Kot ugotavljajo tudi v
Lokalni akcijski skupini (LAS), so največja podjetja v koroški regiji ravno v Slovenj
Gradcu (kar 48 % družb, 41 % samostojnih podjetnikov in 49,4 % zaposlenih iz
celotne koroške regije prihaja iz občine Slovenj Gradec), zanje pa velja, da so izrazito
izvozno usmerjena, saj se z izvozom ustvari kar 58 % prihodkov, predvsem na
nemškem, avstrijskem in italijanskem trgu.
Tabela 6: Število podjetij in število zaposlenih oseb v občini (podatki za leta
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014).
Število podjetij

Število oseb, ki delajo	
  

2008

1.323

9.723	
  

2009

1.377

8.803	
  

2010

1.412

7.991	
  

2011

1.443

6.921	
  

2012

1.510

7.109	
  

2013

1.560

7.190	
  

2014

1.591

7.101	
  

Vir: Stat.si, 2016f.
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Za analizo spreminjanja števila podjetij v občini (Tabela 6) sem uporabil podatke
iz statističnega portala; podatki so na voljo od leta 2008 naprej. Podatki kažejo, da je
število podjetij v občini vsako leto višje, leta 2014 jih je bilo v primerjavi z letom
2008 za 268 več.
Glede na poročilo, ki so ga pripravili v podjetniškem centru Slovenj Gradec, je bilo
leta 2015 885 samozaposlenih oseb, od tega 266 kmetov (Podjetniški center Slovenj
Gradec, 2015, str. 6). Število gospodarskih združb v dolini se je od leta 2008 povečalo
za 63; v istem obdobju pa se je čisti prihodek od prodaje zmanjšal za 39,3 % (Tabela
7). Kot ocenjujejo v LAS, slednje nakazuje na počasno okrevanje gospodarstva, šibek
inovativni potencial okolja, pomanjkanje kompetenc in ustvarjanja novih podjemov
(Lokalna akcijska skupina Mislinjske in Dravske doline, 2015, str. 21).
Tabela 7: Število gospodarskih družb in čisti prihodek od prodaje v tisoč evrih v
občini Slovenj Gradec v letih 2008, 2011 in 2014.
2008

2011

2014	
  

Število gospodarskih družb

309

338

372	
  

Čisti prihodek od prodaje v

629.183

401.324

382.015	
  

tisoč evrih
Vir: Podjetniški center Slovenj Gradec, 2015.
Če primerjamo še povprečno mesečno neto in bruto plačo v različnih letih (Tabela
8), vidimo, da se je plača dvignila tako na ravni Slovenije kot tudi Slovenj Gradca,
vendar pa je v Slovenj Gradcu v primerjavi s slovenskim povprečjem podpovprečna.
Neto plača se je v desetih letih dvignila za 291,57 evrov, kar je za 14 evrov več kot v
Sloveniji na splošno.
Tabela 8: Povprečna mesečna plača.
Povprečna mesečna bruto
Povprečna mesečna neto plača	
  
plača
2005
2010
2015
2005
2010
2015	
  
SLOVENIJA 1.157,07 1.494,88 1.555,89 735,73
966,62 1.013,23	
  
Slovenj
1.015,62 1.378,24 1.448,51 660,65
900,39 952,22	
  
Gradec
Vir: Stat.si, 2016e.
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Iz gospodarskega vidika je pomembna tudi industrijska cona v Slovenj Gradcu, ki
leži ob reki Mislinji, na glavni cesti Dravograd–Slovenj Gradec–Velenje. Gradnja
industrijske cone se je začela v letu 2007, deli pa se na podjetniško cono in poslovno
storitveno cono (Kovač, 2010, str. 41).
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7.

TURIZEM V OBČINI SLOVENJ GRADEC
7. 1. Turizem v Koroški statistični regiji 	
  

	
  

MO Slovenj Gradec je edina mestna občina v Koroški statistični regiji, poleg tega
pa predstavlja pravno, gospodarsko, bančno, šolsko, informacijsko, zdravstveno,
oskrbovalno in prometno središče Mislinjske doline in širšega območja statistične
Koroške regije.
Cilj Regionalne destinacijske organizacije Koroška, za izvajanje katere je bila
zadolžena Regionalna razvojna agencija (RRA) Koroška, je bil vzpostaviti turistično
organiziranost na nivoju regije ter skrbeti za sodelovanje s ponudniki turističnih
aktivnosti, promocijo in distribucijo njihovih aktivnosti ter skrbeti za nadaljnji razvoj.
Operacija je delno financirana s strani EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj, RRA pa sredstva pridobiva tudi z drugih javnih razpisov (Koroska.si, 2016b).
V splošnem velja, da je turizem gospodarska dejavnost, ki predstavlja pomembno
razvojno priložnost. To bi lahko trdili tudi na primeru Koroške, ki je turistično skoraj
povsem neuveljavljena, čeprav začetki ukvarjanja s turizmom (Rimski vrelec), segajo
že v 19. stoletje (Mori, 2011, str. 9).
Danes skušajo turizem v Koroški regiji spodbuditi tako lokalne, regionalne in
nacionalne oblasti, ki svoje namene vključujejo v razne razvojne načrte in strategije.
Čeprav območje turistično še ni prepoznano in na tem področju v primerjavi z
drugimi regijami nekoliko zaostaja, na Lokalnih akcijskih skupinah (tudi LAS) vidijo
turizem kot pomembno razvojno in poslovno priložnost, predvsem zaradi naravnih
danosti,

kulturno-zgodovinske

in

tehnične

dediščine,

kulturnega

dogajanja,

tradicionalne kulinarike in športno-rekreativne ponudbe (Lokalna akcijska skupina za
Mežiško in Dravsko dolino, 2015, str. 33). Naravne danosti omogočajo razvoj
doživljajskega turizma (Lokalna akcijska skupina za Mislinjsko in Dravsko dolino,
2010, str. 29), ki bi ga lahko povezali s športnim turizmom, saj so zaradi reliefa še
posebej privlačni zimski športi, kolesarjenje, pohodništvo, ribolov in lovski turizem.
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Slika 8: Umestitev Koroške regije v prostor. 	
  

Vir: Regionalna razvojna agencija za Koroško, 2014, str. 21.

Predpogoj za boljši in hitrejši razvoj je boljša dostopnost tako znotraj kot zunaj
regije, ki je odvisna od nadaljnjih aktivnosti in projektov 3. razvojne osi, pomembna
je obnova turistične infrastrukture, nove nastanitvene kapacitete ter komplementarna
razvojna povezanost. Kot glavne razloge za zavrt turistični razvoj v Lokalni akcijski
skupini za Mežiško in Dravsko dolino (2010, str. 30) navajajo podjetniško miselnost,
ki je še zmeraj pod močnim vplivom enosmernega gospodarskega razvoja. Koroška je
širše poznana predvsem kot tradicionalno industrijska, agrarna in na določenih
območjih ekološko obremenjena regija. Iz turističnega aspekta pa za Koroško velja,
da je ponudba Mežiške, Mislinjske in Dravske doline razdrobljena, nepovezana in v
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slovenskem merilu ne predstavlja omembe vrednih produktov (RRA Koroška, 2006,
str. 11). Težavo predstavlja necelovita marketinška podoba in slabo trženje, številni
obstoječi produkti so v slabi kondiciji in so potrebni obnove ter novega zagona
(Lokalna akcijska skupina za Mežiško in Dravsko dolino, 2015, str. 34).
Iz vidika turizma prevladuje na celotnem regijskem območju predvsem izletniški
turizem s poudarkom na predstavitvi kulturno-zgodovinske dediščine in naravnih
zanimivosti, ponudba športno-rekreativnih aktivnosti v naravi ter turizem na
podeželju oz. turističnih kmetijah (prav tam). Število ležišč na območju narašča, v
LAS Mislinjske in Dravske doline (2015, str. 11) pa ugotavljajo, da je 77,25 %
nastanitvenih kapacitet na območju občin Dravske in Mislinjske doline, ki skupaj
ustvarijo kar za 92 % vseh nočitev v Koroški statistični regiji, v občini Slovenj
Gradec.
Za dosego prihodnjih ciljev in za uresničitev razvoja turizma bodo potrebne večje
naložbe v turizem. Tako javni kot zasebni sektor sta v regiji na tem področju trenutno
še zelo šibka. Zelo pomembno je, da so naložbe naravnane trajnostno. Treba bo najti
sinergijo med naravno in kulturno dediščino ter v tej zvezi oblikovati tako turistično
ponudbo, ki bo prioritetno zagotavljala varstvo narave in njenih virov, po drugi strani
pa omogočala razvoj turistične dejavnosti, ki bo temeljila na prepoznavnosti,
konkurenčnosti, kvaliteti in pestrosti izbire (Lokalna akcijska skupina, 2010, str. 30).
Kot priložnost vidijo tudi razvoj novih produktov, povezanih v zgodbo o Mežiški
dolini, kar bi po mnenju LAS lahko dosegli že z manjšimi naložbami. Po njihovem
mnenju je potrebna celostna grafična podoba turističnega območja, ki bi predstavljala
podlago za kvalitetno trženje in bi kot turistično destinacijo promovirala Koroško. Še
eno priložnost vidijo v spodbujanju čezmejnega sodelovanja na območju Geoparka
Karavanke (Lokalna akcijska skupina Mežiške in Dravske doline, 2015, str. 35).
Kritike, ki se pojavljajo na račun celotne regije, so, da v regiji primanjkuje
usposobljenih nosilcev turističnega razvoja in integralnih turističnih produktov, ki bi
regijo naredili prepoznavno navzven. Poleg tega se premalo izkoriščajo obstoječi
potenciali. Povezovanje in načrtovanje razvojnih strategij znotraj posameznih lokalnih
skupnosti zato v tem trenutku ne dosega želenih ciljev. Da bi zadeva funkcionirala, je
potrebna vzpostavitev mrežnega delovanja, za katerega je nujen jasen in učinkovit
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model financiranja (LAS, 2010, str. 30). Celotna regija je turistično manj zanimiva
predvsem zaradi slabe prometne povezanosti, lokalne ceste so slabo vzdrževane,
kolesarske in pohodniške poti pa neustrezno označene in neprepoznavne kot
promocijska aktivnost (Hrašan, 2010, str. 45). S slednjim se na LAS ne strinjajo, saj
menijo, da je mreža pohodniških poti dobro razvejana in označena, problem se pojavi
pri ponudbi tematskih poti, ki bi povezovale naravno ter kulturno dediščino in
kulinarično ponudbo regije, ki pa je res šibka in nepovezana. Kot neizkoriščenega v
celotni regiji označujejo turizem na kmetijah in ga smatrajo kot potencial, ki se kaže s
povezovanjem lokalne identitete, kulture in arhitekture in bi za kmetije lahko pomenil
dodaten vir zaslužka (Lokalna akcijska skupina Mislinjske in Dravske doline, 2015,
str. 15).

7. 2. Turistična ponudba v občini Slovenj Gradec 	
  
	
  

Turistična ponudba je zelo bogata; med najbolj pomembnimi panogami pa
zagotovo lahko izpostavimo pohodništvo, ki ob rekreaciji omogoča spoznavanje
naravnih in kulturnih znamenitosti območja. Poleg pohodništva je možna oblika
športne rekreacije še kolesarstvo, ki naj bi na pomenu pridobivalo v prihodnosti, saj
omogoča spoznavanje pokrajine, dolin in hribov. Slednji v zimskih mesecih
omogočajo smučarske užitke, ki jih nudi smučarski center Kope na Pohorju, v bližini
Slovenj Gradca pa so urejene tekaške proge. Zagotovo k kvalitetni turistični ponudbi
pripomore dejstvo, da okolje v občini Slovenj Gradec ni onesnaženo in da je kvaliteta
bivanjskih razmer visoka, narava pa zelo ohranjena, saj na njenem območju v 19. in
20. stoletju ni bilo pretirane industrije, kar je bilo sicer značilno za druge občine
Koroške regije.
Za občino Slovenj Gradec je zelo pomembna kulturna in etnografska dediščina.
Dejstvo je, da ima občina velik potencial za razvoj kulturnega turizma, saj je v samem
kraju veliko kulturnih ustanov in ohranjene kulturne dediščine – srednjeveško mestno
jedro, cerkev sv. Elizabete, cerkev sv. Duha, cerkev sv. Jurija, cerkev sv. Pankracija
na gradu, rojstna hiša Huga Wolfa, Galerija likovnih umetnosti, Koroški pokrajinski
muzej, Sokličev muzej in knjižnica Ksaverja Meška (Mestna občina Slovenj Gradec,
2008). Kulturni turizem je bil za občino še posebej pomemben v letu 2012, ko je v
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sodelovanju z Mariborom veljala za Evropsko prestolnico kulture. V Slovenj Gradcu
so med letom številne prireditve. Med zelo obiskane sodijo sejmi (Marijin, Jožefov,
Pankracijev, Elizabetin in božično-novoletni sejem). Junija se v mestu odvija
srednjeveški tržni dan.
Turistično zanimiv je Aerodrom Slovenj Gradec, ki omogoča šolanje za jadralne
pilote, ponujajo še programe za jadralne letalce, padalce in modelarje, s panoramskimi
izleti pa si lahko občino gostje ogledajo tudi s ptičje perspektive.
Med najbolj obiskanimi turističnimi točkami v Slovenj Gradcu Klugler (2016)
izpostavi naslednje:
•

mestno jedro Slovenj Gradca,

•

podeželje s pohodniškimi in kolesarskimi potmi in

•

cerkev sv. Jurija na Legnu (predvsem organizirane izletniške skupine).

Klugler (2016) tudi pove, da turisti v zadnjih letih najbolj sprašujejo po pohodništvu,
kolesarjenju in kulinariki, ob večdnevnem bivanju pa si ogledajo kulturne
znamenitosti kot so mestno jedro s cerkvijo sv. Elizabete, rojstno hišo Huga Wolfa,
galerijo in muzej, odpeljejo se na Legen k cerkvi sv. Jurija, si ogledajo hišo mojstra
medičarstva in svečarstva Perger, Plešivški mlin, Maroškov kozolec in drugo. Zelo
radi se sprehodijo po tematskih poteh, ki jih je v Slovenj Gradcu urejenih 13, ali
kolesarijo v naravnem okolju.
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Slika 9: Aerodrom Slovenj Gradec.	
  

Vir: Koroška.si, 2016a.
Kar se tiče ponudbe nastanitvenih objektov v letu 2015, SURS za občino Slovenj
Gradec beleži štiri ponudnike, od tega 3 hotele in hotelom podobne nastanitvene
objekte ter 1 kamp (za avtodome). Spletna stran Spoturja ponuja podrobnejše podatke,
in sicer sta v mejah občine 2 hotela (hotel Slovenj Gradec in hotel Aerodrom), 1
mladinski hotel (hostel Slovenj Gradec), 4 ponudniki apartmajev (apartmaji Rozika,
Turičnik, Snežinka in apartmaji Jaka in Miha), 6 turističnih kmetij (Samec, RotovnikPlesnik, pri Stojanu, Ravnjak, Lešnik, Klevž), 2 kampa (Camper stop (za avtodome)
in kamp Gaj) ter 4 planinske koče (Koča na Kremžarjevem vrhu, Grmovškov dom
pod Veliko Kopo, Dom na Uršlji gori, Poštarski dom pod Plešivcem) (Javni zavod za
šport in turizem Spotur, 2016b).
Iz navedenih podatkov je razvidno, da je ponudba v občini zelo raznolika, kar
pomeni, da lahko zadosti potrebam različnih tipov turistov.

7. 3. Razvoj turizma na obravnavanem območju v preteklosti	
  
	
  

Zgodovinski pregled razvoja turizma v Slovenj Gradcu pokaže, da so bile
turistične aktivnosti pred 1. svetovno vojno neorganizirane, na prihod prvih turistov
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pa je vplivala predvsem izgradnja železnice. Prvi turisti so obiskovali predvsem
srednjeveške dvorce, obiskovalci so bili sorodniki in prijatelji lastnikov, po narodnosti
Nemci in Avstrijci (Potočnik, 2008 str. 26 in Rotovnik, 2006, str. 267). Zaton
steklarstva in plavžarstva v 19. stoletju je vplival na razvoj turizma na Pohorju, saj so
še pred koncem stoletja na Klopnem vrhu postavili razgledni stolp, kot turistična
znamenitost pa je še pred začetkom 2. svetovne vojne postala Uršlja gora, kjer je
nemško-avstrijsko planinsko društvo leta 1912 postavilo prvi planinski dom
(Potočnik, 2008). Po drugi svetovni vojni Badjura v planinskem vodniku predstavi
Doliško podolje s Hudo luknjo (Potočnik, 2008, str. 26), kjer Slovenj Gradec
predstavi kot gorsko klimatsko zdravilišče in letovišče. Že leta 1925 je okrajni glavar
priporočil ustanovitev olepševalnega društva, »ki naj bi skrbelo za podvigo tujskega
prometa« (prav tam). Leta 1935 sta takratno tujskoprometno društvo in občina
sklenila, da je Slovenj Gradec gorsko letovišče in da morajo s skupnimi močmi
privabiti vse več tujcev in letoviščarjev. Za pospešitev razvoja turizma so si
prizadevali zgraditi še sodobno kopališče. Leta 1937 so izdali prospekt v treh
različnih jezikih (slovenščini, srbohrvaščini in nemščini), v katerem so kot turistične
zanimivosti promovirali sprehode po okolici kraja, izlete po železnici, planinarjenje
na Uršljo goro, Pungartovo sedlo, Kremžarjev vrh in Pungartovo sedlo (prav tam).
Vse poti so bile primerno markirane, v tridesetih pa so tako na Kremžarjevem vrhu
kot tudi pod Veliko Kopo postavili planinski koči (Potočnik, 2008, str. 45–46). V
tridesetih je Olepševalno in tujskoprometno društvo prenehalo delovati, njegov pravni
naslednik pa je bil Občinski turistični odbor, sicer član Tujskoprometne zveze
Maribor. Po drugi svetovni vojni so v Slovenskem poročevalcu zabeležili, da se
Pohorje razvija v zimsko športno in turistično središče, ponovno pa so leta 1954
oživili turistično olepševalno društvo (Potočnik, 2008, str. 60). Potočnik v svojem
delu omeni članek v časopisu iz leta 1960, kjer avtor članka ugotavlja, da ima Slovenj
Gradec vse pogoje za razvoj turizma, vendar se zadeve na višjih položajih niso
premikale v tej smeri. Poleg tega se omeni akcijo, ki naj bi pripeljala do obnove
hotela Korotan, postavitve letnih hišic ter tudi do izgradnje pristajališča letal na
Pohorju, dograditev cest, športnega stadiona in ureditev Partizanskega doma
(Potočnik, 2008, str. 69). V šestdesetih so v Slovenj Gradcu dejansko izvedli večje
investicije v zimskošportni turizem in smučišče Kope, s čimer so postali eno
najpomembnejših smučarskih središč Slovenije. V osemdesetih letih je slovenjgraški
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turizem doživel svoj vrhunec, nato pa je v devetdesetih Slovenj Gradec z razpadom
nekdanje skupne države izgubil pomembna tržišča in s tem tudi turiste (prav tam).
Današnja slika, ki temelji na prenočitvenih zmogljivosti, pokaže, da je v občini le
en kamp, kar je lahko glede na vrsto turistične ponudbe velika in neizkoriščena
priložnost. Zanimivejši je segment, pod katerega spadajo ostali nastanitveni objekti
(kamor po razdelitvi po statističnem uradu štejemo apartmajska in počitniška naselja,
turistične kmetije z nastanitvijo, zasebne sobe in apartmaje, planinske domove,
delavske počitniške domove, mladinske hotele ter otroške in mladinske počitniške
objekte). Podatki pokažejo, da se je število ležišč v občini Slovenj Gradec v zadnjih 7
letih povečalo za 246. Število in trendi obiska turistov bodo podrobneje obravnavani v
naslednjih poglavjih.

7. 4. Turistična organiziranost v MO Slovenj Gradec 	
  
	
  

Danes za turizem v MO Slovenj Gradec skrbijo tri organizacije – prva takšna je
Turistična pisarna v Slovenj Gradcu, ki je odprta od leta 1996 (Mravljak, 2008, str.
26). Od leta 2007 pisarna posluje tudi preko infomata, ki je turistom na voljo 24 ur
dnevno, ponuja pa podatke o poteh, izletih in pa prenočiščih. Pisarna je odprta vsak
dan, od ponedeljka do nedelje, ob praznikih pa je zaprta. V zimskih mesecih je
delovni čas med vikendom krajši, saj je odprta le 3 ure. Mravljakova v svojem
diplomskem delu izpostavi pomen projekta Turistični produkt – tematske poti, ki so
ga v letih 2005 in 2006 izvedli v občini s pomočjo sredstev Interreg. Projekt je
povezal slovensko in avstrijsko Koroško in povečal povpraševanje po urejenih poteh
Mestne občine Slovenj Gradec (Mravljak, 2008, str. 27). Naloge turistične pisarne so
(Mestna občina Slovenj Gradec, 2016):
•

pomoč pri izvedbi organiziranih izletov;

•

pomoč pri iskanju prenočišč;

•

pomoč pri promociji ponudnikov na internetnih portalih;

•

informacije o gostinski ponudbi in vseh prireditvah, ki se dogajajo v občini;

•

možnost nakupa izdelkov domačih in umetnostnih obrti, razglednice,
publikacije, parkirne ure za parkiranje v modrih conah in
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•

distribucija brezplačnega propagandnega materiala, ki je na voljo v več
različnih jezikih, in sicer o Slovenj Gradcu in Koroški; na voljo pa so tudi
programi izletov, kolesarski in pohodniški zemljevidi in posebne tematske
zloženke o Koroški.

Druga organizacija v Mestni občini, ki skrbi za promocijo turizma, je Turistično
društvo Slovenj Gradec, ki je bilo ustanovljeno že leta 1928 in se je takrat imenovalo
Tujsko prometno olepševalno društvo.. Ukvarjajo se z urejanjem okolja, organizacijo
predavanj in izobraževanj s področja razvoja turizma, organizirajo pohode po urejenih
poteh, sodelujejo pri različnih prireditvah in sejemskih dejavnostih, povezujejo se z
različnimi institucijami, da bi promovirali sam kraj, izdajajo pa tudi propagandni
material in razglednice (Mravljak, 2008, str. 28).
Slika 10: Simbol TD Slovenj Gradec. 	
  

Vir: Turistično društvo Slovenj Gradec, 2016.
S promocijo turizma in športa v regiji se ukvarja tudi Javni zavod za turizem, šport,
mladinske in socialne programe, ki so ga pred nekaj leti prestrukturirali, da bi bilo
njegovo delovanje učinkovitejše. Ustanovitelj zavoda pa je MO Slovenj Gradec. V
zavodu je zaposlenih 6 ljudi, njihovo poslanstvo pa je zelo raznoliko; preko njega MO
izvaja svoje programe na področju turizma, športa in mladine. Naloge so naslednje
(Spotur Slovenj Gradec, 2016):
•

profesionalizirati vodenje turizma in športa v občini;

•

vsa področja delovanja zavoda voditi, koordinirati iz enega centra;

•

pripraviti in realizirati kvalitetne in pestrejše programe po posameznih
področjih;

•

vsa področja bolj medsebojno povezati v skupno ponudbo občine, ki bo
namenjena tako domačinom, kot kupcem od drugod;

•
	
  

ustvariti večji finančni pregled, nadzor nad sredstvi za posamezne dejavnosti;
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•

tržiti športne in turistične objekte in programe;

•

pridobiti več sredstev na trgu in na razpisih ter

•

ustvariti kvalitetno strokovno pomoč ponudnikom na področju turizma in
športa.

Slika 11: Simbol Spotur Slovenj Gradec.	
  

Vir: Javni zavod za šport in turizem Spotur Slovenj Gradec, 2016.
Med ostalimi posebnimi nalogami na področju turizma si na Spoturu prizadevajo,
da bi v obliki agencijske dejavnosti ponudili organiziran, stalen in profesionalen
pristop k razvoju novih prodajnih turističnih programov (izleti, vikend paketi,
počitnice), da bi povezali vse turistične ponudnike v občini v skupno ponudbo za trg
in da bi jih kot take tudi promovirali in tržili na domačih in tujih trgih. Cilji delovanja
zavoda so zagotoviti strateški razvoj turizma, povezovanje javnih in podjetniških
interesov in storitev, razvijanje novih turističnih produktov, grafično oblikovanje in
urejanje spletne podobe, organizacija in trženje zabavnih prireditev ter spodbujanje
razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju občine
ustanoviteljice. Na področju športa pa si prizadevajo (Spotur, Slovenj Gradec, 2016):
•

za profesionalno organiziranje, vodenje, koordiniranje in trženje športne
dejavnosti v občini;

•

za upravljanje in vzdrževanje športnih objektov v občini;

•

za trženje športnih objektov in športnih prireditev;

•

za pripravo letnega programa športa v občini;

•

za pripravo dolgoročnega programa razvoja športa v občini in

•

za vključitev športne ponudbe (s primernimi vsebinami) občine v prodajno
turistično ponudbo občine.
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7. 5. Strategiji za razvoj turizma v MO Slovenj Gradec 	
  
	
  

Da bi lahko ocenil odnos občine do razvoja turizma v Slovenj Gradcu, sem se
osredotočil na dve predhodni strategiji (za prihajajoče obdobje je še v izdelavi, tako
da je trenutno občina brez Strategije za turizem), in sicer Strategijo za razvoj turizma
v MO Slovenj Gradec za obdobje 2005–2010 in Strategijo za razvoj turizma v MO
Slovenj Gradec za obdobje 2011–2015.
V Strategiji za razvoj turizma za obdobje 2005–2010, ki je bila sprva sprejeta za
obdobje do leta 2009, nato pa so jo s sklepom občinskega sveta podaljšali do konca
leta 2010, so moderne turiste prepoznali kot osebe, ki si želijo doživeti drugačen svet.
Kot potencialni trg so prepoznali celotno Evropo (predvsem zaradi razmaha
nizkocenovnih letalskih prevoznikov – letališče Ljubljana in Celovec). Že v tem
dokumentu pa opozarjajo, da je za doseganje zastavljenih ciljev potrebno sodelovanje
in povezovanje med podjetji ter iskanje inovativnih integralnih turističnih proizvodov,
oblikovanje blagovnih znamk, dvigniti je potrebno kvaliteto storitev in podjetniški
pristop pri razvoju in trženju turističnih programov (Mestna občina Slovenj Gradec,
2005, str. 5). Kot konkurenčne prednosti Slovenj Gradca so v Strategiji za obdobje
2005–2010 prepoznali obmejno lego in bližino dveh pomembnih avstrijskih centrov
(Gradca in Celovca), sicer pa so prednosti prepoznali tudi na področju kulturne
ponudbe in bogate zgodovinske dediščine ter v neokrnjeni naravi, ki ponuja možnosti
za šport in rekreacijo (Mestna občina Slovenj Grade, 2005, str. 8). Za to obdobje so si
v viziji zadali kvalitativne in kvantitativne cilje (Mestna občina Slovenj Gradec, 2005,
str. 10–11).
Kvalitativni cilji so:
•

povečati prepoznavnost Slovenj Gradca z okolico kot zanimive, kulturne,
atraktivne destinacije s pestrimi doživetji in atraktivno ponudbo mesta
Glasnika miru ter podeželja;

•

okrepiti strateške prioritetne produkte z investicijskimi vlaganji v turistično
infrastrukturo;

•

povečati vlogo znanja in izboljšati izobrazbeno strukturo zaposlenih v
turizmu;
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•

povečati kakovost turistične ponudbe podeželja (turističnih kmetij) predvsem z
vključevanjem dodatnih zanimivosti in doživetij (delavnice domačih obrti) ter
vključevanje v t.i. tematske pohodniške/ kolesarske poti;

•

razvoj novih produktov;

•

dvig kvalitete obstoječe turistične ponudbe;

•

dvig kvalitete obstoječe in izgradnja nove turistične infrastrukture;

•

vzpostaviti povezavo med posameznimi nosilci turistične dejavnosti ter med
novim turističnim podjetjem ter ostalimi gospodarskimi družbami;

•

ustvarjanje novih delovnih mest;

•

postopno

preoblikovanje

Slovenj

Gradca

kot

pretežno

enodnevnega

izletniškega cilja v kraj s stacionarnim turizmom in
•

vzpostavitev formalne povezave turističnih ponudnikov v okviru koroške
pokrajine (prav tam).

Kvantitativni cilji so:
1. povečati število turistov na 10.000 nočitev letno v obdobju štirih let, od tega bi
bila več kot polovica tujih gostov; nato vsako leto povečati število nočitev za
vsaj 10 %;
2. povečati število izletnikov na 20.000 letno do leta 2006 – statistično beležiti
prihode izletnikov in organiziranih skupin;
3. povečanje potrošnje turistov (ob večji in kvalitetnejši dodatni ponudbi) za vsaj
10 % letno;
4. povečanje turističnih zmogljivosti na turističnih kmetijah za pribl. 20 postelj
(ob predpostavki, da se v okviru projektov CRPOV odpirajo vsaj 3 nove
turistične kmetije);
5. v obdobju šestih let povečati število nastanitvenih kapacitet za 50 postelj ter
6. povečati turistični prihodek (prav tam).
Tri strateške prioritete občine za to obdobje so bile (Mestna občina Slovenj
Gradec, 2005, str. 12): okrepiti kulturni turizem Slovenj Gradca v povezavi s kulturno
zgodovinsko dediščino, promovirati Slovenj Gradec kot območje z neokrnjeno
naravo, najlepšimi gozdovi v Sloveniji, podeželjem s tipično kulinariko, idealnimi
možnostmi za šport in rekreacijo ter športnim letališčem (pri čemer so se usmerili
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predvsem v Kope (zimski in letni turizem), produkt pohodništva in kolesarjenja,
obnovo in dogradnjo športnega centra, razvijanje podeželja, krepitev mladinskega
turizma, nadaljnje razvijanje letališča Slovenj Gradec), kot tretje pa so želeli razvijati
nove turistične programe (wellness turizem in kongresni turizem). Pri usmerjenosti v
šport so izpostavili nizozemski in nemški trg, kjer naj bi se že več kot polovica
turistov za letovanje odločala na podlagi športne ponudbe. V prvih treh letih po
prelomu tisočletja se je povpraševanje po počitnicah s športno ponudbo tam povečalo
za 17 % (Mestna občina Slovenj Gradec, 2005, str. 17).
Potrebo po sodelovanju s sosednjimi institucijami so utemeljili s procesom
pridobivanja finančnih sredstev iz raznih skladov in zaradi bolj učinkovite promocije.
Kot pomembna so izpostavili RRA Koroška in celotno turistično območje Pohorje
(Mestna občina Slovenj Gradec, 2005, str. 25).
V Strategiji razvoja turizma Mestne občine Slovenj Gradec za obdobje 2011–2015
(Javni zavod za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec, 2011) je opaziti, da si je
občina ponovno zadala tako kvantitativne (povečanje turističnih prihodov za 6 % in
turističnih nočitev za 8 %) kot tudi kvalitativne cilje (izboljšanje kakovosti
nastanitvene infrastrukture, izboljšanje kakovosti športno-rekreativne infrastrukture,
izboljšanje kakovosti in pestrosti parcialnih turističnih proizvodov v Mestni občini
Slovenj Gradec, izboljšati prepoznavnost in pozicijo turistične destinacije občine,
prispevati k celostnemu menedžmentu destinacije Koroška, povečati zadovoljstvo
lokalnega prebivalstva z možnostmi za šport in rekreacijo, izboljšati kakovost skupne
kulturne turistične ponudbe, povečati promocijo turizma med deležniki na destinaciji).
Dokument je obsežnejši, posamezni pomembnejši predeli, relevantni za turizem, so
obširno razloženi in izpostavljeni. V dokumentu je ovrednoteno, kaj je bilo glede na
zastavljene cilje v Strategiji razvoja turizma za obdobje 2005–2010 doseženo.
Ocenjujejo, da je bilo izmed devetih zastavljenih kvalitativnih ciljev napredek zaznati
pri 4, 5 jih je bilo brez pomembnejših sprememb ali pa popolnoma nedoseženih (Javni
zavod za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec, 2011, str. 26). Pri kvantitativnih
ciljih so uspeli povečati število nočitev oz. zadano celo preseči, vendar pa kljub
večjemu številu turistov njihova potrošnja ni bila večja, poleg tega pa so povečali
število nastanitvenih kapacitet. Preostali kvantitativni cilji so ostali nespremenjeni
(Javni zavod za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec, 2011, str. 27). Nekoliko
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zmoti tabela, ki vrednoti doseženo glede na prioritete, sprememb na področju
razvijanja športnih kompleksov namreč sploh ne omenijo (Javni zavod za turizem in
šport Spotur Slovenj Gradec, 2011, str. 28).
Za obdobje 2011–2015 so osnovna izhodišča, ki jih bodo pri razvoju turizma
upoštevali in so izpeljana iz analize družbenega okolja, naslednja:
•

upoštevanje

značilnosti okolja (pomen na trajnostnem in ekološkem

razvoju);
•

oblikovanje pestre in konkurenčne turistične ponudbe;

•

oblikovanje celovitega sistema kakovosti turističnih in drugih storitev
destinacije;

•

zavzem strokovnega strateškega pristopa k razvoju turizma ter

•

vpliv turizma na zadovoljstvo v zvezi z bivanjskim okoljem in vpliv turizma
na realni dvig kakovosti življenja (prav tam).

Razvoj turizma so predvideli s profesionalizacijo turistične dejavnosti (krivulja
strateškega pristopa je prikazana na sliki spodaj), ki predstavlja temeljno strategijo na
tistih točkah, kjer danes ugotavljajo pomanjkljivo ali celo neprofesionalno delovanje
(Javni zavod za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec, 2011, str. 87). Turizem
predstavlja osnovno gospodarsko dejavnost le nekaterim posameznim subjektom,
nekaterim gospodarstvenikom in podjetnikom pa le dopolnilno ponudbo, kar je v
nasprotju s potencialom, ki ga območje ima, ugotavljajo pa še, da se pojavljajo
razhajanja v stopnji razvoja na občinski ravni in na ravni posameznih subjektov, ki
zaradi finančnih in kadrovskih omejitev ne zmorejo nadaljevati razvoja svojega
podjetja. (Javni zavod za šport in turizem Spotur Slovenj Gradec, 2011, str. 87).
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Slika 12: Krivulja strateškega pristopa. 	
  

Vir: Javni zavod za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec, 2011, str. 88. 	
  
	
  

Ob temeljni strategiji so razvoj načrtovali še s Strategijo mreženja in partnerstev, s
katero bi oblikovali partnersko razvojno okolje, s čimer bi pomagali ohranjati
konkurenčnost turističnih proizvodov vseh deležnikov, in v okviru katere bi javni
sektor zagotavljal sredstva in znanje destinacijskega managementa. S Strategijo
diferenciacije bi občina razvijala tiste oblike turizma, ki so se do danes pokazale kot
uspešne oziroma so se do danes pokazale kot pomemben privlačni dejavnik
turističnega povpraševanja. Ta strategija izpostavlja predvsem potenciale, povezane z
naravnimi dobrinami (termalna voda), naravnim okoljem (Pohorje), kulturo in
družbeno dediščino (šport in dogodki). Diferenciacija nad bi bilo vodilo celostne
turistične ponudbe, ki Mestno občino Slovenj Gradec predstavlja kot turistični center
koroške regije z različnimi oblikami turizma, ki jih omogočajo naravno, gospodarsko
in družbeno okolje (Javni zavod za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec, 2011, str.
89).
Tretja poslovna strategija, Strategija obsega, pa narekuje povečanje obsega
indikatorjev turističnega prometa v mejah zmogljivosti prostora in potreb turističnega
gospodarstva za trajnostni in dolgoročni razvoj. Ta strategija je usmerjena v
povečevanje turističnih prihodov, nočitev in prilivov, ki zaostajajo za slovenskim
povprečjem (Javni zavod za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec, 2011, str. 89).
V letu 2008 so v občini načrtovali izgradnjo term, saj naj bi bila Mislinjska
Dobrava zaradi tople vode, ki naj bi bila ujeta pod tektonsko prelomnico, primerna za
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izgradnjo term. Z vrtanjem so pričeli že leta 2005, topla voda, ki so jo odkrili pa je
imela 41°C in pretočnost 3l na sekundo (Lavre, 2008, str. 32). V letu 2010 so
predvidevali začetek gradnje term, celoten projekt pa naj bi zajemal dva hotela,
bazenski kompleks, kongresno središče s tremi dvoranami, savno, park in wellness
(Detela, 2008, str. 23). Danes je projekt v stanju iskanja investitorjev, ki jih zaradi
gospodarske situacije primanjkuje. Pomembno je, da se turistična infrastruktura gradi
skladno s potrebami turističnega okolja, kljub temu pa se ne sme zanemariti potreb in
želja lokalnega prebivalstva. Ker v Mestni občini Slovenj Gradec turizem ne more
doseči vodilne vloge gospodarstva in se razvija kot komplementarna gospodarska
dejavnost, je po mnenju Dettmerja (2005 v Javni zavod za šport in turizem, 2011, str.
64) potrebno oblikovati razvoj infrastrukture in njeno ponudbo na podlagi interesov
lokalnega prebivalstva. Pri gostiteljski kulturi, ki jo tvorijo prebivalci destinacije, je
potrebno iskati značilnosti odnosa do posameznih oblik turizma in jih razvijati tako,
da prinašajo boljše življenjske pogoje gostiteljem (Javni zavod za šport in turizem
Spotur, 2011, str. 62).
V Strategiji razvoja turizma Mestne občine Slovenj Gradec za obdobje 2011–2015
so prikazani rezultati ankete, ki so jo opravili med 457. prebivalci Mestne občine
Slovenj Gradec (198 moških in 253 žensk). Petina anketiranih dela v trgovskem
podjetju, slabih 15 % v drugem storitvenem podjetju in nekaj več kot 15 % v
industrijskem podjetju (Javni zavod za šport in turizem Spotur, 2011, str. 60). Med
številnimi drugimi vprašanji sem izpostavil tiste, ki se mi zdijo z vidika moje
diplomske naloge najprimernejši. Pri opredeljevanju odnosa prebivalcev do
posamezne oblike turizma, ki naj bi se razvijal v Mestni občini Slovenj Gradec, je
največjo podporo prejel podeželski turizem, nato pa športno-rekreativni in kulturni
turizem (Javni zavod za šport in turizem Spotur, 2011, str. 64).
Spodnja tabela (Slika 13) prikazuje rezultate ankete, ki so jo opravili v Javnem
zavodu za šport in turizem Spotur, in se nanaša na pomembnost posameznih vrst
turizma za prebivalce občine Slovenj Gradec. Najpomembnejši se anketiranim zdi
turizem na podeželju, ki je prejel oceno 4,17 (od maksimalne ocene 5), na drugem
mestu pa rekreativni in športni turizem, ki sta bila ocenjena z oceno 4,3. Kulturni
turizem, ki je sicer za občino zaradi infrastrukture in drugih kulturnih znamenitosti
zelo pomemben, je na tretjem mestu z oceno 3,95. Najnižje ocene so prejeli
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adrenalinski turizem (3,68), poslovni (3,3) in prireditveni turizem (3,3). Sam bi rekel,
da so vrste turizma, ki so najslabše ocenjene, prejele sorazmerno visoko oceno, kar
pomeni, da anketiranci prepoznavajo turizem kot potencialno razvojno možnost v MO
Slovenj Gradec.

Slika 13: Vrste turizma, ki jih anketiranci smatrajo za perspektivne.	
  

Vir: Javni zavod za šport in turizem Spotur, 2011, str. 64.

7. 6. Značilnosti turistov v MO Slovenj Gradec	
  
	
  

Če se nekoliko usmerim še v značilnosti turistov, ki obiščejo MO Slovenj Gradec,
lahko v Tabeli 9 vidimo, da se od leta 2010 število turistov zvišuje, saj je leta 2014
občino obiskalo skoraj 3000 turistov več kot leta 2008. Obisk je naraščal do leta 2013,
trend pa se je zdaj malce umiril, kar je posledica upada tujih gostov (predvsem v
zadnjih dveh letih). Podatki glede prenočitve turistov pokažejo, da se le-te povečujejo,
in sicer na račun domačih gostov, medtem ko se je število prenočitev tujih gostov v 7
letih povečalo le za približno 3.000, v istem obdobju pa je število domačih gostov
narastlo za 8.000. Povprečna doba bivanja (PDB) pokaže, da se je v sedmih letih doba
postopno povečevala na račun domačih gostov – leta 2008 je znašala 2,3 dni, leta
2015 pa 3,4 dni – pri tujih gostih pa je ta številka višja, in sicer se giblje okoli
številke 3,9, vendar se ne povečuje, temveč stagnira oz. se je v zadnjem letu še
nekoliko zmanjšala.
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Tabela 9: Prihodi in prenočitve turistov (skupaj, domači in tuji) od leta 2008 do
2015.
Države
skupaj
2008 Prihodi turistov

5.650

Prenočitve turistov

2009 Prihodi turistov
Prenočitve turistov
PDB
2010 Prihodi turistov
Prenočitve turistov
PDB
2011 Prihodi turistov
Prenočitve turistov
PDB
2012 Prihodi turistov
Prenočitve turistov
PDB
2013 Prihodi turistov
Prenočitve turistov

2014 Prihodi turistov
Prenočitve turistov
PDB
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

2.336
5.329

3.314	
  
12.116

3,1

2,3

3,7	
  

5.289

2.280

3.009	
  

16.973

5.119

11.854	
  

3,2

2,2

3,9	
  

5.466
19.620

2.808
8.288

2.658	
  
11.332

3,6

2,9

4,2	
  

6.137
19.202

2.798
6.652

3.339	
  
12.550

3,1

2,4

3,6	
  

7.463
22.637

3.541
8.500

3.922	
  
14.137

3,0

2,4

3,6	
  

8.206
27.902

4.084
11.309

4.122	
  
16.593	
  

PDB

	
  

Tuji	
  

17.445

PDB1

1

Domači

	
  PDB: Povprečna doba bivanja.	
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3,4

2,8

4,0	
  

8.245
28.500

4.551
13.833

3.694	
  
14.667

3,5

3,0

4,0	
  

2015 Prihodi turistov
Prenočitve turistov

7.829
28.473

3.900
13.414

3.929	
  
15.059

3,6

3,4

3,8	
  

PDB
Vir: Stat.si, 2016c.

Slika 14: Prihodi turistov v letu 2015 po mesecih. 	
  

Vir: Stat.si, 2016c.

	
  

59	
  

Slika 15: Prihodi turistov v občini Slovenj Gradec od leta 2008 do 2014.	
  

Vir: Stat.si, 2016c .

Vidimo, da je imela turistična sezona v letu 2015 v občini Slovenj Gradec dva
vrhunca (v zimski in poletni sezoni), in sicer v februarju in avgustu. Nadaljnja
razčlemba pokaže, da je zimska sezona pomembna predvsem zaradi obiska domačih
gostov (in obiska smučišč), medtem ko tuji gostje za obisk občine izkoristijo poletne
mesece (Stat.si, 2016).
Spodnji graf (Slika 16) podrobneje obravnava prihode turistov v Slovenj Gradcu
glede na izbrane države. Medtem ko je število prihodov turistov iz držav nekdanje
Jugoslavije in Avstrije v porastu oz. ostaja nespremenjeno, pa za Nemčijo in Bolgarijo
tega ne moremo trditi, saj je bil v obeh primerih turistični obisk v letu 2014 za skoraj
2/3 manjši kot leta 2008. Pri tem še posebej izstopa Nemčija, saj gre za postopni upad
turistov (Stat.si, 2016c).
Tuji gostje že sedaj v Slovenj Gradcu ustvarjajo več turističnih prihodov kot
domači, zato so seveda zelo pomembni. Na Javnem zavodu za šport in turizem Spotur
se osredotočajo predvsem na sosednje bližnje tuje trge Avstrije, Italije, Madžarske in
Hrvaške (Klugler, 2016). Upoštevajoč podatke o PDB vidimo, da so ravno pri tujih
gostih priložnosti za izboljšavo in nadgradnjo, saj se v zadnjih nekaj letih delež le-teh
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ni bistveno spreminjal, čeprav so v obeh strategijah za razvoj turizma obmejno lego
prepoznali kot pomembno priložnost za nadaljnji razvoj turizma.
Slika 16: Prihodi gostov glede na posamezne države, od leta 2008–2014.	
  

Vir: Stat.si, 2016c.
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7. 7. SWOT analiza turizma v Slovenj Gradcu 	
  
	
  

V tem poglavju povzemam SWOT analizo stanja turizma v Slovenj Gradcu.
Analiza je povzeta po viru iz leta 2005 (Mestna občina Slovenj Gradec, 2005). Izkaže
se, da je veliko ugotovitev, zapisanih v tabeli (Tabela 10), aktualnih še v letu 2016,
tako denimo celoten stolpec Slabosti in Nevarnosti. Številne priložnosti so po desetih
letih še vedno le priložnosti (skupno trženje na regionalni ravni, povečevanje interesa
za vlaganje v razvoj turizma s strani ostalih gospodarskih dejavnosti, povečevanje
interesa za vlaganje v razvoj turizma s strani ostalih gospodarskih dejavnosti, relativno
neodkrita regija).

Tabela 10: SWOT analiza turistične ponudbe Slovenj Gradca.
Prednosti:

Slabosti:

-

vzpostavitev Javnega zavoda Spotur za krepitev
pomena turizma na območju;
- bližina Avstrije ter večjih turističnih središč in
večjih mest v tujini (ugodna geografska lega);
- raznolike možnosti za razvoj kvalitetne in
privlačne turistične ponudbe (pestre naravne in
kulturne znamenitosti);
- mednarodna povezanost in sodelovanje občine z
drugimi občinami/regijami v svetu;
- možnost turistične ponudbe skozi vse leto s
poudarkom na zimskem in poletnem času;
- nižje cene kot v turistično razvitejših destinacijah.
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-

slaba prometna povezanost z notranjostjo
Slovenije;
- razpršenost in nepovezanost turistične
ponudbe;
- premajhno število razvitih in prepoznavnih
turističnih blagovnih znamk;
- podporno okolje za razvoj turizma ni dovolj
razvito;
- slaba turistična infrastruktura, primanjkuje
manjših kakovostnih objektov in objektov za
privlačno dodatno ponudbo;
- nesegmentiranost turistične ponudbe za
posamezne ciljne skupine;
- premajhna podjetniška inovativnost
turističnih ponudnikov;
- odsotnost prodaje turističnih aranžmajev s
strani turističnih agencij in organizatorjev
potovanj;
- slab izkoristek obstoječih turističnih
kapacitet.

Priložnosti:

Nevarnosti:

-

relativno neodkrita destinacija z vidika tujih
gostov;
- možnost ponudbe inovativnih, izvirnih turističnih
programov glede na sodobne svetovne trende
(pohodništvo, kulturni, verski turizem, športni
turizem);
- razvoj grozdenja med posameznimi ponudniki
turističnih produktov znotraj lokalne skupnosti in
v okviru regije;
- povečevanje interesa za vlaganje v razvoj turizma
s strani ostalih gospodarskih dejavnosti (domačih
in tujih);
- vključevanje v evropske programe in priprava
projektov za pridobivanje sredstev EU;
- celovito skupno trženje na nivoju lokalne
skupnosti, regije.

Vir: Mestna občina Slovenj Gradec, 2005, str. 6–7.
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-

močna konkurenca sosednjih destinacij
(Mariborsko Pohorje, Zreče itd.);
- (pre)majhna vloga in pomen turizma v
razvoju lokalne skupnosti;
- morebitno poslabšanje gospodarskega
položaja v Sloveniji in tudi v svetu in s tem
manjša kupna moč turistov;
- ranljivost prostora – vsi posegi v prostor
morajo biti pretehtani in dolgoročno
načrtovani (neokrnjena narava);
- zaostajanje za razvojnimi trendi v turizmu v
Sloveniji in v svetu;
- nepoznavanje destinacije v svetu.

8.

ŠPORTNI TURIZEM V SLOVENJ GRADCU 	
  

	
  

Športno-turistična tradicija v Slovenj Gradcu sega daleč v zgodovino, o tem sem
pisal v zgornjih poglavjih. Tilen Klugler, direktor Javnega zavoda za šport in turizem
Spotur Slovenj Gradec, ocenjuje, da je Slovenj Gradec v svetu znan kot športno
mesto. Prihod profesionalnih športnikov, ki so v občini opravljali športne priprave, se
je začel nekje v letu 2004, ko se je ponovno odprl hotel v centru mesta (Klugler,
2016). Hotel, ki športnikom ponuja uporabo hotelskega fitnesa, savne in bazena,
prostora za sestanke in pranje dresov, ima na voljo 160 ležišč (Priprave.com, 2106).
Vrhunec razvoja športnega turizma je občina doživela v letu 2009, ko je začel delovati
Javni zavod Spotur, ki upravlja s športnimi objekti in od leta 2012 naprej tudi s
Hostlom. Način pridobivanja gostov je oseben, poteka neposredno preko vodstva
klubov in zvez. Veliko je predstavitev na sejmih, vendar tam športnega turizma ni
mogoče razvijati, zato na sejmih tržijo znamenitosti Slovenj Gradca ostali populaciji
(Klugler, 2016).
Institucija, ki se ukvarja s turizmom in športom, je zgoraj omenjeni Javni zavod za
turizem in šport Spotur, ki so ga na podlagi Odloka iz aprila 2013 preimenovali v
Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe Spotur. Po odloku je
namen zavoda, da skrbi za razvoj turistične in športne dejavnosti in izvaja občinske
mladinske in socialne programe ter dejavnosti mladinskega hotela v Slovenj Gradcu.
V letih 2010, 2011 in 2012 so s Športno zvezo Slovenj Gradec izdajali tudi časopis, ki
je izhajal na dva meseca.
Tilen Klugler izpostavi, da občina pod terminom športni turizem razume predvsem
priprave športnikov, organizacijo in ogled športnih dogodkov ter vključevanje
športnih dejavnosti v splošne turistične pakete. Po njegovem mnenju predstavljajo
športni turisti glavnino turizma v Občini Slovenj Gradec, saj letno ustvarijo skoraj
polovico vseh nočitev v občini (nekaj več kot 14.000) ravno z obiskom profesionalnih
športnikov (Klugler, 2016).
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Pri ocenjevanju pomena športa za turizem v Slovenj Gradcu sem pregledal zadnji
dve strategiji za razvoj turizma, ki sta veljali v občini. Leta 2005 so na občini objavili
Strategijo za razvoj turizma 2005–2009 in predstavili naslednjo vizijo (Mestna občina
Slovenj Gradec, 2005, str. 20):
»Slovenj Gradec – Mesto Glasnik miru – je lepo, urejeno evropsko mesto in
postane turistična destinacija, kamor ljudje prihajajo na druge krajše počitnice, ki
združujejo wellness, aktiven oddih (ponudba neokrnjene narave, možnosti za
aktivno preživljanje prostega časa) ter kulturna doživetja (kulturno-zgodovinski
spomeniki, prireditve) ob kvalitetni ponudbi nastanitvenih kapacitet in izvirni
kulinariki. Mislinjska dolina se formira kot turistična destinacija v okviru Koroške
regije ter kot pomemben del destinacije Pohorja, turizem pa predstavlja eno
najmočnejših gospodarskih panog občine.«

Iz vidika športa in rekreacije so izpostavili, da je vzporedno s pohodništvom in
kolesarjenjem potrebno razvijati tudi druge oblike športa in rekreacije, ki bodo
obogatile celotno turistično ponudbo Slovenj Gradca, poleg tega pa je potrebno
izboljšati športno infrastrukturo. Že v tej strategiji so predvideli razvijanje in
promoviranje športnih panog kot so jahanje, lov in ribolov, tenis, fitnes, plavanje, tek
na smučeh, drsanje, adrenalinski športi.
Za naslednje štiriletno obdobje so oblikovali Strategijo razvoja turizma Mestne
občine Slovenj Gradec za obdobje 2011–2015, katere vizija se glasi (Javni zavod za
turizem in šport Spotur Slovenj Gradec, 2011, str. 85):
»Turistična ponudba mestne občine Slovenj Gradec temelji na dobrem počutju, ki
si ga domači in tuji obiskovalec ali turist ustvari z obiskom Slovenj Gradca kot
mesta Glasnika miru, ogledom kulturne ali športne prireditve, z rekreacijo in
bivanjem v naravi ali spoznavanjem dediščine in tako poskrbi za fizično in
duhovno počutje.«
Glede na Strategijo za obdobje 2011–2015 so v občini največ pozornosti posvečali
razvoju turistične ponudbe na področju kulture, športa in rekreacije, pri tem pa naj bi
upoštevali turistične vire, s katerimi razpolaga Mestna občina Slovenj Gradec, mnenje
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deležnikov turističnega razvoja, življenjski ciklus dosedanjega razvoja turizma in
aktualnih projektov. Vizija razvoja turizma v tem strateškem obdobju temelji na
povečanju izkoriščenosti obstoječe turistične infrastrukture, povečani promociji in
ustreznem pozicioniranju občine na turističnih trgih, promociji pomena in prisotnosti
turizma v domačem okolju in sekundarno na razvoju turistične infrastrukture in
superstrukture, ki bi povečali privlačnost destinacije (Javni zavod za turizem in šport
Spotur Slovenj Gradec, 2011). Promocija občine v tujini poteka predvsem na
avstrijskem Koroškem in v balkanskih državah (športni turizem). Kot pomembno je
Klugler ocenil tudi sodelovanje in promocijo preko kanalov Slovenske turistične
organizacije, v preteklih nekaj letih so sodelovali na sejmih in predstavitvah v tujini
(Freizeitmesse, Familienmesse v Celovcu, na Turistični borzi v Beogradu, Dnevih
slovenskega turizma v Zagrebu), v Sloveniji pa so vsako leto prisotni na sejmu
Turizem in prosti čas v Ljubljani (Klugler, 2016).
Finančna sredstva, namenjena za šport in turizem
Po podatkih, ki sem jih lahko pridobil in veljajo za leto 2012, je občina v tem istem
letu namenila za sofinanciranje dejavnosti na področju športa skupno 286.370 evrov.
Od tega je bilo za športne programe nadarjenih otrok, usmerjenih v kakovostnih in
vrhunski šport, namenjenih 63.311 evrov, za športne programe nadarjene mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 41.500 evrov, za programe kakovostnega in
vrhunskega športa 40.450 evrov, za športne prireditve klubov in društev 10.799 evrov,
za športno aktivne počitniške programe za otroke in mladino 8.502 evrov, za
potepanja s kolesom 3.213 evrov in za Tek miru ob dnevu OZN 3.580 evrov (Mestna
občina Slovenj Gradec, 2012).
Pomanjkljivosti v občini pri športnem turizmu
Ena izmed pomanjkljivosti, na katero opozarjajo v Spoturu in s katero se soočajo
pri razvijanju turizma, je pomanjkljiva športna infrastruktura; hkrati pa dodajajo, da je
vizija občine dograditi pokrite vadbene površine in pridobiti nogometno igrišče z
umetno travo. Dodajajo, da je potrebno dograditi še en pokriti objekt dimenzij igrišča
40x20m (gre za rokometno igrišče, ki bi ga radi pokrili z balonom, vrednost
investicije pa ocenjujejo na 250.000 evrov (Javni zavod za šport in turizem, 2016b) in
igrišče z umetno travo za čas, ko travna ruša na stadionu ne dopušča vadb. Klugler pri
problematiki, povezani s pokritimi vadbenimi površinami v občini izpostavi, da so
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potrebe večje od ponudbe ter da se dogaja, da klubom ne omogočajo vseh ur, ki jim
pripadajo. Pravi še, da primanjkuje vadbenih površin za rekreacijo, dogaja pa se tudi,
da jih zaradi tega zavračajo reprezentance, ki bi želele priti na priprave (Javni zavod
za šport in turizem Spotur, 2015, str. 4). Dodaja, da bi radi izgradili nogometno
igrišče, to pa bi občino stalo 400.000 evrov, umetno travo v vrednosti 250.000 evrov
pa bi priskrbela Nogometna zveza Slovenije, vendar imajo težave s širitvijo, saj ne
najdejo primernega zemljišča (prav tam).
Naslednja pomanjkljivost predstavlja veliko oviro predvsem za naključne goste, in
sicer je to slaba prometna infrastruktura. Povezave z vlakom ni, avtobusne linije so
obiskovalcem neprijazne, po Kluglerjevem mnenju pa je otežen dostop tudi za osebna
vozila. Prepričani so, da bi boljša prometna infrastruktura in boljša dostopnost z
javnimi oblikami prevoza lahko že kratkoročno vplivali na večji turistični obisk tako
dnevnih izletnikov kot tudi turistov (Klugler, 2016).
V zapisniku iz oktobra 2015 je razbrati zaskrbljenost zainteresirane javnosti nad
pomanjkanjem prenočitvenih zmogljivosti, saj turistični obisk raste. To lahko štejemo
kot tretjo pomanjkljivost. Zanimivo pa se zdi stališče posameznikov, ki izpostavijo, da
občina dobrih rezultatov ne zna tržiti in o njih obvestiti krajanov. (Javni zavod za
šport in turizem Spotur, 2015, str. 3–4).
Nezadovoljstvo s športno infrastrukturo lahko razberemo iz spodnje tabele (Slika
17). Nekaj več kot 400 anketirancev (torej 457 prebivalcev Mestne občine Slovenj
Gradec, od tega 198 moških in 253 žensk) je na lestvici od 1–5 odgovorilo, da so
najbolj zadovoljni s ponudbo kolesarskih in pohodniških poti, medtem ko ostala
infrastruktura (za tenis, badminton, rolkanje, rolanje, adrenalinske športe in vodne
športe) ni ocenjena v povprečju niti z oceno dobro (3).
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Slika 17: Zadovoljstvo anketirancev s športno infrastrukturo v mestni občini
Slovenj Gradec.
Min

Maks

Srednja

Standradni

vrednost

odklon	
  

Ponudba kolesarskih možnosti

1

5

3,66

1,04	
  

Ponudba pohodniških poti

1

5

3,53

1,06	
  

Ponudba zunanjih rekreativnih možnosti

1

5

3,22

1,16	
  

Ponudba organiziranih športnih rekreativnih dejavnosti

1

5

3,13

1,05	
  

Ponudba športnih objektov za notranje dejavnosti

1

5

3,09

1,11	
  

Ponudba infra. za tenis, badminton, squash in druge igre z

1

5

2,96

1,12	
  

Ponudba posebne infr. za rolkanje, kotalkanje, rolanje, itd.

1

5

2,95

1,16	
  

Ponudbe športnih dejavnosti za starejše

1

5

2,80

1,14	
  

Ponudba adrenalinskih športov

1

5

2,70

1,21	
  

Ponudba infra. Za vodne športe

1

5

2,07

1,20	
  

loparjem

Vir: Javni zavod za turizem in šport Spotur, 2011, str. 72.
Med pomanjkljivostmi, ki se kažejo pri razvijanju športnega turizma, bi izpostavil
dejstvo, da je na celotnem območju slovenjgraške občine samo en kamp, kar pomeni,
da so glede na cilje, zadane v Strategiji za razvoj turizma za leto 2011–2015, kjer piše,
da turistična ponudba za obiskovalce temelji na pridobivanju izkušenj z bivanjem v
naravi, še možnosti za nadaljnji razvoj. Sicer so ob slovenjgraškem hostlu na Ozarah
uredili parkirišče za avtodome, v prihodnosti pa ga bodo glede na potrebe še razširili.
Hostel je namreč vse poletje polno zaseden (Celin, 2013). Na parkirišču je trenutno
prostora za šest avtodomov, pozneje ga bodo razširili glede na potrebe in morda
dopolnili z manjšim prostorom za šotorjenje. Urejanja prostora za avtodome so se
lotili na pobudo turistov, ki so večkrat poizvedovali po počivališču z urejenimi
priklopi za elektriko in vodo. V naslednji fazi bodo poleg omenjenih priključkov
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uredili še sanitarije, do takrat pa bodo turistom z avtodomi omogočili uporabo
sanitarij v hostlu. Omenjena investicija bo vredna približno 20.000 evrov.

Slika 18: Prostor za avtodome ob hostlu. 	
  

Vir: Javni zavod za šport in turizem Spotur Slovenj Gradec, 2016.
Hostel je do konca avgusta sicer poln, med poletnimi počitnicami ga v 90 odstotkih
zasedajo športniki na pripravah. Klugler je dejal, da imajo pogodbi s košarkarsko in
rokometno zvezo, veliko športnikov pa prihaja (in se vsakoletno vrača) iz Srbije.
Turistična slika je, po Kluglerjevih besedah, ugodna. Najcenejša nočitev v hostlu
stane 17 evrov. Poleg športnikov imajo v hostlu skozi vse leto tudi druge turiste:
pohodnike, kolesarje, izmenjave študentov, glasbenike, veliko je tujcev (Celin, 2013).

8. 1. Obstoječe stanje na področju športno-turističnih dogodkov in športnega
turizma na splošno	
  
	
  

Pri opredeljevanju športno-turističnih dogodkov in športno-rekreacijskega turizma
sem izhajal iz informacij, ki jih kot interesent oz. uporabnik lahko pridobim preko
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spletnih strani občine, kar pomeni, da so dostopne potencialnim turistom. Na spletni
strani Spoturja razdelek za športne prireditve ne ponudi nobenega zadetka, kar priča o
nedokončani spletni strani, saj se v mestu na leto odvijata vsaj dve večji in
pomembnejši prireditvi, ki bi se ju lahko tržilo tudi širše.
Med ponudbami športnih storitev najdemo:
•

polete s športno turističnega letališča Slovenj Gradec,

•

smučanje,

•

rekreacijo v fitnes centru,

•

tenis,

•

jahanje,

•

plavanje in

•

ostale možnosti športne rekreacije: pohodništvo, kolesarjenje, tek na
smučeh, turno jahanje

Predvsem turno jahanje vidim kot veliko priložnost za nadaljnje razvijanje
športnega turizma. Jahači bi lahko uporabljali nekatere obstoječe kolesarske poti . Gre
za trajnostno obliko turizma, ki služi pri ohranjanju obstoječih poti in preprečuje
zaraščanje, močno lahko prispeva k razvoju podeželja, s tem pa bi lahko pomagali
turističnim kmetijam in drugim turističnim ponudnikom izven mesta. Poleg tega je za
tovrstne turiste značilna »zvestoba«, povpraševanje po lokalni ponudbi in precejšnja
potrošnja. Strokovnjaki so ugotovili, da aktivnost pomaga krepiti lokalna manjša
podjetja, prispeva k manjši sezonskosti turizma v določenem območju in jo še posebej
priporočajo območjem, ki niso prepoznana kot pomembnejše turistične destinacije, a
so bogata z naravnimi viri. Ciljne skupine so državljani Severne Evrope, Amerike in
Avstralije med 35. in 75. letom starosti, v večini gre za ženske. Zanje je značilno, da
naredijo dvojne tovrstne počitnice na leto, vseeno pa to ne predstavlja glavnih letnih
počitnic (Casanovas Pla, 2015).
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8. 1. 1. Pomembnejši športno-turistični dogodki
Stanje na področju športno-turističnih dogodkov v MO Slovenj Gradec bi lahko
opisali kot le delno izkoriščeno.

Zaenkrat obstaja le ena tovrstna vsakoletna

prireditev, in sicer je to Tek miru, ki se organizira vsako leto ob dnevu OZN, poteka
pa v oktobru. Občino takrat obišče večja množica ljubiteljev teka, ki se lahko
udeležijo uličnih tekov, namenjenih otrokom in mladini, ali 10-kilometrskega teka, ki
šteje tudi za Odprto državno prvenstvo Slovenije v cestnih tekih ter za Štajersko
koroški pokal. Tekme se navadno udeleži 600–700 tekačev s spremljevalci. V letu
2015 je bil izveden že 18. tek zapored (siol.net, 2015). Opozoriti velja na dejstvo, ki
sem ga izpostavil že zgoraj in sicer, da v septembru in oktobru, ko je dan OZN, mesto
obišče veliko število turistov, tudi iz tujine. Veljalo bi izkoristiti še kakšne
mednarodno uveljavljene in s športom povezane dneve, lahko tudi rojstne dneve
pomembnih lokalnih športnikov in kulturnikov in v mestu izvesti še kakšen športnoturistični dogodek, s čimer bi krepili imidž občine, za katero Klugler ocenjuje, da je v
svetu prepoznana kot športno mesto, hkrati pa bi s tem delovali v luči prizadevanj
zadnje Strategije.
V Slovenj Gradcu so se v zadnjih nekaj letih sicer odvili nekateri večji mednarodni
športni dogodki, ki pa bi jih lahko bilo več, ali pa bi celo lahko postali tradicionalni,
kar bi prav tako pomagalo krepiti uveljavljenost mesta kot kraja, prepoznavnega po
športnem turizmu. Takšen je bil mednarodni atletski četveroboj, ki se je odvil 9. 6.
2012, pod okriljem Atletske zveze Slovenije in Atletskega kluba Slovenj Gradec na
novozgrajenem atletskem stadionu. Svoje sposobnosti so v mladinski konkurenci
pokazali atleti iz Češke, Hrvaške, Madžarske in Slovenije ter na stadionu poskušali
doseči normo za nastop na mladinskem svetovnem prvenstvu, ki se je kasneje odvilo
v Barceloni.
Pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije in ob pomoči JZ Spotur se je odvil
(2012) košarkarski turnir Slovenian ball, na katerem je nastopilo 13 moških in ženskih
ekip iz Hrvaške, Makedonije, Izraela, Španije, Rusije, Madžarske in Slovenije. V
sklopu turnirja je Košarkarska zveza organizirala trenerski seminar, katerega so se
udeležili košarkarski trenerji iz celotne Slovenije. 21 in 22. novembra 2012 je bil
prirejen 7. mednarodni turnir v judu, tj. Koroška open 2012, ki ga je organiziral Judo
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klub Acron Slovenj Gradec, in se ga je udeležilo okoli 500 mladih tekmovalcev iz 20.
držav.

8. 1. 2. Prihod profesionalnih športnikov na priprave 	
  
	
  

V nadaljevanju so predstavljeni podatki, ki sem jih pridobil v intervjuju s Tilnom
Kluglerjem.
Športniki, ki pridejo na priprave v MO Slovenj Gradec, večinoma bivajo v Hostlu
Slovenj Gradec, Hotelu Slovenj Gradec, nekateri pa se odločijo za višinske priprave
in bivajo na Kopah. V zadnjih nekaj letih je za MO Slovenj Gradec predvsem
pomemben prihod mlajših selekcij oz. priprav reprezentanc ali klubov, ki prihajajo iz
različnih držav. Leta 2010 so v sodelovanju s Košarkarsko zvezo Slovenije in
Košarkarskim klubom Dravograd organizirali mednarodni turnir v košarki (Slovenia
Ball) za deklice in dečke mlajše od 14 let. Turnirja se je udeležilo 12 reprezentanc, 6 v
kategoriji deklic in 6 v kategoriji dečkov. V kategoriji deklic so nastopile
reprezentance Madžarske, Španije, Hrvaške, Slovenije, Izraela in Estonije, v
kategoriji dečkov pa predstavniki Španije, Hrvaške, Slovenije (katero sta zastopali
dve ekipi: Zeleni in Modri), Estonije in Makedonije. Tekmovanje je potekalo v
Športnem centru Vinka Cajnka (moški del turnirja) in v dvorani Gimnazije Slovenj
Gradec (ženski del turnirja). V športnem centru so poskrbeli za prodajo pijače,
prigrizkov, majic, razglednic in drugih spominkov. Vseh udeležencev je bilo približno
250.
Avgusta 2011 so v sodelovanju s Košarkarsko zvezo Slovenije in Košarkarskim
klubom Dravograd ponovno organizirali mednarodni turnir v košarki za deklice in
dečke mlajše od 14 let. Turnirja se je udeležilo 13 reprezentanc, 6 v kategoriji deklic
in 7 v kategoriji dečkov. V kategoriji deklic so nastopile reprezentance Italije,
Španije, Hrvaške, Slovenije, Izraela in Estonije, v kategoriji dečkov pa predstavniki
Španije, Hrvaške, Slovenije (katero sta zastopali dve ekipi: Zeleni in Modri), Estonije
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in Makedonije in Črne Gore. Tekmovanje je potekalo v Športni dvorani Slovenj
Gradec in v dvorani Gimnazije Slovenj Gradec.
Leta 2012 je prineslo nekaj novosti, pomembnih za športni turizem. Na
Partizanskem domu na Kopah, na nadmorski višini 1443 m, je Mestna občina Slovenj
Gradec zgradila prvo odprto športno igrišče na Kopah in ga predala v upravljanje
najemniku doma, to je Javnemu zavodu za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec. V
maju 2012 so začeli z izgradnjo odprtega športnega igrišča, konec meseca junija pa so
na Partizanski dom prišli že prvi športniki. Na igrišču je mogoče igrati mini nogomet,
rokomet, košarko in odbojko. Poleg otroških kampov, ki jih tam organizirajo, pa so na
priprave že prišli člani in članice dveh športnih klubov.
Konec meseca junija so gostili mednarodni rokometni kamp »Igraj rokomet in bodi
zvezda«, kjer so gostili otroke iz Slovenije in Srbije. Temu kampu je sledil rokometni
kamp za ženske pod vodstvom rokometne šole Alena Mihalja in rokometni kamp
rokometne šole Sebastjana Soviča. Konec meseca avgusta istega leta so na
Partizanskem domu bivali mladi judoisti iz celotne Evrope in mladi košarkarji iz KK
Dravograd.
Na Kopah je bil septembra leta 2012 tudi rokometni klub Šamot iz Arandželovca.
Rokometaši so imeli tam priprave ter odigrali nekaj prijateljskih tekem v športni
dvorani v Slovenj Gradcu. Tovrstno igrišče je velika pridobitev za slovenjgraški del
Pohorja, saj so le tega uporabljali tudi športniki, ki so bili nastanjeni na mislinjskem
delu Pohorja, seveda pa je velika pridobitev tudi za rekreativce in pohodnike, ki svoj
prosti čas zapolnijo še z igrami z žogo.
Leta 2012 je v Slovenj Gradec prišlo večje število selekcij oz. ekip – tako
slovenskih (dve fantovski in ena dekliška) in tudi 10 mladih selekcij iz tujine – pet
fantovskih (iz

Makedonije,

Rusije,

Španije,

Madžarske,

Hrvaške)

ter

pet

dekliških (Izrael, Rusija, Španija, Madžarska, Hrvaška). Med 16. in 19. avgustom se
je v dveh slovenjgraških športnih dvoranah (ŠD Slovenj Gradec in Dvorana gimnazije
Slovenj Gradec) odvilo kar 36 tekem. Za veliko večino sodelujočih igralcev in
igralk predstavlja Slovenia Ball prvi stik z mednarodnim reprezentančnim nivojem
košarkarske igre.
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S pridobljenimi novimi športnimi objekti v mestu, z novimi namestitvenimi
kapacitetami ter z načrtnim privabljanjem športnih ekip, narašča število ekip, ki se
odločajo za treninge v Slovenj Gradcu. V tem letu (2012) so bili na pripravah
rokometaši, prav tako je več kot tri tedne priprav v Slovenj Gradcu za nastop na
evropskem prvenstvu opravila slovenska košarkarska reprezentanca kadetov in
kadetinj ter mladincev, ki so igrali prijateljske tekme s sovrstniki iz Turčije ter Bosne
in Hercegovine. Treninge so tu opravljali še atleti iz Vrhnike, vsako leto pa se odvija
tudi košarkarski kamp Primafoto za mlajše s preko 100 udeleženci.
Slika 19: Športna infrastruktura v Slovenj Gradcu. 	
  

Vir: Priprave.com, 2016.
V letu 2012 se je beležilo rekordno število športih ekip in posameznikov, ki so se v
Slovenj Gradcu pripravljali na prihajajočo sezono, na velika športna tekmovanja ali se
udeležili tekmovanj in turnirjev v našem mestu.
Od tujih športnikov velja omeniti predvsem članske nogometne ekipe, kot sta
prvoligaška ekipa Borca in drugoligaška ekipa Indžija iz Srbije ter bosanski prvoligaš,
ekipa NK Borac iz Banje Luke, ki so tu opravili svoj sklop priprav in odigrali tudi
nekaj prijateljskih tekem. Tukaj so bili rokometaši, in sicer romunska članska ekipa iz
Constante, ki igra v Evro ligi, in mlajše selekcije rokometnih klubov Rukobela in
Crvene zvezde iz Srbije. V Slovenj Gradcu so se pripravljale članice odbojkarskega
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kluba iz Bal na Hrvaškem in srbske odbojkarice iz Stare Pazove ter judoisti iz
Ukrajine.
Slovenj Gradec je priljubljeno mesto za priprave športnikov predvsem zaradi
prijetne klime, ki jo ima mesto, kvalitetnih športnih objektov, neposredne bližine
namestitvenih kapacitet in športnih objektov, odlične hrane ter splošnega gostoljubja,
ki ga doživijo športniki v Slovenj Gradcu (Klugler, 2016).
V letu 2013 so v Slovenj Gradcu trenirali slovenski rokometaši – kadeti, mladinci,
mladinke, kadetinje, košarkarji MU 16, MU 14 – fantje in punce iz Slovenije, Bosne
in Hercegovine, Madžarske ter dekleta iz Anglije, U14 iz Izraela, Makedonije,
Slovenije, Španije, Hrvaške ter Italije. Priprave so tu opravili še člani Hajduk Kula,
Donjega Srema, Hrvatskega Dragovoljca ter kadeti in mladinci FK011 in FK ADA iz
Srbije.
Klugler (2016) pove, da je povprečje bivanja ekip v času priprav v Slovenj Gradcu
7 dni. Sam oceni, da pomeni športni turizem velik doprinos k razvoju gospodarstva v
Slovenj Gradcu, saj vsak gost zagotovo pusti še kakšen evro pri trgovcih, gostincih in
drugih ponudnikih v občini. Po njegovem mnenju je za razvoj tovrstnega turizma
nujna povezanost zasebnega in javnega sektorja. Športnih priprav ne bi mogli izvajati,
če ne bi dobro sodelovali z zasebnim podjetjem, ki upravlja s hotelom in ponuja kar
160 ležišč v neposredni bližini športnega centra. Največ športnikov Slovenj Gradec
obišče med poletjem, ko so nočitvene kapacitete praktično zasedene. Takrat je aktivno
vključenih vsaj 10 zaposlenih, ki tako ali drugače sodelujejo pri vodenju športnih
priprav.
Slovenj Gradec kot mesto za opravljanje športnih priprav prepoznajo tudi na
spletnem portalu Priprave.com, ki je znamka športne agencije, specializirane za
organizacijo športnih priprav. Na spletni strani je pestra ponudba različnih krajev, kjer
lahko športniki opravijo priprave za različne športe (nogomet, kolesarstvo, atletika,
tenis). Pri opredeljevanju primernosti Slovenj Gradca za vadbo izpostavijo kvalitetne
pogoje za trening in bližino mesta, ki za sprostitev športnikov ponuja veliko kavarn in
trgovin, Slovenj Gradec pa izpostavijo kot kraj, primeren le za poletne priprave
nogometašev (Priprave.com, 2016).
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Opravil sem še pogovore na Košarkarski zvezi Slovenije. Zanimalo me je, na
podlagi česa se odločijo za določeno lokacijo, kjer bodo izvajali priprave. Odgovorili
so, da na njihovo odločitev glede lokacije priprav vpliva večletno sodelovanje in
tradicija, poznanstva in uspešno sodelovanje, zato kasneje ne vidijo več razloga za
menjavo lokacije. Tovrstno tradicijo sodelovanja s KZS-jem gre opaziti tudi v Mestni
občini Slovenj Gradec, in zdi se smiselno, da se to neguje in razvija še naprej.
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8. 2. Analiza možnosti
Analiza upošteva ugotovitve, ki so bile predstavljene v prvem, drugem in tretjem
poglavju. Mestna občina Slovenj Gradec spada med kraje z bivalentno turistično
sezono oz. med kraje z dvema turističnima sezonama, z naraščajočim turističnim
obiskom, pri čemer je športni turizem zagotovo tista niša, ki jo je Slovenj Gradec že
odkril, sedaj pa jo je potrebno le še razvijati naprej.
V okviru športnega turizma predstavlja obstoječa športna infrastruktura priložnosti
le za mesto Slovenj Gradec in za Kope. Posledično je znotraj športnega turizma še
veliko priložnosti, ki bi jih na občini lahko izkoristili za razvoj turizma v preostalih
delih občine.
Ena izmed priložnosti je konjeniški turizem, ki ga opredeljujejo kot mehki turizem,
je okolju prijazen in predstavlja nekakšno promocijsko dejavnost in možnost za razvoj
ruralnih regij. Po navedbah zveze FITE si prizadevajo, da bi se izoblikoval trajnostni
konjeniški turizem, pri tem pa se povezujejo s številnimi okoljevarstvenimi
organizacijami (Svetovna turistična organizacija, 2001). Za jahače statistično velja, da
so bolje izobraženi in imajo višji dohodek, saj so s to prostočasno dejavnostjo
povezani številni precej visoki stroški, poleg tega pa se za tovrstni turistični obisk
odločajo izven glavnih turističnih sezon. Ker so bili prepoznani kot »dobri
potrošniki«, se je razvil tudi neke vrste konjeniški turizem, za katerega skrbi
Mednarodna zveza za konjeniški turizem (Müller, 2010, str. 6). V Strategiji za razvoj
turizma 2011–2015 konjeništva niso prepoznali oz. so ga omenili kot potencial v MO
Slovenj Gradec, menim pa, da možnosti za razvoj le-tega zagotovo so.
Pomanjkljivost za razvoj (športnega) turizma v Mestni občini Slovenj Gradec je
odsotnost strategije za novo obdobje. Na Javnem zavodu Spotur Slovenj Gradec so mi
zatrdili, da je v pripravi, vendar vse skupaj deluje, kot da je zanje strategija le
dokument, ki zadosti formalnostim in ki ga morajo imeti, ne pa podlaga, na kateri bi
gradili dosedanji turizem in ga razvijali še naprej, in to ob dejstvu, da športni turizem
predstavlja glavnino turizma v Slovenj Gradcu.
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Demografska struktura je dokaj neugodna, sploh glede na indeks staranja. Mladi se
odseljujejo in iščejo boljše priložnosti v večjih mestih v Sloveniji (Ljubljana in
Maribor), kar kliče po tem, da se jim predstavi in omogoči nove priložnosti. Tudi
gospodarsko področje je glede na pridobljene podatke v precej slabem stanju in
potrebuje novo panogo, s katero bi se odprla nova delovna mesta, kar bi lahko bilo
zanimivo za celotno regijo.
Iz prometnega vidika bi bilo za občino zelo ugodno, če bi letališče pridobilo status
mednarodnega letališča, kar bi bilo nedvomno zelo mamljivo za tuje športne klube. Za
območje je iz vidika prometne dostopnosti izredno pomembna izgradnja tretje
razvojne osi. Že sama slaba dostopnost lahko precej odvrača potencialne obiskovalce
mesta, dodatno omejevanje dostopnosti na tem področju bi po mojem mnenju prineslo
samo negativne posledice. Slabost so slabe avtobusne povezave in odsotnost
železniškega dostopa, kar ni trajnostno in ne omogoča razvijanja turizma po
nacionalnih željah. Vendarle pa je v primerjavi z ostalimi občinami koroške regije
Mestna občina Slovenj Gradec v boljšem položaju in ima ugodnejšo prometno
povezanost. A menim, da na to dejstvo ne smemo gledati kot na prednost, saj se mi
zdi, da bi bilo v sosednjih občinah potrebno videti kaj več kot le konkurenco.
Marginalno koroško območje se mora razvijati kot regija in ne kot posamezne enote
znotraj nje. Zato je potrebno težiti k povezovanju. Zaradi odrezanosti in splošnega
zaostajanja celotne regije za slovenskim povprečjem, menim, da je odlična priložnost
v razvijanju športnega turizma v celotni regiji, sploh na področju kolesarjenja,
pohodništva, konjeništva in ostalih športnih aktivnosti v naravi, ki bi jih lahko
povezali v krožne poti in jih teoretično razširili tudi v tujino. Priložnosti so zagotovo
še v nadaljnjem povezovanju z Avstrijo.
Kot primer takšne dobre prakse, po kateri bi se lahko zgledovali, predstavlja
povezovanje znotraj zasavske statistične regije, kjer so se povezale 3 občine in sicer
Trbovlje, Zagorje in Hrastnik. Leta 2012 so na sejmu Turizem in prosti čas predstavili
projekt V tri krasne, v katerem so združene vse tri občine. S projektom želijo dvigniti
zanimanje turistov za Zasavje že s samim imenom projekta. Projekt je v 70 %
financiran s strani ESS, vreden pa je 450.000 evrov (Mihajlović, 2012). V obliki
koncertov, festivalov, več dnevnih prireditev želijo privabiti čim večje število
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obiskovalcev. V nekaj letih naj bi turizem v regiji prinašal 5 % BDP-ja, po malce bolj
ambicioznih ocenah tudi do 10 % (Delo.si, 2012).
Podobno sodelovanje med koroškimi občinami bi bilo več kot možno, kot
omenjeno predvsem v obliki krožnih in tematskih kolesarskih in pohodnih poti, saj je
analiza turističnega obiska pokazala, da je bilo največ nočitev (pri čemer se ne
upošteva prihodov profesionalnih športnikov na priprave) v tistih občinah, ki so znane
po planinskih poteh ali smučiščih (Mislinja, Slovenj Gradec). Tak primer sodelovanja
predstavlja že načrtovan projekt Turizem treh dolin, kjer želijo komplementarno
razvijati turistične destinacije zahodnega Pohorja in Mežiške doline, obnoviti in
povezati kulturne potenciale ter razvijati podporno turistično infrastrukturo (RRA
Koroška, 2006). Da bi še podkrepili pomen športnega turizma za celotno koroško
regijo, bi k sodelovanju veljalo povabiti znane in uspešne koroške športnike (denimo
Tino Maze, Damirja Dugonjiča, Boštjana Nachbarja …), ki bi lahko kot ambasadorji
pripomogli h krepitvi in uveljavljanju regije kot športno-turistične destinacije in
bledenju prepoznavnosti regije kot tradicionalno industrijskega območja. Z necelovito
marketinško podobo in slabim trženjem namreč ne more priti do celostnega
menedžmenta destinacije Koroška, tudi na dolgi rok ne.
Če se vrnem na samo mestno občino Slovenj Gradec, bi izpostavil demografsko
matriko anketirancev, ki so sodelovali pri anketi Javnega zavoda za šport in turizem
Spotur (2011, str. 61) in sem jo že podrobneje predstavil. Sicer je izobrazbena
struktura anketirancev precej nizka, ocenili pa so, da bodo ljudje v turizmu videli
predvsem ekonomske priložnosti, manj pa bodo prepoznali pomembnejše družbene in
okoljske vplive turizma. Morda je vzorec vendarle premajhen, da bi iz njega sklepali
na celotno populacijo, vendarle pa je na mestu določen premislek o pripravi okroglih
miz in dodatnem izobraževanju prebivalstva o trajnostnem turizmu in o bolj zelenih
možnostih, ki jih Slovenj Gradec zaradi svoje neokrnjene narave lahko ponudi
obiskovalcem. Tu izhajam predvsem iz nekaterih dejstev, ki so jih v SWOT analizi
prepoznali kot slabosti. Za posamezne deležnike v Slovenj Gradcu namreč še vedno
velja razpršenost in nepovezanost turistične ponudbe, premajhno število razvitih in
prepoznavnih turističnih blagovnih znamk ter dejstvo, da podporno okolje za razvoj
turizma ni dovolj razvito. Na nekatera izmed teh dejstev so na sejah Spoturja opozorili
tudi predstavniki zainteresirane javnosti.
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Med priložnostmi bi izpostavil prepletanje kulturnega turizma s športnim (posebej
športnorekreacijskim) preko ponujanja tematskih poti, poimenovanih po kulturnikih,
in preko postavitve izobraževalnih tabel. Obiskovalci takšnih tematskih poti bi na
posameznih točkah pridobivali žige, kar bi delovalo kot neke vrste transverzala. To bi
lahko združili s 50. lokacijami, ki so znotraj Mestne občine Slovenj Gradec in spadajo
pod enega izmed nacionalnih naravovarstvenih režimov Republike Slovenije. Ti so:
Natura 2000, ekološko pomembna območja, zavarovana območja (Javni zavod za
šport in turizem Spotur, 2010, str. 20–21).
Slovenjgraško območje je z vidika tujih gostov relativno neodkrita destinacija, zato
bi bilo potrebno sodelovati na še večjem številu mednarodnih turističnih sejmov,
predvsem v Nemčiji, saj je glede na statistične podatke videti, da število nemških
gostov postopno upada in je bilo v letu 2014 že za 2/3 nižje kot leta 2008. Ponuditi
jim velja inovativne, izvirne turistične programe v skladu s sodobnimi svetovnimi
trendi (pohodništvo, kulturni, verski turizem, konjeniški turizem). Veljalo bi vpeljati
kakšne dodatne športno-turistične dogodke, na katere bi lahko privabili domače in tuje
goste.
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9. ZAKLJUČEK 	
  
	
  

Analiza športa in turizma v MO Slovenj Gradec pokaže, da sta obe panogi, tj. šport
in turizem, pomembni za samo mesto, tako skupaj kot vsaka zase. Kljub temu obstaja
še veliko možnosti za nadaljnji razvoj in za večanje pomena turistične dejavnosti. Pri
iskanju odgovorov na zastavljeni raziskovalni vprašanji, kjer me je zanimalo, kakšen
je pomen športnega turizma za občino Slovenj Gradec, sem prišel do naslednjih
ugotovitev. Na občini ocenjujejo, da je mesto v svetu že prepoznano kot športni kraj.
Upoštevajoč predstavljeno razdelitev športnega turizma, je opaziti, da je v občini
Slovenj Gradec razvit predvsem poslovni športni turizem, ki privablja številne
domače in tuje profesionalne športnike. Občina se v zadnjih nekaj letih vedno bolj
uveljavlja kot gostiteljica številnih priprav klubov ali reprezentanc vseh starosti.
Naraščajoči obiski tako domačih kot tudi tujih gostov po mnenju občinskih
predstavnikov krepijo povezanost gostov z lokalno skupnostjo in vplivajo na dobičke
trgovcev, gostincev in hotelirjev.
Pri iskanju odgovorov na drugo raziskovalno vprašanje, torej kakšne so dodatne
možnosti za razvoj športnega turizma znotraj občine, sem prišel do ugotovitve, da je
bistvenega pomena za prepoznavnost povezovanje celotne koroške regije. Predvsem
je za celotno regijo potrebna krepitev projekta Turizem treh dolin, ki je bil, sodeč po
RRP-ju, planiran za povezovanje in promocijo turizma vseh koroških občin. To je bilo
opredeljeno tudi v obeh strategijah za razvoj turizma v Mestni občini Slovenj Gradec.
Povezovanje koroške regije je potrebno predvsem iz vidika promocije, pridobivanja
ter črpanja finančnih sredstev, s katerimi se lahko zagotovi razvoj posameznim
lokalnim turističnim deležnikom, ki so na sejah občine izpostavili, da ne dobijo dovolj
podpore oz. posluha s strani občine. Po opravljenih pogovorih z osebami, zaposlenimi
v turizmu, sem naletel na nepoznavanje projekta Turizem treh dolin, kar je zagotovo
potrebno spremeniti, saj je v njem še velik potencial. Regijsko zastopanje bi
pripomoglo k promociji in večji prepoznavnosti tako doma kot tudi v tujini in bi
pomagalo predvsem manjšim akterjem, ki take promocije sami finančno ne bi zmogli.
A trenutno še ni enotne strategije, kako bi trg dejansko razvijali in se promovirali kot
športno turistična destinacija. Sodelovanje po vzoru žičničarske kartice ugodnosti ali
Bohinjske kartice ugodnosti, je nekaj, kar bi v regiji veljalo vzeti v ozir.
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Nadgradnjo oz. izboljšave na področju športnih priprav klubov in reprezentanc
vidim v razvijanju in posodabljanju športne infrastrukture in ponujanju spremljevalnih
prireditev za spremljevalce (če so udeleženci priprav mlajši člani in jih spremljajo
starši). Tudi v času organiziranih prvenstev iz različnih športnih dejavnosti bi bilo
potrebno pristopiti bolj celostno in preučiti interese, potrebe in želje spremljevalnega
osebja ter temu prilagoditi turistično ponudbo Mestne Občine Slovenj Gradec. S
primernim pristopom lahko poskrbiš, da se gostje vračajo ali pa s seboj celo pripeljejo
še koga. Tukaj ciljam predvsem na promocijo turizma kot takega in tudi specifičnega
športnega turizma; promocija bi lahko potekala v dogovoru in navezavi s podjetji, ki
so usmerjena predvsem v izvoz (izvoz podjetij znaša 58 %, usmerjena so na nemški,
italijanski in avstrijski trg) v sklopu skupne tržne blagovne znamke. V mislih imam
recipročnost, podjetja bi bila v Slovenj Gradcu promovirana znotraj športnih objektov,
na spletnih straneh. V zameno pa bi Občina na ta račun pridobila, kakšnega turista
več.
Manj pomembno vlogo igra športni turizem, ki bi privabljal turiste, ki si želijo
preživeti prosti čas v naravi (torej ta oblika športnorekreacijskega turizma in pa
športno prireditveni turizem). Kot pomembno priložnost bi izpostavil konjeniški
turizem, v sklopu katerega bi lahko bile uporabljene nekatere od obstoječih gozdnih
poti, namenjenih kolesarstvu in pohodništvu. Znotraj občine obstajata vsaj dva
ponudnika, ki uporabnikom ponujata jahanje in turno jahanje, širitve in izboljšave pa
so še možne. Ta dejavnost bi lahko povezala celotno regijo, ne le izbranih občin.
Konjeniški turizem velja za turizem premožnejših ljudi in je ena od oblik zelenega
turizma, zanj je značilno, da zmanjšuje odvisnost od sezone. Pomembno je, da se
turizem razvija skladno z državno strategijo, torej je usmerjen v trajnostni turizem s
poudarkom na zeleni, zdravi in aktivni turistični ponudbi.
Veliko je bilo narejenega na področju omenjenih pohodniških in tematskih poti, ter
kolesarskih poti, še zmeraj pa ne gre spregledati možnosti povezovanja znotraj celotne
Koroške regije in tudi čez mejo, s sosednjo Avstrijo, pri čemer bi si lahko pomagali s
pridobivanjem Evropskih sredstev in sodelovali v okviru projekta Geopark
Karavanke.
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Kar se tiče turistične promocije mesta se priložnost ponuja s povezovanjem s
pobratenimi mesti in z okrepljenim turističnim delovanjem v njih (ta mesta so Arai
(Japonska), Česky Krumlov (Češka), Gornji Milanovac (Srbija), Hauzenberg
(Nemčija), Lavanttal in Vöcklabruck (Avstrija) ter Varpalota (Madžarska)). V vsakem
od mest bi lahko ponujali turistične brošure Mestne občine Slovenj Gradec (vzajemno
bi to počeli seveda tudi v Slovenj Gradcu), se udeleževali tamkajšnjih turističnih
sejmov, še dodatno pa bi se lahko povezali z mesti, ki so znana kot športno-turistične
destinacije. Še bolj bi lahko promovirali naziv Glasnik miru, ki je na področju športa
še kako v kontekstu, ter se aktivirali, da bi privabili ljudi v času športno-turističnih
dogodkov, ki jih prirejajo v občini.
Glede na predhodni strategiji je videti, da se občina usmerja v ponudbo aktivnega
preživljanja dopusta v naravi, pri čemer pa obiskovalcem ne ponudi tega doživetja v
najbolj polni meri, saj je na območju MO Slovenj Gradec le en kamp. Glede na tip
turistov, ki bi jih v občino radi privabili, bi bilo zagotovo prostora za še kakšen kamp.
Pomembna bi bila izgradnja tretje razvojne osi, ki bi približala regijo in olajšala
dostop do nje, kar pa je še posebej pomembno za druge občine znotraj koroške regije.
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SUMMARY
Analysis of sport and tourism in the Municipality of Slovenj Gradec shows, that
both of them already play an important role for the city itself. Nevertheless, there are
still a lot of possibilities for further development of tourism sector for Municipality,
which believes, Slovenj Gradec is already known for the sports tourism it offers,
especially to the professional teams and as a host of numerous preparations for clubs
and teams of all generations.
In the search for the answers on the second research question (What are other
possibilities for the development of sports tourism within the Municipality), I came to
the conclusion, that it is especially possible within the integration and common
approach of the entire region of Carinthia, in particular with the project Turizem treh
dolin. This was also identified in both of previous Strategies for the development of
tourism sector, but not much has been done. Connecting whole Carinthia region is
particularly necessary in terms of the promotion, acquisition and absorption of
financial resources, which can ensure the development of individual local tourism
stakeholders. But currently there is no common strategy on how the market would
actually be developed and promoted as a sports tourism destination. Cooperation
along the lines of ropeway discount cards or discount cards in Bohinj is something
that in the region could be taken into the account.
Improvements in the field of sports preparations for the clubs and national teams
are possible with modernization of sports infrastructure and by offering special events
for accompanying persons (if the participants are accompanied by their parents).
Another upgrade could be done within the sport tourism, that would attract tourists
who want to spend their free time in nature. As an important opportunity, I would like
to point our equestrian tourism, which could partly use some of the existing forest
paths intended for cycling and hiking. There are at least two bidders within the
borders of Municipality, which offers users horseback riding and cross-country riding.
This activity could also connect the entire region, not just the Municipality of Slovenj
Gradec. Equestrian Tourism is known as tourism of wealthier people and is also one
of the forms of green tourism. Statistics show, that it also reduces reliance on the
season. It is important that it is developed in accordance with the national strategy,
therefore, is focused on sustainable tourism with emphasis on green, healthy and
active tourism offer.
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As for the tourist promotion of the city, opportunities arise by linking the twin
cities and increasing tourism operation in them (these cities are Arai (Japan), Cesky
Krumlov (Czech Republic), Gornji Milanovac (Serbia) Hauzenberg (Germany),
Lavanttal and Vöcklabruck (Austria) and Várpalota (Hungary)). In each of the cities,
tourist brochures of the Municipality of Slovenj Gradec could be distributed,
promoting Slovenj Gradec as a sports tourism destination.
According to both of the Strategies for the development of tourism sectors in the
Municipality of Slovenj Gradec, that have already expired, it seems that the
municipality is keen on promoting active spending holidays in nature, but it does not
offer this experience to the fullest extent possible. There is only one camp in the area
of Municipality of Slovenj Gradec and depending on the type of tourists who the
Municipality of Slovenj Gradec would like to attract; there is certainly room for some
others.
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