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RAZVOJ TURIZMA V OBČINI SLOVENJ GRADEC
Izvleček
V diplomski nalogi je podan geografski oris občine Slovenj Gradec, ki leži v osrednjem delu
severne Slovenije, večji del v Slovenjgraški kotlini in njenem obrobju. Predstavljen je
razgiban zgodovinski razvoj območja in turizma v njem. Diplomska naloga obsega
predstavitev turistične ponudbe v občini. Velik potencial za razvoj turizma predstavljajo
gozdnata območja narave Pohorja in Uršlje gore, pa tudi naravne vrednote in kulturna
dediščina mesta Slovenj Gradec in Mislinjske doline. Možnosti za šport in rekreacijo so prav
tako pomemben del turistične ponudbe in s kakovostno športno infrastrukturo ter urejenimi
namestitvami, postaja destinacija vse bolj privlačna za vadbo in priprave športnikov. Pregled
stanja na področju nastanitvenih zmogljivosti kaže, da občina razpolaga z zadostnim številom
nastanitvenih objektov, vendar so nekateri med njimi slabše kvalitete. S prenovo hotela v
centru mesta in z odprtjem novega hostla se je stanje nekoliko izboljšalo. V prihodnosti pa bo
pomembno povezovanje glavnih akterjev turizma, najprej na območju Mislinjske doline in
Zahodnega Pohorja, v nadaljevanju pa tudi na območju koroške regije, če želimo izboljšati in
povečati turistično ponudbo.
Ključne besede: občina Slovenj Gradec, turistična geografija, razvoj turizma, naravne
znamenitosti, kulturno zgodovinske znamenitosti, turistična ponudba

THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE MUNICIPALITY SLOVENJ
GRADEC
Abstract
The graduation thesis gives a geographic outline of the municipality Slovenj Gradec, which
lies in the greater part of the basin of Slovenj Gradec and its outskirts in the central region of
northern Slovenia. It provides an insight in the dynamic historical development of the area
and its tourism as well as the tourism offer. A great potential for the development of tourism
lies in the forested areas of Pohorje and Uršlja gora as well as in the natural and cultural
heritage of Slovenj Gradec and Mislinjska dolina. Sports and recreational possibilities also
play an important part in tourism and good sports and accommodation facilities in the region
attract athletes that wish to train and prepare here. The analysis shows that there are sufficient
accommodation facilities, although some may be a bit dated, but the renovation of the hotel in
the city centre and the opening of a new hostel have improved the situation. However, in the
future efforts will have to be made to connect the main actors of tourism, initially in
Mislinjska dolina and the western part of Pohorje and later on in the whole Koroška region, in
order to improve and increase tourism.
Key words: municipality Slovenj Gradec, tourism geography, tourism development, natural,
historical and cultural places of interest, tourism offer
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1 UVOD
Turizem postaja vse pomembnejša gospodarska dejavnost ne samo v svetu, ampak tudi v
Sloveniji. Predstavlja pa obenem tudi veliko priložnost za razvoj turistično manj poznanih
delov Slovenije, kot je primer občine Slovenj Gradec.
Razvita turistična ponudba vpliva na regionalni razvoj, izboljšanje lokalnih storitev, vpliva na
boljšo kakovost bivanja, ustvarjanje novih delovnih mest, višjih dohodkov in ne nazadnje
boljšo prepoznavnost občine v širšem prostoru.
Mislinjska dolina s središčem v Slovenj Gradcu ima zagotovo potenciale za razvoj turizma, ki
jih bom poskušala skozi nalogo prikazati.
1.1 NAMEN IN CILJI
Glavni namen diplomske naloge je predstaviti razvoj turizma v občini Slovenj Gradec in
prikazati vpliv naravnogeografskih in družbeno-geografskih značilnosti območja na turizem.

Glavni cilji diplomskega dela so:
· geografski oris obravnavanega območja
· predstavitev zgodovinskega razvoja turizma v občini
· pregled in analiza turističnega potenciala v občini
· analiza nastanitvenih kapacitet in turističnega obiska
· predstavitev glavnih načrtov in strategije razvoja turizma v prihodnje
· ovrednotiti pomen turizma v občini.
1.2 METODE DELA
Izdelava diplomske naloge je zajela različne metode dela. Uvodoma smo pregledali literaturo,
ki se je nanašala na obravnavano temo in izbrano območje. Strokovne literature o samem
območju je bilo relativno malo. Izpostavimo lahko geografa dr. Ivana Gamsa, domačina,
rojenega v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, ki je domačo pokrajino podrobneje raziskal in
opisal v delu Pohorsko Podravje (Gams, 1959), prav tako tudi v številnih člankih in
znanstvenih prispevkih (Gams, 1976, 1992, 2006). V pomoč so nam bile še enciklopedije,
diplomski nalogi Manuele Grubar (2004) in Alenke Mravljak (2008), ki sta se ukvarjali z
občino Slovenj Gradec, turistični vodniki, turistični letaki, publikacije občine in različni
internetni viri.
Terensko delo pa je zajelo ogled obstoječega stanja in razmer na terenu. Obiskala sem
različne naravne in kulturne znamenitosti ter jih s fotografiranjem evidentirala. Pozorna sem
bila na trenutno stanje oz. ohranjenost konkretnih znamenitosti, primerno označenost,
dostopnost in podobno. V terensko delo so bili vključeni tudi pogovori s pristojnimi na TIC-u,
kjer sem pridobila gradivo, številne informacije in nasvete potrebne za izdelavo diplomske
naloge.
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2 GEOGRAFSKI ORIS OBČINE SLOVENJ GRADEC
2.1 LEGA IN GLAVNE ZNAČILNOSTI OBČINE
Mestna občina Slovenj Gradec leži v osrednjem delu severne Slovenije, večji del v
Slovenjgraški kotlini in njenem obrobju. Meri 173,7 km2 in se uvršča po površini med
slovenskimi občinami na 30. mesto. Sedež občine je v Slovenj Gradcu, ki je gospodarsko,
kulturno, upravno, prometno središče Mislinjske doline in eno najpomembnejših središč
slovenske Koroške.
Meja občine poteka na jugu do potoka Velunja, na severu prek hrbta zahodnega Pohorja v
porečje trbonjske Reke, na zahodu obsega porečje Selčnice, na dnu Slovenjgraške kotline pa
meji med Dovžami in Turiško vasjo na občino Mislinja. Obsega še vzhodni rob gričevnatega
Hotuljskega podolja in na jugu gričevje ter hribe med Uršljo goro (1699 m), Fričevim (881 m)
in Metulovim vrhom (815 m).
Občina ima po zadnjih statističnih podatkih (januar 2013) 16.870 prebivalcev živečih v 22
naseljih (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, Zgornji Razbor)
(Enciklopedija Slovenije, 1997; SURS – Občina Slovenj Gradec, 2013)

Karta 1: Lega občine Slovenj Gradec na karti Slovenije

Vir: Koropedija, 2012

Oddaljenost Slovenj Gradca od večjih središč:
Ljubljana – 108 km;
Celje – 51 km;
Maribor – 72 km;
Celovec – 77 km (Mestna občina Slovenj Gradec, 2013).
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Karta 2: Meje občine Slovenj Gradec

Vir: Geopedia – Slovenj Gradec, 2012

Občino sestavljajo četrtne skupnosti (ČS Center, ČS Štibuh, ČS Polje, ČS Stari trg – mesto,
ČS Legen – mesto) in vaške skupnosti (VS Stari trg, VS Pameče – Troblje, VS Sele – Vrhe,
VS Gradišče, VS Podgorje, VS Šmiklavž, VS Razbor, VS Turiška vas, VS Šmartno, VS
Legen) (Mestna občina Slovenj Gradec, 2013).
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2.2 OBČINA SLOVENJ GRADEC ZNOTRAJ KOROŠKE RAZVOJNE REGIJE

Karta 3: Koroška razvojna regija

Vir: RRA – Koroška, 2012
Koroška razvojna regija leži v severnem delu Slovenije, na stiku Južnih in Centralnih Alp.
Sestavlja jo 12 občin: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja,
MO Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na
Pohorju. Po površini, z nekaj nad 1000 km2 in okoli 74.000 prebivalci, sodi območje med
manjše slovenske regije. Središče regije predstavlja 'somestje' Slovenj Gradca, Raven na
Koroškem in Dravograda. Za podeželje Koroške je značilna razpršena poselitev. Kmetije v
obliki celkov so zastopane po celotnem območju regije. Pokrajina izstopa po svoji gozdnatosti
(68 % površja je pokritega z gozdom) in gosti rečni mreži (2,24 km/km2); dejavnosti pa so
zgoščene v treh dolinah: Dravski, Mežiški in Mislinjski. Ena od posebnosti regije je tudi
skoraj 100 km dolg obmejni pas s sosednjo Avstrijo.
Koroška spada med starejše slovenske industrijske regije. Tu se je razvilo že zelo zgodaj
rudarstvo, kasneje železarstvo in lesna industrija, v novejši dobi pa še kovinsko predelovalna
industrija, proizvodnja vgradnih komponent za avtomobilsko industrijo ter strojegradnja.
Danes je gospodarstvo izrazito usmerjeno v izvoz.
Sicer pa za Koroško regijo velja, da v zadnjih letih izkazuje razvojne probleme, saj je v
primerjavi z ostalimi regijami v vseh kazalnikih pod slovenskim povprečjem. Priložnosti se
zato kažejo v razvoju novih, okolju prijaznih dejavnosti z višjo dodano vrednostjo. Ob
tehnološki prenovi obstoječih in uvajanju novih tehnološko zahtevnejših panog je predvideno
povečanje deleža storitvenega sektorja, kjer se še posebej veliko priložnosti kaže v razvoju
turizma ter malih in srednjih podjetij, ki bodo s časoma tudi prevzela vlogo nosilcev razvoja
(RRA – Koroška, 2012)
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2.3 NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA

2.3.1 Reliefne in geološke značilnosti območja

Karta 4: Razgibanost površja občine Slovenj Gradec

Vir: Geopedia – Slovenj Gradec, 2012
V geomorfološkem pogledu sestavljajo širšo slovenjegraško okolico tri pokrajinske enote:
·
·
·

Pohorje
Karavanke
Mislinjska dolina.

POHORJE
Pohorje predstavlja jugovzhodni del Vzhodnih (Centralnih) Alp, ki se med Celovško kotlino
in Graškim nižavjem podaljšujejo do stika s Karavankami. Na severu Pohorje obdaja Dravska
dolina, na jugu Vitanjsko–Doliško podolje, na vzhodu Dravsko polje in Mislinjska dolina na
zahodu. Pohorje je 68 kilometrov dolgo in do 20 kilometrov široko pogorje med Mariborom,
Zrečami in Slovenj Gradcem, s 770 km2 površine. Pogorje v višinah med 300 in 1.500 metri
nad morjem je mehko valovito, z značilnim reliefom slemen in kopastih vrhov, nikjer
prestrmo, toda bogato z vodami in zaradi neprepustnih magmatskih kamnin vododržno
(Lešnik Štuhec, 2010).
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V reliefnem pogledu delimo Pohorje običajno na Vzhodno in Zahodno Pohorje. Vzhodno
Pohorje je zaobljeno in kopasto v višinah med 1200 in 1300 metri. Površje je tu mokrotno
ter pokrito s številnimi barji. Zasnova za visoka šotna barja na Pohorju je nastala po koncu
ledenih dob (pred 8000 leti), ko so ledeniki ob umikanju izdolbli površje in za seboj pustili
kotanje, katere je zalila voda. Te so se zamočvirile in tekom časa so nastala barja, ki jih
napaja le deževnica.
Obravnavano območje pa zajame del Zahodnega Pohorja, kjer se značaj spremeni; valovito
površje zamenja kopasto sleme med Mislinjsko grapo, Roglo in Planinko (1391 m). Tu so
najvišji (kopasti) vrhovi Pohorja: Jezerski vrh (1537 m), Črni vrh (1543 m), Velika Kopa
(1542 m) in Mala Kopa (1524 m). Južna pobočja pogorja so položnejša, severna pa strmejša.
Z vrhov pogorja se proti vznožju zajedajo globoke grape, ki so jih izdelali potoki s svojo
erozijsko močjo v odvisnosti od količine padavin. Kamninska in tektonska zgradba Pohorja je
pestra. Magmatsko jedro Pohorja je terciarne starosti. Pred 30 milijoni let je magma med
gubanjem Alp prodrla med najstarejše metamorfne kamnine in oblikovala Pohorje. Jedro
Pohorja sestavlja ogromen tonalitni lakolit, ki je z vseh strani obdan z metamorfnimi
kamninami, te pa s sedimentnimi (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 2001; Pohorsko Podravje,
1959).
Ob tem ni prav nič presenetljivo, da je človek že v najstarejših časih izkoriščal geološko
bogastvo tega območja. Že v železni dobi so pod Malo Kopo kopali železovo rudo. Kasneje
so najdišča pod Malo Kopo in na mislinjskih pobočjih Pohorja v 18. in 19. stoletju izkoriščale
fužine v Mislinji. V antiki so Rimljani s Pohorja prinašali tonalit in ga uporabili za tlakovanje
cest, marmor pa za svoje arhitekturne in kiparske umetnine. V poznejših stoletjih so uporabili
blestnik za kritino, glažute pa so kremen predelovale v pohorsko gozdno steklo (Berzelak,
Zajc Berzelak, 2005).
Svojevrsten pečat pokrajini Pohorja je pustila pleistocenska poledenitev, ki je segala do 1300
metrov nadmorske višine. Takratna akumulacija je območje na debelo prekrila z drobirjem.
Sicer pa Pohorje skoraj v 90 % pokriva gozd, 9,5 % kmetijska zemljišča in le 1,3 % zajema
poselitveno območje in gospodarska infrastruktura (Lešnik Štuhec, 2010).

KARAVANKE
Na obravnavano območje sega samo skrajni del Vzhodnih Karavank, ki jih bomo nekoliko
podrobneje predstavili. Vzhodne Karavanke so del enotnega gorovja, ki se kot dolga in ozka
gorska veriga vleče od Ziljske doline na zahodu do Slovenjgraške kotline na vzhodu in nato v
obliki odrastkov nadaljuje do Ravne gore v hrvaškem Zagorju.
Izoblikovanost površja je posledica kamninske sestave, tektonike in ledeniškega
preoblikovanja površja v pleistocenu. Geološka zgradba območja je pestra; prevladujejo
silikatne in karbonatne kamnine. V smeri od zahoda proti vzhodu potekajo značilni kamninski
pasovi. V severnokaravanški visokogorski apneniški pas spadata Peca in na vzhodu Uršlja
gora. Obe gorovji sta povečini iz apnencev in dolomitov triasne starosti. Ob Uršlji gori se
naglo menja tudi videz tega predela Vzhodnih Karavank: Peca in Uršlja gora sta skaloviti in s
strmimi pobočji, na najvišjih mestih tudi neporaščeni in kot taki pravo nasprotje kopastemu in
intenzivno poraščenemu Pohorju, ki se dviguje onstran Mislinjske doline. Pleistocenska
poledenitev na tem območju je pustila nekaj sledov, in sicer na vzhodni strani Pece, kjer sta
dve zaplati morenskega gradiva; periglacialni grušč pa leži tudi ponekod na severnih pobočjih
Uršlje gore (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 2001; Gruber, 2004).
Vzhodne Karavanke se na zahodu začnejo kot visokogorje in se proti vzhodu hitro znižujejo,
občutneje se dvignejo še v Uršlji gori (1699 m), pri Zgornjem Razborju pa so znižane že na
1200 m. Tu so zgrajene iz karbonatnih kamnin in filitoidnih skrilavcev. Njihovo hribovito in
6

gričevnato predgorje gradijo terciarne usedline (konglomerati, peščenjaki, laporji, ki se hitro
menjavajo). Velika zaplata karbonatnih kamnin je ob vzhodnem robu nad Mislinjsko dolino
(Slovenija. Pokrajine in ljudje, 2001).
MISLINJSKA DOLINA
Mislinjsko dolino v ožjem pomenu sestavlja pretežno ravninski svet, na vzhodu omejen s
Pohorjem, na zahodu s Karavankami, na jugu pa s Šentviškim hribovjem. Osrednji del
Mislinjske doline je Slovenjgraška kotlina, 12 km dolga in do 4 km široka mlada tektonska
udorina ob robu Labotske prelomne cone, ki poteka v jugovzhodni smeri mimo Dravograda,
Slovenj Gradca in Mislinje ter ima nadaljevanje v tako imenovani donački prelomnici.
Slovenjgraška kotlina je nastala ob zgornjem porečju Mislinje, vendar o kotlini govorimo šele
od Dovž navzdol, saj je do tam dolina Mislinje zožena v najdaljšo pohorsko globačo,
imenovano Mislinjska grapa (Radovanovič, 1999).
Od Dovž do Slovenj Gradca pa se svet odpre in v kotlinskem dnu se pojavijo sklenjena polja,
ki sta jih s prodno-peščenimi naplavinami nasuli reki Mislinja in Suhadolnica. V osrednjem
delu se širi med Mislinjo in Suhadolnico do 30 metrov visoka ilovnata terasa Dobrova, ki je
pokrita z gozdom. Vzhodno od Slovenj Gradca leži ob Barbarskem potoku prav tako 30
metrov visoka Legenska terasa. Terase so zastopane na obeh bregovih Mislinje med
Podgorjem, Dovžami in Mislinjo in na njih prevladujejo njive ter travniki. Pritoki Mislinje
(Suhodolnica, Dovžanka, Trobeljščica) so na vzhodnem obrobju kotline ustvarili številne
vršaje, ki so fluvioperiglacialnega značaja (Gams, 1959; Gruber, 2004).
Dno Mislinjske doline se med Rahtelom in Pohorjem zoži; v spodnjem toku Mislinje se je v
preteklosti širilo zajezitveno jezero, ki ga je zapirala terasa Dobrova pri Dravogradu. Drava,
ki je prihajala izpod ledenika na Celovškem polju, si je z morenskim drobirjem zasipavala in
zviševala svojo strugo in s prodom zasula izliv reke Mislinje. Tako se je voda Mislinje zbirala
pred prepreko in zalila Spodnjo Mislinjsko dolino do višine okoli 400 m (Gams, 1959).
Mislinjska dolina leži relativno visoko, saj je dno doline pri Mislinji na okoli 580 m n. v., pri
sotočju Mislinje in Meže pa še vedno na 338 m n. v. Dolina ima značaj zaprte kotline z
razmeroma visokim gorskim obodom, ki dolino zapira tudi proti panonski strani (Gams, 1959;
Gams, 1992).
Slika 1: Mislinjska dolina s pogledom na naselje Šmartno pri Slovenj Gradcu

Vir: Mestna občina Slovenj Gradec, 2013
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Z vidika turistične dejavnosti predstavljata reliefna razgibanost ter geološka pestrost območja
pomemben vplivni dejavnik. Odraz pestre geološke zgradbe je razgibano površje, ki
predstavlja velik potencial za razvoj turizma v občini. Značilen slikovit videz pokrajine
določa uravnano površje Mislinjske doline ter okoliški vzpeti deli Pohorja ter Vzhodnih
Karavank. Razgibano površje turistom omogoča številne možnosti aktivne rekreacije in
doživetij kot je npr. kolesarjenje, pohodništvo, jahanje …
Občina ima ugodno geografsko lego in čeprav ima dolina značaj zaprte kotline je dostopna in
povezana s sosednjimi občinami, regijami in tudi s sosednjo Avstrijo, kar je tudi pomembno
za razvoj turizma.

2.3.2 Klimatogeografske značilnosti

Občina Slovenj Gradec spada v območje, za katerega je značilno podnebje nižjega gorskega
sveta v severni Sloveniji. Povprečna temperatura najtoplejšega meseca znaša več kot 10 °C,
povprečna letna količina padavin pa od 1100 do 1700 mm. Značilen je celinski padavinski
režim, kar pomeni, da v povprečju dobra tretjina padavin pade v poletnih mesecih, drugi višek
je novembra, najmanj padavin pa pade v zimskih mesecih (Geografski atlas Slovenije, 1998;
Ogrin, 1998).
Podnebne razmere so močno odvisne od reliefa. Kotlina je zagrajena proti severovzhodu z
dokaj visoko in sklenjeno pregrado Pohorja in odprta proti Celovški kotlini na zahodu in proti
Labotski kotlini na severovzhodu. Pomembna je tudi oblika kotanje, kar se kaže predvsem v
različni temperaturi, in sicer najbolj pri nastanku temperaturnega obrata, po katerem je
slovenjgraška kotlina poznana (Grubar, 2004).
Srednja letna temperatura zraka v obdobju 1961-1990 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu znaša
7,7 °C, srednja januarska -3,4 °C in srednja julijska 17,6 °C. Vremenska postaja v Šmartnem
zbuja pozornost predvsem z nizko jutranjo temperaturo. Kar 134 dni v letu so minimalne
temperature nižje od 0 °C. Slovenj Gradec ima v primerjavi z ostalimi kraji v Sloveniji z isto
nadmorsko višino nižjo temperaturo, kar je vpliv reliefa. Slovenj Gradec leži na dnu kotline in
ima ob jasnih nočeh, ko se ohlajen zrak z okoliških pobočij steka proti dnu kotline, precej
nižjo minimalno temperaturo, kot kraji na pobočjih ali vrhovih s podobno nadmorsko višino.
V kotlini nastane s stekanjem hladnega zraka na dno t.i. jezero hladnega zraka. Dogajanje v
kotlini je z inverzno plastjo ločeno od dogajanja v višjih plasteh (Grubar, 2004).
Temperaturna inverzija se pojavlja v zimskem času, ko jezero hladnega zraka pogosto
spremlja še megla. Ta ob jasnih nočeh preprečuje intenzivno ohlajanje, podnevi pa zavira
ogrevanje. Megla se v Slovenjgraški kotlini pojavlja v povprečju 99 dni na leto. V povprečju
je 29 jasnih dni, oblačnih pa kar 154 na leto. Povprečno trajanje sončnega obsevanja v celem
letu znaša 1819 ur. Povprečna količina padavin, ki pade na tem območju je 1156 mm;
glavnina padavin pade v poletnih mesecih, največ v juniju (141 mm), sekundarni višek pa je v
novembru (103 mm). Snežna odeja v Mislinjski dolini traja okoli 79 dni (Radovanovič, 1999;
Slovenija. Pokrajine in ljudje, 2001).
Za dvignjen svet Zahodnega Pohorja pa je značilno, da so padavinske razmere posledica
vzajemnega vpliva nadmorske višine in bližine subpanonskega klimatskega območja.
Količina padavin se z nadmorsko višino dokaj pravilno veča, in sicer na vsakih 100 metrov za
nekje 58 mm. Vrhovi Pohorja tako prejmejo med 1300 in 1600 mm padavin; največ padavin
pade v poletnih mesecih. Sneg pade na pohorskih slemenih 4 do 5 tednov prej kot v nižini in
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se v pasu nad 1100 metrov obdrži tudi 120 do 150 dni na leto. Dolžina trajanja snežne odeje je
na smučiščih podaljšana tudi zaradi umetnega zasneževanja (Lešnik Štuhec, 2010).
Grafikon 1: Šmartno pri Slovenj Gradcu 452 m n.v.
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Vir: Klimatografija Slovenije, 1995
Preglednica 1: Povprečna količina mesečnih padavin in temperatur v Šmartnu pri Slovenj
Gradcu za obdobje 1961-1990
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Vir: Klimatografija Slovenije, 1995.
Po letu 1990 zbrani podatki o vremenu kažejo, da so se šmarške temperature v glavnem
zvišale, kar prikazuje spodnja preglednica.
Preglednica 2: Primerjava temperatur in padavin Šmartna pri Slovenj Gradcu v dveh
obdobjih
Srednje letne temperature
Mesečne maksimalne t.
Mesečne minimalne t.
Absolutne mesečne maksimalne t.
Absolutne mesečne minimalne t.
Povprečne letne padavine v mm
Vir: Gams, 2006.

1961-1990
7,7
13,3
2,8
25,4
-27,0
1154

1990-2000
8,7
14,0
4,4
31,5
-17,7
1230
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Desetletje 1990-2000 je znatno toplejše, najbolj pri mesečnih minimalnih temperaturah in pri
absolutnih letnih minimih. V primerjavi z ostalo Slovenijo presenečajo povečane letne
padavine. Zagotovo desetletno povprečje 1990-2000 ne dovoljuje sklepanja na daljši rok, je
pa pokazatelj podnebnih sprememb, ki se dogajajo v zadnjih letih zaradi globalnega
segrevanja ozračja (Gams, 2006).
Ugodne klimatske razmere v splošnem vplivajo na počutje turistov na nekem območju. Se pa
kaže pomemben vpliv klimatskih dejavnikov na zimski turizem na bližnjih Kopah. Zimski
turizem in smučarska sezona tukaj sta odvisna od vremenskih razmer, količine snega in
trajanja snežne odeje. Visoke temperature v zimskem času zato pomembno negativno vplivajo
na razvoj turizma. Sicer pa podaljšujejo trajanje snežne odeje tudi z umetnim zasneževanjem
smučišč. V dolini pa klimatske poteze ne vplivajo pomembno na samo turistično ponudbo, saj
se le ta skozi leto ne spreminja in je na voljo v vseh letnih časih.

2.3.3 Prsti in rastlinstvo
Na območju občine Slovenj Gradec se pojavljajo tri skupine prsti:
• Pokarbonatne prsti in rendzine najdemo na zahodnem delu občine (območje Uršlje gore).
• Rankerji, rjave, kisle rjave in izprane prsti so na nekarbonatnem produ in pesku v dolini
Mislinje. Zaradi svojih lastnosti so te prsti primerne za poljedelske kulture in intenzivno
kmetijstvo. Nastale so na nasutem silikatnem produ in pesku v nižinah.
• Kisle rjave prsti se pojavljajo na nekarbonatnih kamninah v hribovitem delu Pohorja in
Vzhodnih Karavank na metamorfnih kamninah, globočninah ter miocenskem peščenjaku in
konglomeratu. Na večjih strminah se pojavlja najmlajša in najplitvejša prst ranker. Na
Pohorju se tudi v manjših zaplatah pojavlja pravi podzol, na zamočvirjenih območjih pa so se
razvile šotne prsti, na katere je vezana tudi specifična vegetacija, predvsem šotni mah in
mahovnica (Lovrenčak, 1998; Slovenija. Pokrajine in ljudje, 2001).
Mislinjska dolina je pretežno porasla z gozdom, ki pokriva 59 % površja, sledijo travniki
(17,4 %), njive (11,8 %) in pašniki (6,7 %). Velik del ravninskega površja je izkrčen za
obdelovalne površine in naselja. Večje gozdne zaplate se pojavljajo na Dobravi, kjer sta
zastopana smreka in rdeči bor. Sicer pa je naravna sestava gozda danes zelo spremenjena. V
preteklosti so na Pohorju prevladovali jelovo-bukovo-smrekovi gozdovi, danes pa je zaradi
antropogenih vplivov delež smreke v lesni zalogi večji od 70 %. Do te spremembe je prišlo
zaradi izkoriščanja bukve za potrebe fužinarstva, zasajevali pa so smreko, ki raste hitreje.
Gole »planje» na vrhovih Pohorja so tako posledica antropogenega delovanja. Danes so
namenjene pašništvu. Listavci pa so se ohranili na strmejših pobočjih, ker je človek tam
nekoliko manj spreminjal sestavo gozda (Radovanovič, 1999; Slovenija. Pokrajine in ljudje,
2001).
Z vidika turizma je pomembna ohranjena narava prepredena z gozdovi in travniki, ki so
priljubljene točke številnih pohodnikov in izletnikov, ki zadovoljujejo željo po rekreaciji,
sprostitvi ali obnovi duševnih moči. Zanimive točke za raziskovanje ali izobraževanje so
lahko tudi posamezni nasadi dreves, kot je npr. nasad gabrov in lip v parku Galenhofen ali vrh
Uršlje gore, kjer raste endemit Zoisova zvončnica (Campanula Zoysii).
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2.4 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
2.4.1 Slovenj Gradec in Mislinjska dolina skozi čas
Vsebina poglavja je večinoma povzeta po viru: Slovenj Gradec in Mislinjska dolina (2005);
kjer je drugače, so viri navedeni v besedilu.
Številna arheološka najdišča v okolici Slovenj Gradca pričajo o tem, da je bilo to območje
zaradi svoje geografske in prometne lege že od nekdaj pomembno naselitveno območje ob
strateški poti iz osrednje Slovenije v Celovško kotlino in dalje proti severu.
Najstarejše arheološko najdišče iz stare in srednje kamene dobe je bilo odkrito v jami
Špehovki nad Hudo luknjo. Tu najdeno kamnito in koščeno orodje ter kosti jamskega
medveda sodijo med pomembnejše najdbe takratnega časa.
Nekoliko več materialnih virov je ohranjenih iz obdobja železne dobe. Prazgodovinsko
gradišče (Gradišče na Legnu) velja za eno večjih tovrstnih slovenskih najdišč. Naselbina na
Gradišču in pripadajoča grobišča v Florjanovem gozdu na Legnu so nastala v času od srede 8.
do konca 7. stoletja pred našim štetjem. Najdbe govorijo o tem, da sta se tu zlili dve različni
kulturi: žarnogrobiščna in železnodobna.
To območje je bilo prometno razvito že v rimskih časih, saj je bil bližnji Stari trg (Colatio)
pomembna postojanka na rimski cesti med Celjem in Virunom na Gosposvetskem polju.
Antično zgodovino Starega trga in okolice razkrivajo odkrita grobišča in druge najdbe, ki
kažejo podobo bogate arhitekture zidanih grobnic in govorijo o strukturi rimske družbe
rimskega podeželja iz 1. oz. 2. stoletja našega štetja.
V srednjem veku je to ozemlje postopoma prešlo pod nemško oblast. Prvič se ime Gradec –
Grez (Grajski hrib nad Starim trgom) omenja leta 1091, naselje Vindish Grez – »Slovenji«
Gradec pa beleži prvo omembo leta 1165 (Potočnik, 1992).
Konec 12. stoletja Slovenjegraško prevzamejo grofje Andeški, ki jedro nove mestne zasnove
preselijo na prometno ugodnejšo lego med reko Mislinjo in Suhadolnico. Slovenj Gradec je
status mesta dobil leta 1267, tržne pravice pa je imel že leta 1251.
Pod Habsburžani od 14. stoletja dalje se je mesto obdalo z močnim obzidjem, ki je varovalo
življenja meščanstva, drobnega plemstva in sloja manjših obrtnikov. Svojevrsten pečat so
mestu v 15. in 16. stoletju vtisnile številne družine obrtnikov: kovač, krznar, usnjar, čevljar,
suknar, jermenar, krojač, puškar, lončar, klobučar, mizar, kamnosek, tesar in drugi.
So pa drugo polovico 15. stoletja v Mislinjski dolini zaznamovali vpadi Turkov, ki so med
prebivalstvo vnesli nemir, stiske in težave.
V 17. in 18. stoletju so razgibali kulturno življenje v Slovenj Gradcu znani slikarji in kiparji
(slikarska družina Strauss in kiparski mojster Janez Jurij Mersi) in mesto je v tem času
doživljalo pravo zlato obdobje umetnosti.
Mislinjsko dolino pa v kasnejšem obdobju preoblikujeta dva temeljna procesa:
industrializacija in germanizacija. 19. stoletje je bilo tako zaznamovano z gospodarskim
razvojem; postavljene so bile prve tovarne, fužine, glažute. Obenem pa je bil to čas dveh
velikih umetnikov – Huga Wolfa (prvi skladatelj samospevov) in Franca Bernekerja (kipar).
Slovenjegraško območje se v 20. stoletju sreča s povsem novimi dogodki in izzivi. Na eni
strani razvoj in napredek trgovine, podjetij, delavnic, ki prerastejo v industrijska podjetja, na
drugi strani pa hude preizkušnje obeh svetovnih vojn, ki zasejeta med ljudi nemire in korenite
spremembe (Potočnik, 1992).
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Slika 2: Slovenj Gradec med leti 1928 in 1947

Vir: Slovenski etnografski muzej, 2012
Občina Slovenj Gradec je nastala leta 1955, ko je bil odpravljen slovenjgraški okraj in so bile
združene občine Mislinja, Podgorje, Slovenj Gradec ter Šmartno in je kot taka obstajala do
leta 1994, ko je Državni zbor RS občini Slovenj Gradec priznal status mestne občine. Ob tem
je prišlo še do razcepitve območja na mestno občino Slovenj Gradec in občino Mislinja
(Potočnik, 1992).
Ena prvih odmevnih mednarodnih razstav, ki je odsevala kulturni razvoj in mednarodno
povezovanje mesta Slovenj Gradec, je bila mednarodna likovna razstava v Galeriji likovnih
umetnosti z naslovom Mir, humanost in prijateljstvo med narodi leta 1966, pod
pokroviteljstvom OZN. Tekom let se je zvrstilo več razstav, prireditev in dogodkov s stalnim
sodelovanjem Združenih narodov, ki so utemeljile odločitev, da mesto oz. občina dobi listino
OZN – Mesto glasnik miru (1989). Mesto je s tem nazivom pridobilo priznanje za širjenje
mednarodnega sodelovanja in krepitev ideala miru v naši deželi in v svetu nasploh, po
besedah Nabuakija Oda (direktorja informativnega centra OZN v Beogradu), ki je listino
takrat prinesel v Slovenj Gradec. V spomin na podelitev naziva Mesto glasnik miru ima
občina 19. septembra občinski praznik in tradicionalno prireja vsakoletni mirovniški festival
ob dnevu Organizacije združenih narodov (Gruber, 2004; Vrhnjak, 2010; MO Slovenj
Gradec, 2013).
Starodavno mesto, ki je uspelo ohraniti srednjeveško obliko vse do danes, je kulturno središče
z bogato vsebino preteklosti poneseno v današnji čas. Zgodovino mesta in okolice so
pretresali številni dogodki, ki so puščali sledi in dajali prostoru pečat. In danes imamo
možnost opazovati, kako si izročilo preteklosti podaja roko s sodobnim življenjem.
Zgodovinska dediščina je vključena v prostor in aktivno življenje mesta in nam posreduje
znanje in izkušnje preteklih obdobij. Predstavlja pomembno vrednost mesta in pomemben
potencial tudi v turističnem smislu. Turisti to zgodovino zelo radi raziskujejo.
Zven preteklosti lahko turist doživi skozi ogled mestnega jedra, muzejev, zbirk, spominskih
sob, arheoloških ostankov itd. Zgodbe iz preteklosti pa oživijo tudi v sedanjosti, kot je primer
srednjeveškega tržnega dne.
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2.4.2 Prebivalstvo

Občina Slovenj Gradec ima po zadnjih podatkih Centralnega registra prebivalstva 16.870
prebivalcev, kar predstavlja 0,82 % celotne populacije prebivalstva v Republiki Sloveniji
(2.058.821). V občini je 8408 moških (49,8 %) in 8462 žensk (50,2 %) (stanje na dan 1. 1.
2013), živečih v 22 naseljih.
Gostota poseljenosti Mestne občine Slovenj Gradec znaša 97 prebivalcev na km2 in je le
nekoliko pod slovenskim povprečjem (100,9 prebivalcev km2).
Ob popisu prebivalstva 2002 je MO Slovenj Gradec štela 5.644 gospodinjstev, s povprečno
velikostjo 3,0 člana na gospodinjstvo (SURS, 2011).
Preglednica 3: Gostota poselitve v občini Slovenj Gradec v letu 2013 v primerjavi s
Slovenijo leta 2013.
PREBIVALCI POVRŠINA
(KM2)
2.058.821
20.273
Slovenija
173,7
Slovenj Gradec 16.870
Vir: SURS – Statistični letopis 2013, 2013.
LETO 2012

GOSTOTA
NASELJENOSTI
100,9
97,0

ŠTEVILO
NASELIJ
6029
22

Preglednica 4: Naravno gibanje prebivalstva v MO Slovenj Gradec (naravni prirast med leti
2000 in 2012)
Naravni prirast
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
33
11
15
0
27
15
20
7
44
76
51
70
57
Vir: SI-STAT podatkovni portal, 2013
Preglednica 5: Naravno gibanje prebivalstva po spolu v občini Slovenj Gradec v letu 2012
Živorojeni
Umrli
Moški
Ženske Skupaj Moški
Ženske
111
90
201
70
74
Vir: SURS – Statistični letopis 2013, 2013

Skupaj
144

Naravni prirastek
Moški
Ženske Skupaj
41
16
57

Naravni prirast v določenem času je razlika med številom živorojenih otrok in številom
umrlih v tem obdobju. Koroška statistična regija med leti 2000 in 2007 beleži negativen
naravni prirast, po letu 2007 pa se stanje nekoliko izboljša. Slovenjegraška občina je ena
izmed redkih v regiji, ki v tem času beleži pozitiven naravni prirast.
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Preglednica 6: Prebivalstvo po starostnih skupinah v občini Slovenj Gradec konec leta 2012
Starostne skupine
MO Slovenj Gradec
2577
0 -14
11.717
15 – 64
2534
64 in več
16.828
Skupaj
Delež mladega prebivalstva 15,31
15,05
Delež starega prebivalstva
Vir: SI-STAT podatkovni portal, 2013

Slovenija
295.533
1.412.049
348.680
2.056.262
14,37
16,95

Povprečna starost prebivalcev v občini se giba okoli 40,5 let, kar je nekoliko pod slovenskim
povprečjem, ki znaša 41,6 let. Podatek je pridobljen za leto 2012.
Iz preglednice je razvidno, da je kljub precejšnjemu deležu starega prebivalstva v občini
(15,05 %) ta še vedno nižji od slovenskega povprečja (16,95 %). Delež mladega prebivalstva
(15,31 %) v občini pa je nekoliko višji od slovenskega povprečja (14,37 %).
Preglednica 7: Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi (Popis 2002, preračun na
občine, veljavne dne 1. 1. 2007)
Občina Slovenj Delež
Gradec
13.893
100
101
0,7

Prebivalstvo nad 15 let
Brez izobrazbe
Nepopolna osnovna
821
izobrazba
3.790
Osnovna izobrazba
7.551
Srednja izobrazba
701
Višja izobrazba
Visoka dodiplomska
826
izobrazba
Visoka podiplomska
103
izobrazba
Vir: SURS, Popis prebivalstva 2002

Slovenija

Delež

1.663.869
11.337

100
0,7

5,9
27,3
54,3
5,0

104.219
433.910
899.341
84.044

6,3
26,1
54,0
5,0

5,9

114.630

6,9

0,7

16.388

1,0

V občini ima 27,3 % prebivalstva starega nad 15 let pridobljeno največ osnovnošolsko
izobrazbo, srednješolsko izobrazbo ima 54,3 % občanov, višjo izobrazbo ima 5 %
prebivalstva, visokošolsko 5,9 %, podiplomsko izobrazbo pa 0,7 %. Izobrazbena struktura
prebivalstva v občini bistveno ne odstopa od slovenskega povprečja.
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Preglednica 8: Aktivno prebivalstvo po zaposlitvenem statusu v občini Slovenj Gradec
(Popis 2002, preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007)
Občina Slovenj Gradec
8.137

Slovenija
949.078

Skupaj
Delovno aktivno
prebivalstvo – skupaj
7.347
6.533
Zaposlene osebe
Samozaposlene osebe –
814
skupaj
Samozaposlene osebe –
samostojni podjetniki;
osebe, ki opravljajo
525
poklicno dejavnost
Samozaposlene osebe –
289
kmetovalci
Brezposelne osebe
790
Vir: SURS, Popis prebivalstva 2002

818.304
738.055
56.111

24.138
80.249
130.774

Po Popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 je bilo v občini Slovenj Gradec
delovno aktivnega prebivalstva 90 % (7347 prebivalcev) od vseh aktivnih prebivalcev, kar je
nekoliko več kot v celotni državi (86 %). Brezposelnih oseb pa je v občini manj (9,7 %) v
primerjavi s celotno državo (13,8 %).
Preglednica 9: Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah dejavnosti in spolu v občini
Slovenj Gradec (Popis 2002, preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007)
Vsi prebivalci
Kmetijske
357
dejavnosti
Nekmetijske
3.614
dejavnosti
Storitvene
3.122
dejavnosti
254
Neznano
Vse skupine
7.347
dejavnosti
Vir: SURS, Popis prebivalstva 2002
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Moški

Ženske

4,9

230

127

49,2

2.220

1.394

42,5
3,4

1.258
172

1.864
82

100

3.880

3467

Iz zgornje tabele je razvidno, da je večina prebivalstva občine zaposlenega v nekmetijskih in
storitvenih dejavnostih, skupaj 91,7 %. Gledano z vidika celotne države je bilo ravno tako
največ prebivalstva zaposlenega v storitvenih (53 %) in nekmetijskih dejavnostih (38 %).
Kmetijske dejavnosti zaposlujejo komaj 4,9 % občanov; več med njimi je moških, medtem ko
je v storitvenih dejavnostih zaposlenih več žensk.
Pomembno se nam zdi še opozoriti na strokovno izobražen kader v turizmu, ki predstavlja
steber, na katerem slonita razvoj in kvalitetna turistična ponudba. Šolski center Slovenj
Gradec sicer izvaja več strokovnih, poklicnih in tehničnih programov s področja turizma in
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gostinstva, ki pa beleži zmanjšan vpis v tovrstne programe. Ni zanemarljiv podatek, da
diplomanti visokih turističnih šol težko najdejo zaposlitev na Koroškem. Zatorej se
izpostavlja potreba po večjem sodelovanju šol in podjetnikov pri izobraževanju kadrov na
podlagi dejanskih potreb okolja.
V Strategiji razvoja turizma mestne občine Slovenj Gradec 2011-2015 (2011, str. 16) še
izražajo dvom o ustreznosti izobrazbe delavcev v gospodarskih družbah iz sektorja gostinstva
in turizma in opozarjajo na pomembnost kompetenc in pomen znanja izobraženih kadrov na
pomembnih delovnih mestih (npr. trženje, razvoj proizvodov, kakovost storitev, promocija,
itd.).

2.4.3 Promet

Urejena prometna infrastruktura in dobra prometna omreženost prostora vpliva na boljšo
povezanost urbanih središč znotraj občine kot tudi regije, prav tako pozitivno vpliva na
lokalno gospodarstvo, skrajšan čas potovanja, ne nazadnje pa se kažejo učinki tudi na razvoj
turizma.
V občini Slovenj Gradec je najbolj razvit cestni promet z razvejanim cestnim omrežjem, ki je
zasnovan zvezdasto s stičiščem v občinskem središču – Slovenj Gradcu.
Cestno omrežje je sicer v občini začelo nastajati že zelo zgodaj; že za časa Rimljanov je
rimska cesta potekala čez območje današnjega Starega trga pri Slovenj Gradcu, takrat
imenovanega Colatio. Hiter razvoj pa je cestni promet doživel po 2. sv. vojni z začetkom
intenzivne gradnje in modernizacije cestnega omrežja in s hitrim razvojem motorizacije
(Geografija Slovenije, 1998).
Preglednica 10: Dolžine cest po kategorijah v občini Slovenj Gradec leta 2010.
Kategorije cest
km
Javne ceste – SKUPAJ
333,6
Državne ceste
51
Avtoceste in hitre ceste
0
Glavne ceste I. reda
13,1
Glavne ceste II. reda
0
Regionalne ceste I. reda
9,1
Regionalne ceste II. reda
0
Regionalne ceste III. reda 15,6
Regionalne turistične ceste 13,3
Občinske ceste
282,5
Lokalne ceste
143,8
Glavne mestne ceste
0
Zbirne mestne ceste
7,2
Mestne (krajevne) ceste
8,5
Javne poti
110,6
Javne poti za kolesarje
12,4
Vir: SI-STAT podatkovni portal, 2013
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Leta 2010 je bilo na območju občine 333,6 km javnih cest, 51 km državnih cest in 282,5 km
občinskih cest. Slovenj Gradec je edino regionalno središče, ki ni priključeno na avtocestno
omrežje. Glavna cesta I. reda v občini (Dravograd-Otiški vrh-Slovenj Gradec-Velenje-Arja
vas) povezuje pomembna središča, ki imajo regionalen pomen. Cesta je namenjena mešanemu
prometu. Regionalna cesta I. reda (Ravne na Koroškem-Kotlje-Slovenj Gradec) je namenjena
povezovanju pomembnejših središč lokalnih skupnosti in hkrati navezovanju prometa na ceste
enake ali višje kategorije. Regionalnih cest II. reda v občini ni. Nadalje regionalne ceste III.
reda povezujejo središča lokalnih skupnosti ter turistična, obmejna območja ter mejne
prehode z državnimi cestami. V občini so to naslednje ceste: cesta Velenje-Škale-Graška
gora-Šmiklavž in Slovenj Gradec-Mislinjska Dobrava ter turistična cesta Slovenj GradecPungart. Sicer pa v občini prevladujejo občinske ceste (82 %), med katerimi je največ
lokalnih cest (51,8 %), javne poti (22,7 %), mestne (krajevne) ceste (3,5 %) ter javne poti za
kolesarje (1 %) (Uredba o merilih za kategorizacijo...,1997; Kovač, 2010).
S cestno prometno infrastrukturo v občini ne moremo biti zadovoljni. Dejstvo je, da so cestne
povezave slabe in je območje premalo notranje kakor tudi medregionalno povezano.
Prometna infrastruktura v občini ne sledi potrebam gospodarskega razvoja. Ne samo, da ceste
v občini ne nudijo želenih in potrebnih potovalnih hitrosti, pod vprašaj se postavlja ob
naraščajoči količini prometa tudi njena kapaciteta. Na cestnem odseku Dravograd-Slovenj
Gradec-Mislinja je v letu 2009 povprečni letni dnevni promet znašal prek 12.000 vozil, kar
kaže na pomembno prometno obremenitev. Zatorej ne čudi dejstvo, da so ceste v izredno
slabem stanju. Vse bolj se izpostavlja poškodovanost ter načetost glavne ceste I. reda
(Dravograd-Slovenj Gradec-Velenje), ki je ena izmed najbolj obremenjenih in nujno potrebna
sanacije, saj poškodbe že zmanjšujejo varnost ljudi na cestišču (Kovač, 2010).
Ceste je zato potrebno redno vzdrževati in obnavljati, tako da je omogočeno varno odvijanje
prometa, hkrati pa je potrebno slediti gospodarskemu razvoju. Ne nazadnje vpliva slaba
prometna povezanost regije navzven, kot tudi slabo vzdrževane lokalne ceste znotraj regije na
zmanjšanje turistične atraktivnosti območja (Regionalni razvojni program Koroške..., 2006).
Občina se sicer zaveda resnosti problematike prometne infrastrukture in v okviru finančnih
možnosti izvaja rekonstrukcije lokalnih cest. Dodatna finančna sredstva uspešno črpajo s
prijavami za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Tako so trenutno aktualni
naslednji projekti delno financirani s strani Evropske unije:
- Rekonstrukcija lokalnih cest po Mislinjski dolini za povezavo s turističnimi
(tematskimi) lokalnimi potmi.
- Kolesarska pot po Mislinjski dolini.
- Severozahodna obvoznica Slovenj Gradec (Mestna občina Slovenj Gradec, 2013).
Avtobusni potniški promet je znotraj občine in koroške regije dobro organiziran; občina
sodeluje s prevoznikom Koratur, slabše pa so povezave z večjimi središči (Ljubljana,
Maribor, Celje).
Pomemben projekt v naslednjih letih predstavlja izgradnja Tretje razvojne osi. Hitra cesta, ki
je načrtovana iz smeri avstrijske Koroške preko Slovenj Gradca, Velenja proti Celju, Novemu
mestu z navezavo naprej proti Zagrebu oz. Karlovcu, bi tako povezala regionalna središča v
Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem, kar je tudi osnovni cilj nove prometne povezave. Z
načrtovano novo prometno povezavo bo zagotovljena tudi:
- prometna povezava v okviru V. in X. koridorja in med koridorji;
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navezava pomembnejših lokalnih središč v obravnavanem območju na ustrezne
razvojne povezave;
razbremenitev obstoječih prometnic, ki ne omogočajo ustreznih pogojev za sodoben
in varen promet;
izboljšanje kakovosti potovanja, skrajšanje potovalnih časov in povečanje prometne
varnosti (Državni prostorski načrt..., 2011).

Glede na to, da je država trenutno v hudi gospodarski krizi, hitra cesta ne bo realizirana prav
kmalu. Zavedati se je potrebno, da sedanja slaba prometna povezanost vendarle ohranja
pristnost narave in vnaša manj škodljivih vplivov v okolje, kot bi jih prinesla nedomišljeno
zasnovana trasa tretje razvojne osi.
Za občino pa je pomembno tudi letališče v Mislinjski Dobravi, ki leži 4,5 km južno od
Slovenj Gradca, na nadmorski višini 500 m. Od leta 1997 ima pridobljena vsa potrebna
dovoljenja za status mednarodnega letališča. Letališče ima dve vzletno-pristajalni stezi, eno
asfaltirano in eno travnato, obe v dolžini 1200 m. Predstavlja pomemben, še premalo
prepoznan potencial v občini.

3 OBČINA SLOVENJ GRADEC IN TURIZEM
3.1 ZGODOVINA RAZVOJA TURIZMA
Vsebina poglavja je večinoma povzeta po viru: Prispevek k razvoju turizma v Slovenj Gradcu
in Mislinjski dolini (2008); kjer je drugače, so viri navedeni v besedilu.
Začetki neorganiziranega turizma v Mislinjski dolini segajo v konec 19. stoletja in v čas po
izgradnji mislinjske železnice, decembra 1899. Različni leksikoni in letopisi za ta čas
navajajo kulturne in zgodovinske znamenitosti, ki naj bi jih tujci tukaj spoznali. Omenja se
mesto Slovenj Gradec, ki ima takrat dva hotela in več gostišč. Poseben dogodek pa v mestu
predstavlja sejem, ki se zvrsti štirikrat v letu.
Kot turistična znamenitost je poznana tudi Uršlja gora s cerkvijo sv. Uršule, ki je bila
posvečena leta 1602. Še danes je to najvišje ležeča cerkev v Sloveniji (1680 m). Planinski
dom na Uršlji gori pa je bil odprt leta 1912 Poznana je bila tudi Huda luknja s kraškimi
jamami, ki je pridobila na veljavi po izgradnji ceste skozi sotesko leta 1829, še bolj pa po
odprtju železniške proge, decembra 1899. Jama je bila osvetljena z acetilenskimi svetilkami, v
njej so prirejali veselice, turistični obisk pa je trajal le nekaj let.
Ponovno je jama pritegnila zanimanje v tridesetih letih 20. stoletja, ko so v jami Špehovki
odkrili ostanke paleolitske kulture. Hudo luknjo so potem ponovno uredili za turistični obisk,
jo električno osvetlili, po nemški okupaciji pa je obisk jame prenehal.
Po 1. svetovni vojni je Slovenj Gradec hitro spreminjal svojo podobo; med drugim so
nemške napise zamenjali slovenski. Ustanovljena so bila številna društva: sokolsko, salonski
orkester, pevske in dramske skupine, planinsko društvo, ki je utiralo pot turističnemu razvoju
v Mislinjski dolini in Slovenj Gradcu, ni pa še bilo društva, ki bi se ukvarjalo izključno s
turistično ponudbo. Mestna občina in olepševalno ter tujskoprometno društvo so si prizadevali
za lepo urejeno okolje in k temu spodbujali tudi meščane.
Mestna občina in resorni tujskoprometni odsek sta se zavzemala za pospešen razvoj turizma
in s tem namenom je izšel leta 1937 vsebinsko bogat prospekt, ki je opisoval lepote
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Mislinjske doline in mesto Slovenj Gradec kot »gorsko letovišče«. Prospekt je izšel v
slovenskem, srbohrvaškem in nemškem jeziku in je vseboval naslednje vsebine:
- kratek opis kraja;
- sprehodi v slovenjgraško okolico;
- potovanja in izleti po železnici;
- Uršlja gora ali Plešivec;
- Pungartovo sedlo;
- Kremžarjev vrh;
- Hotel Schuller;
- Prometne zveze.
Med obema vojnama je bilo zelo aktivno tudi planinsko društvo, ki je oskrbovalo planinski
koči na zahodnem delu Pohorja, Kremžarico in kočo pod Veliko Kopo ter kočo na Uršlji gori.
Planinske postojanke so prav tako s svojimi prospekti promovirale in pospeševale razvoj
turizma. Sicer pa so časopisi in revije v tem obdobju z veliko simpatijo poročali o bogati
kulturni in naravni dediščini Slovenj Gradca in Mislinjske doline.
Da bi poživili turistično ponudbo mesta, je mestni občinski odbor že leta 1933 razpravljal o
gradnji novega kopališča. Za Slovenjgradčane je bilo posebej pomembno leto 1938, ko so 24.
julija svečano proslavili dva dogodka, in sicer otvoritev mostu čez reko Mislinjo pri tovarni
Meril in odprtje modernega mestnega kopališča. Za to leto pa obstaja podatek, da so v Slovenj
Gradcu zabeležili 796 gostov in 4578 nočitev. Gostje so v povprečju ostali 5,8 dni. Slovenj
Gradec je z nekaterimi bližnjimi turistično priznanimi kraji že v obdobju med obema vojnama
tvoril mrežo turističnih krajev, oziroma Koroško turistično regijo.
Mislinjsko dolino je zaznamovala tudi druga svetovna vojna. Del kulturne dediščine, zlasti
knjižnice so utrpele škodo, nekaj planinskih koč pa je bilo požganih. Med leti 1945 in 1955 se
je zvrstilo deset koroških festivalov – kulturne in športne prireditve, ki so izmenično potekale
v Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem. Festivali so bili dobro obiskani in so hkrati
promovirali turistična prizadevanja v koroški pokrajini.
Povojno obdobje, konkretneje leto 1954, pa je obenem oživilo turistično olepševalno društvo,
ki je sicer prenehalo z delovanjem junija 1937. Turistično olepševalno društvo Slovenj Gradec
je v tem času izdalo več razglednic o mestu in njegovi okolici, pa tudi prospekte v slovenskem
in srbohrvaškem jeziku, ki so predstavili kulturne ter naravne znamenitosti Slovenj Gradca in
okolice. Prav tako je Gostinska zbornica leta 1955 izdala Gostinsko – turistični vodnik za
okraj Slovenj Gradec, Mislinjsko – Dravsko in Mežiško dolino v slovenskem in nemškem
jeziku. Turizem kot gospodarska panoga je v povojnem času ponovno pridobil na pomenu
tudi zaradi uspešne propagande Turističnega društva.
V šestdesetih letih doživi turizem nov razvoj. Takrat so izvedli večje investicije v
zimskošportni turizem in smučišče Kope postane eno pomembnejših smučarskih središč
Slovenije. Na pomenu znova pridobi poletni turizem. Na poletne počitnice so prihajali gostje
iz panonskih in obalnih območij tedanje Jugoslavije, Madžarske, Nemčije, Avstrije in
Nizozemske. Ves čas je k turistični ponudbi občine veliko pripomogla njena bogata in v svetu
odmevna kulturna dediščina in umetniška tradicija. Slovenj Gradec je v tistem času imel dva
hotela, nekateri zasebniki so uredili turistične sobe, ugodni krediti pa so omogočili razvoj
turizma tudi na kmetijah.
V začetku sedemdesetih let govorimo tudi o uspešnem delu turističnega društva. Društvo je
pričelo intenzivno pridobivati nove člane in zastavili so si naslednji delovni program:
- skrb za lepo, čisto in urejeno okolje;
- razvijanje turistične zavesti članstva, izobraževanje;
- organizacija raznih prireditev (sejmov);
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organizacija dogodka Odprta vrata Slovenj Gradca (od leta 1987);
organizacija slikarskih kolonij;
sodelovanje s poklicnimi zavodi in drugimi društvi.

Turistično društvo je leta 1972 izdalo še barvni prospekt: Slovenj Gradec in Mislinjska dolina,
ki je promoviral obisk naših krajev domačim in tujim gostom.
Najboljša leta slovenjgraškega turizma so bila 80-ta leta. V začetku 90-tih let je z razpadom
Jugoslavije in krizo na Balkanu zastal tudi razvoj turizma. Slovenj Gradec je izgubil svoja
najpomembnejša tržišča in turisti so k nam prenehali prihajati na počitnice. Ohranil se je le
poslovni turizem in turizem vezan na kulturno dediščino. Pozitiven premik na področju števila
nočitev se je začel po letu 2003. Število nočitev je vztrajno naraščalo in leta 2007 preseglo
številko 20.000 letno. Rahel upad nočitev je bil zabeležen v letih 2008 in 2009, ponoven
porast pa se beleži v letu 2010 (Strategija razvoja turizma …, 2011; Kratek oris …, 2012).
3.2 TURISTIČNO OLEPŠEVALNO DRUŠTVO SLOVENJ GRADEC PO LETU 1990

Po letu 1990 prevzame funkcijo predsednika Turistično olepševalnega društva Slovenj Gradec
Vinko Klančnik. Nadaljuje z aktivnim sodelovanjem pri obnovi cerkve na Uršlji gori in pri
organizaciji prireditve Odprta vrata Slovenj Gradca, ki so društvo močno zaznamovala
posebej v letih 1987 do 1990.
Društvo posveti v letih 1990 do 1995 posebno pozornost hortikulturnemu urejanju mesta in
okoliških krajev. Hortikultura je bila sicer že od nekdaj pomembna postavka v planu dela
društva. Zeleni program, ki ga je Turistično društvo sprejelo, ne bi zaživel brez zavzetosti in
podpore vseh meščanov. Samoiniciativno so pomagali pri sajenju dreves ter grmovnic. V
slabih desetih letih hortikulturne aktivnosti v mestu je bilo posajenih preko 1500 visokih
dreves, največ listavcev, pa tudi nekaj iglavcev ter preko 10.000 različnih grmovnic.
Turistično olepševalno društvo je prav tako v svoj program vneslo tekmovanje z geslom:
Urejajmo naše okolje. V vseh teh letih je bilo podeljenih veliko število priznanj in plaket za
lepo urejeno okolico, zadnja leta pa podeljujejo tudi najvišje priznanje, plaketo venetskega
konja, kot nagrado za dolgoletno skrb pri urejanju prostora, za delo na področju hortikulture
in prispevek k turistični ponudbi (Cesar, 2011; Potočnik, 2008).
Izobraževanje za boljšo hortikulturno osveščenost je društvo večkrat dopolnilo tudi s
predavanji strokovnih delavcev iz najrazličnejših vsebin:
- Urejanje okolja stanovanjskih hiš, vrtov in parkov.
- O varstvu rastlin in trajnic.
- Fotografija v naravi.
- Ohranitev starih vrst starega drevja, obrezovanje, zaščita in vzgoja.
- Vzgoja in vzdrževanje balkonskega cvetja in parkovnih nasadov.
- Varstvo vrtnin pred boleznimi in škodljivci.
- Zeliščni vrt – domača lekarna.
- Ocvetličenje mestnega jedra.
- Kako pridelati zdrave vrtnine?
- Po parkih Evrope; Čudoviti vrtovi Walesa.
- Program hortikulturne ureditve Slovenj Gradca.
- Ekološka pridelava zelenjave in nega okrasnih rastlin itd. (Potočnik, 2008).

20

Društvo se zaveda pomena učenja in njegovega vpliva na turistično zavest, zato so s
strokovnimi sodelavci pripravili številne oblike izobraževanj o zgodovini in kulturni dediščini
v Mislinjski dolini in Slovenj Gradcu. Tudi po osnovnih šolah so učenci imeli možnost
spremljati izsledke o razvoju turizma v Mislinjski dolini (Potočnik, 2008).
Pomembna dejavnost društva je še spodbujanje prebivalstva k aktivnemu preživljanju
prostega časa. Na območju MO Slovenj Gradec so številne pohodniške poti, z različnimi
vsebinami, ciljnimi skupinami in težavnostnimi stopnjami. Turistično društvo samostojno ali
v sodelovanju z različnimi organizacijami aktivno sodeluje pri postavitvi in vzdrževanju teh
poti. Prav tako zanje pripravljajo promocijske zloženke.
Čeprav Turistično društvo obratuje že vrsto let, pa se je Sekcija mladih razvila šele v začetku
leta 2011. Namen je, da se tudi mladi aktivno vključijo v dogajanje mesta, da tudi oni
doprinesejo k izboljšanju kvalitete življenja ter da izrazijo svoje želje in potrebe v domačem
kraju. Trudijo se, da bi pripomogli k razvoju zelenega turizma, vendar bolj z vidika mladih
ljudi. Sprejemajo in upoštevajo trende najstnikov, dijakov in študentov, iz katerih črpajo ideje
za nadaljnji razvoj (Cesar, 2011).

3.3 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA TURIZMA V OBČINI SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec ima primerno organizirano lokalno gospodarsko, politično in
družbeno dejavnost. Gospodarsko dejavnost najučinkoviteje usmerja močna proizvodno
usmerjena dejavnost, ki pa v zadnjih letih glede na obseg upada. Turizem spada med
razvijajoče se gospodarske dejavnosti, ki lahko pomembno zapolni izpade na drugih
gospodarskih področjih.
Glavni organ na področju turizma je Javni zavod za turizem in šport SPOTUR Slovenj
Gradec, ki je bil ustanovljen leta 2009. Namen je profesionalizirati vodenje turizma in športa
v občini, vsa področja njunega delovanja voditi in usklajevati iz enega centra, pripraviti in
realizirati kvalitetne ter pestrejše programe po posameznih področjih. Poleg tega želijo vsa
področja medsebojno bolje povezati v skupno ponudbo občine, ki bo namenjena tako
domačinom kot kupcem od drugod. Pred tem je s pristojnostmi promocijskega, razvojnega in
koordinacijskega področja upravljala občina sama skozi Turistični informacijski center.
Nekatere aktivnosti (predvsem finančne) so tudi po ustanovitvi JZ SPOTUR ostale v
pristojnosti Uprave MO Slovenj Gradec (npr. sofinanciranje turističnih društev, pobiranje
turistične takse, itd.).
Turistično informacijska dejavnost je od ustanovitve dalje znotraj Javnega zavoda SPOTUR,
ki je za področje turizma oblikoval dve delovni mesti. Zavod deluje na razvoju turizma na
občinski ravni, pri čemer so razvojne aktivnosti usmerjene predvsem v povezovanje
ponudnikov, informativno dejavnost, promocijsko dejavnost, organizacijo prireditev javnega
značaja ter koordinacijo mednarodnega sodelovanja.
Vizija Javnega zavoda SPOTUR je postati vodilno organizacijsko – koordinacijsko telo na
območju občine Slovenj Gradec za področje turizma.
Njihove aktivnosti so vezane na:
- promocijo svojih dejavnosti med ostalimi deležniki turističnega gospodarstva;
- strateški razvoj turizma na širšem območju mestne občine Slovenj Gradec;
- razvoj in promocija integralnih turističnih proizvodov;
- povezovanja deležnikov turističnega območja (SPOTUR, 2013).
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Med načrtovanimi cilji si je SPOTUR zadal naslednje naloge:
- doseči organiziran, stalen in profesionalen pristop k razvoju novih prodajnih
turističnih programov (izleti, vikend programi, počitnice) – agencijska dejavnost;
- povezati vse turistične ponudnike v občini v skupno ponudbo za trg;
- promocija in trženje skupne turistične ponudbe na domačih in tujih trgih;
- ustvarjanje prihodka iz naslova trženja turistične ponudbe;
- zagotavljanje strateškega razvoja turizma in povezovanje javnih in podjetniških
interesov ter storitev;
- spodbujati razvoj novih turističnih produktov;
- spodbujati razvoj in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju občine.
SPOTUR si je zastavil cilje tudi na področju športa:
- profesionalna organizacija, vodenje, koordinacija in trženje športne dejavnosti v
občini;
- vzdrževanje in trženje športnih objektov (SPOTUR, 2013).
Sicer pa je športna ponudba (s primernimi vsebinami) vključena tudi v prodajno turistično
ponudbo občine. Vloga občine na področju turizma je, da skrbi za urejeno komunalno in
osnovno turistično infrastrukturo (poti, označbe ...), za prostorsko urejenost, za privabljanje
kapitala, sodelovanje pri investicijskih projektih razvojnega značaja, za turistično promocijo
in prepoznavnost občine v širšem prostoru.
Društvena dejavnost na področju turizma je v občini podobna kot v drugih slovenskih krajih;
trenutno so aktivna štiri turistična društva (TD Slovenj Gradec, TD MURN Sele, TD Šmartno,
TD Legen). Njihova vloga se kaže pri razvoju turistične kulture, sooblikovanju turistične
ponudbe, spodbujanje lokalnega prebivalstva in mladih pri sodelovanju v turističnih
aktivnostih itd.
Poleg omenjenih se v javnem sektorju pojavljajo še Kulturni dom Slovenj Gradec, lokalna
enota Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS, Koroška galerija likovnih umetnosti, Koroški
pokrajinski muzej in drugi, ki sooblikujejo ponudbo kulturnega turizma.
Zasebni sektor predstavlja približno 30 gospodarskih subjektov, ki so nosilci turistične
dejavnosti in oblikujejo osrednjo turistično ponudbo in njen razvoj na območju občine.
Pretežno se ukvarjajo z gostinstvom in prenočitvami.
Za razvoj turizma sta pomembni tudi razvojna agencija RRA Koroška, ki so jo ustanovile
občine Koroške regije ter Lokalna akcijska skupina Mislinjske in Dravske doline (Strategija
razvoja turizma …, 2011; SPOTUR, 2013).
Ugotavlja se, da je organizacijska struktura turističnega okolja podobna strukturi v ostalih
turističnih območjih v državi. Javni zavod SPOTUR uspešno postavlja pogoje za opravljanje
funkcij destinacijskega menedžmenta na širšem destinacijskem območju. Za nadaljnji razvoj
turizma bo potrebno sodelovanje in povezovanje z gospodarskimi družbami v občini in širši
okolici, ki bi se odločale za nove investicije v turistično dejavnost. Brez novih investicij s
strani gospodarskih družb tudi ne bo želenega razvoja turizma (Lah, Žagar, 2005; Strategija
razvoja turizma …, 2011).
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4 TURISTIČNA PONUDBA OBČINE SLOVENJ GRADEC
4.1 NARAVNE ZNAMENITOSTI
Naravna dediščina predstavlja elemente žive in nežive narave. Človek ni imel vpliva na njen
nastanek, pomembno pa danes vpliva na njeno ohranjanje, varovanje, prav tako pa s svojim
pogosto nepremišljenim ravnanjem le-tej najbolj škoduje. Pomembno je zavedanje, da
odgovorno in skrbno ravnamo z dano dediščino, ki jo puščamo tudi zanamcem.
Naravna dediščina v občini je raznolika in predstavlja dobre pogoje za razvoj turistične
ponudbe, ki temelji na avtentičnih elementih narave. Številne naravne danosti (kot so
visokogorska barja, Pohorske planje …) in redkejše rastlinske ter živalske vrste ponujajo
možnosti za razvoj podeželskega in naravi prijaznega turizma. Prav tako je v občini kar nekaj
potencialov, ki še niso dovolj dobro prepoznani in bi jih lahko v prihodnje vključili v
turistično ponudbo.

Zahodno Pohorje
Gre za obsežno in masivno hribovje, ki je del Centralnih Alp. Vrhovi so kopasti in najvišji v
pogorju: Črni vrh - 1543 m, Velika Kopa - 1542 m in Mala Kopa - 1526 m. Pohorje sestavlja
silikatna geološka podlaga iz magmatskih in metamorfnih kamnin, ki ustvarjajo značilne
pohorske ekosisteme. Poseben pečat Pohorju dajejo temni smrekovi gozdovi. Za Pohorje so
poleg gozdov značilne še planje – travišča, ki se razprostirajo po planotah. To so ostanki
pašnikov in travnikov nastalih zaradi izsekavanja gozda, ki pa se zaradi opuščene rabe danes
ponovno zaraščajo (Koroška, 2013).
Posebnost Pohorja je tudi bogato vodno omrežje, številna močvirja in barja. Izviri se v
potokih, slapovih strmo spuščajo v dolino. Zaradi vodnatosti so ustvarili samotne strme
globače. Posebna zanimivost Pohorja so tudi jezera. Nastala so zaradi neprepustnih tal v
skledastih šotnih kotanjah, iz katerih voda ne more odteči. Polni jih le deževnica. Dobro
poznano je Ribniško jezero, pa tudi Lovrenška jezera. Obe barji sta vključeni v kompleks
gozdnih rezervatov Ribniško – Lovrenška jezera, ki so ju uredili gozdarji in predstavljata
gozdarsko, botanično in krajinsko zanimivost in edinstven ekološki ekosistem (Berzelak, Zajc
Berzelak, 2005).
Slika 3: Pohorske planje in Ribniško jezero

Vir: Ribniško jezero z okolico, 2012
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Gozdovi Pohorja in Mislinjske doline
Gozdovi Pohorja in Mislinjske doline so najopaznejša naravna posebnost. Koroška tudi sicer
velja za eno od bolj gozdnatih pokrajin Slovenije s prevlado iglastih gozdov. Posebnost teh
gozdov je značilna veduta temno zelenih smrekovih gozdov, ki jih v višinah razredči
macesen. Ponekod pokrivajo več kot 70 % površine. Vegetacija Pohorja je bila v preteklosti
močno spremenjena zaradi izkoriščanja gozda. Naravno so tukaj rasli bukovi in mešani
gozdovi, kasneje pa so bile umetno zasajene smrekove monokulture. Naravne vegetacije je
ostalo zelo malo, nekaj na težje dostopnih predelih, barjih in na zamočvirjenih območjih
(Koroška, 2013).
Poleg gozdov so za Pohorje značilne planje – travišča, ki se razprostirajo na planotah. Za
planje, kisla pohorska travišča, je značilna trava volk, uspevajo pa tudi zdravilna arnika in
orhideje. Pohorski gozdovi, travniki in barja so obenem bivališče divjadi, številnih ptic
(gozdne kure, sove, ujede, žolne), metuljev, hroščev, dvoživk in drugih živalskih vrst
(Berzelak, Zajc Berzelak, 2005).

Slika 4: Gozdovi Pohorja in Mislinjske doline

Avtorica: Petra Šertel, 2012

4.2 KULTURNO-ZGODOVINSKE ZNAMENITOSTI

Zgodovinska podoba Slovenj Gradca in njegove okolice izkazuje pestro ter zanimivo
zgodovinsko dogajanje, ki se na različne načine odraža tudi v današnjem času.
Prazgodovinska najdišča, ostanki rimske ceste, sledovi srednjeveške zgodovine itd. govorijo o
burnih stoletjih, ki jih je mesto doživljalo in ta zgodovina marsikaterega obiskovalca pritegne
k raziskovanju.
Slovenj Gradec pa je tudi mesto, iz katerega so izhajali ali v njem delovali mnogi priznani
umetniki; Matevž Cerdonis – eden zadnjih evropskih tiskarjev inkunabul, baročna slikarja
Straussa, skladatelj Hugo Wolf, pesnik Ernest Goll, kipar Franc Berneker, pisatelja Fran
Ksaver Meško in dr. Ljuba Prenner, slikar Jože Tisnikar in drugi, ki so vsak po svoje pustili
sled, ki bogati in plemeniti mesto še danes. Izpostavljamo pa tudi tiste, ki nadaljujejo
umetniško tradicijo in danes aktivno soustvarjajo družbeno in kulturno življenje; Karel Pečko,
Bogdan Borčič, Andrej Makuc, Luka Popič, Peter Hergold, Sašo Vrabič, Naca Rojnik …
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Ohranjena kulturna dediščina (arheološka, sakralna, srednjeveška, ljudsko izročilo ...) je
bogata in raznolika in zato tudi turistično zelo zanimiva (Slovenj Gradec, 2011).

Mestno jedro Slovenj Gradca
Staro mestno jedro, ki je ohranilo vse do danes značilno srednjeveško zasnovo, predstavlja
pomemben urbanistični spomenik. Mesto je bilo v srednjem veku obdano z obzidjem, ki ga
lahko še danes vidimo za Meškovo, Cankarjevo in Ozko ulico. Sicer pa so stavbe ohranile
podobo iz 19. stoletja. V mestnem jedru se nahajajo najpomembnejše kulturne institucije:
Koroška galerija likovnih umetnosti, Koroški pokrajinski muzej, Sokličev muzej, cerkvi sv.
Elizabeta in sv. Duha, rojstna hiša Huga Wolfa ter graščina Rotenturn, najdemo pa tudi
številne kulturne spomenike in umetniške skulpture: Vodnjake življenja, kip Venetskega
konja … V starem delu so tudi številne trgovine, tržnica, lokali, hotela, lekarna, banka … Ta
del mesta predstavlja središče kulturnega in družabnega življenja. (Slovenj Gradec, 2011).
Slika 5: Obnovljeni del temeljev mestnega srednjeveškega obzidja

Avtorica: Petra Šertel, 2012

Dvorec Rotenturn
Graščina Rotenturn stoji na robu mestnega jedra Slovenj Gradca. Dvorec z arkadnimi hodniki
in baročnim portalom se je z vrsto prezidav skozi čas razrasel iz prvotnega obrambnega
stolpa, prvič omenjenega v 15. stoletju. V jedru so še vedno zidovi prvotnega srednjeveškega
stolpa, po katerem je dobil ime. Dvorec ima lepo fontano, obnovljeno poslopje in urejeno
dvorišče. Tukaj je danes sedež uprave mestne občine Slovenj Gradec in županstva. Atrij
dvorca pa je v zadnjih letih postal osrednji slovenjgraški prireditveni prostor (Dvorec
Rotenturn, 2012).
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Slika 6: Graščina Rotenturn z arkadnimi hodniki

Avtorica: Petra Šertel, 2012
Koroška galerija likovnih umetnosti
Koroška galerija likovnih umetnosti je osrednja muzejsko-galerijska ustanova na Koroškem.
Izvaja javno službo varovanja premične kulturne dediščine na območju dvanajstih občin
Koroške regije, in se tudi s posebnimi programi povezuje s Slovenci v zamejstvu in sorodnimi
institucijami na avstrijskem Koroškem. Prvo sodobno likovno razstavo v Slovenj Gradcu so
odprli leta 1954. Poslanstvo Koroške galerije likovnih umetnosti je zbiranje, shranjevanje,
razstavljanje in predstavljanje najboljših del sodobne in moderne likovne umetnosti.
Galerija razvija koncept žive razstavne dejavnosti s poudarkom na angažiranih likovno
vizualnih praksah, zaradi katerih je prepoznavna doma in v tujini. Posebna pozornost je
namenjena spodbujanju sodobnih vizualnih umetniških praks in intermedijske umetnosti
(Slovenj Gradec, 2011; Koroška galerija …, 2012).

Slika 7: Koroška galerija likovnih umetnosti

Avtorica: Petra Šertel, 2012
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Koroški pokrajinski muzej
Koroški pokrajinski muzej predstavlja osrednjo muzejsko ustanovo na Koroškem. Danes
muzej pokriva arheološko, etnološko in zgodovinsko področje ter pedagoško in restavratorsko
dejavnost. Raziskujejo preteklost in način življenja na Koroškem, dognanja pa objavljajo tudi
v samostojnih publikacijah. Imajo bogat arhiv s fototeko, strokovno knjižnico, restavratorske
delavnice za les, kovino in keramiko ter sodobne depoje. Gradivo pridobijo z odkupi, darili in
arheološkimi izkopavanji. Posedujejo pa tudi kar nekaj bogatih zaključenih zbirk. Pripravljajo
lastne občasne razstave, gostujejo pa tudi razstave drugih ustanov (Koroški pokrajinski muzej,
2012).

Slika 8: Koroški pokrajinski muzej

Avtorica: Petra Šertel, 2012
Sokličev muzej
Nastanek Sokličevega muzeja sega v leto 1933, v čas prihoda Jakoba Sokliča (1893-1972) v
Slovenj Gradec. Bil je dolgoletni slovenjgraški župnik in obenem zagnan preučevalec
umetnostne zgodovine teh krajev. O svojih odkritjih je poročal v strokovnih časopisih.
Ljubiteljska in zbirateljska žilica pa ga je gnala tudi na teren, kjer je v svoji zbirki pred
propadom rešil številne kulturno-zgodovinske, arheološke in etnografske najdbe. Za javnost je
Soklič zbirko odprl leta 1937. Zbirka zajema skoraj 1600 različnih muzealij. Med
pomembnejšimi eksponati izstopajo najstarejši predmeti iz arheološke kolekcije ter številna
kiparska in slikarska dela. Sokličev muzej hrani številna dela iz kulturne zgodovine kraja. Tu
so: pohorsko steklo, pasarski izdelki, kotiček o Hugu Wolfu, numizmatična zbirka, arheološki
predmeti, stilno pohištvo ... Z originalno postavitvijo zbirka tudi danes ohranja zbirateljev
osebni nagovor in duh časa nastanka muzeja. Samostojno zaokrožen del muzeja pa predstavlja
še spominska soba Frana Ksaverja Meška (1874-1964) v pritličju župnišča (Sokličev muzej,
2012). Sokličeva zbirka se je septembra 2013 preselila v prostore Koroškega pokrajinskega
muzeja.
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Slika 9: Umetnine Sokličeve zbirke

Vir: Slovenj Gradec z okolico, 2012

Muzej Huga Wolfa in mednarodni informacijsko dokumentacijski center Huga Wolfa
Skladatelj Hugo Wolf se je rodil leta 1860. Njegovi predniki po materini in očetovi strani so
bili slovenskega rodu. Že v predšolskem obdobju je igral klavir in violino in veljal za izredno
nadarjenega glasbenega otroka z absolutnim posluhom. Večino svojega sicer kratkega
življenja je skladatelj preživel v Avstriji, kjer je kratek čas študiral na dunajskem
konservatoriju, s pomočjo učiteljev pa se je zelo zgodaj posvetil skladanju. Poznan je kot eden
največjih skladateljev in mojstrov samospeva. Bolezen (sifilis) je prekinila njegovo izjemno
ustvarjalnost. Umrl je leta 1903 na Dunaju.
Slika 10: Hugo Wolf in njegova rojstna hiša

Vir: Slovenj Gradec z okolico, 2012

Avtorica: Petra Šertel, 2012
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V njegovi rojstni hiši v Slovenj Gradcu je do obnove stavbe v letu 2010/11 delovala Glasbena
šola Slovenj Gradec. Danes je stavba spremenjena v spominski muzej, v okviru katerega
deluje Mednarodni informacijski center Hugo Wolf. Spominska razstava predstavlja Wolfovo
življenje in delo. Dokumentacijski center Hugo Wolf v pritličju, s centralnim arhivom o
Wolfu, deluje kot mednarodno vozlišče in stična točka za številna društva in preučevalce
Huga Wolfa po svetu. V stavbi so še čitalnica in knjižnica s posebnim oddelkom literature o
Hugu Wolfu in zvočnimi zapisi njegovih skladb ter manjša avdio-video dvorana in koncertna
dvorana (Muzej Huga Wolfa, 2012).

Cerkev sv. Elizabete
Cerkev sv. Elizabete je najstarejša stavba v mestu. V njej je bogata in dobro vzdrževana
baročna oprema. Od prvotne stavbe so se ohranile romanska ladja in dve romanski okni
(Cerkev sv. Elizabete, 2012).

Slika 11: Cerkev sv. Duha in sv. Elizabete

Avtorica: Petra Šertel, 2012

Cerkev sv. Duha
Špitalska cerkev sv. Duha stoji tik ob župnijski cerkvi sv. Elizabete. Leta 1417 je premožni
priseljenec Janez iz Loke v mestu zgradil špital, ki je skrbel za stare, onemogle in bolehne
meščane. Za potrebe te ustanove je bila zgrajena cerkev sv. Duha. Stavba je enoladijska,
pokrita s skrilno dvokapno streho in z vitkim strešnim stolpičem. Špitalska cerkev (prvič
omenjena leta 1428) je primer ohranjene gotske arhitekture z vso originalno opremo. Največjo
pozornost pa vzbujajo freske Andreja iz Ottinga, nastale po letu 1450, ki prikazujejo 27
prizorov iz Kristusovega Pasijona (Slovenj Gradec, 2011).
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Cerkev sv. Jurija
Največja znamenitost Legna je cerkev sv. Jurija, ki leži na robu legenske terase nad Šmartnim
pri Slovenj Gradcu. Je značilna predstavnica romanskih cerkva, ki je ohranila več stavbnih
gradbenih faz, prezidav in obnov. Njeni začetki so že predromanski, toda ker se je v 17.
stoletju deloma porušila, danes ne kaže svoje prave starosti. Leta 1993 so domačini pri obnovi
dotrajanega cerkvenega tlaka naleteli na pomembne arheološke najdbe. Ti so ekipi Zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine in arheologinji Miri Strmčnik Gulič razkrili ostanke
predromanske zgodnjesrednjeveške cerkvice iz druge polovice 9. stoletja s sočasnimi
staroslovanskim grobovi, ki spadajo v mlajšo kulturo alpskih Slovanov. Leta 1994 je arhitekt
Milan Kovač izvedel vrhunsko predstavitev odkritih arheoloških ostankov ob pomoči
zastekljenih in ogrevanih hodnih površin ter urejene klimatizacije spodnjega prostora.
Steklena tla omogočajo vpogled v nekdanjo notranjost cerkve in grobov okoli nje. Cerkev je
razglašena za kulturni spomenik najvišje vrednostne stopnje (Berzelak, Zajc Berzelak, 2005).

Slika 12: Cerkev sv. Jurija

Avtorica: Petra Šertel, 2012

Slika 13: Notranjost cerkve sv. Jurija

Vir: Cerkev sv. Jurija, 2012
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Cerkev sv. Pankracija
Cerkev sv. Pankracija je iz srede 13. stoletja in je po svoji arhitekturi in nastanku enkratna v
širšem evropskem prostoru in se kot taka uvršča med najpomembnejše spomenike na
Slovenskem. Zvonik je ločen od cerkve in je edini ostanek nekdanjega gradu na tem mestu.
Zidovi so v pritličju debeli kar tri metre. Prvotna zasnova cerkve sv. Pankracija razkriva
dvoranski tip cerkve s kvadratnim tlorisom. Sredi prostora stoji rimski marmorni steber,
izklesan iz enega kosa. Nanj se opirajo križni rebrasti boki. V 18. stoletju so prizidali
prezbiterij, vgradili kor in na zunanji južni strani postavili stopnice. Tudi oprema cerkve je
izredno dragocena. Najnovejše obnavljanje je odkrilo prikrite freske (Slovenj Gradec, 2011).

Slika 14: Cerkev sv. Pankracija

Avtorica: Petra Šertel, 2012
Cerkev sv. Uršule na Uršlji gori
S 1699 metri nadmorske višine sodi Uršlja gora med lažje dostopne planinske cilje. Uršlja
gora, imenovana tudi Plešivec, ponuja lep razgled na Mežiško, Mislinjsko, Šaleško in
Dravsko dolino. Na vrhu stoji cerkev sv. Uršule, ki je najvišje stoječa cerkev v Sloveniji.
Začetki njene gradnje segajo v leto 1570 na pobudo domačinov. Sezidana je bila v znamenje
zvestobe kmečkega prebivalstva katoliški veri. Ob zaključku gradnje leta 1602 jo je posvetil
tedanji ljubljanski škof Tomaž Hren. Cerkev in oltarji kažejo slogovni razpon med gotiko,
renesanso in barokom. Med znamenitosti cerkve štejemo zvon iz leta 1584, odprto leseno
ostrešje v ladji, gotski kamniti Marijin stranski oltar in praznično lice oltarja sv. Uršule, delo
slovenjgraškega slikarja Janeza Andreja Straussa. Poleg cerkve je planinski dom in v sklopu
njegove dejavnosti planinci pogosto organizirajo kulturna srečanja, dobro obiskana pa so tudi
romanja na goro. Najlažja planinska pot vodi po severni strani gore od Naravskih ledin, od
koder je do vrha okoli dve uri hoje in 620 višinskih metrov zmernega vzpenjanja. Uršlja gora
pa je priljubljena izletniška točka tudi med kolesarji, saj na vrh pripelje za avtomobilski
promet zaprta gozdna cesta (Berzelak, Zajc Berzelak, 2005; Cerkev sv. Uršule, 2012).
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Slika 15: Planinski dom in cerkev sv. Uršule

Vir: Feist, 2012
Paučkove partizanske bolnišnice
Paučkove partizanske bolnišnice so skupno ime za šest preprostih, skrivnih partizanskih
bolnišničnih kompleksov, ki jih je na zahodnem Pohorju zgradil partizanski zdravnik dr. Ivan
Krpač – Pauček (1916-1988) s pomočjo domačih aktivistov in sodelavcev OF ter partizanov
iz enot, ki so bili dodeljeni partizanski saniteti, v času od aprila 1944 do konca vojne.
V teh bolnišnicah se je zdravilo preko 300 ranjenih partizanov, skupaj s številnimi
zavezniškimi vojaki. Zanje je skrbelo v času največjega obsega okoli sto pripadnikov osebja,
ki je bilo sicer dobro oboroženo, vendar je večjo skrb posvečalo maskiranju bolnišnic in
prikrivanju vsakršnih sledov. Tudi bolnišnice same so poimenovali s skrivnimi imeni z
namenom, da zavedejo okupatorja: Kozjak, Krn, Št. Primož, Trška gora, Dovže in Svoboda.
Prebivalstvo je bolnišnice izdatno oskrbovalo s hrano in drugimi potrebščinami ter jih
obveščalo o nevarnostih. Kljub močnim postojankam v dolini in navkljub številnim
preiskavam terena, okupacijskim silam bolnišnic nikoli ni uspelo odkriti (Paučkove
partizanske bolnišnice, 2012).
Slika 16: Notranjost bolnišnice

Vir: Paučkove partizanske … 2012
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Slika 17: Bolnišnica Trška gora

Avtorica: Petra Šertel, 2012
Ohranjena je bolnišnica z imenom Trška gora na Legnu, oddaljena deset kilometrov od
Slovenj Gradca, ki je kulturni spomenik državnega pomena. Koroški pokrajinski muzej je ob
podpori ministrstva za kulturo in pod vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor
obnovil bolnišnico v času med oktobrom 2009 in majem 2010. Bolnišnico sestavljajo trije
leseni objekti in stranišče v strmi, osojni grapi na nadmorski višini 951 metrov. Mimo
bolnišnice danes vodi evropska pešpot E6 (Paučkove partizanske bolnišnice, 2012; Linasi,
2009).
Slika 18: Eden izmed treh objektov bolnišnice Trška gora

Avtorica: Petra Šertel, 2012
Grad Vodriž
Grad Vodriž so postavili oglejski fevdniki, vitezi Hebenstreiti okoli leta 1300 v gotskem stilu.
Leži na slemenu - Fidejev vrh (745 m) in ravno zaradi težje dostopne lege se je razvalina
ohranila do danes. Razmeroma dobro so ohranjeni zidovi dveh grajskih stavb in obzidja med
njima, ostali deli gradu pa so razrušeni in razvidni povečini le še tlorisno. Posamezni detajli so
ohranjeni v prvotni obliki, saj je grad pogorel in bil v 17. stoletju opuščen. Tudi potem, ko je
bil grad opuščen, ga ni nihče razdiral, nihče z njega kradel kamnitih kosov za gradbeni
material, ravno zaradi preveč strmega in odročnega terena. Tako lahko danes opazujemo le to,
kar je ostalo pretrdega za zob časa (Berzelak, Zajc Berzelak, 2005).
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Slika 19: Ostanki gradu Vodriž

Avtorica: Petra Šertel, 2012
4.2.1 Etnološke znamenitosti

Ljudska kultura in način življenja ljudi značilna za Mislinjsko dolino odražata etnološke
posebnosti tega območja. Življenje tukaj sta v preteklosti določala kmetijstvo in razvoj
industrije. Pod njunim vplivom so se izoblikovale posebnosti življenja na podeželju in v
mestu, ki so danes predstavljene v nekaterih zbirkah etnološke dediščine.
Plešivški mlin
Plešivški mlin se nahaja na začetku manjše doline nad sotesko Kaštel. Prvi lastnik mlina je bil
pred približno 500 leti grof Plešivčnik. V njem so svoja žita mleli grof in bližnji kmetje. Mlin
je bil v uporabi vse do leta 1958, ko ga zaradi dotrajanosti ni bilo več mogoče uporabljati.
Leta 2005 so gozdarji najprej obnovili akumulacijsko jezero, ki je rezervoar vode ob suši,
nadaljevali pa so z obnovo zidov, ki so bili že skoraj porušeni. Po petdesetih letih 30. avgusta
2008 mlin ponovno požene voda. Povirje pri Plešivškem mlinu velja za veliko naravno danost
in je del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. Tu na zelo mokrih tleh, z malo hranili,
uspevajo ogrožene rastline, pisana preslica, malocvetna sita, močvirska triroglja in več vrst
orhidej. Pred nekaj leti so pri mlinu zasadili tudi drevored divjega kostanja, in to na višini 860
metrov, kar je posebnost v Sloveniji. Mimo mlina vodi pot do Plešivškega dvora, kjer lahko
vidimo ostanke temeljev nekdaj največje in najlepše kmečke domačije svobodnjakov na
pobočjih Uršlje gore. Nadaljevanje poti pa vodi skozi rastišče smrekovega gozda do najvišje
točke kmetije Verneršek pod Plešivško kopo (1421 m), ki nam ponuja pogled na Uršljo goro,
proti Šoštanju in Savinjskim Alpam (Plešivški mlin, 2012; Potočnik, Berložnik, 2010).
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Slika 20: Plešivški mlin in obnovljena notranjost mlina

Avtorica: Petra Šertel, 2012
Herčeva žaga in mlin
Herčeva žaga in mlin se nahaja v Tomaški vasi pri Slovenj Gradcu ob reki Mislinji.
Spomeniško varstveni kompleks sestavljata stavbi mlina in žage z »račami« in jezom.
Postavila sta ga gospodarja Herčeve domačije Valentin in Terezija Lavre okoli leta 1914.
Delo v mlinu, predvsem pa na žagi je pomenilo pomembno dopolnilno dejavnost na kmetiji.
Lastniki so mletje žita in koruze v mlinu opustili leta 1983. Po letu 1991 so opustili še
žagarsko dejavnost in samo vzdrževanje objekta, ki je začel postopoma propadati.
Propadajoča žaga in mlin sta po tem obdobju doživela dve temeljiti prenovi v letu 1999-2000
in leta 2009. V »žagni« uti je za potrebe muzejske predstavitve predstavljeno bivalno okolje
družine žagarskega delavca iz obdobja med drugo svetovno vojno. V Mislinjski dolini je
mlinarstvo doživelo zadnji večji vzpon ravno v obdobju pred drugo svetovno vojno, saj je
samo na razdalji nekaj kilometrov med Turiško vasjo in Šmartnim v prvi polovici 20. stol.
delovalo osem žag in sedem mlinov. V načrtovanje turistične aktivnosti se s Pokrajinskim
muzejem vključujeta še Turistično olepševalno društvo Šmartno in turistično športno društvo
Vedrin. Dobro obiskan je dogodek, ko se vsako jesen zberejo domačini in prikažejo staro
kmečko opravilo ličkanja koruze, ki je postalo že kar tradicionalno (Herčeva žaga in mlin,
2012).
Slika 21: Herčeva žaga in mlin

Avtorica: Petra Šertel, 2012
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Marovškov kozolec
Značilni za koroško podeželje so tudi kozolci. Marovškov kozolec je del domačije Marovšek
v Mislinjski dolini v Turiški vasi. Čas njegovega nastanka ni natančno opredeljen, ljudsko
izročilo pa ga postavlja v prvo polovico 19. stoletja. Dobro vzdrževan kozolec je arhitekturni
in etnološki spomenik ter edinstven primer v slovenskem in tudi širšem evropskem prostoru.
Gre za dvojni vezani kozolec oziroma topler, zasnovan v obliki grškega križa. Pod pravim
kotom se prepletata dva velika toplarja, zatorej ima kozolec štiri enake krake. Streha je
dvokapna, krita s skodlami. Slemena so usmerjena v smereh severozahod-jugovzhod in
severovzhod-jugozahod, ostrešje pa ima konstrukcijo trapezastega povezja. Kozolec je tudi
sicer dekorativno bogat in ima številne oblikovne detajle. Ta kozolec je enkraten primer in je
posebnež med ostalimi, saj je eden redkih ohranjenih na svetu s tlorisom v obliki
enakokrakega križa. Po nekaterih predvidevanjih naj bi na svetu obstajali samo trije takšni
kozolci, ta pa je celo konstrukcijsko in oblikovno najbolj razvit primerek. Sodi med izvirne
etnološke spomenike, saj je ohranil svojo osnovno funkcijo sušenja in shranjevanja poljščin še
danes. Predstavlja del uspešnega kmečkega gospodarstva, ki se ukvarja s hmeljarstvom in je
izreden primer pričevanja o človeški ustvarjalnosti na tem območju. Na spomeniku so bila
opravljena določena popravila, kot je bila zamenjava strešne kritine, česar se je lastnik Jože
Čas lotil po konservatorsko-varstvenih načelih (Škodnik, Škodnik, 2006; Marovškov kozolec,
2012).
Slika 22: Marovškov kozolec

Avtorica: Petra Šertel, 2012
4.3 MOŽNOSTI ZA ŠPORT IN REKREACIJO
4.3.1 Pohodništvo

Mislinjska dolina s svojo razgibano naravo nudi obilo možnosti za športne aktivnosti.
Pohodništvo velja za eno od najbolj priljubljenih oblik rekreacije ter aktivnega preživljanja
prostega časa v naravi. Izbira poti pa je v občini velika. Velika večina poti je speljanih skozi
gozdove, med travniki in njivami, kjer je naravo mogoče občutiti ter doživeti v miru in si
obenem oddahniti od vsakodnevnih obveznosti.
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V zadnjih desetih letih se je v okolici Slovenj Gradca razvila pestra ponudba tematskih poti.
Tematske poti predstavljajo dodatno turistično ponudbo in njihova vloga je predvsem
rekreacijska, ki jo dopolnjuje spoznavanje naravne in kulturno-zgodovinske dediščine ob njej.
Poti so priljubljene pri domačih obiskovalcih, ki jih obiščejo v prostem času in izkoristijo
možnosti krajših sprehodov, zahtevnejših pohodniških tur, primerne so tudi za kolesarjenje,
jahanje … Z naraščanjem obiska turistov v občini, pa pridobiva na pomenu tudi turistična
vloga poti.

TEMATSKE POTI
Opis tematskih poti je povzet po brošuri Podjetniškega centra Slovenj Gradec: Turistični
produkt – Tematske poti. (2006).
Po poti domačih obrti je kulturno etnološka pot, ki poteka skozi naselja Šmartno pri
Slovenj Gradcu, Golavabuka in Legen. Osnovni namen poti je spoznavanje tradicionalnih
obrti, značilnih za podeželje. Tako lahko pohodnik na poti spoznava mlinarstvo, žagarstvo,
kovaštvo, furmanstvo … Znamenitosti, ki jih srečamo na poti, so cerkev sv. Martina, 250letna Štiblerjeva lipa, kužno znamenje, Herčeva žaga in mlin. Pot je dolga okoli pet
kilometrov in se jo prehodi v dveh urah zmerne hoje. Ideja projekta tematske poti se je
porodila krajanom Legna in Šmartna, z željo privabiti v svoj kraj čim več turistov skozi celo
leto.
Meškova pot je posvečena duhovniku in pisatelju Franu Ksaverju Mešku, ki je živel in
ustvarjal na Selah pod Uršljo goro. Meško se je večkrat podal na romanje po poteh, da bi
izprosil dežja za suha polja in travnike, obenem pa je želel obiskati kar največ domačij. V
njegov spomin so farani postavili pot in jo poimenovali po njem. Pot je delno pohodniška,
delno kolesarska in konjeniška, v dolžini 14 kilometrov. Prične se pri cerkvi sv. Roka in
poteka skozi vasi Sele in Vrhe ob vznožju Uršlje gore do cerkve sv. Neže. Pot je dobro
označena z usmerjevalnimi tablami ter označbami na drevesnih deblih.
Pohodniška pot Plešivec poteka po pobočjih Uršlje gore in odkriva lepote ter posebnosti
narave. Speljana je skozi gozd, mimo pašnikov in travnikov ter nekaterih postojank,
namenjena rekreaciji, sprostitvi in počitku pohodnikov. Pot se začenja pri gostilni Suhodolnik
v Suhem Dolu in nadaljuje skozi slikovito sotesko Kaštel, ki se odpre v idilično dolino. Ob
poti si je moč ogledati Plešivški mlin in mokrišče z redkim rastlinjem, kilometer naprej pa so
ostanki nekdaj mogočnega Plešivškega dvora. Najvišja točka poti je kmetija Verneršek na n.v.
1100 m. Pot je dolga 10 kilometrov in je označena z lesenimi kozolci in informacijskimi
tablami ter oznakami na drevesnih deblih.
Pot na Rahtelov vrh poteka v neposredni bližini mesta Slovenj Gradec in ponuja
možnost sprehodov in rekreacije v primestnih gozdovih. Pot je primerna za pohodnike vseh
starostnih skupin in telesne pripravljenosti. Osrednja tema gozdno učne poti je spoznavanje
gozda in številnih drevesnih vrst, tudi takih, ki so manj pogoste za naše kraje: robinija, pravi
kostanj in duglazija. Bogat je tudi živalski svet. Malo je gozdov, ki nudijo na tako mali
površini tolikšno pestrost narave in življenja v njej. Vrh Rahtela pa nam ponudi razgled na
mesto in Mislinjsko dolino z okoliškim hribovjem.
Puščavnikova pot je nastala po zgodbi o Valentinu Podstenšku – Puščavniku, ljudskem
pesniku, ki se je umaknil svetu v samoto razvalin gradu Vodriž. Pot je rekreacijskega in
poučnega značaja. Dolga je 7 kilometrov in se jo prehodi v treh urah. Glavna zanimivost poti
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so razvaline gradu Vodriž, ki so ga postavili oglejski fevdniki, vitezi Hebenstreiti okoli leta
1300 v gotskem stilu.
Bernekerjeva pot je posvečena slovenskemu kiparju Francu Bernekerju. Pot je
pohodniška, kolesarska in konjeniška. Poteka po obronkih zahodnega Pohorja do Male Kope
in ponuja številne panoramske poglede na Mislinjsko dolino. Izhodišče poti je pri gostilni
Plesnik, ob poti pa si je mogoče ogledati tudi cerkev sv. Barbare, razvaline Bernekerjeve
rojstne hiše, številne naravne znamenitosti, kapelice in znamenja. Krajša pohodniška pot je
dolga 7,5 kilometra, daljša kolesarska pa 27 kilometrov in je označena z lesenimi
usmerjevalnimi tablami.
Pot Rimljanov poteka po sledovih ene od prastarih trgovskih poti, ki je vodila čez
območje Slovenj Gradca ter bližnji naselji Sele in Vrhe ob vznožju Uršlje gore. Dolžina poti
je 10 kilometrov in se jo prehodi v štirih urah. Izhodišče poti je pri gostilni Na klancu in
poteka vzporedno z magistralno cesto Slovenj Gradec-Ravne na Koroškem. Pot vodi tudi
mimo rimskega grobišča Colatio, kjer je nekoč stala rimska poštna postaja in naselbina. Pot je
dobro označena z znakom konjenika, kateremu sledimo na lesenih kažipotih in drevesih.
Pot v deželo škratov je dolga 6 kilometrov in poteka po cestah in kolovozih skozi gozd
ter mimo nekaterih domačij naselja Gmajna. Namenjena je obiskovalcem vseh starosti in ima
tako poučni kot tudi družabni in sprostitveni značaj. Organizatorji (družina Kragelnik,
Kulturno-etnološko društvo Dežela Škratov) so se odločili ljudsko izročilo, ki se je skozi čas
prenašalo, oživiti in pričarati svet bajeslovnih bitij na originalen, zanimiv način, predvsem
mlajšim generacijam. Pot je označena z lesenimi informativnimi kozolci in določene točke
opozarjajo na opazovanje pokrajine, rastlinstva, živalstva … Vsako leto je tudi organizirana
prireditev srečanje v Deželi škratov v mesecu oktobru na Zagmajškovem vrhu na Rahtelu, ki
je namenjena igri otrok skupaj s starši in vzgojitelji.
Gozdno – učna pot Tičnica ponuja lep sprehod v naravi od Slovenj Gradca do Legna.
Izhodišče poti je Rožnik ob klancu proti Legnu v Slovenj Gradcu. Pot vodi skozi Štolcerjevo
barje do učilnice v naravi. Na poti spoznavamo drevesa kot so rdeči bor, črna jelša, veliki
jasen … Od kulturno-zgodovinskih znamenitosti pa si lahko ogledamo graščino Gradišče,
galerijo Perger in cerkev sv. Jurija, kjer se pot tudi zaključi.
Nekoliko obširneje je v diplomski nalogi obravnavala tematske poti v občini geografinja
Alenka Mravljak (Mravljak, 2008). V nalogi ugotavlja, da so tematske poti v največji meri
obiskane s strani lokalnega prebivalstva in redkeje s strani turistov. Urejene poti predstavljajo
pomemben segment v preživljanju prostega časa lokalnega prebivalstva. V ospredje zato bolj
stopa prostočasna funkcija poti in raznolike možnosti rekreacije. Tematske poti ne
predstavljajo glavne turistične ponudbe, temveč le dodatno, ki obisk dopolni in popestri. Poti
medsebojno povezujejo lokalne zanimivosti in s tem dvigujejo privlačnost območja in tudi
narave same. Speljane so večinoma po gozdnih poteh in stezah mimo kulturnih zanimivosti,
ob kmetijah in drugih turističnih ponudnikih in ponujajo razglede na okoliška hribovja in
naselja. Ciljne skupine obiskovalcev poti so od otrok z družinami do posameznih pohodnikov,
saj turistične poti na območju nudijo dovolj raznoliko ponudbo za zadovoljitev širokega kroga
obiskovalcev. Ureditev turističnih poti prinaša tako pozitivne kot tudi negativne vplive na
okolje, prebivalstvo območja ter obiskovalce. Med pozitivne vplive ureditve turističnih poti
sodi razvoj širšega območja in ohranjanje življenja v odmaknjenih, hribovskih predelih. Kar
nekaj kmetij ob poteh je prepoznalo priložnost v turizmu in so pričeli širiti svoje dejavnosti,
38

se ukvarjati z gostinstvom in prodajo svojih izdelkov. Povpraševanje po domačih, ekoloških
pridelkih in izdelkih je v porastu in tu so številne kmetije našle svojo tržno nišo. Prav tako je
vzpostavitev poti vplivala na večjo povezanost lokalnega prebivalstva in njihove skupinske
dejavnosti. Ponekod so se povezali in pričeli z obujanjem starih običajev, navad, organizacijo
raznih dogodkov, prireditev itd. Z vidika posegov v naravo bi lahko negativno ocenili vedno
večje število urejenih poti, ki niso dobro domišljene. Mravljakova (2008) v nalogi opozarja
tudi na nekatere pomanjkljivosti tematskih poti, kjer pogreša predvsem večjo promocijo in
boljšo označenost izhodišč poti (Mravljak, 2008).

PLANINSKE POTI
Opis poti je povzet iz Vodnika po Slovenj Gradcu in Mislinjski dolini, avtorjev Berzelak, Zajc
Berzelak, 2005.
Slovenska planinska pot poteka od Maribora do Kopra in je najstarejša slovenska
transverzala (1953) in obenem prva vezna planinska pot v Alpah. Del poti poteka po območju
občine Slovenj Gradec: Lovrenška jezera – Jezerski vrh – Ribniška koča – Črni vrh – Pungart
– Velika Kopa – Partizanski dom – Kaštivsko sedlo – Kremžarjev vrh – Gradišče – Slovenj
Gradec – Stari trg – Sele – Poštarski dom – Uršlja gora.
Evropska pešpot E-6 (Ciglarjeva pot) vodi od Baltika do Jadrana v dolžini 2800 km.
Naš del poti vodi od Radelj ob Dravi in je dolg 280 km. Mala Kopa – Turičnik – Sv.
Magdalena – Zg. Brda – Divjenk na Brdah – Marovšek v Turiški vasi – letališče – Šmiklavž
– Vodriž – Sp. Razvor – Zg. Razbor – gostilna Pečolar – Prevalnik – Spodnji Kotnik –
Ciganija.
Koroška planinska pot je krožna pot, ki se začne in konča na Ravnah na Koroškem.
Vodi po vrhovih nad Mežiško, Mislinjsko in zgornjo Dravsko dolino. Vključuje 31 kontrolnih
točk. Črni vrh – Grmovškov dom – Velika Kopa – Mala Kopa – Kremžarjev vrh – Gradišče –
Slovenj Gradec – Stari trg – Sele – Poštarski dom – Uršlja gora.
Transverzala kurirjev in vezistov NOV Slovenije je najdaljša slovenska pešpot od
Gorčanov v Prekmurju do Slavnika na Primorskem. Poteka v dolžini 1000 km, ima 88
kontrolnih točk in zahteva več kot 300 ur hoje.
Čez občino poteka po naslednjih točkah: Lovrenška jezera – Ribniški vrh – Ribniška koča –
Črni vrh – Grmovškov dom – Velika Kopa – Partizanski dom – Pavčkove bolnišnice – Legen
– Slovenj Gradec – Stari trg – Sele – Poštarski dom – Uršlja gora.

4.3.2 Kolesarjenje

Kolesarjenje predstavlja pomemben element pri promociji športnega turizma in na območju
Slovenj Gradca predstavlja pomembno razvojno možnost, ki jo velja v prihodnje še bolj
izkoristiti. Mislinjska dolina ponuja raznolike možnosti kolesarjenja tako bolj izkušenim kot
tudi rekreativnim kolesarjem. Kolesarske poti so speljane po stranskih cestah, med travniki in
gozdovi po ravnini, prav tako pa obstaja množica poti po okoliških vrhovih za ljubitelje
gorskega kolesarjenja. Da je kolesarstvo v razmahu, pričajo številne kolesarske prireditve,
tekmovalne in družabne, ki privabljajo športnike in obiskovalce. Kolesarje in sprehajalce pa
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privablja tudi na novo zgrajena kolesarska proga po Mislinjski dolini, ki povezuje sosednje
občine in se naveže na Dravsko kolesarsko progo dolgo 360 kilometrov.
V nadaljevanju bodo predstavljene kolesarske poti v občini, ki so povzete po spletni strani
Spotur – Javnega zavoda za šport in turizem (2013).
Tura po Mislinjski dolini: pot pričnemo v Slovenj Gradcu po kolesarski stezi do
Turiške vasi, kjer se usmerimo proti cerkvi sv. Andraža. Mimo cerkve nadaljujemo vožnjo
skozi gozd do naselja Dovže in naprej do Šentilja pod Turjakom do Mislinje. V Mislinji se
usmerimo na cesto, ki vodi mimo skakalnic do zaselka Na Vasi, kjer se začnemo vračati nazaj
proti Mislinji. Nadaljujemo po kolesarski progi, dokler ne zavijemo levo na cesto proti Jenini,
ki vodi skozi Dobrovsko vas do športnega letališča. Sledi spust po cesti in priključitev nazaj
na kolesarsko stezo proti Slovenj Gradcu (manj zahtevna, dolga približno 32 km).
Okoli Uršlje gore: pot poteka po stranskih lokalnih in gozdnih cestah. Premagati je
potrebno dva zahtevnejša vzpona. Od Ivarčkega jezera do Šisernika je potrebno prekolesariti
višinsko razliko 600 m v dolžini 8 km in od Raduš do Poštarskega doma na razdalji 7 km z
višinsko razliko 340 m. Pot vodi po makadamskih lokalnih, gozdnih cestah, le od starta v
Slovenj Gradcu do Raduš in od Sp. Razborja, Podgorja do Slovenj Gradca je okoli 12 km
asfaltirane poti (zahtevna, dolga 46 km).
Krožna tura: iz Slovenj Gradca začnemo pot v smeri proti Podgorju, naprej do cerkve
Sv. Urha, po cesti do Šmiklavža, mimo gostilne Bučinek. Sledimo asfaltirani cesti skozi gozd,
kjer potem prečkamo glavno cesto Slovenj Gradec – Mislinja. Nadaljujemo po kolovozni poti
in se navežemo na cesto proti Turiški vasi in naprej do Šmartna pri Slovenj Gradcu. Pri cerkvi
Sv. Martina se usmerimo proti Legnu do gostilne Plesnik. Tam se obrnemo in se vračamo
proti Slovenj Gradcu, kjer se pot zaključi (manj zahtevna, dolga 25 km).
Pavja tura: pot začnemo v Slovenj Gradcu v smeri proti toplarni, skozi gozd do Spodnje
vasi in sledimo cesti do Raduš. Pot nadaljujemo po dolini mimo kmetije Prevalnik do
Košutnika in naprej do cerkve Sv. Duha. Usmerimo se proti lovski koči Podgorje in naprej
skozi gozd do kmetije Bošnik. Nadaljujemo pot mimo kmetije Hlade v klanec, sledimo cesti
mimo kmetije Prnjak, kjer se spustimo do glavne ceste. Prečkamo jo in nadaljujemo do
Grajske vasi, mimo cerkve Sv. Pankracija do centra mesta. Pot je razgibana, atraktivna, za
izkušene kolesarje, v dolžini 23 km.
Šisernikova pot: pot začnemo v Slovenj Gradcu v smeri proti Legnu. Pri Breznikovem
potoku mimo Gaberska sledimo makadamski cesti do Grešovnika. Nadaljujemo v smeri
Kašnik in Dobnik do najvišje točke na poti – Dobnikovo sedlo. Sledimo markacijam do
Cviterskega sedla in naprej do kmetije Oslovnik. V smeri Bukovje nadaljujemo spust v
Dravograd. Vračamo se po glavni cesti do Šentjanža pri Dravogradu, kjer se po kolesarski
stezi vračamo na izhodišče (zahtevna pot, dolga 33 km).
Suhi dol: iz izhodišča v Slovenj Gradcu se usmerimo proti Podgorju, mimo gostišča
Kovač po dolini vse do gostilne Balek. Tu se pot obrne in nadaljujemo nazaj proti Podgorju
do gostilne Rogina. Mimo cerkve Sv. Duha nadaljujemo do Spodnje vasi, čez most reke
Suhodolnice in naprej po makadamski cesti skozi gozd na Dobravsko planoto. Tej cesti
sledimo do stika z asfaltno cesto. Zavijemo v klanec in se povzpnemo po hribu do cerkve Sv.
Marije. Sledi spust do glavne ceste, kjer se po kolesarski progi vračamo v Slovenj Gradec
(manj zahtevna pot, dolga 19 km).
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4.3.3 Jahanje

V Slovenj Gradcu delujeta dva konjeniška kluba, Konjeniški klub Cross Country Club Legen
(CCCL) in Konjeniški klub Slovenj Gradec (KK SG). V CCC Legen je združenih okoli 40
konjenikov, ki jih druži veselje do ljubiteljskega in terenskega jahanja. Tekom celega leta
aktivno sodelujejo na številnih dogodkih in prireditvah v mestu in okolici (novoletna ježa,
pustni karneval, prvomajska ježa …). Prav tako izvajajo šolo jahanja. Konjeniški klub Slovenj
Gradec deluje od leta 1983 in združuje okoli 70 članov. Ukvarjajo se s tekmovalnim športom
preskakovanja ovir. Izvajajo treninge za tekmovalce in tečaje učenja jahanja (Potočnik, 2011;
Pirmanšek, 2006). Jahanje je možno tudi na Posestvu Nabernik v Podgorju pri Slovenj
Gradcu.
4.3.4 Motokros steza v Mislinjski Dobravi

Motokros klub Slovenj Gradec je bil ustanovljen leta 1998 in je povezal ljubitelje motokros
motorjev. Takrat so tudi pričeli z iskanjem primerne lokacije za izgradnjo poligona, ki so jo
našli v Mislinjski Dobravi na območju letališča. Leta 1999 so začeli z urejanjem steze in v
avgustu 2002 uspeli s pomočjo sponzorjev organizirati prvo tekmo za pokal »POKAL
MOTOMAT 2002«. To je bila prva tekma, kjer so se uspešno predstavili tudi domači
tekmovalci. V naslednjih letih so nadaljevali z aktivnostmi na državnih tekmovanjih in
treningih vožnje za nove člane. Prav tako so uredili stezo, da ustreza standardom in si
pridobili licenco od krovne organizacije Avto-motozveze Slovenije kot pogoj za nadaljevanje
izvedbe tekmovanj. Klubu se je uspelo v tem času povzpeti med vodilne klube v Sloveniji
tako po uspehih kot številu tekmovalcev. Nadaljujejo z organiziranjem tekem, treningi
tekmovalcev in tako pomembno doprinesejo k športnemu dogajanju v občini (Motokros klub
v Mislinjski Dobravi, 2006).
4.3.5 Športni center Vinko Cajnko

Športni center Vinko Cajnko se nahaja nedaleč stran od glavne mestne vpadnice. V mirnem
okolju nudi idealne pogoje za športnike. Skupaj je na voljo 18.770 m2 vadbenih površin.
Športna dvorana obsega:
- igrišče za rokomet, košarko, dve igrišči za odbojko in mali nogomet;
- štiristezno strelišče 4× 10 m;
- dvorana za borilne športe;
- telovadnica za namizni tenis, aerobiko, otroške in druge dejavnosti na parketu;
- fitnes center z napravami;
- plezalna stena višine 12 m in širine 4 m;
- sejna soba z mizami do 40 sedeži.
V športnem centru imajo sedež še športni klubi in društva, med njimi so rokometni klub s
skoraj 60-letno tradicijo, nogometni, atletski in judo klub.
V neposredni bližini športnega centra se nahaja tudi kegljišče Slovenj Gradec s štirimi
stezami in letno kopališče Slovenj Gradec z dvema bazenoma. Na kopališču je poleg
plavanja in ostalih vodnih športov na voljo še igrišče za odbojko na mivki. Kopališče je
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odprto od začetka junija do konca avgusta. Obiskovalcem pa se trudijo ponuditi tudi pester
program spremljevalnih dejavnosti (Slovenj Gradec, 2011).
4.3.6 Športno letališče Slovenj Gradec

Športno letališče Slovenj Gradec je zaradi svoje lege in dobrih pogojev priljubljena točka
domačih ter tujih letalcev in drugih obiskovalcev. Ima odlično izhodišče za letalski turizem.
Letališče ima 1200 metrov dolgo in 23 metrov široko moderno asfaltirano vzletno pristajalno
stezo in spremljajočo infrastrukturo. Nudijo polete z različnimi vrstami letal in možnost
zasebnih, poslovnih in tovornih prevozov z njihovimi letali doma in v tujini. Poleg jadralnega
letenja, organizirajo še panoramske lete in višinske padalske skoke. Na tem letališču je
mogoče opraviti šolanje za športnega pilota motornih letal, pilota ultra lahkih motornih letal
in pilota jadralnih letal po vseh trenutno veljavnih mednarodnih standardih. Za ljubitelje
zgodovine letalstva pa lahko pokažejo še nekaj letal oldtimerjev. Ob letališču je možno
prenočevati v modernem hotelu ali bungalovih. Športno ponudbo zaokrožajo teniška in druga
igrišča, številne poti za kolesarjenje in pohodništvo, pozimi pa proge za tek na smučeh
(Potočnik, 2008; Slovenj Gradec, 2011).
4.3.7 Zimska rekreacija na Pohorju

Na slovenjgraškem Pohorju sta se razvila dva turistično pomembna centra, in sicer na
Pungartu pod Veliko Kopo in ob Partizanskem domu pod Malo Kopo.
Smučišče Kope se razprostira na ovršju zahodnega dela Pohorja, nad mestom Slovenj Gradec,
na nadmorski višini med 1010 in 1542 metri. V času zime je urejenih 8 km smučarskih prog,
ki jih povezuje šest vlečnic in dve štirisedežnici. Razgiban teren ponuja smučišča za vse
ljubitelje smučanja ali deskanja, od začetnikov do vrhunskih smučarjev. Sistem umetnega
zasneževanja pa poskuša zagotavljati smuko do 100 snežnih dni. Nočna smuka je na voljo na
smučarskih progah Pungart in Mala Kopa. Za ljubitelje teka na smučeh je urejenih 15 km
tekaških prog, speljanih po planjah od Grmovškovega doma do Ribniške koče, s slikovitim
razgledom na Mislinjsko dolino, vrhove Pece in Savinjskih Alp. Obiskovalci si lahko
popestrijo dan še s sankanjem ali s sprehodom po zasneženih planjah skozi smrekov gozd.
Smučišče Kope je primerno za preživljanje zimskih počitnic ali za krajšo sprostitev v zimski
naravi. Ponujajo tudi šolo smučanja in snežno animacijo za najmlajše. Na Kopah pa je
organizirana tudi vsakoletna zimska šola v naravi za skupine šolskih otrok (Slovenj Gradec,
2011; Smučišče Kope, 2013).
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4.4 MLADINSKI TURIZEM
Vedno več mladih iz različnih delov sveta, še posebej študentje, si želijo spoznavati in
raziskovati tuje kraje. Privlačnosti Slovenije kot relativno nepoznane destinacije in v okviru
tega tudi Slovenj Gradec z okolico, so postale zanimive še posebej po vstopu Slovenije v EU.
Mladinski turizem je v občini še v povojih in predstavlja še slabo izkoriščen potencial.
V Slovenj Gradcu je mladim na voljo Hostel Slovenj Gradec, ki je del Mladinskega
kulturnega centra Slovenj Gradec in je bil zgrajen leta 2011. Nahaja se na levem bregu reke
Suhodolnice, v mirnem delu Ozar pod Rahtelovim vrhom. Od strogega mestnega jedra je
oddaljen 5 minut hoje. Hostel nudi namestitev v moderno opremljenih sobah, in sicer
enoposteljnih, dvoposteljnih in štiriposteljnih ter v štirih apartmajih. Vse sobe in apartmaji so
opremljeni z lastnimi kopalnicami in sanitarijami, en apartma je prilagojen invalidom. Dostop
do sob in apartmajev je možen po stopnicah ali z dvigalom. Skupno število ležišč je 59.
Hostel nudi še najem dveh konferenčnih dvoran opremljenih s sodobno AV tehnologijo, ki sta
namenjeni za seminarje, predavanja ali kulturne prireditve. Kapaciteta velike dvorane je 250
oseb, manjše pa 60 oseb (Spotur – Javni zavod …, 2013).

Slika 23: Hostel Slovenj Gradec

Avtorica: Petra Šertel, 2012

4.5 TRADICIONALNE PRIREDITVE V OBČINI SLOVENJ GRADEC

Slovenj Gradec je poznan tudi po številnih prireditvah, ki se v mestu in okolici odvijajo skozi
celo leto. Tovrstni dogodki, ki se prirejajo že vrsto let, dodatno prispevajo k turistični
ponudbi. Vseeno pa ostaja druženje glaven namen vseh prireditev.
Februarja poteka tradicionalni pustni karneval. Leta 2012 so obeležili že jubilejni, štirideseti
pustni sprevod mask, ki na satiričen in šaljiv način opozarjajo na aktualne razmere v kraju.
Slovenjgraški sejmi imajo dolgoletno tradicijo, saj so jih prirejali že v srednjem veku in so
bili od nekdaj dobro obiskani. Danes se v Slovenj Gradcu tradicionalno prirejajo trije sejmi,
Jožefov 19. marca, Pankracijev 12. maja in Elizabetin 17. novembra. Ponudba »kramarskih«
sejmov je raznolika; najti je moč različne izdelke široke potrošnje, med katerimi je največ
suhe robe, tekstila in tehničnega blaga, izdelkov domačih in umetnostnih obrti ter pridelkov
ekoloških kmetij. Bogata je tudi gostinska in kulinarična ponudba. Že skoraj eno leto pa pod
okriljem Ekološkega društva Slovenj Gradec poteka enkrat mesečno brezplačni dvoriščni
sejem. Ekološko društvo, ki si prizadeva ozaveščati o pomenu ekološkega obnašanja v občini,
43

na svojih stojnicah zbira stvari, ki jih je mogoče večkratno uporabiti. Obiskovalci sejma lahko
stvari prinesejo ali pa brezplačno odnesejo in sejem postaja vse bolj opažen in priljubljen med
obiskovalci. V mesecu aprilu in maju poteka bienalna razstava izdelkov domače in
umetnostne obrti v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Na njej sodelujejo rokodelci iz
Slovenije ter tujine in predstavljajo mojstrovine iz različnih materialov. V spomin na bogato
srednjeveško zgodovino mesta se v juniju na Glavnem trgu zgodi srednjeveški tržni dan.
Mestno jedro zaživi v duhu srednjega veka, odvija se srednjeveška tržnica, ki jo popestrijo
različni nastopači, vitezi, rokodelci, ki poskušajo oživiti življenje v srednjem veku. Prireditev
organizira MO Slovenj Gradec, TIC Slovenj Gradec in Zveza kulturnih društev Slovenj
Gradec. V času od julija do konca avgusta se v Slovenj Gradcu v sklopu poletnega festivala
odvija obsežen, bogat program glasbenih, plesnih in gledaliških predstav priznanih slovenskih
in tujih umetnikov. Na Graški gori pa avgusta privablja obiskovalce tudi že tradicionalni
mednarodni festival narodnozabavne glasbe »Graška gora poje in igra«. Septembra se
odvijajo prireditve ob občinskem prazniku, ki ga praznujejo 19. septembra, v spomin na
leto 1989, ko so Združeni narodi Slovenj Gradcu podelili naziv Mesto glasnik miru. Prav tako
v občini obeležijo svetovni dan turizma, ki se praznuje 27. septembra. Septembra poteka še
tradicionalno srečanje v Deželi škratov in kolesarski dan občine, ko se kolesari okoli Uršlje
gore. Oktobra poteka proslava in Mirovniški festival ob dnevu OZN, ki ga dopolnijo še s
Tekom miru ob dnevu OZN. V mesecu decembru občina prireja božično-novoletni sejem in
31. decembra silvestrovanje na prostem s pestrim zabavnim dogajanjem (Lah, 2011; Potočnik,
2008; Slovenj Gradec, 2011).

4.6 TURISTIČNI PROGRAMI V OBČINI SLOVENJ GRADEC

Na TIC-u Slovenj Gradec so pripravili različne programe enodnevnih izletov, ki ponujajo
obiskovalcem doživetje številnih naravnih in kulturnih znamenitosti občine. V nadaljevanju
bodo predstavljeni povzetki šestih enodnevnih izletov.
Po mestnem jedru Slovenj Gradca
- Prihod v Slovenj Gradec, jutranja dobrodošlica v gostišču Aerodrom, kjer sledi še ogled
letališča Slovenj Gradec.
- Ogled cerkve sv. Elizabete, sv. Duha in Sokličevega muzeja v mestnem jedru Slovenj
Gradca, sprehod po mestnem jedru, ki je ohranilo svojo srednjeveško obliko.
- Kosilo v restavraciji v mestnem jedru.
- Ogled Koroške galerije likovnih umetnosti, Koroškega pokrajinskega muzeja, graščine
Rotenturn in rojstne hiše priznanega skladatelja Huga Wolfa.
- Sledi še ogled cerkve sv. Jurija na Legnu.
- Večerja v domači gostilni.
Pogled v preteklost
- Prihod v Slovenj Gradec, ogled Sokličevega muzeja z Meškovo sobo in sprehod po mestnem
jedru.
- Odhod na Sele, ogled spominske sobe F. Ksaverja Meška in cerkve sv. Roka.
- Krajši pohod po poti Rimljanov na Selah (ena ura zmerne hoje), animacija v kostumih in
družabne igre.
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- Kosilo v domači gostilni.
- Ogled cerkve sv. Jurija na Legnu.
- Ogled obnovljene Herčeve žage in mlina.
- Večerja v domači gostilni.
Pohorski gozdovi
- Prihod v Slovenj Gradec, ogled Koroške galerije likovnih umetnosti in Koroškega
pokrajinskega muzeja.
- Ogled cerkve sv. Pankracija ter stalne razstave Grofje Andeški in Slovenj Gradec.
- Degustacija in možnost nakupa čebelarskih izdelkov v Radušah.
- Kosilo v domači gostilni.
- Ogled Galerije Perger (svečarstvo in medičarstvo) ter možnost nakupa njihovih izdelkov.
- Vožnja na Kope, ogled gorsko turističnega centra, preživljanje prostega časa v objemu
pohorskih gozdov.
- Večerja (lahko tudi večerni piknik) na Kopah.
Škratova dežela
- Prihod v Slovenj Gradec, ogled Sokličevega muzeja in cerkve sv. Duha, sprehod po
mestnem jedru.
- Vožnja na Rahtelov vrh ter pohod po Škratovi poti v Deželo škratov (ena ura zmerne hoje).
- Ogled dežele škratov z animacijskim programom.
- Kosilo na Rahtelovem vrhu.
- Ogled cerkve sv. Jurija na Legnu.
- Ogled galerije Perger.
- Večerja na turistični kmetiji.
Potepanje po Plešivcu 1
- Prihod v Slovenj Gradec, kratek sprehod po starem mestnem jedru.
- Vožnja mimo Podgorja do Razborja, predstavitev kraja in dobrodošlica na ekološki kmetiji
Rone.
- Nadaljevanje poti mimo hribovskih domačij do Plešivškega mlina, kjer goste sprejmeta
»gospodar« na Plešivškem in Plešivški »mlinar«, ki prikaže tudi mletje žitaric.
- Pogostitev s pristnimi domačimi jedmi.
Potepanje po Plešivcu 2
- Prihod v Suhi Dol, dobrodošlica s pogostitvijo v domači gostilni.
- Nadaljevanje poti preko soteske Kaštel in mimo ostankov domačije prednikov Hermana
Potočnika Noordunga.
- Zaključek pri Plešivškem mlinu, prikaz mletja in pogostitev (SPOTUR – Javni zavod …,
2013).
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5 NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI IN GOSTINSKA PONUDBA
OBČINE SLOVENJ GRADEC
Pregled nastanitvenih zmogljivosti v občini Slovenj Gradec kaže, da prevladujejo kapacitete v
hotelih in planinskih domovih. Leta 2012 je bilo v občini na razpolago 504 ležišč, od tega jih
je bilo okoli 240 v hotelih. Hotel Slovenj Gradec zavzema slabo tretjino nastanitvenih
kapacitet v občini. Na področju občine je registriranih tudi 8 planinskih domov, ki skupaj
predstavljajo 10 % vseh kapacitet.
Spodnja preglednica kaže spreminjanje nastanitvenih kapacitet v občini za obdobje 20082012.
Preglednica 11: Število sob in ležišč v občini Slovenj Gradec za obdobje 2008-2012
Leto
Število sob - skupaj
Število ležišč - skupaj
121
297
2008
185
297
2009
139
374
2010
150
470
2011
174
504
2012
Vir: SURS. Prenočitvene zmogljivosti …, 2013.
Preglednica 12: Nastanitveni objekti in število ležišč v občini Slovenj Gradec
VRSTA
IME NASTANITVENEGA
NASTANITVENEGA OBJEKTA
OBJEKTA
Hotel Slovenj Gradec
Hotel Aerodrom
HOTELI
Bungalovi Medeni raj
Hostel Slovenj Gradec
GOSTIŠČA IN
TURISTIČNE
KMETIJE

APARTMAJI

Turistična kmetija Klevž
Turistična kmetija Lešnik
Turistična kmetija Ravnjak
Turistična kmetija Rotovnik –
Plesnik
Turistična kmetija Pri Stojanu
TC Rahtel
Apartma Kašča Samec
Apartmaji Turičnik
Apartma Rozika
Apartmaji
in
bungalovi
Snežinka in Zlatorog

ŠTEVILO SOB
OZ.
APARTMAJEV
68 S; 4 APP
11 S
1 APP
6 BGW
16 S
4APP
4S
3S
4APP

ŠTEVILO
LEŽIŠČ

6S

15

4S
9S
1 APP
2 APP
1 APP

9
26
6
8
4

4 APP

16

150
22
4
18
59
9
13
16
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PLANINSKI
DOMOVI

Poštarski dom
Dom na Kremžarici
Partizanski dom

10 S
10 S
16 S

30
48
70

Vir: Povzeto in dopolnjeno z informacijami ponudnikov po Strategiji razvoja turizma …,
2011.
Zgornja preglednica kaže popis nastanitvenih kapacitet v občini in podaja imenski seznam
nastanitvenih obratov. Velik delež nastanitvenih objektov zavzemata Hotel Slovenj Gradec in
na novo odprt Hostel Slovenj Gradec; med večjimi nastanitvenimi objekti pa so še planinski
dom Poštarski dom (7 %), planinski dom Partizanski dom (15 %) in Dom na Kremžarici
(9,8 %).
Vodja turistično informacijskega centra v Slovenj Gradcu, gospa Lahova (2013) meni, da v
mestu manjka butični hotel – družinski hotel, ki bi ponudil oddih tudi zahtevnejšim gostom, s
kvalitetno nastanitvijo, odlično kulinariko, osebnim pristopom … V mestu tudi ni
sobodajalstva, kjer bi gost lahko najel sobo po ugodnejši ceni kot v hotelu. V občini pogrešajo
še kamp. Bil je sicer na letališču v Mislinjski Dobravi, vendar je sedaj zaprt. Ideja je, da se
obnovi in ponudi obiskovalcem v uporabo. Turističnih kmetij je na podeželju kar nekaj,
vendar je prostor še odprt, sploh za izgradnjo dodatnih turističnih kapacitet na turističnih
kmetijah. Le te so v poletnem času polno zasedene. Obiskujejo jih predvsem tujci, ki prihajajo
na krajše počitnice (4–7 dni). Tudi učne kmetije so zanimiva ponudba, kjer bi se prenašalo
znanje iz preteklosti v sedanjost. Turiste privablja ohranjena kmečka arhitektura, stari običaji,
spoznavanje kmečkega dela, življenja (Lah, 2013). Velika priložnost so tudi nastanitve z
wellness storitvami, po čemer turisti vse bolj povprašujejo, v občini pa tovrstnih storitev
primanjkuje. Možnosti je torej še veliko.
Preglednica 13: Gostinska ponudba v občini Slovenj Gradec
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ime gostinskega objekta
Gostilna Bučinek
Gostilna Kovač
Gostilna Murko
Gostilna Neža
Gostilna Ott
Gostilna Pečoler
Gostilna Rogina
Gostišče Aerodrom
Gostilna na Klancu
Gostilna Suhi dol
Gostilna Vili
Gostilna Ržen
Restavracija Cente
Restavracija NamaNova
Restavracija Preša
Gostišče Rahtel

Kraj
Podgorje
Podgorje
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Podgorje
Podgorje
Mislinjska Dobrava
Slovenj Gradec
Podgorje
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

ABC Breznik
Apachi bar
Port bar
Bar Monako
Bar Pod Velbom
Bar Rihter
Bar TNT
Bar Zlati časi
Kava bar J.A.C.K.
Bistro Petra
Caffe
Ars cafe
Kava bar Fantom
Rock "n" Roll pub
Kava bar Jenina
Kava bar Miami
Kava bar Pirat
Cool bar
Mestna
kavarna
Slovenj
Gradec
Coctail bar Pohorje
Mystic bar
Okrepčevalnica 3M
Okrepčevalnica Tržnica
Okrepčevalnica Janko
Okrepčevalnica Knez
Okrepčevalnica Minutka
Laser cafe
Okrepčevalnica Pek Matjaž
Paradise bar
Pik bar
The Royal bar
S Pub
Zipo bar
Bar Nena
Bar Zoja
Kavarna Tadej
Picerija Di Antonio
Picerija Rržen
Picerija Sto na uro
Picerija Saloon
Picerija Apachi
Picerija in špageterija Sedmica

Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Podgorje
Podgorje
Šmartno
Šmartno
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Šmartno
Slovenj Gradec
Podgorje
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Šmartno
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Šmartno
Slovenj Gradec
Šmartno
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
48

59.
Picerija Lokvan
Slovenj Gradec
60.
Slaščičarna Demiri
Slovenj Gradec
61.
Slaščičarna Šrimpf
Slovenj Gradec
62.
Sladek Butik
Slovenj Gradec
63.
Slaščičarna Fragolissima
Slovenj Gradec
Vir: Slovenj Gradec. Gostinska ponudba. 2013
V občini Slovenj Gradec je na razpolago kar nekaj ponudnikov gostinskih storitev, od tega je
okoli 34 gostinskih obratov za prehrano. Struktura gostinskih obratov s prehrano obsega 3
restavracije, 11 gostiln, 5 picerij, 6 turističnih kmetij in 9 restavracij s hitro prehrano. Vse
restavracije in gostilne se lahko pohvalijo s ponudbo koroških in slovenskih domačih
specialitet, pri čemer so nekatere poznane tudi po posebni ponudbi (npr. gostilna Murko –
mežerli, turistična kmetija Rotovnik Plesnik – domače koline, gostilna Rogina – divjačina,
turistična kmetija Ravnjak – jagnjetina izpod peke …). V občini delujejo tudi 4 slaščičarne ter
27 gostinskih obratov, ki ne ponujajo prehrane (bari, pubi …).
Po besedah gospe Lahove (2013), vodje TIC-a Slovenj Gradec ugotavljajo, da je kulinarična
ponudba na podeželju zadovoljiva oz. se je celo izboljšala, ne moremo pa tega trditi za mestno
jedro Slovenj Gradca. Tukaj je na voljo le restavracija hotela Slovenj Gradec ter ponudba
malic in hitre hrane na tržnici, v bližini je še restavracija Nama Nova in gostilna Murko, ki je
osamljena v ponudbi pristne koroške kulinarike.
V splošnem struktura prehrambnih gostinskih obratov zadovoljuje potrebe lokalne populacije,
turistov ali enodnevnih obiskovalcev. Prisotna je tudi domača koroška kulinarika, po kateri je
tudi vse večje povpraševanje. Ugotavlja pa se, da bo skladno s strategijo dviga kakovosti
turistične ponudbe in namenom privabljanja zahtevnejšega gosta potrebno v prihodnje razviti
tudi ponudbo z zahtevnejšo kulinariko.

6 ANALIZA TURISTIČNEGA POVPRAŠEVANJA
Preglednica 14: Število prihodov in prenočitev turistov v občini Slovenj Gradec za obdobje
2008-2012
Prenočitve Prenočitve Prenočitve- Povprečna
- skupaj
- domači
tuji
doba
bivanja (v
dneh)
2336
3314
17445
5329
12116
3,1
2008 5650
2280
3009
16973
5119
11854
3,2
2009 5289
2808
2658
19620
8288
11332
3,6
2010 5466
2798
3339
19202
6652
12550
3,1
2011 6137
3541
3922
22637
8500
14137
3,0
2012 7463
Vir: SURS. Prihodi in prenočitve po občinah …, 2013.
Leto Prihodi
- skupaj

Prihodi Prihodi
- domači - tuji
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Gornja preglednica prikazuje število prihodov in prenočitev turistov v občini za obdobje
2008-2012. Po številu prihodov in nočitev je ves čas skozi opredeljeno obdobje nekoliko več
tujih turistov. V letu 2012 je bilo skupno 7463 prihodov turistov, ki so ustvarili 22.637
nočitev. Povprečna doba bivanja turistov v občini je kratka in je znašala 3,0 dni. Domači
turisti, ki jih je bilo 3541, so ustvarili 8500 nočitev. Na drugi strani je bilo zabeleženih 3922
prihodov tujih turistov, ki so ustvarili 14.137 nočitev. Tuji gostje so v občini bivali v
povprečju 3,6 dni. V obdobje 2008-2012 se kaže rahlo naraščanje prihodov turistov v občino,
prav tako postopno naraščajo nočitve tujih gostov.
V nadaljevanju podajamo še podatke o prihodih in prenočitvah turistov v občini za obdobje
1990-2012.

Preglednica 15: Prihodi in prenočitve turistov v občini Slovenj Gradec v obdobju 1990-2012
Leto
Št. vseh gostov
Št. vseh prenočitev
1990
14345
38457
1995
5289
10831
1998
3802
8742
1999
3238
6794
2000
3645
6696
2001
1812
1740
2002
420
801
2003
1378
2685
2004
3743
7619
2005
4332
14296
2006
5303
17532
2007
5201
20171
2008
5456
16854
2009
5125
16525
2010
5466
19620
2011
6137
19202
2012
7463
22637
Vir: Letni pregled turizma 1990, 1992; Letni pregled turizma 1995, 1997; Lah, Žagar, 2005;
SURS. Prihodi in prenočitve po občinah …, 2013.
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Grafikon 2: Prihodi in prenočitve turistov v občini Slovenj Gradec v obdobju 1990-2012
45000
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35000
30000
25000
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Št. vseh gostov
Št. vseh prenočitev

15000
10000
5000
0

Vir: SURS. Prihodi in prenočitve po občinah …, 2013.
Grafikon prikazuje gibanje prihodov in nočitev turistov v občini za obdobje 1990-2012.
Močno izstopa upad turistov med leti 1990 in 2002.
Pri podatkih za leto 1990 je potrebno opozoriti na dejstvo, da je bila slovenjgraška občina
takrat še združena z občino Mislinja. Statistični podatki zato niso povsem primerljivi med
seboj. K temu deloma prispeva tudi to, da je SURS leta 2009 nekoliko spremenil
metodologijo zbiranja podatkov.
Leto 1990 izkazuje spodbudne številke prihodov turistov (14.345) in nočitev (38.457) v
občini. Razpad Jugoslavije in kriza na Balkanu sta imela vpliv tudi na razvoj turizma v občini
Slovenj Gradec, saj se je obisk turistov iz teh območij močno znižal. Slovenj Gradec je
izgubil svoja najpomembnejša tržišča in turisti so prenehali prihajati na počitnice.
Iz grafikona so razvidni najnižji prihodi turistov in število prenočitev v letu 2002; komaj
nekaj čez 400 gostov, ki ustvarijo okoli 800 nočitev. Razlog, da je bil tega leta tako majhen
obisk, je v zaprtju hotela in njegovem neurejenem lastništvu. Že naslednje leto je hotel
ponovno odprt in opazen je pozitiven premik. Število nočitev je potem vztrajno naraščalo in
leta 2007 preseglo številko 20.000 letno. V letih 2008 in 2009 se je število nočitev nekoliko
znižalo. Takrat se je v svetu začela splošna gospodarska kriza, ki je vplivala na število
potovanj. Že v letu 2010 število nočitev v občini spet beleži pozitivno rast.
Kljub opaznemu napredku na področju turizma, povprečna doba bivanja turistov znaša
povprečno 3 dni in vrednost za občino je bolj ali manj na slovenskem povprečju.
Slovenj Gradec obiščejo tudi enodnevne izletniške skupine, obiskovalci kulturnih prireditev,
tranzitni obiskovalci, ki se za kratek čas ustavijo v občini, le-teh pa uradna statistika
turističnih obiskov ne beleži.
V zadnjem 10-letnem obdobju je pozitiven trend obiska turistov. Izpostavimo lahko tudi
povečane aktivnosti podjetja Vabo, ki je od leta 2003 intenzivno razvijal turistični produkt in
blagovno znamko, povezano s smučarskim centrom Kope in ponudbo hotela Slovenj Gradec.

51

Preglednica 16: Prihodi in prenočitve turistov po mesecih za leto 2012
Meseci

Prihodi Prihodi Prihodi Prenočitve
- tuji
- skupaj
skupaj domači

Prenočitve Prenočitve
- domači
- tuji

558
210
348
2071
443
Januar
904
613
291
2718
1769
Februar
526
239
287
1454
430
Marec
459
166
293
1184
358
April
563
338
225
1152
602
Maj
828
382
446
2122
990
Junij
513
177
336
2189
403
Julij
712
211
501
3402
606
Avgust
662
258
404
1447
483
September
437
176
261
1149
611
Oktober
377
155
222
1228
435
November
447
276
171
982
481
December
Vir: SURS. Prihodi in prenočitve po mesecih … občine, 2013

1628
949
1024
826
550
1132
1786
2796
964
538
793
501

Grafikon 3: Nočitve turistov leta 2012 po mesecih
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Vir: SURS. Prihodi in prenočitve po mesecih … občine, 2013
Na podlagi statističnih podatkov za leto 2012 je razviden največji obisk turistov v zimskih
mesecih (januar, februar) in poletnih mesecih (od junija do avgusta). Največ nočitev je
zabeleženih v mesecu avgustu (3402) in kot je razvidno prevladujejo tuji gostje. Povečujejo se
nočitve v poletnih mesecih. Samih prihodov turistov je zabeleženih največ v mesecu
februarju; med njimi je največ domačih turistov (613). Glede na nepredvidljive zimske
razmere je to spodbuden trend in odraža rezultate promocijskih aktivnosti posameznih
ponudnikov.
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Preglednica 17: Prihodi turistov po državah v letu 2012
Država

Prihodi
turistov SKUPAJ

Delež
prihodov
(%)

DRŽAVE 6986
100
SKUPAJ
DOMAČI
3201
45,8
TUJI
3785
54,2
Srbija
868
12,4
Hrvaška
719
10,3
Bosna in
Hercegovina
248
3,5
Nemčija
226
3,2
Italija
179
2,6
Avstrija
180
2,5
Madžarska
140
2,0
Poljska
170
2,4
Češka republika
262
3,7
Romunija
102
1,5
Slovaška
75
1,1
Francija
44
0,6
Druge EU države 407
5,8
Druge države
165
2,3
Vir: SURS. Prihodi turistov po državah …, 2013
Tuji turisti v občino Slovenj Gradec prihajajo iz različnih držav. Največ turistov prihaja iz
Srbije, in sicer je bilo leta 2012 zabeleženih 868 prihodov, sledijo Hrvati s 719 prihodi, iz
Bosne in Hercegovine je bilo zabeleženih 248 prihodov. Med prvimi petimi državami po
številu nočitev najdemo še Nemčijo in Avstrijo.
V TIC-u so nam povedali, da so turistični utrip v mestu prejšnje leto in tudi letošnje poletje
zaznamovali športniki iz balkanskih držav, ki so ugodno klimo in druge pogoje izkoristili za
športne priprave. Trenirali so mladi športniki (rokometaši, odbojkarji …) iz Srbije, Hrvaške,
Bosne in Hercegovine, Makedonije, Madžarske, Anglije, Španije, Italije, Izraela in Slovenije.
V poletnem mesecu so bile nastanitvene kapacitete zato v hotelu in hostlu polno zasedene. V
povprečju ostanejo športniki na pripravah 5 dni. Z načrtno promocijo na sejmih so uspeli
privabiti to ciljno skupino gostov in povpraševanje je vsako leto večje.
Slovenj Gradec je uspel ohraniti pozitiven trend turističnega obiska, kar je posledica
aktivnejše promocije turistične ponudbe na sejmih (Ljubljana, Gornja Radgona, Beograd,
Bratislava, Budimpešta, Celovec, Pliberk …), ki jo je izvajal JZ SPOTUR in dejstva, da je bil
Slovenj Gradec lansko leto (2012) del projekta Evropske prestolnice kulture.
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7 RAZVOJ TURIZMA OBČINE SLOVENJ GRADEC V PRIHODNJE
V mesecu juniju 2011 je občinski svet na svoji redni seji sprejel Strategijo razvoja turizma
mestne občine Slovenj Gradec za obdobje 2011-2015, ki jo je oblikoval Javni zavod SPOTUR
v sodelovanju s strokovnim sodelavcem mag. Emilom Juvanom.
V strategijo razvoja turizma so vključeni številni projekti in ukrepi, ki zadevajo delovanje ne
le občine Slovenj Gradec in JZ SPOTUR (torej javnega sektorja), ampak tudi turističnega
gospodarstva (zasebnega sektorja) in civilne sfere. Uresničitev zastavljenih ciljev zahteva
dobro sodelovanje in povezovanje vseh ponudnikov javne in civilne sfere.
V nadaljevanju poglavja bo predstavljena vsebina Strategije razvoja turizma mestne občine
Slovenj Gradec za obdobje 2011-2015. Vizija turizma občine Slovenj Gradec za omenjeno
obdobje temelji na razvoju turistične ponudbe na področju kulture, športa in rekreacije.
Z bogato in zanimivo kulturno-zgodovinsko dediščino so predvideli aktivno sodelovanje v
projektu Evropska prestolnica kulture 2012, s čimer bi okrepili svojo prepoznavnost znotraj
Slovenije in Evrope. Na področju športa in rekreacije pa bo komplementarno razvijala
priložnosti za bogato športno-rekreativno izkušnjo, namenjeno tako prebivalcem kot tudi
turistom.
Pregled obstoječega stanja pokaže, da v občini Slovenj Gradec primanjkuje ponudba
določenih namestitvenih objektov, kot na primer nastanitve z wellness storitvami, butični
hotel in kamp. Na podeželju je še premalo dopolnilnih dejavnosti kmetij, sploh ob tematskih
in pohodniških poteh. Potrebno bi bilo izboljšati in dodati smerokaze ter kažipote za turistične
zanimivosti iz centra mesta. Premalo je prepoznan poslovni turizem v okolju, ki sicer
poseduje objekte s prostori in opremo, ki nudijo odlične pogoje za organizacijo konferenc,
srečanj in drugih poslovnih dogodkov. Premalo prepoznan je tudi mladinski turizem, ki bi
moral mladim ponuditi več doživetij, več programov … Prav tako ni dovolj razvita ponudba,
ki bi privabljala družine z otroci. Manjkajo dejavnosti za otroke z zabavno vsebino. Ne
nazadnje bi bilo potrebno učinkoviteje tržiti in promovirati občino kot turistično destinacijo.

Vizija razvoja turizma za obdobje 2011-2015:
Turistična ponudba mestne občine Slovenj Gradec temelji na dobrem počutju, ki si ga domači
in tuji obiskovalec in ali turist ustvari z obiskom Slovenj Gradca kot Mesta glasnika miru, z
ogledom kulturne ali športne prireditve, z rekreacijo in bivanjem v naravi ali spoznavanjem
dediščine in obenem poskrbi še za fizično in psihično dobro počutje.
Svojo ponudbo bo občina tržila na domačem tržišču in mednarodnih trgih, kjer bodo ponujali
turistične proizvode, prilagojene iskalcem športa, rekreacije, kulture in dediščine, s
poudarkom na kratkih in daljših počitnicah. Z bogato kulturno dediščino bo primarnim
elementom razvoja turizma dodala avtentičnost in dodano vrednost.

54

7.1 CILJI
Vizija razvoja turizma v strateškem obdobju 2011-2015 temelji na:
- povečanju izkoriščenosti obstoječe turistične infrastrukture;
- povečani promociji in ustreznem pozicioniranju občine Slovenj Gradec na turističnih
trgih;
- promociji pomena in prisotnosti turizma v domačem okolju;
- razvoju turistične infrastrukture in superstrukture, ki bo povečala privlačnost
destinacije in predstavljala pomembno dodano vrednost turističnim privlačnostim.
Za obdobje 2011-2015 je zastavljenih 10 temeljnih strateških ciljev.
Dva kvantitativna cilja sta:
· povečanje turističnih prihodov: 6 % letna rast
· povečanje turističnih nočitev: 8 % letna rast
Doseganje kvantitativnih ciljev se meri s številom prihodov in nočitev turistov na podlagi
uradnih statističnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Zastavljeni cilji
odražajo trenutne razmere na turističnem trgu in hkrati upoštevajo smernice Direktorata za
turizem, ki poglobljeno spremlja gibanje turističnih prihodov na nacionalni ravni.
Povečanje nočitev in prihodov se pričakuje zaradi povečane turistične promocije Slovenj
Gradca kot partnerskega mesta Evropske prestolnice kulture v letu 2012, pa tudi zaradi novih
nastanitvenih kapacitet v Hostlu Slovenj Gradec in povečanih aktivnosti na področju
športnega turizma. Analiza kaže, da sta bila v prvih dveh letih kvantitativna cilja dosežena oz.
je bilo načrtovano povečanje celo preseženo. Za leto 2011 so se skupni prihodi turistov, glede
na leto 2010, povečali za 12 %, skupno število nočitev pa se je rahlo zmanjšalo. V letu 2012
pa so se prihodi turistov, v primerjavi z letom 2011, povečali za 21 %, povečale pa so se tudi
nočitve (za 17 %).

Kvalitativni cilji pa so naslednji:
·
·
·
·
·
·
·
·

Izboljšanje kakovosti nastanitvene infrastrukture.
Izboljšanje kakovosti športno-rekreativne infrastrukture.
Izboljšati kakovost in pestrost turističnih proizvodov na destinaciji MOSG.
Izboljšati prepoznavnost in pozicijo turistične destinacije MOSG.
Prispevati k celostnemu menedžmentu destinacije Koroška.
Povečati zadovoljstvo lokalnega prebivalstva z možnostmi za šport in rekreacijo.
Izboljšati kakovost skupine kulturne turistične ponudbe.
Povečati promocijo turizma med deležniki na destinaciji.

Za doseganje ciljev in uresničevanje strategije so podrobno določene poslovne
strateške usmeritve in politike (politika destinacijskega managementa, politika
virov, politika trženja in promocije, politika kakovosti, politika investicij, politika
sprememb). Za vsako politiko so določili programe oz. ukrepe, ki so nujni za
zastavljenih strateških ciljev (Strategija razvoja turizma …, 2011).

strategije,
človeških
promocije
doseganje
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Ga. Marija Lah (2013), vodja TIC Slovenj Gradec, ocenjuje, da so cilji v Strategiji zastavljeni
obširno in poglobljeno, toda realno in jih bodo s prizadevanji vseh vpletenih lahko dosegli v
zastavljenem obdobju. Kot pozitivno izpostavlja sprotno spremljanje izvedenih ukrepov.
Odbor za strateški razvoj turizma mora oblikovati poročilo, iz katerega je razvidno doseganje
letnih ciljev. Ker je destinacija občina Slovenj Gradec v razvojni fazi, je faza evalvacije dober
pokazatelj približevanja ciljem. Cilji evalvacije so:
- sprotno odkrivanje odstopanj od zastavljenih ciljev;
- priprava akcijskega načrta za reševanje težav pri izvajanju strategije.

Znotraj strategije razvoja turizma mestne občine Slovenj Gradec (2011) bi izpostavili večji
projekt, ki predvideva izgradnjo slovenjgraških term, ki bi lahko v prihodnosti pomembno
prispevale k razvoju turizma na območju. Leta 2005 je občina v Mislinjski Dobravi v bližini
letališča Slovenj Gradec izvedla vrtino geotermalne vode. Na globini 1250 metrov so odkrili
vir tople vode. Voda ima temperaturo 40 °C, s pretočnostjo tri litre na sekundo ob
kontinuiranem črpanju, kar zadošča za izgradnjo srednje velikih term. Kompleks novih term
naj bi se nahajal jugovzhodno od Slovenj Gradca, ob cesti, ki vodi proti Slovenj Gradcu in
Mislinji. Okolica je v mirnem naravnem okolju, obdana s travniki in gozdovi, oddaljena od
mesta in cestnega vrveža in zato primerna za razvoj zdraviliškega in wellness turizma.
Termalni center Slovenj Gradec naj bi obsegal po prvotnem idejnem načrtu naslednje
nastanitvene objekte: hotelski kompleks, zdraviliški objekt, apartmajsko naselje in parkirišče.
Predvidena ponudba pa naj bi zajela wellness center, kopališko ponudbo, center zdravja,
savna park, fitnes center, športno igrišče in kongresni center (Strategija razvoja turizma …,
2011). Doslej je občina Slovenj Gradec v projekt term vložila okoli dva milijona evrov in v
tem času naletela na številne ovire (najprej pri iskanju tople vode, pa težave pri odkupu
potrebnih zemljišč za terme in njihovi namembnosti), ki so zavirale napredovanje projekta.
Težavo pa predstavlja tudi iskanje ustreznega investitorja, ki se do sedaj še ni našel, čeprav so
potekali razgovori tako s tujimi kot domačimi potencialnimi investitorji (Celin, 2013). Prav
tako pa k razvoju projekta ne pripomore trenutna gospodarska in finančna kriza. Čeprav načrti
okoli term trenutno niso aktualni, bi lahko v prihodnosti odprtje term pomembno vplivalo na
večji turistični obisk občine Slovenj Gradec kot tudi Koroške regije.

V nadaljevanju pa bomo izpostavili še tematska področja, ki predstavljajo priložnost za
razvoj. Na osnovi analize turistične ponudbe in povpraševanja lahko izluščimo pet tematik, ki
jih je pomembno v prihodnje razvijati kot turistični produkt (prirejeno po Strategiji razvoja
turizma 2005-2010):
· ZIMA
Največjo konkurenčno prednost in razvojno priložnost predstavljajo Kope z zimskim in še
premalo izkoriščenim letnim turizmom. Smučarski center Kope-Ribniško Pohorje s smučišči
in hotelsko apartmajskimi objekti, ima v svoji ponudbi šole smučanja in deskanja na snegu,
urejene so tudi proge za tek na smučeh. Neizkoriščene pa so še možnosti bolj individualno
usmerjenih zimskih aktivnosti (kot je krpljanje, pohodi z baklami, organizirano sankanje …),
za kar manjka nosilcev ponudbe.
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· PODEŽELJE
Naravne danosti omogočajo razvoj individualnega turizma za preživljanje krajših počitnic na
podeželju, kjer so ponekod dobro ohranjeni primerki tradicionalne kmečke arhitekture, od
velikih kmetij, kašč, mlinov, žag … Domačini so tekom časa uspeli ohraniti marsikateri
ljudski običaj, ljudski ples, narodno pesem v pristnem koroškem okolju. Številne turistične
kmetije, tudi ekološke ponujajo v pristnem okolju atraktivne počitnice s kvalitetnimi
nastanitvenimi kapacitetami. Izpostavljamo pa še tradicionalne domače koroške jedi, npr. črni
ali rženi kruh iz krušne peči in tradicionalno pijačo - mošt, po kateri je znana koroška kuhinja.
· DEDIŠČINA IN KULTURA
Kulturna dediščina (arheološka, sakralna, srednjeveška, ljudsko izročilo …) v občini je bogata
in pestra. Koroški pokrajinski muzej zagotavlja varovanje premične kulturne dediščine z
vsemi oddelki muzejske dejavnosti. Potencial znotraj kulturne dediščine predstavlja tudi
Koroška galerija likovnih umetnosti, pa tudi srednjeveško mestno jedro Slovenj Gradca.
· POHODNIŠTVO IN KOLESARJENJE
Pohodništvo v naravi, tudi skozi pohorske gozdove, prepredene s kolovozi in gozdnimi potmi,
ostaja ena od priljubljenih oblik rekreacije in aktivnega preživljanja počitnic ali prostega časa.
Na območju Slovenj Gradca je nastala bogata ponudba planinskih in tematskih pohodniških
poti, ki predstavljajo razvojno priložnost in so namenjene različnim ciljnim skupinam; na
planotastem Pohorju (zaradi prometne dostopnosti in nezahtevnosti terena) tudi za ciljne
skupine, ki potrebujejo nezahteven teren (npr. starejši, družine, invalidi …). V prihodnje bi
bilo potrebno še obogatiti ponudbo ob posameznih poteh.
Razgiban teren občine je omogočil razmah kolesarjenja, tudi gorskega kolesarjenja, ki
pridobiva na pomenu in predstavlja pomembno razvojno možnost. Z izgradnjo kolesarske
infrastrukture (npr. kolesarska pot po Mislinjski dolini) in možnostjo navezave na
mednarodne kolesarske poti (Dravska kolesarska pot) nudijo priložnost za razvoj produktov
za ciljne skupine, kot so družine, starejši, šolske skupine …
· ŠPORTNI TURIZEM
Naravni pogoji (Pohorje), obstoječa infrastruktura (Športni center Vinka Cajnka: športna hala,
mestni stadion, mestno kopališče, druga igrišča), športne šole in ne nazadnje uspehi domačih
športnikov (smučanje, nogomet, judo, športno plezanje …) nudijo možnost za razvoj
športnega turizma (npr. priprave športnih klubov).
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7. 2 POMEN TURIZMA IN NJEGOVI UČINKI V OBČINI

Turizem predstavlja razvojno priložnost za občino Slovenj Gradec. Čeprav kot gospodarska
panoga ne predstavlja zelo pomembne dejavnosti v občini, pa vseeno pridobiva na pomenu.
Konkurenčne prednosti občine Slovenj Gradec v primerjavi z drugimi občinami so na
področju kulturne ponudbe, bogate zgodovinske dediščine, prav tako izstopa ohranjena narava
ter pestra izbira možnosti za šport in rekreacijo. Slovenj Gradec je edino mesto v Sloveniji, ki
se ponaša z nazivom Mesto glasnik miru in se ločuje od drugih turističnih konkurentov kot
majhno in varno mesto z zeleno in čisto okolico ter zgodbami iz preteklosti, ki jih je moč
opazovati tudi v sedanjosti (Lah, Žagar, 2005). Ker je gospodarska situacija trenutno v
Koroški regiji in v sami občini zelo resna, je potrebno prepoznati in izkoristiti priložnosti tudi
v turizmu, ki bi lahko postal v prihodnosti bolj pomemben v gospodarstvu občine. Pomen
turizma se kaže v gospodarskem in socialnem napredku občine, ki pa ta trenutek turistične
potenciale še razvija. Turizem v občini ima lahko tako pozitivne kot negativne učinke,
gledano z ekonomskega, socialnega in okoljskega vidika.
S spodbujanjem turizma se vzdržujejo naravne in kulturne danosti v prostoru (npr. obnova
rojstne hiše Huga Wolfa, revitalizacija mestnega jedra …), ureja se infrastruktura in
superstruktura, izboljšuje se turistična ponudba, kakovost storitev itd. Posledično se izboljšuje
kvaliteta bivanja in življenjske razmere lokalnega prebivalstva. Povečajo se tudi možnosti za
bolj kakovostno preživljanje prostega časa. Razvidno je, da v največji meri prav lokalno
prebivalstvo koristi naravno okolje, kulturno ponudbo, prireditve ter številne možnosti za
šport in rekreacijo.
Povečan obseg prihodov, nočitev turistov ter večje povpraševanje vpliva na večje dohodke pri
posameznikih in v občini, obenem pa je več davčnih prihodkov za državo. Trenutni prihodi in
nočitve turistov v občini bi se lahko povečali, saj okolje omogoča sprejem večjega števila
turistov skozi vse leto.
Ocenjujemo tudi, da danes turizem v občini ne predstavlja pomembne obremenitve za okolje
in naravo, ker ni množičnega obiska. Negativni učinki na okolje se kažejo do neke mere v
onesnaževanju okolja, npr. ob večjem številu turistov, ki se z avtomobili pripeljejo do
turističnih točk in puščajo za seboj smeti. Pozitiven trend povpraševanja turistov krepi
turistično gospodarstvo, širi se promocija občine, utrjuje se prepoznavnost občine doma in v
tujini, več dohodkov prihaja iz naslova turističnih taks, ne nazadnje nastajajo nova
prepotrebna zaposlitvena mesta.
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8 ZAKLJUČEK
Občina Slovenj Gradec leži v osrednjem delu severne Slovenije, v Slovenjgraški kotlini med
Pohorjem in Uršljo goro. Občinsko središče je mesto Slovenj Gradec, ki je gospodarsko,
kulturno, upravno in prometno središče Mislinjske. Za občino je značilna strnjena poselitev
po dnu doline, na obrobju pa prevladujejo manjši zaselki in samotne kmetije. Gostota
poselitve je nekoliko manjša od slovenskega povprečja, število prebivalstva pa se vsako leto
povečuje in občina je ena izmed redkih, ki beleži pozitiven naravni prirast. Gospodarstvo
občine kot tudi koroške regije je proizvodno in izvozno usmerjeno, prevladuje predelovalna
industrija in proizvodnja za avtomobilsko industrijo. Na pomenu pa pridobivajo manjša in
srednja tehnološko usmerjena podjetja, ki z lastnim razvojem in raziskovanjem razvijajo
inovativne produkte. Občina nima navezave na avtocestno omrežje in je zelo slabo povezana s
središčem države. Za turizem je prometna odprtost in dostopnost zelo pomembna, čeprav na
drugi strani slaba prometna povezanost pripomore k ohranjanju narave.
Razgibana zgodovina je v pokrajini pustila svoj pečat in jo pomembno zaznamovala. Turizem
ima na območju že stoletno tradicijo in njegov razvoj je konec 19. stoletja omogočila
izgradnja železniškega omrežja. V obdobju med obema vojnama je Slovenj Gradec z okolico
postal eden pomembnejših slovenskih turističnih krajev, po drugi svetovni vojni pa je turizem
stagniral, saj se je večja pozornost usmerila k industriji. Nov zagon turizem doživi v 60. letih
in 80. leta predstavljajo najboljša leta slovenjgraškega turizma. Kasneje s krizo na Balkanu in
z razpadom Jugoslavije upade tudi obisk turistov iz tega območja.
Danes je glavni organ na področju turizma Javni zavod za turizem in šport SPOTUR, ki je bil
ustanovljen leta 2009 in pod njegovim okriljem deluje tudi turistično informacijski center.
Namen zavoda je organizirano vodenje turizma in športa v občini.
Na podlagi pregleda stanja turizma opažamo, da ima občina precej potencialov tudi za bolj
intenziven razvoj turistične dejavnosti v prihodnosti. Občina ima bogat potencial, ki ga
predstavljajo gozdnata območja narave Pohorja in Uršlje gore, pa tudi naravne vrednote in
kulturna dediščina mesta Slovenj Gradec in Mislinjske doline. Naravne danosti dajejo
možnost razvoja doživljajskega turizma v naravnem okolju z razvito športno rekreativno
ponudbo (zimski športi, pohodništvo, gorsko kolesarjenje, konjeništvo, dvoranski športi,
letalski športi itd.). Šport in rekreacija predstavljata pomemben del turistične ponudbe občine.
S kakovostno športno infrastrukturo in urejenimi namestitvami pa postaja občina zanimiva
tudi za vadbo in priprave športnikov.
Območje razpolaga z bogato kulturno dediščino, kulturnimi ustanovami, prireditvami in
srednjeveško dediščino obnovljenega mestnega jedra Slovenj Gradca. Dolgoletna je tudi
tradicija kulturnega ustvarjanja v Slovenj Gradcu, ki ob primerni vključenosti v turistično
ponudbo ponuja možnost razvoja kulturnega turizma.
Raznolika podeželska pokrajina in ljudsko izročilo pa ponujata priložnost razvoja
podeželskega turizma z zdravo in bogato koroško kulinariko v mirnem, čistem okolju.
Dobrine, ki jih ponuja podeželje, postajajo danes vedno bolj cenjene in iskane.
Veliko priložnosti za turizem vidimo še v poslovnem, kongresnem in mladinskem turizmu, ki
imajo potenciale v prostoru, ampak bi jih bilo potrebno še razvijati.
Pregled stanja na področju nastanitvenih zmogljivosti kaže, da občina razpolaga z zadostnim
številom nastanitvenih objektov, vendar so nekateri med njimi slabše kvalitete (predvsem
planinski domovi). S prenovo hotela v centru mesta in z izgradnjo novega hostla se je stanje
nekoliko izboljšalo, spodbudne pa so tudi ugotovitve, da se izboljšuje kvaliteta storitev na
podeželju. Pogrešamo pa v občini določen tip nastanitvenih objektov, kot je na primer butični
hotel, sobodajalstvo, nastanitve z wellness storitvami, pa tudi kamp.
Analiza obiska in nočitev v zadnjem 10-letnem obdobju kaže pozitiven trend naraščanja
turističnega povpraševanja. To stanje je odraz bolj zavzetega ukvarjanja z razvojem in
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pospeševanjem turizma kot gospodarske panoge v občini. Sprejeti pa sta bili tudi že dve
strategiji razvoja turizma. Kljub opaznemu napredku na področju turizma, povprečna doba
bivanja turistov znaša povprečno 3 dni. Še vedno Slovenj Gradec obišče precej enodnevnih
izletniških skupin, obiskovalci kulturnih prireditev, poslovni gostje in skupine športnikov na
pripravah. Večina turistov se za obisk občine odloči brez pomoči potovalnih oz. turističnih
agencij. Vzrok za to je tudi premajhna prisotnost koroških turističnih ponudnikov v turističnih
programih turističnih agencij. Prednost pa je, da ima obiskovalec svobodo pri načrtovanju
svojega oddiha. Pri odločitvi za preživljanje počitnic ali prostega časa na območju občine
Slovenj Gradec bi lahko prevladovali naslednji motivi: privlačnost narave, šport in rekreacija
(pohodništvo, kolesarjenje, zimski športi itd.), sprostitev in počitek, podeželje in počitnice na
kmetijah, lokalna kulinarika, ogledi galerij, muzejev in zbirk, ponudba kulturnih prireditev,
ogled mestnega jedra Slovenj Gradca, ugodne cene, gostoljubnost.
Poleg zanimive naravne in kulturne dediščine v občini prednost v turistični ponudbi
predstavlja bližnje športno letališče v Mislinjski Dobravi z raznoliko ponudbo, ki bi jo v
prihodnosti lahko še bolj razvijali (npr. poslovni turizem) in pa bližina Kop, ki so del
turistične destinacije Pohorja in beležijo vse večji obisk. Največji obisk je sicer v zimskem
času zaradi pestre ponudbe zimskih aktivnosti, v prihodnosti pa bi bilo smiselno prizadevanja
usmeriti v oblikovanje dodatne ponudbe v ostalih letnih časih (npr. v mladinski turizem,
družabne dogodke …). V prihodnosti pa bi lahko k pomembnejšemu razvoju turizma na
območju prispevala izgradnja term in izkoriščanje termalne vode, ki je bila odkrita v
Mislinjski Dobravi.
Med slabostmi, ki ovirajo razvoj turizma, pa lahko izpostavimo slabo prometno povezanost
občine z notranjostjo države in nasploh slabo cestno infrastrukturo. V trenutnem času
gospodarske krize primanjkuje investicijskih sredstev namenjenih turističnemu gospodarstvu,
prav tako pa bi bilo potrebno izboljšati trženje in promocijo turistične ponudbe v občini.
Menimo, da je v prihodnje na področju turizma potrebno najprej vlagati v znanje in
usposabljanje zaposlenih v turizmu. Pomembno je, da se nosilci turističnih storitev med seboj
povežejo in sodelujejo pri oblikovanju skupnih turističnih produktov, pri razvoju, skupnem
nastopanju in trženju uslug. Tesnejše povezovanje glavnih akterjev turizma je najprej
potrebno na območju Mislinjske doline in Zahodnega Pohorja, v nadaljevanju pa tudi na
območju koroške regije, če želimo izboljšati turistične rezultate in povečati turistično
ponudbo.
Strategija razvoja turizma mestne občine Slovenj Gradec (2011) za obdobje 2011-2015 v
viziji izpostavlja razvoj turistične ponudbe, ki sloni na potencialih, povezanih z naravnim
okoljem (Pohorje), kulturo (kulturna dediščina) in družbeno dediščino (šport, rekreacija,
prireditve). Med kvantitativnimi cilji, ki so si jih zastavili, sta povečanje prihodov turistov
(6 % letna rast) in povečanje turističnih nočitev (8 % letna rast). Med kvalitativnimi cilji pa
izpostavljamo izboljšanje kakovosti nastanitvene in športno-rekreativne infrastrukture,
kakovost in pestrost turističnih proizvodov v občini, izboljšanje prepoznavnosti občine kot
turistične destinacije itd.
Zaključimo lahko, da predstavlja turizem v občini Slovenj Gradec razvijajočo se gospodarsko
panogo, ki pa ji vseeno primanjkuje privlačnosti in potencialov, ki bi lahko predstavljali toliko
pomemben razlog za obisk, da bi turizem postal ena od pomembnejših gospodarskih panog na
območju.
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9 SUMMARY
The municipality Slovenj Gradec is located in the basin of Slovenj Gradec and spreads
between Pohorje and Uršlja gora in the central region of northern Slovenia. The municipal
centre is the city Slovenj Gradec, which is the economic, cultural, administrative and transport
centre of Mislinjska dolina. The economy in the municipality and the Koroška region is
manufacturing-oriented and export-oriented, dominated by processing and automotive
industry. The municipality lacks a motorway connection and has poor connections with the
centre of the country.
The dynamic history of the region has left its mark and had a great impact on the development
of the region. Tourism already has a century-old tradition in the area. The development of
tourism was made possible with the construction of a railway network at the end of the 19th
century. The period between the two world wars marked Slovenj Gradec and its outskirts as
one of the important tourist destinations in Slovenia, the period after the Second World War
saw a stagnation of tourism due to the fact that the main focus was on industry. The tourism
industry was given a new impetus in the 1960s and the 1980s represent the best years for
tourism in Slovenj Gradec. Later on there was a decline in the number of tourists from the
Balkan region due to the disintegration of Yugoslavia and the consecutive crisis in the region.
The graduation thesis offers an insight in the tourist offer of the municipality, which has a rich
potential in the forested areas of Pohorje and Uršlja gora as well as in the natural and cultural
heritage of Slovenj Gradec and Mislinjska dolina. Natural conditions provide a possibility for
the development of adventure tourism in the natural environment with developed sports and
recreational facilities (winter sports, hiking, mountain biking, horseback riding, indoor sports,
air sports and so forth). Sports and recreation are an important part of the tourism offer in the
municipality and good sports and accommodation facilities attract athletes that wish to train
and prepare here. The region prides itself upon its cultural heritage with cultural institutions
and cultural events as well as the restored medieval centre of Slovenj Gradec. The city also
has a long-standing tradition of cultural activities, enabling the development of cultural
tourism. Many opportunities lie also in the areas of business, congress and youth tourism, but
these have to be further developed.
The analysis of visits and overnight stays in the last decade shows a positive trend, which is
the result of the efforts put into the development and promotion of tourism as a branch of
economy in the municipality. It also shows that there are sufficient accommodation facilities,
although some may be a bit dated (mainly mountain lodges), but the renovation of the hotel in
the city centre and the opening of a new hostel have improved the situation and it is
encouraging that the quality of service is improving also in the countryside.
In the future emphasis will have to be put on the knowledge and training of employees in the
tourism industry. It is of importance that the providers of tourism services form ties and
cooperate in the forming of joint tourism products, the development of tourism as well as the
presentation and marketing of tourism.
Tourism in the municipality Slovenj Gradec is an evolving branch of economy, but it lacks
appeal and potential that would enable its development into one of the most important
economic activities in the area.
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