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Z ledin turških zrem na staro mesto.
Kaj vse je drlo skozte, tu nočilo!
Tu Kelti pirovali so, gradilo
vojaštvo rimsko tod je trdno cesto.
Tu se ustalilo Slovenov zvesto
je pleme in postavilo Gradišče
ob bistrici. In žrtvenik. Grobišče.
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Madžarov silen val je nate planil
in te ovil – a ti se nisi vdalo.
So Turki sekali ti strašne rane,
pred kmeti puntarji si trepetalo,
požari so pustošili ti hrame.
In redčila ti lakota je vrste
in kuga tlačila meščane v krste,
od kolere jih bore malo je ostalo.
Si luteranom svojo streho dalo,
si nad čarovnico stegnilo prste,
pred papežem popotnim si klečalo.
Tu skozi Rusi so, Francozi vreli,
sam svitli cesar so te obiskali.
In bolj ko so zalivali te vali
nemčurstva, bolj krog tebe so kipeli
rodovi naši. Novo luč prižgala
Čitalnica je. Padli sta Südmarka
in Schulverein in Kraljevine barka
je šla na dno. In Rajh. – Je Zvezda vstala…
(Bistrica – Janko Čar, 1981)
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MOŽNOSTI RAZVOJA TURIZMA V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA
Izvleček:
Diplomsko delo predstavlja trenutno turistično ponudbo občine Slovenska Bistrica in predlaga
možnosti razvoja turizma kot ene pomembnejših gospodarskih dejavnosti v prihodnje. Namen
dela je opredelitev bodočih smernic in možnosti razvoja turizma, saj je občina danes v večji
meri prostor preživljanja prostega časa za domače prebivalstvo in ne predstavlja turističnega
cilja tujim obiskovalcem. Pri izdelavi diplomskega dela je bila uporabljena obstoječa
literatura, obdelani statistični podatki ter podatki, zbrani s pomočjo ankete, s katero smo
ugotavljali poznavanje in uporabo obstoječe turistične infrastrukture v občini v rekreacijske
namene. Glavna slabost občine je premajhno povezovanje turističnih subjektov, s čimer bi
lahko tako turistom kot domačinom ponudili pestrejše in kakovostnejše storitve. Naloga zato
predstavlja potencialne produkte in opredeljuje načine, kako bi v občini Slovenska Bistrica
zadržali turiste dlje časa s pomočjo inovativnih programov. Te bi hkrati ponudili občanom, ki
želijo domačo občino bolje spoznati. V prihodnje bi bilo smotrno razvijati podeželski turizem,
turizem doživetij in aktivne počitnice. Učinki turizma se ne bodo odražali le v prostoru,
temveč tudi v ponudbi delovnih mest, razvoju številnih terciarnih in drugih dejavnosti, ki
bodo ponujali nove možnosti za zaposlitve domačega prebivalstva. Hkrati pa bo občina, ki bo
ponujala širok spekter možnosti preživljanja prostega časa, tudi kakovostno bivalno okolje za
domače prebivalstvo.
KLJUČNE BESEDE: Slovenska Bistrica, turistična geografija, rekreacija, razvoj turizma,
turistični programi

POSSIBILITIES OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE MUNICIPALITY OF
SLOVENSKA BISTRICA
Abstract:
The thesis provides an in-depth analysis of tourism in the Slovenska Bistrica municipality and
suggests further development options for this quintessential economic sector. It aims to
establish future guidelines for the expansion of tourism in the region, which currently focuses
mainly on local population and does not attract many foreign visitors. The thesis is based on
available subject-matter literature, statistical data and a survey ascertaining the level of
acquaintance with and the use of the existing tourism infrastructure for recreational purposes.
The main weakness of the municipality is the lack of synergy between subjects, which could
enable more diversity and a higher quality of services, accessible both to tourists as well as
locals. In this light, the thesis introduces potential products and determines ways of keeping
tourists in Slovenska Bistrica for longer periods of time through the application of innovative
programmes. At the same time, the latter would be available to locals wishing to experience
their surroundings more thoroughly. It suggests the appropriate direction for the future – rural
tourism, adventure tourism and activity holidays. The effects of tourism will not only be
reflected in new infrastructure, but also in new jobs, the development of tertiary and other
activities and in fresh possibilities for local employment. By offering a broad spectrum of
leisure activities, the municipality will thus raise the quality of the living environment for the
local population.
KEYWORDS: Slovenska Bistrica, tourism geography, recreation, tourism development,
tourism programmes
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1. UVOD
Turizem v občini Slovenska Bistrica se je začel intenzivneje razvijati v zgodnjih devetdesetih
letih, natančneje po letu 1994, ko je bil pripravljen Program razvoja turizma in analiza takrat
obstoječih možnosti za razvoj turizma v občini. Ne moremo trditi, da je turizem vodilna
razvojna in nosilna gospodarska dejavnost, saj je večina zaposlena v drugih gospodarskih
sektorjih. Je pa v občini dovolj različnih in ugodnih pogojev, da bi se turizem kot gospodarska
panoga lahko bolj uspešno razvijal, saj mesto in okolica ponujata številne možnosti za šport in
rekreacijo. K temu spadajo tudi različne kulturne prireditve, ki mestu in okolici dajejo še
večjo zaokroženo celoto.
Turizem predstavlja pomembno poslovno priložnost za občino Slovenska Bistrica.

1.1. NAMENI IN CILJI
Namen diplomske naloge je predstavitev obstoječega turizma v občini Slovenska Bistrica
(dosedanji razvoj, nosilci, ponudniki turističnih storitev, obstoječi tržni produkti turizma v
občini), vrednotenje turistične ponudbe s strani domačega prebivalstva, analiza turizma
(SWOT analiza), opredelitev bodočih smernic razvoja turizma in snovanje potencialnih
produktov, na katerih bo slonel turizem, pa tudi rekreacija za prebivalstvo občine Slovenska
Bistrica v prihodnje.
Pri izdelavi diplomske naloge smo si zastavili več ciljev, preko katerih bo diplomska naloga
dosegla svoj namen. Ti so:
• predstavitev geografskih značilnosti izbranega območja
• predstavitev turistične ponudbe
• predstavitev in vrednotenje rekreacijske funkcije turistične ponudbe v občini
Slovenska Bistrica s strani domačega prebivalstva
• analiza turističnega povpraševanja
• analiza okolja, dediščine in infrastrukture
• izdelava SWOT analize turizma v občini Slovenska Bistrica
• izdelava razvojne usmeritve turizma in rekreacije v občini Slovenska Bistrica (glavne
razvojne usmeritve, ciljni trgi, turistični programi, novi turistični programi, dogodki,
projekti, promocijske aktivnosti).
Temeljni cilj zastavljenega diplomskega dela je jasno identificirati in opredeliti možnosti
razvoja turizma v občini Slovenska Bistrica.
Omeniti moramo, da smo posebni vsebinski sklop v diplomski nalogi namenili vrednotenju
turistične ponudbe s strani domačega prebivalstva. Za to smo se odločili, ker že nekaj časa
ugotavljamo, da domače prebivalstvo premalo pozna, kakšne oblike oziroma možnosti
preživljanja prostega časa so mogoče v občini Slovenska Bistrica. Tako nas je v anketi
zanimalo, kolikokrat na teden se domače prebivalstvo rekreira in če to izvajajo znotraj mej
domače občine ter katera vrsta rekreacije je med domačim prebivalstvom najbolj izvajana. V
sklopu B ankete nas je zanimalo, ali prebivalci občine Slovenska Bistrica poznajo možnosti
rekreacije (obisk kulturnih in naravnih znamenitosti, udejstvovanje s športom, obiskovanje
prireditev) znotraj občine ter ali so v času med junijem 2008 in junijem 2009 tudi izkoristili
katero od možnosti rekreacije. Z anketo smo torej ugotavljali, kakšne so prostočasne navade
domačega prebivalstva oziroma vloga, ki jo ima občina s svojimi značilnostmi kot prostočasni
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prostor domačega prebivalstva. V zadnjem sklopu ankete, sklopu C nas je zanimalo, kakšno je
mnenje stalnih prebivalcev občine Slovenska Bistrica o razvitosti infrastrukture, gostinske in
kulinarične ponudbe, kakšna je informiranost s strani inštitucij, ki bi morale poskrbeti za
informiranost o turistični ponudbi domače občine.
Zdi se nam pomembno, da se domače prebivalstvo zaveda in pozna, kaj vse ponuja občina, saj
bo le ponosno domače prebivalstvo lahko prispevalo k bodočemu razvoju turizma v občini.
Pri izdelavi diplomske naloge smo sodelovali z Razvojno informacijskim centrom Slovenska
Bistrica - Turistično informativnim centrom Slovenska Bistrica in Turistično zvezo Slovenska
Bistrica.

1.2. POTEK DELA, METODOLOGIJA
V prvem delu diplomske naloge smo se osredotočili na osnovne naravne in družbenogeografske značilnosti obravnavanega območja. Izpostavili smo tiste, ki imajo pomembno
vlogo pri možnostih razvoja turistične dejavnosti v občini Slovenska Bistrica. Obširno
poglavje govori o turistični ponudbi občine. Najprej so predstavljene glavne turistične
atrakcije, nato sledi ostala turistična ponudba v občini Slovenska Bistrica, kamor spada tako
naravna kot tudi kulturna dediščina. Znotraj tega poglavja so opisane tudi možnosti za razvoj
športa in rekreacije, izdelovanja spominkov, vinske turistične ceste, prireditve ter splošna
infrastruktura, turistična infrastruktura ter turistična superstruktura. V naslednjem poglavju
smo opisali društveno dejavnost v občini; poseben del smo namenili Turistično
informativnemu centru Slovenska Bistrica kot glavnemu nosilcu turistične ponudbe in
turističnega razvoja. Temu sledi opis turistične infrastrukture in nočitvenih zmogljivosti ter
gostinske ponudbe. Na osnovi geografskih značilnosti, turistične ponudbe in povpraševanja
smo dopolnili SWOT analizo s svojimi predlogi, katere del je povzet po Predlogu strategije
razvoja turizma v občini Slovenska Bistrica za obdobje 2006-2010. V njej smo predstavili
prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti za razvoj turizma v občini Slovenska Bistrica. V
drugem delu naloge smo naredili analizo ankete, ki smo jo izvedli med lokalnim
prebivalstvom. V tej smo, v sklopu A, želeli izvedeti, ali se stalni prebivalci občine Slovenska
Bistrica rekreirajo in v kolikšni meri to izvajajo znotraj meje občine; v drugem sklopu, to je
sklopu B, smo ugotavljali poznavanje turistične ponudbe občine ter izkoriščanje le-te; v
sklopu C smo spraševali občane ali se jim zdi, da je turistična infrastruktura dovolj dobro
razvita, na kakšen način bi bilo potrebno promovirati turizem v občini oz. kakšen način
promocije se občanom zdi najbolj primeren za poznavanje turistične ponudbe občine
Slovenska Bistrica. Glede na rezultate ankete smo se v sledečem poglavju osredotočili na
konkretne možnosti razvoja turizma. Pri tem smo opredelili glavne razvoje usmeritve v
občini, turistične motive, ciljne trge in ciljne skupine potencialnih obiskovalcev ter turistične
programe. Diplomsko nalogo smo zaključili s predlogi za nove turistične programe,
prireditve, dogodke in aktivnosti.
V uvodnih poglavjih diplomske naloge smo pri raziskovanju glede trenutne ponudbe v občini
Slovenska Bistrica uporabljali predvsem razpoložljivo literaturo o razvoju slovenjebistriškega
turizma, ki smo jo pridobili v Turistično informativnem centru, nekaj pa tudi v domači
knjižnici. Ker podatkov o številčnosti gostov in prenočitev TIC ne zbira, smo za analizo letega uporabili podatke, ki jih mesečno objavlja SURS na svoji spletni strani. Pri raziskovanju
ravnanja v prostem času smo se poslužili postopka anketiranja na ciljnem območju, to je v
občini Slovenska Bistrica, kjer smo razdelili 130 anket stalnim prebivalcem občine. Ankete so
nam pomagale pri analizi rekreacijske funkcije turistične ponudbe v občini in njeni uporabi s
strani domačega prebivalstva. Poleg tega smo opravili še nekaj terenskega dela, saj smo si šli
ogledat potencialne nove poti, ki bi jih lahko TIC ponujal domačim in tujim gostom, v veliki
meri pa bi jih za rekreacijske namene uporabljali tudi domačini.
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1.3. POSTAVLJENA DELOVNA HIPOTEZA
Občina Slovenska Bistrica je kot turistično območje na začetku razvoja, vendar ima vse
možnosti za razvoj v le-tega. Turizem predstavlja za občino Slovenska Bistrica pomembno
poslovno priložnost.

1.4. UPORABLJENI VIRI IN LITERATURA
Pri pisanju diplomskega dela smo uporabljali zelo raznolike vire in literaturo; v veliki večini
smo uporabili Bistriški zbornik, ki ga sestavljajo trije zvezki, napisani v različnih časovnih
obdobjih. Veliko uporabne literature smo dobili na Turistično informativnem centru,
predvsem številne zloženke, ki so namenjene turističnim obiskovalcem, pa tudi pri g.
Leopoldu Turku na Zavodu za turizem Slovenska Bistrica. Pomemben vir podatkov o
trenutnem stanju turizma v slovenjebistriški občini je bilo vsekakor medmrežje, kjer TIC ter
drugi ponudniki turistični storitev predstavljajo ponudbo na področju nastanitve, kulinarike,
prireditev, športa, izletov in druge sprostitve. Pri medmrežnih virih moramo omeniti še
spletno stran Statističnega urada republike Slovenije, kjer smo lahko pridobili podatke o
turističnih obiskih in nočitvah v občini Slovenska Bistrica, saj na TIC-u teh podatkov v celoti
ni mogoče pridobiti, ker jim ponudniki ležišč ne posredujejo podatkov o svoji zasedenosti.
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2. MED POHORJEM IN HALOZAMI – OSNOVNE
NARAVNO- IN DRUŽENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
“Malokatera občina je geografsko tako neenotna kot občina Slovenska Bistrica, saj zajema tri
tipe pokrajin – alpsko hribovje, panonsko ravnino in panonsko gričevje. Občina obsega
vzhodni del Pohorja, del terciarnega gričevje Dravinjske gorice ter na vzhodu skrajni
jugozahodni del Dravskega polja” (Titl, 1983, str. 25). Od navedenih enot nobena v celoti ne
leži na območju občine. Bistriško Pohorje obsega le jugovzhodni del pohorskega masiva, od
Dravskega polja pa njegov skrajni jugozahodni del (Titl, 1983).

2.1. OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Občina Slovenska Bistrica v sedanjih mejah je povezana z nastankom novih občin, ki so
nastale z odcepitvijo. Najprej se je v letu 1998 na območju krajevne skupnosti Oplotnica
razvila občina Oplotnica na površini 33 kvadratnih kilometrov z okoli štiri tisoč prebivalci, in
nato še v letu 2006 občini Makole na 37 kvadratnih kilometrov, ki je nastala iz krajevne
skupnosti Makole, ter Poljčane na 37,5 kvadratnih kilometrih, ki je nastala iz krajevnih
skupnosti Poljčane in Studenice (Žagar, 2009).
Občina Slovenska Bistrica sodi med večje slovenske občine, saj meri 260,1 km2 in ima po
zadnjih statističnih podatkih 24 568 prebivalcev (januar 2010). Obkrožena je z občinami
Ruše, Lovrenc na Pohorju, Rače-Fram, Kidričevo, Majšperk, Makole, Poljčane, Slovenske
Konjice in Oplotnica. Kratko skupno mejo ima še z občino Hoče-Slivnica (Občina Slovenska
Bistrica, 2009).
Občino sestavlja 15 krajevnih skupnosti. Le-te so: krajevna skupnost Alfonz Šarh, krajevna
skupnost Dr. Jagodič, krajevna skupnost Črešnjevec, krajevna skupnost Kebelj, krajevna
skupnost Impol, krajevna skupnost Laporje, krajevna skupnost Črešnjevec-Stari log, krajevna
skupnost Pohorski odred, krajevna skupnost Pragersko-Gaj, krajevna skupnost Spodnja
Polskava, krajevna skupnost Šmartno na Pohorju, krajevna skupnost Tinje, krajevna skupnost
Vrhole-Preloge, krajevna skupnost Zgornja Polskava, krajevna skupnost Zgornja Ložnica. V
občini je skupno 79 naselij (Občina Slovenska Bistrica-KS, 2009).

Karta 1: Meje občine Slovenska Bistrica (Vir: Geopedia – Slovenska Bistrica, 2009).
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2.1.1. KRATEK ZGODOVINSKI RAZVOJ
Širša okolica Slovenske Bistrice je bila poseljena že v prazgodovini. Naseljenost v grudah,
grudastih delcih, delcih, progastih delcih in celkih dokazuje, da je bilo to ozemlje naselitveno
razgibano že skozi ves srednji vek (Curk, 1968).
V 1. polovici 12. stoletja so tedanji gospodarji Podravinja Spanheimi spodbudili gradnjo nove
srednjeveške ceste Konjice – Maribor na južnem delu Pohorja; ob njej sta nastala upravni
dvor Bistrica kot sedež županije Pohorje in pozneje deželnoknežjega zemljiškega gospostva
ter nova tržna naselbina. Kraj se prvič omenja v virih šele leta 1227 kot Fvstritz, kmalu nato
je dobil trške pravice in cerkev Sv. Jerneja, ki je sredi 13. stol. postala župnijska. Mestne
svoboščine si je od Habsburžanov najverjetneje pridobil že pred 1297, vsekakor pa do 1309 in
1311, čeprav mu je bil šele z listino 1339 izrecno dan pravni status drugih mest
(Enciklopedija Slovenije, 1997).
Naselje je nastalo na vršaju potoka Bistrica, na stiku podpohorskih goric in ravnine ob potoku,
ob stari rimski cesti in srednjeveški poti, ki je ob vznožju Pohorja vodila do sedanjega
Dunaja proti Trstu (Štajerska – turistični vodnik, 1999). Razvilo se je ob križišču cest v
Maribor, Celje in Ptuj ter je imelo posredno antično naselitveno tradicijo (Pultovia). Iz
urbanistične zasnove mesta lahko sklepamo, da se je starejše jedro razvilo in obstajalo, še
preden je v 1 .polovici 13. stoletja naselbina postala trg. To dokazuje Gradišče, trapezast trg, v
jugovzhodnem delu mesta, ki z obrobnimi parcelami kaže na staro, ob cesti ležečo tržno ali
okroglo vas, kakršne so bile zaradi boljših obrambnih možnosti značilne za obmejne predele.
Ob tej vasi se je razvil trg, katerega podolžna razvitost se ujema s smerjo deželne ceste. Leto
1779 je bilo skoraj usodno za ta kraj, kajti mesto je leta 1779 skoraj v celoti pogorelo. Mestne
hiše, ki so se ohranile, so ostale iz časa 18. stoletja (Curk, 1968).
V letu 1908 je bila zgrajena štajerska železnica, ki je imela namen povezati mesto Slovenska
Bistrica z nekaj kilometrov oddaljeno železniško progo Slovenska Bistrica – Črešnjevec na
južni železnici. Železnica je delovala le nekaj let in je bila leta 1965 ukinjena, saj jo je
nadomestil visoko razvijajoči se cestni promet (Brate, 1990).

Slika 1: Dvorec Slovenska Bistrica – bakrorez iz Topografije vojvodine Štajerske, 1681 (Vir: Gradovi,
2009).
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2.2. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOST
2.2.1. RELIEFNE ZNAČILNOSTI
Občina Slovenska Bistrica je reliefno razgibana. Nadmorska višina območja zelo niha in
najnižji deli ozemlja na skrajnem vzhodu se gibljejo okoli višine 245 m. Najvišji predel je na
Pohorju, to je Žigartov vrh s 1347 m nadmorske višine. Povprečna nadmorska višina občine je
572,6 metrov. Večino ozemlja pokriva gričevnat svet. Južno od glavne prometne žile
(avtoceste) so to nižji deli Dravinjskih goric, severno od nje pa gričevnato vznožje Pohorja
(Geografski atlas Slovenije, 1998).
Občina Slovenska Bistrica zavzema naravna območja: Polskavsko dolino, Ložniško dolino,
Pohorje in ožje mestno bistriško območje.
Pohorska pobočja so razrezana z vrsto potokov, ki teko deloma proti jugu v Dravinjo, deloma
proti vzhodu na Dravsko polje, kjer se porazgubijo v prodnati osnovi. Med njimi sta glavna
dva: Polskava z Devino, ki se na široko razliva po močvirni Čreti ter se ob njenem južnem
robu počasi približuje Dravinji in Ložnica, ki je ustvarila široko mokrotno dolino pod
Slovensko Bistrico. V tem skrajnem južnem do jugovzhodnem delu občine je gričevje med
Pohorjem in Dravinjo nizko in razrezano v razgibane terase (Curk, 1968).

Karta 2: Reliefna razgibanost občine Slovenska Bistrica (Vir: Geopedija – Slovenska Bistrica, 2009).

2.2.1.1. Bistriško Pohorje
Bistriško Pohorje je del Pohorja, ki je velika gorska gmota med Dravsko dolino na severu,
Vitanjskim podoljem na jugu, Dravskim poljem in Dravinjskimi goricami na vzhodu ter
Mislinjsko dolino na zahodu. Vodilna kamnina, ki sestavlja masiv Pohorja, je tonalit. Živahno
vulkansko delovanje v geološki preteklosti je povzročilo številne spremembe v strukturi
kamnin. Tako je marsikje spremenilo apnenec v marmor, ki se nahaja na Bistriškem Pohorju
na več krajih: v Zgornji Novi vasi, pri Šentovcu in nad Zgornjo Polskavo. Marmorne
kamnolome so v preteklosti izkoriščali že Rimljani, zlasti pri Šmartnem na Pohorju in nad
Zgornjo Bistrico. Bistriško Pohorje je slabo razčlenjeno, saj nikjer ne dosega velikih višin.
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Najvišji severozahodni del ima značaj visoke planote, ki leži na višini 1230 do 1330 m. Njena
površina je razrezana v nepregledno valovito zemljišče, kjer tečejo potoki med posameznimi
višjimi vrhovi in slemeni po širokih in plitvih grapah. Ker je na planoti njihov strmec
neznaten, je tu mnogo vlažnih območij. Na obrobju planote stojita najpomembnejša in
najvišja vrhova: Žigartov vrh (1347 m) in Veliki vrh (1344 m). Na zunanjem robu planote
najdemo tesne doline. Na severnem robu je najznamenitejši kanjon in slap Šumik. Za planoto
pa so značilna tudi močvirja, med temi glavno atrakcijo predstavlja Črno jezero na višini 1171
m. Skoraj na celotni površini planote raste sklenjen smrekov gozd (Titl, 1983) .
Vzhodno in jugovzhodno od planote opazimo na pobočju Pohorja v srednjih legah valovite
terase in ploščate hrbte, zlasti v višini 700 – 1030 m, kjer se že nahajajo naselja in se zemlja
že v manjši meri izkorišča za poljedelstvo. Na višji terasi povsod prevladujejo razložena
naselja s samotnimi kmetijami. Tu se nahajajo najvišje ležeča naselja občine: Frajhajm,
Bojtina, Planina in Smrečno. Na drugi, nižji terasi, pa že opažamo več strnjenih naselij,
vendar prevladuje še razložena naseljenost. Najpomembnejše naselje, ki je hkrati gospodarsko
in kulturno središče zgornjega dela Bistriškega Pohorja, je Šmartno na Pohorju (Titl, 1983).
V nižjih predelih sta pomembnejši naselji Malo Tinje in Cezlak. Zadnji terasni nivo, ki se
razteza po najnižjem predelu pohorskega pobočja, je v višini 520 in 550 m že gosteje poseljen
in prehaja v vznožje Pohorja. Na spodnjem robu te terase se že pojavlja vinska trta (Titl,
1983).
.

Slika 2: Šmartno na Pohorju (Vir: OŠ Šmartno na Pohorju, 2009).

2.2.1.2. Dravinjske gorice
Dravinjske gorice zavzemajo skrajni južni del občine. Ležijo med Pohorjem na severu, na
vzhodu se končujejo ob Dravskem polju. Večji del Dravinjskih goric sicer spada k letu 2006
novonastalima občinama Poljčane na jugovzhodnem delu in Makole na jugozahodnem delu.
Za ta majhen del, ki pa še sodi v občino Slovenska Bistrica, so značilne majhne vzpetine z
malimi relativnimi višinami. V tem območju prevladujejo travniki, njive, naselja so na višje
ležečih diluvialnih terasah. Današnjo podobo je tu določil potok Ložnica (Bračič, 1985).
Ložnica je oblikovala dolinasto dno, ki je močno zamočvirjeno. V preteklosti je bila
mokrotnost tega predela še izrazitejša, saj ni bilo narejene regulacije potoka Bistrica in potoka
Ložnica (Titl, 1983).
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Slika 3: Laporje – razložena vas na prehodu iz Dravinjske v Ložniško dolino (Vir: Bistriški vodnik –
Laporje, 2009).

2.2.1.3. Dravsko polje
Dravsko polje s katastrskimi občinami Gaj, Spodnja Polskava in Zgornja Polskava obsega
skrajni jugovzhodni del občine. Na severovzhodu sega do vznožja Pohorja, na jugovzhodu pa
do obronkov Dravinjskih goric. To je popolnoma raven svet, ki ga je ustvarila kvartarna doba
z ogromnim nasipavanjem. Poleg proda je tu mnogo ilovice in peska, ki so ga nanašali potoki
s Pohorja. Pas ilovice je posebno širok pri Pragerskem, kjer jo izkoriščajo za izdelovanje
opeke. Ilovnata ravan je zelo vlažna in zamočvirjena. Tu so Čreta, ki se na široko raztezajo
okrog Pragerskega, ki je v sredini Čret. Porečje Polskave ima tu minimalen padec, zato voda
zaostaja. V preteklosti so bile pogoste poplave, danes pa je, po izgradnji izsuševalnih kanalov,
omogočeno izkoriščanje tega ozemlja za travnike (Titl, 1983).

Slika 4: Spodnja Polskava je večje gručasto naselje na peščeno ilovnati ravnini jugozahodnega dela
Dravskega polja (Vir: Bistriški vodnik – Spodnja Polskava, 2009).

2.3.2. RASTJE
Pohorje je pretežno gozdnato območje, čeprav današnja gozdna podoba ni prvobitnega
značaja. Pohorske steklarne – glažute, gozdarstvo, oglarjenje, kamnoseštvo in fužinarstvo so
sloves Pohorja razširili v širski evropski prostor (Bistriški vintgar, 2000).
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Največje spremembe je dosegel gozd. V preteklosti so na Pohorju prevladovali jelovi bukovi
in smrekovi gozdovi, medtem ko je danes daleč prevladujoča smreka. Imena nekaterih krajev
kot Spodnje in Zgornje Prebukovje, še danes kažejo na nekoč značilne gozdne površine.
Največje spremembe je povzročilo izkoriščanje bukve za pridobivanje oglja in pepelike1.
Bukev se je ohranila predvsem na težje dostopnih območjih, povsod drugod jo je zaradi
pogozdovanja nadomestila smreka. Pobočja ob potoku Bistrica so bolj ali manj strma in
skalovita. Tukaj gozd s svojo plastovitostjo zmanjšuje hitrost odtoka vode, omogoča
enakomeren in upočasnjen izliv padavinske vode v izvire in vodotoke in tako blaži negativne
posledice erozije. Drevesa in grmovnice s svojim koreninskim pletežem mehansko utrjujejo
tla in s tem blažijo nevarnosti usadov (Bistriški vintgar, 2000).
Na Pohorju imamo za slovenske razmere čisto posebno rastlinstvo. Na položnih slemenih in
slabo odtočnih ravnicah so se naselile barjanske rastline, poleg plazečega bora predvsem šotni
mahovi, rožmarinka, okroglolistna rosika ter med borovci skrito rastoči rjasti sleč.
Najzanimivejše rastišča se širijo okoli Črnega jezera. Izjemno je rastišče rjastega sleča na
skalah v pragozdu ob Velikem Šumiku.
Vodni orešek uspeva v ribnikih v Žabljeku, marsiljko pa so našli v čreti pri Pragerskem. Na
serpentinu v Zgornji Bistrici in Kalšah je na slovenskem edino rastišče kijastolistnega in
nepravega ovršaja. Posebna znamenitost je zavarovani naravni odsek pohorskega naravnega
gozda nad Lobnico, od 60 ha ga 10 ha leži v slovenjebistriški občini z zanimivimi
geomorfološkimi tvorbami (Trije hlebi, Ravbarske peči, potok Verna, slap Veliki Šumik) in
zanimivimi rastišči rastlin.
Z republiškega vidika so pomembni tudi hrastovi sestoji na Cigonci kot poslednji ostanek
hrastovih sestojev v Panonskem Podravju, žal pa so začeli hrasti hirati, odkar je bila izvedena
regulacija Ložnice (Šoštarič, 1983).

2.3.3. PODNEBJE
Občina leži na stiku subpanonskega in osrednjeslovenskega podnebja, ki proti zahodu prehaja
v subalpsko. Tukaj je območje vlažne, zmerno tople klime, ki ima padavinski minimum v
zimskih mesecih. Spremenljivost klimatoloških elementov je posledica reliefa in različnih
nadmorskih višin. Na Črešnjevcu, na severovzhodnem delu Dravinjskih goric (jugovzhodni
del občine), ima Agencija RS za okolje meteorološko padavinsko postajo. Padavinska
meteorološka postaja je na 310 m nadmorske višine, tik pod vrhom položnega griča, na
njegovem jugozahodnem pobočju, na robu naselja (Meteorološka postaja na Črešnjevcu –
mesečni bilten ARSO, 2003).
Dolgoletna povprečna temperatura zraka je na tem območju med 8,4 in 9,4°C. Najhladnejši je
januar s povprečnimi temperaturami zraka med -2 in -1,3°C, najtoplejši pa julij s povprečnimi
temperaturami zraka med 17 in 18,7°C. Trajanje sončnega obsevanja v celem letu znaša od
1700 do 1800 ur. Najdlje sonce obseva v juliju (približno 250 ur), najmanj pa decembra
(približno 45 ur). Dolgoletna povprečna količina padavin je od 1000 do 1200 mm. Tukaj je od
107 do 110 padavinskih dni s količino padavin več kot 1 mm, od tega 37 dni s količino
padavin več kot 10 mm in le 13 dni z več kot 200 mm padavin na dan. Število nevihtnih dni v
letu je okrog 20. Toča in nevihte se najpogosteje pojavljajo v mesecu juliju in avgustu (LAS,
2008).

1

Pepelika je bela praškasta snov, ki se uporablja zlasti kot surovina za pridobivanje stekla. Kemijsko je to
kalijev karbonat.
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2.3. DRUŽBENOGREOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
2.3.1. PREBIVALSTVO
Občina Slovenska Bistrica ima po zadnjih podatkih Centralnega registra prebivalstva 24 586
prebivalcev (stanje na dan 30.6.2009) (SURS, 2009).
Število prebivalstva v občini Slovenska Bistrica je precej upadlo od leta 1999, saj je bila
najprej v letu 1999 ustavljena nova občina Oplotnica, marca leta 2006 pa sta se iz
slovenjebistriške občine izločili še dve, to sta občina Poljčane in občina Makole.
V podatkih, ki so navedeni v tabeli, so vključeni vsi državljani RS, vključno s tistimi
državljani, ki imajo državljanstvo, vendar začasno bivajo v tujini.
Preglednica 1: Število prebivalcev po spolu v občini Slovenska Bistrica med leti 2006 in 2008 (primerjava s
Slovenijo za leto 2008 – stanje na dan 31.6.2008).
LETO:
MOŠKI:
ŽENSKE:
SKUPAJ:
15033
15542
30575
2006
12072
12381
24453
2007
12175
12452
24627
2008 *
1012277
1027122
2039399
2008 - Slovenija

Vir: SURS – Število prebivalcev po spolu 2006-2008, 2009.
• *podatek za leto 2008 prikazuje stanje števila prebivalcev na dan 31.6.2008
Število prebivalcev v občini Slovenska Bistrica predstavlja 1,2 % populacije v Republiki
Slovenije na dan 31.6.2008, ko je znašalo 2 039 399. Od tega je 50,5 % ženskega prebivalstva
in 49,5 % moškega prebivalstva.
Po skupnem številu prebivalcev predstavlja občina Slovenska Bistrica eno izmed večjih občin
v Sloveniji. Zaradi reliefnih značilnosti občine pa je razporeditev prebivalstva izrazito
neenakomerna. Gibanje števila prebivalstva je bilo odvisno od mnogih faktorjev. Med drugim
tudi od razvoja industrializacije v preteklosti.
Število skupnega prebivalstva se je med leti 2006 in 2007 zmanjšalo za približno 6 000
prebivalcev, kar je bila posledica odcepitve dveh občin marca leta 2006, ki sta prej pripadali
južnemu delu občine Slovenska Bistrica, to sta občini Poljčane in Makole.
Če primerjamo podatke iz obdobja po odcepitvi, pa vidimo, da se je število prebivalcev med
leti 2007 in 2008 povečalo in kaže na pozitiven trend povečevanja prebivalstva tudi v
prihodnje. Število prebivalcev se je med letoma 2007 in 2008 povečalo za 174 ljudi.
Preglednica 2: Prebivalstvo po starostnih skupinah v občini Slovenska Bistrica na dan 31.6. 2008.
STAROSTNE
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
SKUPINE LETA
1194
1157
1225
1408
1656
1801
2032
1893
1959
1868
STAROSTNE
SKUPINE LETA

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-90

90+

SKUPAJ

1881

1724

1254

1183

967

728

446

210

41

24627

Vir: SURS – Število prebivalcev po starostnih skupinah 2008, 2009.
Iz podatkov SURS-a (na dan 31.6.2008) je razvidno, da največji del od celotnega prebivalstva
v občini Slovenska Bistrica predstavljajo osebe med 30 in 34. letom starosti (8,2%). Največji
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delež prebivalstva je trenutno star med 30 in 45 let, kar kaže, da bo v prihodnosti
prevladovalo zrelo prebivalstvo, spodbuden pa je podatek, da je število mladih do 15 let
(3476) višje od števila starejših med 65. in 80. letom (2878).
Preglednica 3: Naravno gibanje prebivalstva po spolu v občini Slovenska Bistrica v letu 2006.
ŽIVOROJENI
UMRLI
NARAVNI PRIPRASTEK
Moški
Ženske
Skupaj
Moški
Ženske
Skupaj
Moški
Ženske
Skupaj
135
148
283
148
165
313
-13
-17
-30

Vir: SURS – Naravno gibanje prebivalstva po spolu 2006, 2009.
Preglednica 4: Naravno gibanje prebivalstva po spolu v občini Slovenska Bistrica v letu 2007.
ŽIVOROJENI
UMRLI
NARAVNI PRIPRASTEK
Moški
Ženske
Skupaj
Moški
Ženske
Skupaj
Moški
Ženske
Skupaj
114
127
241
119
120
239
-5
7
2

Vir: SURS – Naravno gibanje prebivalstva po spolu 2007, 2009.
Preglednica 5: Gibanje števila prebivalstva po spolu v občini Slovenska Bistrica v letu 2006.
NARAVNI PRIRASTEK
SELITVENI PRIRASTEK
SKUPNI PRIRASTEK
Moški
Ženske
Skupaj
Moški
Ženske
Skupaj
Moški
Ženske
Skupaj
55
19
74
-13
-17
-30
42
2
44

Vir:SURS – Gibanje števila prebivalstva po spolu 2006, 2009.
Negativni naravni prirastek v letu 2006 kaže na upad prebivalstva predvsem ženskega spola.
Razlika se pojavi leto kasneje, saj lahko po podatkih SURS-a za leto 2007 vidimo, da se je v
primerjavi z letom 2006 naravni prirastek povečal.
Skupen prirastek za leto 2006 kaže, da se je število prebivalcev v občini povečalo. Trenutni
razlogi za priselitve v občino Slovenska Bistrica so ugodna prometna lega, ki omogoča hitre
vsakodnevne migracije v večje zaposlitvene kraje (kot sta npr. Maribor in Celje), možnost
ugodnejšega nakupa stanovanja ali gradbene parcele kot v Mariboru ali Celju, visoka stopnja
ohranjenosti narave in biotska raznovrstnost občine.
Preglednica 6: Migracije – priselitve in odselitve po spolu v občini Slovenska Bistrica v letu 2006.
MIGRACIJE V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA
Priseljeni iz drugih občin
Odseljeni iz občine
Selitveni prirastek občine
Moški
Ženske
Skupaj
Moški
Ženske
Skupaj
Moški
Ženske
Skupaj
174
184
358
121
153
274
53
31
84

Vir: SURS – Migracije 2006, 2009.
Preglednica 7: Migracije – priselitve in odselitve po skupnem številu v občini Slovenska Bistrica v letu
2007.
MIGRACIJE V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA
Priseljeni iz drugih občin
Odseljeni iz občine
Selitveni prirastek občine
414
207
207

Vir: SURS – Migracije 2007, 2009.
Če pogledamo tabelo, vidimo, da je selitveni prirastek občine pozitiven (v letu 2007 skupaj
84) in se še povečuje. Takšen trend je posledica izredno uspešnega razvoja Slovenske Bistrice
na mnogih področjih: na področju gospodarstva, šolstva, zdravstva, pa tudi na področju
kulture, turizma, športa, infrastrukture in drugih. Posebej razpoznavne gospodarske dejavnosti
so na področju barvne metalurgije, oljarstva, steklarstva, gradbeništva, lesne predelave in
mnoge druge. Ob mestu se razvija industrijska cona s številnimi dejavnostmi.
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V občini prevladujejo obrtna dejavnost (predvsem lesna) in proizvodnja hrane, proizvodnja
kovinskih izdelkov (aluminija) in gradbena dejavnost. Te panoge predstavljajo dve tretjini
gospodarstva občine. Regionalno gospodarsko območje ima številne prednosti, na primer, še
vedno zelo dostopne cene zemljišč in visoko stopnjo opremljenosti z javno infrastrukturo. V
regiji, ki šteje 250 000 prebivalcev, tudi delovne sile ne primanjkuje. V občini je 11 000
študentov in 110 000 delavcev.
V regiji, ki združuje še občini Poljčane in Makole, je trenutno 1 767 registriranih podjetij, od
tega 382 trgovin na drobno, 323 podjetij za proizvodno dejavnost, 278 organizacij za
izvajanje javnih in polzasebnih storitev, 219 organizacij za poslovne dejavnosti, če sploh ne
omenjamo podjetij, ki so v postopku ustanavljanja (LAS, 2008).
Veliko število podjetij dokazuje, da je naložbeno okolje zdravo in da je prostora tudi za nove
investitorje. V Slovenski Bistrici so občinske oblasti razvile podjetniški park, da bi spodbudile
razvoj lokalnega gospodarstva. Rezultat je bliskovito povečanje naložb in velik upad
nezaposlenosti, posledica tega pa je tudi povečanje števila priselitev v samo občino in tako
pozitivni selitveni prirastek, ki se bo glede na sam razvoj mesta verjetno še povečeval, saj gre
trend preseljevanja prebivalcev iz manjših, bolj oddaljenih naselij, ki se nahajajo na območju
Pohorja in v predelu Haloz, v večja naselja.
Preglednica 8: Gostota poselitve v občini Slovenska Bistrica v letu 2008 v primerjavi s Slovenijo leta 2008.
GOSTOTA
LETO 2008
PREBIVALCI
POVRŠINA (KM2)
NASELJENOSTI
(ŠT.PREB./KM2)
Slovenija
2039399
20273
100,6
Slovenska Bistrica
24627
260,1
94,7

Vir: SURS – Gostota poselitve 2008, 2009.
Povprečna poselitev Slovenije je po zadnjih podatkih na dan 31.6.2008 100,6 prebivalcev na
km2. Občina Slovenska Bistrica ima 94,7 prebivalcev na km2, kar je podobno slovenskemu
povprečju. S takšno gostoto poselitve območje občine uvrščamo med redkeje naseljena
območja Slovenije.
Občina Slovenska Bistrica je šolski primer neenakomerne poselitve, ki je bila posledica
preteklega zgodovinskega razvoja in predvsem reliefne zgradbe območja. Območje je močno
razgibano z velikimi višinskimi razlikami, saj obsega visoke in strme lege, gričevja in doline.
Tako je v ožjem centru Slovenske Bistrice gostota poselitve zelo visoka, medtem ko so deli
Pohorja neposeljeni. V teh delih prevladujejo manjša razpršena naselja z do 200 prebivalci.

2.3.2. RABA TAL, KMETIJSTVO
Preglednica 9: Dejanska raba zemljišč na območju občine Slovenska Bistrica, stanje 2007
RABA ZEMLJIŠČ:
SLOVENSKA BISTRICA (POVRŠINA V %)
51,11
Gozd
42,92
Kmetijska zemljišča
5,97
Ostala zemljišča
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA:
Njive in vrtovi
Travniki in pašniki
Trajni nasadi
Ostala kmetijska zemljišča

23,3
41,6
31,6
3,5

Vir: LAS, 2008.
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Na območju občine Slovenska Bistrica prevladujejo gozdovi, ki pokrivajo 51,1 odstotkov
celotnega ozemlja. Kmetijska zemljišča predstavljajo 42,9 odstotkov celotnega območja,
nekaj manj kot 6 odstotkov površin pa predstavljajo ostala zemljišča.
V strukturi kmetijskih zemljišč zavzemajo največji delež travniki in pašniki. Razlogi za to so
predvsem v razgibanosti reliefa in členjenosti površin, klimi ter nadmorski višini, ki v višje
ležečih območjih onemogoča druge intenzivnejše rabe.
Območje ima zaradi ugodne geografske lege ugodne pogoje za uspevanje vinske trte in sadja.
Trajni nasadi poraščajo 31,6 % kmetijskih zemljišč. Njive in vrtovi, kot najkvalitetnejša
kmetijska zemljišča, obsegajo le 23,3 %, ostala kmetijska zemljišča obsegajo 3,5 %. To so
zemljišča, kjer je bilo gospodarjenje zaradi različnih naravnih, ekonomskih in socialnih
vzrokov v preteklosti opuščeno (LAS, 2008).
Večina kmetijskih površin (kar 70%) se nahaja v območjih z omejenimi možnostmi za
kmetovanje, kar vpliva na manjšo proizvodno sposobnost kmetij, ožji izbor kultur, usmerjanje
proizvodnje ter prilagoditev tehnologij. Vse to vpliva na nižjo produktivnost in dražjo
predelavo. Konkurenčnost kmetij na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje je
slabša, prav tako pa so kmetije manj prilagodljive. Kljub nižjim pridelovalnim potencialom za
kmetijstvo ima kmetovanje na teh območjih zelo pomembno vlogo pri ohranjanju podeželja in
kulturne krajine.

Slika 5: Kmetijska zemljišča ob vznožju vasi Črešnjevec na južnem delu občine Slovenska Bistrica (Vir:
Kud-Črešnjevec, 2009).

2.3.3. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Gospodarske dejavnosti med Pohorjem in Halozami so bile v času prehoda Slovenije v novo
državo predvsem odraz naravnih danosti in strateške pozicije, zgodovinske tradicije, potreb
prostora in razvoja, ki ga prinese čas, in seveda idej ter ustvarjalnosti posameznikov. Današnji
pregled panog bi pokazal še vedno zelo podobno sliko, čeprav so se v tem času bistveno
spremenili parametri gospodarstva. Nekatera podjetja znotraj panog so ugasnila, nastali pa so
številni novi poslovni subjekti. Na območju nekdanje skupne občine Slovenska Bistrica je v
letu 1990 prevladovala kovinsko predelovalna industrija, v kateri je bila nosilec predelava
aluminija, pomembno pa je bila prisotna tudi industrija elektro-elektronskih elementov.
Velika pokritost z gozdovi je bila osnova za lesno predelovalno industrijo, tradicija pa je
botrovala steklarstvu, medtem ko je bilo podeželsko-kmetijsko okolje vzrok za živilsko
predelovalno industrijo. Naravna bogastva so bila osnova opekarništvu in pridobivanju
mineralov. Pomembno je bilo gradbeništvo (Žagar, 2009).
Danes v občini Slovenska Bistrica skupaj posluje 1 712 različnih poslovnih subjektov. Občina
ima razvito kovinopredelovalno industrijo, gradbeno, živilsko, lesnopredelovalno in
metalurško industrijo.
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Predelovalna industrija predstavlja skupaj kar 2/3 gospodarstva v občini. Bistvenega pomena
za lokalni razvoj so mala in srednje velika podjetja. Gospodarstveniki so združeni v okviru
Območne obrtno-podjetniške zbornice v Slovenski Bistrici, v kateri deluje sedem strokovnih
sekcij: sekcija avtoprevoznikov, sekcija cvetličarjev in vrtnarjev, sekcija gostincev, sekcija
frizerk in kozmetičark, sekcija avtoserviserjev, sekcija tekstilcev in sekcija računovodskih
servisov (LAS, 2008).
Mesto Slovenska Bistrica ob številnih spremembah tako v upravnem kot v razvojnem smislu
ohranja status upravnega središča tega prostora, saj sedanje ozemlje štirih občin (Slovenska
Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica) še vedno vežejo skupne reliefne in geografske
lastnosti, zgodovinska in politične povezanost, skupen infrastrukturni razvoj, desetletja
skupnega sistema upravljanja zadev javnega pomena in nenazadnje povezanosti gospodarstva,
kmetijstva in turizma (Žagar, 2009).
Ob neupoštevanju drugih javnih, skupnih in osebnih storitev se največ pravnih oseb ukvarja z
dejavnostjo trgovine, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe (16,2 %), sledi
predelovalna dejavnost (14,9 %), poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve
(14,3 %), gradbeništvo (11,3 %), promet, skladiščenje in zveze (6,9 %) ter gostinstvo (6 %)
(LAS, 2008).
Gospodarstvo s svojimi dejavnostmi je bistveni dejavnik razvoja in napredka v občini.
Vodilna podjetja v občini so:
• Impol d.o.o. Slovenska Bistrica - deluje s trinajstimi odvisnimi družbami in dvema
pridruženima (Sim Fin d.o.o., Alcad d.o.o.)
• Tovarna olja GEA d.d.
• Aha Emmi, predelava aluminija, d.o.o.
• Granit d.d.
• Steklarna Luminos d.d.
Ob teh podjetjih so v občini Slovenska Bistrica še: MSK proizvodnja embalaže iz valovitega
kartona d.o.o., Map Trade specializirano gradbeno podjetje za sanacije betona in kovinskih
konstrukcij d.o.o., ETS d.o.o. podjetje za izvajanje storitev na področju elektroinstalacij
jakega in šibkega toka, trgovinska dejavnost…
V neposredni bližini centra mesta je v izgradnji obrtna cona, ki naj bi na to območje privabila
predvsem proizvodno naravnana podjetja iz Slovenije, pa tudi iz tujine. Industrijska cona
Bistrica je del podprojekta ALUREG – Center za obvladovanje lahkih in več funkcionalnih
materialov v Slovenski Bistrici v okviru projekta »Izgradnja gospodarskega središča OREH v
Podravju« iz Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023. Z izgradnjo
industrijske cone bo investitorjem ponujena možnost vzpostavitve industrijske proizvodnje z
namenom razvoja lokalne skupnosti in zaposlovanja pretežno lokalnih prebivalcev (Državni
prostorski načrt…, 2007).
V veliki večini pa je že med Kolodvorsko ulico, potokom Bistrico in avtocesto izgrajen Euro
obrtni center, ki je namenjen obrtnikom in manjšim podjetnikom, v njem pa so proizvodnja,
trgovine in skladišča. Projekt Euro obrtnega centra podpirajo in pri njem sodelujejo:
Gospodarska zbornica Slovenije z idejno in tehnološko pomočjo, Ekonomski inštitut
Ekonomsko poslovne fakultete z ekonomskim in pravnim svetovanjem, Pospeševalni center
za malo gospodarstvo, Obrtna zbornica Slovenije, Občina Slovenska Bistrica in Regionalna
razvojna agencija (ISA, 2009).
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3. TURISTIČNA PONUDBA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
3.1. POMEMBNEJŠE TURISTIČNE ATRAKCIJE V OBČINI
SLOVENSKA BISTRICA
Kot najpomembnejše turistične atrakcije v občini Slovenska Bistrica lahko navedemo Grad
Slovenska Bistrica s pripadajočim grajskim drevoredom in Graslovim stolpom, Bistriški
vintgar, ki skriva kar nekaj naravnih, kulturnih in drugih znamenitosti ter Črno jezero na
Pohorju z bližnjim bojiščem Pohorskega bataljona.

3.1.1. GRAD SLOVENSKA BISTRICA
Grad, prvotno dvor, se je leta 1227 pojavil kot sedež županije Pohorje, nato urada Bistrica in
deželnega sodišča. Leta 1313 je bil prvič omenjen kot Burg – grad, ki pa je 1384 pogorel.
Njegov naslednik je doživel več obleganj (madžarsko obleganje, Baumkirchnerjevo zasedbo,
turške plenitve). Med mnogimi upravljavci so bili tudi grofje Celjski. Leta 1587 je prešel iz
deželnoknežje v privatno last.
Prvi zasebni lastnik gradu je postala družina Vetter (kasneje pridobijo plemiški naziv von der
Lilie). Med leti 1590 in 1623 ter 1651 je družina pristopila k izgradnji in obnovi gradu, po
kateri je dosegel približno sedanjo obliko in velikost. Grajsko jedro je tako dobilo rahlo
trapezasto zasnovo z notranjim dvoriščem in s štirimi stolpi, od tega s tremi oglatimi in enim
okroglim stolpom na vogalih ter z dvoetažnim toskanskim stebriščnim hodnikom vzdolž
južnega poslopja. Drugi lastniki gradu so bili še pred letom 1681 grofje Wildenstein. Ti
plemiči so si ob gradu na novo uredili tudi park (200 m dolg »znameniti« gabrov drevored)
po sočasni modi geometrijsko urejenih parkovnih kompozicij francoskega vzora, kjer se volji
načrtovalca podreja narava, tekoča voda in kiparski okras (Štajerska turistični vodnik, 1999).
Zadnji in najpomembnejši lastniki gradu so bili grofje Attems. Ignac Marija Attems je leta
1717 kupil bistriški grad od Janeza Jožefa Wildensteina in ga do leta 1721 ponovno preuredil.
Na strehi sta bili zgrajeni trikotni urni čeli, preurejena sta bila oba portala. Med modernizacijo
gradu so dvižni most zamenjali s trdnim zidanim na dveh lokih, polje portala (blenda) pa je
zapolnila mogočna školjka. Hkrati s pilasterskim okrasjem vse zunanjščine so nastali kamniti
okenski okviri. Zahodnemu krilu je bilo prizidano reprezentančno stopnišče, v vzhodnem
krilu pa je z združitvijo dveh nadstropij nastala viteška dvorana.
Preurejena je bila grajska kapela. Na južni strani je bilo zgrajeno še upravno poslopje. Leta
1721 so bila dela sklenjena s poslikavo kapele, stopnišča in viteške dvorane (Vodnik po
gradu, 1997).
Po koncu druge svetovne vojne je bil grad nacionaliziran, grajska oprema pa odtujena.
Prostore je najprej uporabljala vojska za takratne potrebe. Po selitvi vojske iz gradu je ta
postal stanovanjski objekt in je »žalostno« propadal vse do leta 1985, ko se je pričelo z
njegovo obnovo in celostno revitalizacijo. Obnova je potekala neprekinjeno od leta 1985 in
poteka še danes.

3.1.1.1. Grajski park
Park, kot spomenik oblikovane narave, je nastal v drugi polovici 16. stoletja. Prvotna
geometrična zasnova parka je sčasoma izginila; ohranila se je le osrednja os z gabrovim
drevoredom, medtem ko je preostala površina parka ostala oblikovana v svobodnem
krajinskem slogu. Navkljub časovnim spremembam in degradacijam je ostanek parka verna
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podoba nekdanjega vrtnega oblikovanja. Po francoskem vzoru so ga posadili grofje Vetter.
Kasneje so ga polepšali še Wildensteini. V širino je meril 85 metrov, po dolžini pa nad 240
metrov. Danes je ohranjena le slaba četrtina parka. V grajskem parku stoječe plastike
Merkurja in Herkula ter doprsni kipi Štirih letnih časov s konca 17. stoletja stojijo danes v
gradu Slovenska Bistrica (Gradišnik, 2006).
Grajski park je bil v devetdesetih letih prejšnjega stoletja z razrušenim obzidjem temeljito
obnovljen. V območju nekdanjega parka pa se danes nahajajo: zdravstveni dom, osnovna šola
ter športna dvorana (Gradišnik, 2006).

3.1.1.2. Graslov stolp
Leta 1339 je Slovenska Bistrica dobila vse pravice, ki so jih imela ostala mesta v deželi, tudi
pravico do mestnega obzidja. Mesto je bilo obdano z obrambnimi napravami vsaj že v
začetku 13. stoletja (palisade). V času turških vpadov so meščani obzidje obnovili, nadzidali
in močneje utrdili z vogalnimi obrambnimi stolpi. Santonino leta 1487 poroča, da ima mesto
mestno obzidje, jarek, dva nasipa ter več vrat s starimi stolpi. Fragmenti so še danes vidni v
ostankih obzidja (do druge svetovne vojne je bilo obzidje skoraj v celoti ohranjeno), v
ohranjenem vodnem jarku ob gradu in v severozahodnem in jugozahodnem vogalnem stolpu.
Severozahodni stolp je del današnje grajske stavbe; jugozahodni stolp, ki ga imenujemo
Graslov stolp (tudi Žitni stolp, Smodniški stolp) pa je danes lepo obnovljen (Gradišnik, 2006).

Slika 6: Dvonadstropni dvorec s svojim vhodom na zahodni strani (Vir: Gradovi, 2009).

Slika 7: Graslov stolp (Zavod za kulturo, 2009).
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3.1.2. BISTRIŠKI VINTGAR
Osrčje Pohorja predstavlja planotast svet in zaobljeni vrhovi z nadmorskimi višinami do
preko 1500 m, ki se v obrobju prevesijo v bolj ali manj strma pobočja, katera so razbrazdana
s številnimi ozkimi dolinami pohorskih potokov. Nekatere so izredno slikovite in polne
naravnih posebnosti in ostankov, človekovega gibanja in dela. Ena takih dolin je dolina
potoka Bistrica na jugovzhodnem pobočju Pohorja nad Slovensko Bistrico.
Dolina je sprva precej položna, široka, nato pa se v spodnjem delu prevesi v ozko in strmo
grapo.
Naravna dediščina na območju Bistriškega vintgarja je v veliki meri povezana s pestro
geološko zgradbo območja in posledično tudi s hidrologijo. Tako lahko ob sprehodu skozi
vintgar opazimo naslednje zavarovane objekte in območja naravne dediščine:

Slika 8: Bistriški vintgar (Vir: Planinec.si, 2009).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kamnolom serpentina, geološki naravni spomenik,
Rastišče serpentinske flore pri Zgornji Bistrici, botanični naravni spomenik,
Potok Bistrica, hidrološki, geomorfološki površinski ter botanični naravni spomenik,
Rimski kamnolom, geološki naravni spomenik,
Gozdni rezervat Gradišče,
Slap Bistriški šum, hidrološki in geomorfološki površinski naravni spomenik,
Debela smreka pod kmetijo Žerjav, dendrološki naravni spomenik,
Drugi slap na Bistrici, hidrološki in geomorfološki površinski naravni spomenik,
Zgornji slap na Bistrici, slap Žleb, hidrološki in geomorfološki površinski naravni
spomenik,
Maroltova jelka, dendrološki naravni spomenik.

Ob naravnih spomenikih pa na območju Bistriškega vintgarja najdemo tudi naslednje
zavarovane spomenike:
• Ančnikovo gradišče, arheološko območje,
• Rimski kamnolom, arheološko območje,
• Štampoharjev mlin, etnološki spomenik (Bistriški vintgar, 2000).
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3.1.2.1. Kamnolom serpentinita
Posebnost pohorskega masiva so metamorfozirane ultrabazične kamnine – serpentiniti, ki
predstavljajo dele nekdanje oceanske skorje. Serpentinit je tako kot ostale metamorfne
kamnine na Pohorju prešel več faz metamorfoze, zato je njegova starost problematična.
Serpentinit je v Sloveniji dokaj redka kamnina, saj poznamo le dve nahajališči in obe sta na
Pohorju. Eno je ob potoku Polskava, severozahodno od Šmartnega, drugo pa v predelu med
Kovačo vasjo, Zgornjo Bistrico in Visolami. Tu so kamnino tudi izkoriščali. Ostanki
kamnoloma so vidni pod pobočjem v desnem bregu potoka, približno 400 m pod vodarno.
Kamnino zlahka prepoznamo po značilni mrežasti strukturi, ki spominja na kačjo kožo
(Bistriški vintgar, 2000).

3.1.2.2. Rastišče serpentinitske flore pri Zgornji Bistrici
Kamnina serpentinit je v naravovarstvenem pogledu pomembna ne samo kot pri nas redka
kamnina, ampak tudi z botaničnega stališča. Ker so tla, ki nastanejo na takšnih kamninah
revna, na njih uspevajo samo nezahtevne rastline.
Tako se na njih razvije poseben tip rastlinstva, ki drugje ne uspeva. Na serpentinitu ob Bistrici
najdemo dve vrsti praproti, ki drugje v Sloveniji ne uspevata. To sta kijastolistni sršaj
(Asplenium cuneifolium Viv.) in nepravi sršaj (Aplenium adulterium Milde.). Oba sta
uvrščena v Seznam ogroženih praprotnic in semenk Slovenije kot redki vrsti (Bistriški
vintgar, 2000).

3.1.2.3. Rimski kamnolom
Kamnolom, v katerem prevladuje debelozrnat marmor, leži na levem bregu potoka Bistrica,
pol ure hoda iz smeri vodarne, kjer je prostor za parkiranje avtomobilov, v smeri proti
Ančnikovemu gradišču. Kamen naj bi v tem kamnolomu lomili že Rimljani, zapuščen pa naj
bi bil v pozni antiki in se danes postopoma zarašča.
Danes je zanimiv predvsem zaradi tega, ker predstavlja tipično nahajališče t.i. pohorskega
marmorja in je sled pričevanja zgodovinske navezanosti človeka na kamen. Marmor iz
Rimskega kamnoloma naj bi domnevno izkoriščali za gradnjo rimskih nekropol na
Štajerskem, med katerimi je najbolj znana šentpetrska v Savinjski dolini (Bistriški vintgar,
2000).

Slika 9: Rimski kamnolom (Vir: Rimski kamnolom, 2009).

25

Tina Pajek

Možnosti razvoja turizma v občini Slovenska Bistrica

3.1.2.4. Gozdni rezervat Gradišče
V osrednjem delu Bistriškega vintgarja se gibamo med gozdovi, ki so med bolj ohranjenimi –
naravnimi, saj v preteklosti niso bili dostopni. Gozdni rezervat Gradiče leži na desnem bregu
potoka Bistrica. Če prihajamo do njega ob potoku navzgor, vstopimo vanj okoli 100 metrov
nad Rimskim kamnolomom in nas spremlja dobrega pol kilometra daleč. Leži na nadmorski
višini od 489 do 667 m. Gre za naravni gozd na rastišču bukovja z gozdno bekico (Luzolofagetum) na strmi legi nad potokom v najbolj ohranjenem delu bistriške soteske. V sestoju je
največ gabra, manj bukve, lipe in drugih listavcev ter nekaj smreke (Bistriški vintgar, 2000).

3.1.2.5. Potok Bistrica
Bistrica sodi med večje in dobro ohranjene pohorske potoke. V njenem povirnem delu je več
šotnih barij, kjer uspevajo na tak življenjski prostor vezane redke in ogrožene rastline,
npr.okroglolistna rosika, (Drosera rotundifolia), nožničavi munec (Eriophorum vaginatum),
alpski mavček (Trichophor alpinium)in druge.
Na svoji poti Bistrica prečka izredno raznolike geološke plasti. Povirje potoka je v tonalitu. V
soteski in v osrednjem delu prestopi potok na gnajse in blestnike. Nato prečka sklade
pohorskega marmorja in pred izstopom iz soteske še amfibolitne plasti. Različne kamnine z
različno trdoto ter odpornostjo proti eroziji botrujejo neenakomernemu padcu potoka v
soteski, številnim brzicam, tolmunom in slapiščem ter trem slapovom (Bistriški vintgar,
2000).

3.1.2.6. Slap Šum
Je največji od treh slapov na potoku Bistrica. Okoli 30 m nad slapom voda hitro drsi po precej
strmem kamnitem koritu in se zatem hitro spušča v 13 m visok slap, ki pa ni navpičen, ampak
se voda peni preko močno nagnjenega, razjedenega in vseprek različno razkosanega
tonalitnega slapišča. V spodnjem delu se vodovje razprši v dober meter širok in zelo strm
kamnit žleb, poskoči še na dveh, treh nizkih pragih in se zatem zlije v razširjen tolmun. Strma
stena, preko katere pada, je nastala zaradi preloma (Bistriški vintgar, 2000).

Slika 10: Slap Bistriški šum (Vir: Šum, 2009).

3.1.2.7. Drugi slap
Naslednji slap v nizu treh slapov je nekoliko manjši. Meri le okoli 4 m, zato pa ga odlikuje
zelo slikovita podoba. Voda pada čez masivni tonalitni prag. Sredi struge je zagozdena
ogromna skala, ki razdeli slap v dva dela. Desni del predstavlja precej strmo slapišče, v levem
delu pa voda sprva drsi po kamnitem žlebu in nato prosto pada v tolmun. Slap je visok dobrih
5, morda 6 m, se pravi, da gre za razmeroma majhen slap (Bistriški vintgar, 2000).
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3.1.2.8. Slap Žleb
Gre za najbolj zgornji od treh bistriških slapov. Ime priča o njegovi obliki. Občudujemo lahko
silo vode, ki je v tisočletjih preoblikovala magmatsko kamnino tonalit v zelo izrazito
oblikovan žleb. Slap je visok približno 6 m (Bistriški vintgar, 2000).

3.1.2.9. Debela smreka
Na levem bregu potoka Bistrice, na skali nad naslednjim, okoli 4 m visokim slapom (=drugi
slap na Bistrici), nekaj m pod opuščeno žago, raste precej debela smreka. Obseg debla meri
315 cm. Nekoliko nižje ob potoku (približno 15 m pod slapom ter 15 m od brega potoka) raste
še ena dvodebelna smreka z obsegom 330 cm (Bistriški vintgar, 2000).

3.1.2.10. Maroltova jelka
Pohorski kmetje so imeli navado, da so v svojem gozdu ohranjali mogočna drevesa, ki so bila
simbol in ponos kmetije. Tako je bila ohranjena tudi mogočna Maroltova jelka, nedvomno
največja naravna znamenitost poti po Bistriškem vintgarju. Gre za belo jelko (Abies alba), ki
je z obsegom debla 605 cm najdebelejše drevo te vrste ne le v Sloveniji, ampak menda tudi
nasploh. V svojih najlepših letih je merila 43 m v višino. Njen počasni propad se je začel pred
desetletji z napadom mravelj in gliv v spodnji del debla. Kasneje sta neurje in strela odlomila
še velik del krošnje – vse tri vrhove (Bistriški vintgar, 2000).

Slika 11: Maroltova jelka – zavarovan naravni spomenik (Vir: Vintgar, 2009).

3.1.2.11. Ančnikovo gradišče
Ančnikovo gradišče nad Jurišno vasjo je pozno antično višinsko utrjeno naselje iz obdobja 4.
- 5. stol. n. št. Če ga hočemo obiskati, moramo za krajši čas zapustiti ozko dolino potoka
Bistrice in se takoj, ko zapustimo gozdni rezervat, po gozdni poti povzpeti v smeri proti
Jurišni vasi. Raziskave na območju, kjer je bila v pozni antiki in v obdobju preseljevanja
ljudstev po propadu rimskega imperija utrjena naselbina, so prinesle številna odkritja.
Najdbe drobnega gradiva iz časa med 3. in 5. stoletjem, ter ostanki iz obdobja med 7. in 8.
stoletjem pričajo o dveh ali celo treh stopnjah poselitve tega območja. Iz prvega obdobja
izvirajo predvsem posodje, železno orodje in orožje, oblikovano pri nas in v tujih deželah, v
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drugo obdobje pa datirajo ostanki lončevine, ki potrjujejo prisotnost Slovanov. Raziskave na
Ančnikovem gradišču še niso pri kraju.
Arheologom še ni uspelo odkriti grobišča, ki je skoraj zagotovo moralo spremljati naselbino
in ki bi lahko bolje pojasnilo čas poselitve in kulturo prebivalcev. Naselbina je bila zgrajena
na naravno dobro zavarovani legi z razgledom na vzhod (ta je omogočal opozarjanje na
prihod nevarnosti iz smeri Panonije), obdali so jo z močnim obrambnim zidom, ob katerega
so bile prislonjene stanovanjske zgradbe in gospodarski objekti. Kljub obrambnemu zidu in
naravni strateški legi je bilo naselje v 5. stoletju porušeno. Po koncu napadov barbarskih
plemen pa je bilo obnovljeno (Gulič-Strmčnik, 1990).

Slika 12: Ostanki pozno antičnega utrjenega naselja (Vir: Ančnikovo gradišče, 2009).

3.1.2.12. Štampoharjev mlin
Ob potoku Bistrica naletimo na številne ruševine žag in mlinov, ki jih je poganjal potok. Za
delovanje je bil zelo ugoden, saj ima zadosten strmec in dovolj vode za delovanje vse leto.
Mlini in žage so mirovali le, ko je led vklenil vodna kolesa. Kmetje so si postavljali manjše
t.i. kmečke mline in žage, ki so jih uporabljali predvsem za svoje potrebe. Attems, največji
posestnik, je ves les spravljal v Zgornjo Bistrico na žago, manjši žagi pri Močniku in Pevčeva
žaga pa sta rezali les le za popravilo drče. Ob celotnem toku Bistrice je bilo okrog petdeset
mlinov in žag, samo od vodarne do Močnika jih je bilo osemnajst. Edini, še ohranjen mlin v
Bistriškem vintgarju, je Štampoharjev mlin, na kmetiji Motalnovih (Ošelj 4) (Bistriški
vintgar, str. 41-42).
Verjetno se je ohranil zato, ker je imel ugoden dostop, prebivalci okoliških vasi pa so ga
uporabljali še dolgo potem, ko je večinoma mlinov že prenehala delovati. Letnica nastanka ni
znana (Bistriški vintgar, 2000).
Dolina Bistriškega vintgarja je ena izmed mnogih slikovitih dolin pohorskih potokov. Od
večjih so takšne še dolina Lobnice, Radoljne, Velke, Vuhreščice in Mislinje. Takšno naravno
in kulturno lepoto je potrebno ohranjati, zato je tudi občina Slovenska Bistrica
najpomembnejše objekte in območja naravne dediščine v letu 1992 zavarovala.
Poleg že zgoraj omenjenih se na območju Bistriškega vintgarja pojavljajo tudi taki, ki niso
zavarovani, so pa vseeno vredni omembe:
• kamnolom amfibolita,
• Lorbekova domačija,
• Blažičeva elektrarna.
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3.1.3. ČRNO JEZERO NA POHORJU Z BLIŽNJIM BOJIŠČEM
POHORSKEGA BATALJONA
3.1.3.1. Črno jezero
Črno jezero na Pohorju je z nasipom umetno zajezena kotanja. Za potrebe vodne akumulacije
pri spravilu lesa v dolino (riže) je grof Windischgrätz, lastnik dobršnega dela pohorskih
gozdov kotanjo zajezil in tako ujel vodo Črnave. Na dnu tega jezera so se leta in leta nabirali
organski odpadki odmrlih rastlin in živali ter sčasoma ustvarili debelo plast mulja, ki je
temne, tako rekoč črne barve. Jezero je zato na pogled, kot bi bilo polno črnila, čeprav je voda
kristalno čista. V jezeru je precej rib. Razen z ene strani jezero vztrajno zaraščajo alge in
močvirsko rastlinje, zato ga vsake toliko časa izpraznijo in očistijo.
Glede nastanka jezera je spleteno veliko čudovitih ljudskih pripovedk, ki pomenijo dragoceno
etnološko in kulturno dediščino, specifično za ta del Pohorja. Območje Črnega jezera je
zaradi edinstvenega ekosistema visokih šotnih barij zavarovano in pri ogledu velja poseben
naravovarstveni režim, prepovedano je kampiranje in kurjenje odprtega ognja.
Jezerska vegetacija je znatno revnejša, kot je na podobnih tipih rastišča v Sloveniji. Tvorijo jo
sestoji vodne preslice (Equisetum fluviatile) in šotnih mahov (Sphagnum cuspidatum,
Sphagnum fallax). Je edino znano rastišče vrste šotnega maha Spaghum riparium v Sloveniji
(Med Pohorjem in Halozami, 1996) .

Slika 13: Črno jezero (Vir: Osebni, 2009).

3.1.3.2. Poslednje bojišče borcev Pohorskega bataljona
Pri Treh žebljih na Osankarici se je odigrala ena od najpretresljivejših dram slovenskega
narodnoosvobodilnega boja med drugo svetovno vojno. Leta 1943, natanko 8. januarja, so v
boju s številčnejšim nasprotnikom padli vsi borci in borke Pohorskega bataljona.
Približno 20 minut hoje od doma na Osankarici je spominsko obeležje, kjer je spomenik
kiparja Slavka Tihca, medtem ko je ob samem domu urejen muzej Pohorskega bataljona (Med
Pohorjem in Halozami, 1996).
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Slika 14: Tabla, ki nas popelje na prizorišče poslednjega boja Pohorskega bataljona (Vir: Pohorski
bataljon, 2009).

Slika 15: Spomenik borcem (Vir: Bistriški vodnik – Pohorski bataljon, 2009)

3.2. OSTALA TURISTIČNA PONUDBA V OBČINI SLOVENSKA
BISTRICA
Celovito turistično ponudbo v občini Slovenska Bistrica sestavljajo:
• kulturno-zgodovinski spomeniki,
• muzeji in galerije,
• naravni spomeniki,
• stalne zbirke,
• vinsko-turistične ceste,
• prenočitvene kapacitete,
• športno-rekreacijski objekti ter njihova ponudba,
• turistične kmetije,
• smučišče,
• tradicionalne prireditve
• ostala turistična infrastruktura.

3.2.1. NARAVNA DEDIŠČINA
Zadnji popis naravne dediščine na območju občine Slovenska Bistrica je opravil Zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor v letu 1991. Tiste objekte, ki so bili
pomembnejšega pomena, in nekatera območja naravne dediščine, je občina Slovenska
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Bistrica zavarovala v letu 1992 z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih
kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenska Bistrica (Uradni list
RS, št. 21/92) (Predlog strategije razvoja…, 2005).
Ker so v tem Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter
zgodovinskih spomenikov zapisani tudi tisti, ki danes spadajo ali pod občino Oplotnica,
Makole ali pod Poljčane, smo sami izluščili tiste, ki ležijo znotraj meja občine Slovenska
Bistrica. Celotni seznam naravnih znamenitosti, nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih
spomenikov na območju občine Slovenska Bistrica je priložen diplomski nalogi v Prilogi 5.
Na območju občine je bilo tako leta 1992 zavarovanih 130 objektov in območij, od tega 1
krajinski park, 6 naravnih rezervatov, 115 naravnih spomenikov in 8 spomenikov oblikovane
narave (Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti…, 1992).

3.2.1.1. Naravni spomeniki
Primeri naravnih znamenitosti kot dejavnikov razvoja turizma, ki se v neki meri že koristijo
kot obiskane naravne znamenitosti v občini Slovenska Bistrica:
• potok Bistrica od izvira Bistrica do Slovenske Bistrice – Bistriški vintgar,
• Polskavski potok od izvira do Polskave,
• pohorska šotna barja – Črno jezero,
• Grajski park v Slovenski Bistrici,
• Kresnikova lipa pri Šmartnem na Pohorju,
• Maroltova jelka pri Urhu,
• Putrežnikova tisa v Frajhajmu,
• dobovi sestoji na Cigonci,
• pohorski pragozd v soteski Lobnice s slapom Šumik,
• hortikulturni spomeniki – grajski park na Zgornji Polskavi,
• rastišča redkih rastlin (Polskavski vintgar, Zgornja Bistrica, Žabeljški ribniki,
pohorska šotna barja in rastišča),
• Zahodno Pohorje od Peska do Velike Kope,
• Rimski kamnolom nad Slovensko Bistrico,
• kamnolomi redkih kamnin (eklogit, aplit, amfibolit, marmor na Zgornji Bistrici,
pohorski tonalit – Cezlak), slapova Šumik in Šum,
• glinokopna jezera Pragersko,
• akumulacija Požeg (Predlog strategije razvoja…, 2005).
Nekatere izmed teh naravnih znamenitosti so že bile opisane v zgornjih poglavjih, zato so
spodaj opisane samo tiste, ki bi lahko bile bolj pomembne za razvoj turizma.
Kresnikove lipe v vasi Bojtina pri Šmartnem na Pohorju
Daleč naokrog so znane Kresnikove lipe. Obseg najdebelejše meri 860 centimetrov in spada
med najdebelejše lipe na Slovenskem. Kresnikove lipe sestavlja skupina petih lip, ki so
posajene v neposredni bližini Kresnikove domačije. Zelo je zanimiv primerek zaraščanja dveh
lip. Lipe so zaščitene z odlokom o naravni in kulturni dediščini. Zraven teh lip so poznane še
Termotove lipe, Ačkova, Zgornje Bojčnikova, Grobnikova, Robnikova, Šterno (Gozdna učna
pot Bojtina-zloženka, 2008).
Kamnolom Čizlakita v Cezlaku nad Oplotnico
V 19. stoletju je s pridobivanjem pričel kmet Cezlak. Leta 1891 je z dovoljenjem
Windischgrätzov počistil pobočje in pričel z lomljenjem kamna. Leta 1905 so upravljanje
kamnoloma prevzeli Windischgrätzi, ki so do leta 1910 naredili prve geološke raziskave. V
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tem času so zgradili ozkotirno železnico do nekaj kilometrov oddaljene Oplotnice ter
elektrarno na enosmerni tok. Windischgrätzi so kamnolom upravljali do leta 1919, ko ga je
odkupil Nemec Erlich. Zaradi gospodarske krize v letih od 1930 do 1935 kamnolom ni
deloval. Po letu 1935 so ga ponovno odprli, vendar se je intenzivnejša proizvodnja začela šele
po letu 1938. Kot pridobivanje ostalih vrst naravnega kamna je tudi pridobivanje tonalita
sprva temeljilo na kontroliranem ročnem odlomu. Odlom čim večjega monolita so omogočile
naravne prekinitve – prelomi, razpoke, foliacija. Kjer teh prekinitev ni bilo so jih naredili
umetno. Z uvedbo razstreliva se je bistveno povečala storilnost in možnost pridobivanja
večjih monolitov. Slaba stran tega so bile poškodbe kamnine in nevarnost pri delu. Leta 1986
je bilo na Cezlaku uvedeno perforacijsko vrtanje na komprimiran zrak. Odlom kamnine je bil
še vedno eksploziven. Leta 1993 je bilo v kamnolomu uvedeno kombinirano pridobivanje
blokov z diamantno žično žago in razvrtavanjem. Ta metoda ne poškoduje kamnine,
dimenzije blokov so poljubne, oz. odvisne od kompaktnosti hribine in možnosti transporta.
Leta 1975 so v kamnolomu poizkusili visokotemperaturno rezanje s plazmo. Zaradi velike
porabe energije ekoloških zadržkov in precejšnjega uničenja kamnine se metoda ni obnesla. V
letu 2005 je podjetje izvedlo večje investicijsko vlaganje v posodobitev proizvodnje. Zgrajeni
so bili novi objekti: kockarnica, proizvodno-skladiščna hala, transformatorska postaja ter
proizvodna hala. Investicije so bile tudi v novo strojno opremo: multidisk, avtomatska linija
za izdelavo marmet, linija za izdelavo kock, transformatorska postaja, čistilna naprava za
tehnološko vodo, črpališče tehnološke vode, kompresorska enota (Kamnolom Cezlak, 2009).

Slika 16: Kamniti bloki pred podiranjem (Vir: Kamnolom Cezlak, 2009).

Glinokopna jezera na Pragerskem
Gre za opuščene in poplavljene glinokopne jame, ki predstavljajo sekundarne vodne biotope
za mnoge živalske in rastlinske vrste. Jezerca oz. ribniki so zaščiten zoološki in botanični
naravni spomenik. V območju opuščenih pragerskih ribnikov se odvija športno-turistični
ribolov (Bistriški vodnik – Glinokopna jezera, 2009).
Akumulacija Požeg
Zamočvirjena področja Črete med Račami, Pragerskim in Polskavo so z melioracijo in
oblikovanjem umetnega zbiralnika Požeg pred leti osušili. Nastalo je umetno jezero kot
zbiralnik vode in tudi kot ornitološki rezervat. Na tem območju prebiva 155 vrst ptic, ena od
njih je redka in zaščitena zlatovranka (Bistriški vodnik – akumulacija Požeg, 2009).
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Slika 17: Akumulacija Požeg (Vir: Bistriški vodnik – akumulacija Požeg, 2009).

3.2.2. KULTURNA DEDIŠČINA
Večina poglavja o kulturni dediščini je povzeta po knjižici Slovenska Bistrica – moje mesto
avtorja Ferdinanda Šerbelja in po opisih kulturne dediščine občine Slovenska Bistrica, ki jih
je TIC objavil na spletni strani. Opisana je le najbolj pomembna kulturna dediščina, ki bi
lahko veliko doprinesla k razvoju turistične ponudbe v občini Slovenska Bistrica.
Kulturna dediščina so območja in kompleksi, grajeni in drugače oblikovani objekti, predmeti
ali skupine predmetov oziroma materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in
njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna
obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega,
kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu. Kulturna dediščina je razdeljena na
8 kategorij (zvrsti): arheološka, zgodovinska, umetnostnozgodovinska, naselbinska,
etnološka, tehniška, oblikovna naravna, kulturna krajina.
Kulturna dediščina je eden izmed ključnih dejavnikov pri razvoju turizma v občini Slovenska
Bistrica. Moramo pa se zavedati, da se naj turizem razvija tako, da se dediščina ne uniči ali
opustoši.

3.2.2.1. Arheološki spomeniki
•
•
•
•
•
•
•
•

ostanki rimske ceste (izkopi v Veleniku),
sledovi rimskih naselbin in gradenj,
gradišče na Tinju (Jurišna vas, Turiška vas, Rep),
gomile v Veleniku,
reliefni kamni na cerkvah,
sledovi rimskega naselja v Slovenski Bistrici (Gradišče), današnje območje
industrijske cone,
rimske stavbe, svetišča, kamnolomi in okopi starih gradov,
romanske freske v cerkvi v Šmartnem na Pohorju.

Gradišče
Gradišče je kvadratast trg in je najstarejše vaško jedro mesta, ki sega s svojo parcelno
razporeditvijo v 12. stoletje. Danes je zaradi posegov v prostor močno degradirano. Sredi
Gradišča je vodnjak, okoli katerega rastejo štirje mogočni kostanji. Zaradi historične in
urbanistične vrednosti tega najstarejšega dela mesta bi bilo treba izvesti številne popravke in
odstranitve, ki bi temu prostoru vrnili nekoliko nekdanje veljave.
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Slika 18: Najstarejše vaško jedro mesta Slovenska Bistrica – danes (Vir: Gradišče, 2009).

Druga pomembna mestna arhitektura
• Trg svobode
• Trg Alfonza Šarha
• Sodna palača (Kolodvorska ulica)
• Stavba nekdanje hranilnice (Kolodvorska ulica)
• Kurilnica lokomotiv (Kolodvorska ulica)
• Rotovž (Trg svobode)
• Mestni dvorec - knjižnica (Trg svobode)
• Stavba nekdanjega hotela (Trg svobode)
• Minoritski samostan (Trg svobode)
• Slomškov dom (Trg Alfonza Šarha)
• Kamniti most čez Bistrico (Trg Alfonza Šarha)
• Stavba na Mariborski (Mariborska cesta)
• Nekdanja šola (Partizanska cesta)
Trg svobode
Trg Svobode ima obliko dvojnega lijaka. Obdajajo ga enonadstropne stavbe (razen kasneje
sezidanega nekdanjega hotela Beograd in nekdanje samostanske zgradbe), ki so v stavbni
masi še dobro ohranjene. Večinoma so ohranjene historične fasade, spremenjene največkrat le
v izložbenih pasovih. Posebno kvaliteto predstavljajo visoke, kot so Rotovški stolp, cerkveni
zvonik, spomenik padlim.
Rotovž
Stavba ima ključni položaj na trgu, kjer se le-ta ponovno zoži v smeri proti jugu. Verjetno je,
da je bila v 2. polovici 18. stol. temeljito prezidana. Stavba, ki je enonadstropna, ima na
severni strani fasadni stolpič z zvonasto-laternasto streho z zaobljenimi vogali in urnimi
številčnicami. Vežo pokriva poznobaročni banjasti obok s sosvodnicami. Pritlični prostori in
veža v 1. nadstropju so obokani. Zgradba je ob cerkvi Sv. Marije sedem žalosti in ob stavbi
nekdanjega hotela najmarkantnejša mestna arhitektura na Trgu svobode.
Mestni dvorec – knjižnica
Zgradba ima osrednjo lego na trgu. Izstopa s svojo velikostjo in lepo oblikovano fasado. V
celoti je nastala v 1. polovici 19. stol. in je dober primer meščanskega dvorca. Na dvoriščni
strani, kjer je sedaj zgradba dozidana z novim prizidkom za potrebe knjižnice, je na drugi
strani parcele postbidermajerske ograje park, kjer stoji majhen tempietto z dvema dvorskima
stebroma. Ta je v osnovi še klasicističen. Stavba je v notranjosti precej predelana, prav tako
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veža in stopnišče. V veži so kulturni delavci leta 1984, ob 150-letnici rojstva Josipa Vošnjaka
odprli spominsko ploščo bistriškim preporodovcem. Vežo in stopnišče je nekoč krasila lepa
bidermajerska mrežna ograja.
Stavba nekdanjega hotela
Gre za dvonadstropno stavbo z okroglim vogalnim stolpnim pomolom. Ima močno
poudarjeno in členjeno fasado. Nastala je na začetku 20. stol. Za uglašeno simbiozo Trga
svobode ima sicer preveliko stavbno maso in nekoliko odstopa od ostalih enonadstropnih
stavb na trgu. Zaradi svojega razčlenjenega pročelja pa se vendarle dobro vključuje v
umirjeno tržno okolje. Vse do pred desetletjem je stavba služila kot hotel, danes je njena
vloga predvsem poslovna.
Minoritski samostan
Samostan je bil ustanovljen pri cerkvi Žalostne Matere Božje leta 1629, stavba samostana pa
je bila dograjena leta 1696 ob južnih srednjeveških mestnih vratih in se je naslanjala na
mestno obzidje. Sprava je bil samostan minoritski, kasneje pa samostan šolskih sester. Leta
1782 je bil ukinjen. Zgradba je ohranila zgodnjebaročno stavbno maso in arhitekturne prvine.
Trg Alfonza Šarha
Trg se je ob deželni cesti razvil v 1. polovici 18. stol. kot Novi trg. Stavbe, ki ga obdajajo, so
gabaritno uglašene. Kip Brezmadežne, ki daje trgu osrednji poudarek, je bil postavljen v letu
1771 in je verjetno delo Vida Königerja. Stoji na kamnitem stebru s korintskim vencem.
Znamenje je bilo obnovljeno v letu 1996.
Slomškov dom
Današnji Slomškov dom so pričeli graditi v letu 1937 na mestu nekdanje mežnarije. Velik
vpliv pri pripravi in izvedbi izgradnje so imeli takratni mestni župnik Ivan Šolinc, predsednik
mestnega prosvetnega društva Ivan Čar in načelnik posojilnice Ivan Kos. Dom so večinoma
zgradili meščani z udarniškim delom. Že takratna arhitekturna zasnova je vsebovala velik
oder z vsemi spremljevalnimi prostori. Objekt je bil grajen za potrebe takratnih kulturnih in
duhovnih prizadevanj v mestu. Uporabi je bil predan dobro leto pred II. svetovno vojno. Na
njegovi južni fasadi je bil nameščen velik križ in Sojčev kip škofa Antona Martina Slomška z
Blažetom in Nežico. Tega so med vojno meščani shranili pod cerkveno zvonico, leta 1990 pa
so ga mestni kulturni delavci postavili na današnje mesto pred župniščem.
Kamniti most čez Bistrico
Most preko Bistrice je zaradi gradbenih kvalitet tehniški spomenik in spada med redke
ohranjene mostove te vrste na območju občine Slovenska Bistrica. Zgrajen je bil na potoku
Bistrica ob vstopu magistralne ceste na osrednji trg mesta. Postavili so ga v 18. stoletju. Ob
njem je stal v smeri proti trgu svobode kamniti kip Sv. Janeza Nepomuka.
Sodna palača (Kolodvorska ulica)
Ugledna stavba je bil zgrajena na začetku 20. stoletja (dokončana leta 1904) za potrebe
sodišča in davkarije. Predstavljala je prvo zgradbo velemestnega značaja v Slovenski Bistrici,
zgrajeno v neorenesančnem oziroma v neobaročnem slogu. V notranjosti vodijo v nadstropja
kamnita stopnišča, ki jih nosijo kamniti stebri in lepa železna ograja. Večina tal je obložena z
originalno talno keramiko. Ohranjeno je tudi originalno stavbno pohištvo, nekaj opreme in pet
peči s secesijskimi in historičnimi motivi. Na izteku stoletja, za časa župana Alberta Stiglerja,
je bilo v mestu zgrajenih kar nekaj pomembnih objektov, med njimi tudi stari gasilski dom
(1893), nova vojašnica (1900), šola v Vošnjakovi ulici (1908) in istega leta še 3,6 km dolga
železniška proga.
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Stavba nekdanje hranilnice (Kolodvorska ulica)
Stavba je bila zgrajena na začetku 20. stoletja kot reprezentančna zgradba za potrebe
hranilnice. Je tipičen primer nemške neogotske arhitekture. Pred vojno je bil v stavbi sokolski
dom. Sestavljena je iz dveh delov: enonadstropnega, poslovno stanovanjskega s stolpom in
nižjega, ki je postavljen pravokotno na smer Vošnjakove ulice. Na ulični strani ima stavba
dve neogotski čeli in vhod preko stopnišča v visokem pritličju. Zgradba spada v zavarovani
del mestnega stavbnega fonda in je dober primer mestne arhitekturne dediščine.
Kurilnica lokomotiv (Kolodvorska ulica)
Zgradba je nekoč služila za kurilnico lokomotiv in je sodila k opremi nekdanje železniške
postaje iz leta 1908 (normalnotirna železniška proga je Slovensko Bistrico povezovala z
odmaknjeno železniško progo pri Črešnjevcu). Zgrajena je v slogu »fach werk«. Tudi
zgradba železniške postaje, ki služi kot avtobusna postaja, je zavarovana mestna stavbna
dediščina. Kurilnica (remiza), ki je eden od dveh bistriških tehniških spomenikov, je lepo
obnovljena in je edini tovrstni objekt na bistriškem območju.
Stavba na Mariborski
Stavba je lep primer neobaročne-močno predelane arhitekture, ki v sebi nosi starejši izvor.
Njena sedanja podoba je delo arhitekta Czeikea. Na obcestnem krilu ima neobaročno fasado,
ki se v osrednjem delu zaokrožuje z ovalnim čelom. Na njej dva angela nosita kartušo z
reliefom Jožefa II. V pritličju so z neobaročnimi mrežami opremljena okna. Streha je
mansardna. Zanimivost stavbe je tudi severovzhodni vogal stavbe, na kateri je na konzoli
postavljen kip sv. Jurija iz leta 1918.
Nekdanja šola (Partizanska ulica)
Dvonadstropna stavba, sestavljena iz dveh zgradb, ki vizualno presega ulični gabarit, je
nastala v 2. polovici 19. stol. Na tem mestu naj bi bile po izročilu pred njeno izgradnjo grajske
kleti. V takratni šolski ulici, ki je še imela drevored, je pred šolo stal na kamnitem podstavku
in z železno ograjo omejen doprsni kip cesarja Franca Jožefa. Na Partizanski ulici je vsaj še
šest stavb, ki predstavljajo historicistično osnovo te ulice.

3.2.2.3. Spomeniki delavskega gibanja in ljudske revolucije
•
•

Osankarica – Pohorski bataljon, razstava Pohorskega bataljona (spomeniški
kompleks),
Tinje – bolnica Jesen.

3.2.2.3. Spomeniki pomembnih ljudi
•
•
•
•
•
•
•

Slovenska Bistrica – rojstna hiša bratov Janka in Josipa Sernca,
Visole – posestvo Josipa Vošnjaka,
Preloge – rojstna hiša Maksa Pirnika,
Devina – rojstna hiša Ivana Žolgerja,
Slovenska Bistrica – rojstna hiša Gvidona Pongratza,
Veliko Tinje – rojstna hiša Jožeta Tomažiča,
Spodnja Polskava – rojstna hiša Antona Ingoliča.

3.2.2.4. Spominske knjižnice
•
•

spominska soba Antona Ingoliča (v gradu),
spominska soba Jožeta Tomažiča (v gradu).
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Jože Tomažič
Jože Tomažič, pisec znanih pohorskih legend in pravljic, pedagog in gledališčnik je bil rojen
na Tinju na Pohorju. Spominska soba je prikaz njegove življenjske poti (pravljičarstvo,
pedagoško delo, slikarstvo in gledališče). Omeniti je treba tudi vlogo ilustratorja Jožeta
Beraneka, ki ima v razstavi prav tako svoje mesto (Zavod za kulturo, 2009).
Anton Ingolič
Anton Ingolič, slovenski pisatelj, se je rodil 5. januarja 1907 v Spodnji Polskavi blizu
Pragerskega v občini Slovenska Bistrica. Po končani maturi v Mariboru je na francoski
Sorboni študiral francoščino, nato pa še slavistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Služboval je kot gimnazijski profesor na Ptuju, nato še v Mariboru in Ljubljani. V svojih
profesorskih letih je zelo dobro spoznal mladino, zato je napisal kar nekaj mladinskih
romanov, kot so: Gimnazijka, Tajno društvo PGC ali pa Mladost na stopnicah. Poleg
pedagoškega dela je tudi veliko potoval in vse to opisoval v svojih romanih, novelah, povestih
in črticah. Snov je zajemal iz kmečkega in mestnega življenja, pa tudi iz zgodovine. Za svoje
življenjsko delo, ki obsega več kot sedemdeset naslovov, je leta 1978 prejel Prešernovo
nagrado. Pisatelj Anton Ingolič je umrl 11. marca 1992 v Ljubljani.
V spominski sobi je njegova delovna soba s približno 2500 knjižnimi enotami pisateljeve
knjižnice vključno s pohištvom in originalnimi rokopisi (Zavod za kulturo, 2009).

3.2.2.5. Umetnostni spomeniki
•
•

tipične grajske arhitekture (Slovenska Bistrica, Zgornja Polskava, Pragersko,
Frajštajn) z različno arhitekturno izgradnjo in opremo zunanjosti in notranjosti,
odvisno od nastanka in obdobja,
grajske ruševine in gradovi (oba Keblja, Gromberg), Graslov stolp.

Grad Slovenska Bistrica
Grad Slovenska Bistrica se v pisnih virih prvič omenja leta 1313. Sprva je bil v deželnoknežji
lasti, leta 1578 pa je z nakupom prešel v zasebno last. Kupila ga je plemiška družina Vetter
von der Lilie. Pred iztekom 17. stoletja je prešel v roke Wildensteinov, leta 1717 pa so ga
kupili grofje Attems. V njihovi lasti je ostal do leta 1945. Danes je grad Slovenska Bistrica
osrednji kulturni in prireditveni center mesta in občine. Na ogled so številne stalne razstave,
galerija in viteška dvorana s freskami. Stalne razstave: rimska cesta Celeia – Petovio, razstava
Ančnikovo gradišče, Arkova etnološka zbirka, zbirka vin bistriških pridelovalcev, zbirka
molitvenikov, zbirka petrolejk, soba praporov, zbirka lutk v značilnih nošah sveta, Pajtlerjeva
zbirka fosilov in mineralov, zbirka mineralov občin Slov. Bistrica in Oplotnica, kamnine
Pohorja, Ingoličeva spominska soba, Tomažičeva spominska soba ter Grajska dimnica s staro
grajska uro. Tu so tudi likovni saloni, poročna dvorana galerija Grad in viteška dvorana, v
kateri potekajo različne kulturne prireditve, na notranjem dvorišču gradu pa v poletnem času
potekajo že tradicionalni starobistriški večeri.
Graslov stolp
V bližini gradu Slovenska Bistrica je nekdanji obrambni stolp, ki je bil sestavni del mestnega
obzidja - Graslov stolp. Stavba, ki so jo pozidali že v 14. stoletju in jo kasneje večkrat
nadgrajevali in dozidavali, je do danes ohranila svojo časovno dimenzijo. Danes je stolp
obnovljen in je postal pomembno mestno razstavišče. V stolpu lahko še danes doživite čas
izpred 300, 400 let.
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Dvorec Frajštajn pri Spodnji Polskavi
Dvorec Frajštajn na območju občine Slovenska Bistrica je nastal iz prvotnega
Rosenbergovega dvora. Leta 1559 je Janez Regall iz Rač kupil dvor in kmetije pri Selah in
okoli leta 1570 namesto požganega Rosenbergerhofa zgradil dvorec Frajštajn, ki ga je leta
1603 kupil Jurij Stubenberg, leta 1607 pa baron Erazem Dietrichsteinski. Leta 1635 so
Frajštajn oplenili in požgali uporni kmetje. Od leta 1679, ko ga je grof Žiga Dietrichstein
prodal, pa do leta 1782 so dvorec in gospoščino imele studeniške dominikanke, od leta 1782
pa verski sklad. Leta 1828 je Frajštajn kupil grof Klemen Brandis, 1904 pa grof Sigmund
Batthyany. Med obema vojnama je dvorec posedoval Miroslav Ausch, po njej pa ptujski
kmetijski kombinat. Zdaj so v njem stanovanja.
Dvorec Zgornja Polskava
Prvotni polskavski gradič je iz 12. stoletja. V 16. stoletju so ga Turki zažgali. Dvorec se
nahaja na območju občine Slovenska Bistrica. Sedanja podoba polskavskega dvorca je iz 18.
stoletja. Njegovi takratni lastniki Dietrichsteini so ga dali zgraditi v trinadstropni dvorec leta
1744, njegova gradnja pa se je zavlekla vse do 1756. leta. Posedovali so ga do leta 1799.
Stavba se odlikuje s plastično oblikovano in štukirano fasado. S štukaturo so okrašeni prostori
v drugem in tretjem nadstropju. Dvorec je bil vključen v parkovno ureditev, ki je segala do
potoka in glavne ceste. Žal je danes v zelo slabem stanju in nima ustrezne namembnosti. V
bližini potoka ob glavni cesti je enonadstropna hiša, ki ima nad portalom v stranski fasadi
Dietrichsteinov grb z letnico 1747.
Grad Gromberk
Nad vasjo Kočno so razvaline gromberškega gradu. Protimadžarska utrdba Gromberg se prvič
omenja leta 1142, njeni začetki pa segajo že v 10. stoletje. S svojo lokacijo je zelo dobro
nadzoroval prihod morebitnih sovražnikov po ravnini Dravskega polja. Uspešno je kljuboval
napadom Turkov, po napadih upornih kmetov v 17. stoletju pa ga niso več obnovili. Grad
Gromberg je Anton Ingolič uporabil za prizorišče svojih romanov Pradedje in Gorele so
grmade.
Zajčev in Zbegov grad
Na Keblju, na območju občine Slovenska Bistrica, sta dva gradova iz srednjega veka. Zajčev
grad je najvišje ležeči grad na Pohorju in leži nad vasjo, ter Zbegov grad, ki leži pod cerkvijo
sv. Marjete. Zajčev grad ima edini znani okrogli stolp na Štajerskem. Stolp, obrambni jarek in
nasip so bili namenjeni obrambi. Ostanki utrdbe (stolpa) so ohranjeni na vrhu kope nad vasjo
Kebelj do višine 10 m in še dobro kažejo gradnjo z linami v 1. nadstropju in tramovnicami.
Stolp je gornji obrambni del utrjenega zgornjega kebeljskega gradu, katerega lastnik Timo
Kebeljski (Tymo de Gybel) se prvič omenja leta 1251. Ko je zgornji kebeljski grad prešel v
druge roke, so se gospodje Kebeljski v 14. stol. preselili v spodnji Zbegov grad. Zajčev grad
je prehajal v last različnih lastnikov, a konec 15. stol. je bil že opuščen. Povezan je s
številnimi legendami, med domačini je znan tudi kot "Mučeniški stolp". Znana je tudi
pripoved, da je med Zajčevim in Zbegovim gradom potekal podzemni hodnik.
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Slika 19: Zbegov grad (Vir: Zeleni dragulj, 2009).

3.2.2.6. Sakralni spomeniki
•
•
•

skoraj vse župnijske in podružnične cerkve,
značilni premični umetnostni predmeti v sakralnih spomenikih,
številna krajinska znamenja, križi in razpela.

Cerkev Marije sedem žalosti
Cerkev Marije sedem žalosti v Slovenski Bistrici se prvič omenja leta 1379 kot mestna
cerkev. V začetku 17. stol. je bila izročena celjskim minoritom. Današnjo podobo je cerkev
dobila v letih 1652 – 1685. Prezbiterij so Nemci leta 1941 zaradi širjenja ceste skrajšali.
Baročna preureditev cerkve je prinesla obokano notranjost. Dvojni pilastri z bogatim
ogrodjem nosijo oproge s križnimi oboki. Takšne ima tudi prezbiterij. Oprema je v celoti
baročna. Cerkev kot zavarovan sakralni in umetnostni spomenik smiselno zaokroža podobo
osrednjega mestnega trga.
Cerkev sv. Jerneja
Cerkev sv. Jerneja v Slovenski Bistrici, ki je dober primer zavarovane sakralne arhitekture, se
prvič omenja v letu 1240. Sedež župnije je postala že pred letom 1252. Kar nekaj fragmentov
iz prvotnega obdobja je ohranjenih v zahodni in v severni steni sedanje cerkve. V obdobju
baroka je doživela korenito prenovo, prezidavo, povečanje in okrasitev. Poslikave so
Brollove, v prezbiteriju Flurerjeve (njegove freske so tudi v gradu Sl. Bistrica), Laubmannove
in Lerhingerjeve.
Cerkev sv. Jožefa
Cerkev sv. Jožefa v Slovenski Bistrici je eden najpomembnejših sakralnih spomenikov pri
nas. Gre za tako imenovani sladkogorski tip cerkvene stavbe iz obdobja baroka. Predstavlja
izrazit prostorski in krajinski poudarek nad mestom. Značilnost Jožefove cerkve so predvsem
njeni baročni oltarji; poslikave cerkev namreč nima. Glavni oltar je izdelala v letih 1757 do
1758 mariborska delavnica Josefa Strauba, oltarna slika je Metzingerjevo delo, slike ostalih
oltarjev pa so delo Janeza Andreja Straussa.
Cerkev sv. Marjete
Nahaja se v samem središču vasi Kebelj na nadmorski višini 677 m. Cerkev sv. Marjete sega
v 13. stoletje. V obdobjih med 14. in 17. stoletjem je bila temeljito prezidana, ostal je le gotski
masivni zvonik. Slavi po izredno lepih freskah iz sredine 18. stoletja. Freske prikazujejo
življenje farne zavetnice sv. Marjete. Cerkev se ponaša z eno najlepših prižnic v dekaniji. V
letu 2003 so streho in zvonik prekrili na novo in obnovili fasado. Pri obnovi fasade so odkrili
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nekaj vgrajenih kamnov iz rimskih časov, ki so sedaj vidni in so takoj postali zanimivi tudi za
spomeniško varstvo.

Slika 20: Cerkev Sv.Marjete na Keblju (Vir: Zeleni dragulj, 2009).

Cerkev sv. Martina
Cerkev sv. Martina na Šmartnem na Pohorju, na območju občine Slovenska Bistrica, so
zgradili v prvi polovici 13. stoletja. Od svojega nastanka dalje se ni veliko prezidavala in
spreminjala; posebno vzhodni romanski zvonik je ohranil svojo romansko podobo. V cerkev
so vzidani rimski nagrobniki. Oprema je baročna.
Je pomemben spomenik zaradi svoje starosti in predvsem odkritih romanskih fresk. Zaradi
njih je postala najpomembnejši spomenik romanike na Slovenskem.
Pomembna pa je tudi zato, ker je bila leta 2005 s strani Sveta Evrope razglašena Evropska
kulturna pot Pot sv. Martina. Ta vodi od Szombathelya do Toursa, vendar je trenutno speljana
le od Szombathelya do Šmartnega na Pohorju. S potjo so želeli povezati in predstavili
spominska mesta, povezana z življenjem in kultom enega najbolj priljubljenih evropski
svetnikov, Svetega Martina. V ta namen je leta 2007 potekal simpozij v Slovenski Bistrici in
okolici, s katerim se je zaključil ta projekt. Trenutno je Via Latinorum, ki poteka preko
celotnega slovenskega ozemlja, nekoliko zastala, ker Zreče in ostale občine s postojankami
sv. Martina niso pripravile projekta za nadaljevanje poti.

3.2.2.7. Etnološki spomeniki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nastanek prvih lokalnih priimkov in krajevnih imen,
ljudsko izročilo na območju občine (pesmi in bajke),
ljudski običaji in narodne noše,
glažute in glažutarstvo,
fužine na Pohorju,
pohorsko oglarstvo,
mlini na pohorskih potokih,
tkalstvo, coklarstvo, kovaštvo in krovstvo,
pohorska kmečka opravila in kmečka orodja,
značilna gospodinjska oprema.
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Kamanclov mlin – etnološki spomenik
Ob potokih Čadramščica in Oplotniščica so v preteklosti delovali številni kmečki mlini in
žage. Danes jih je večina v ruševinah. Obnovljen je Kamanclov mlin, ki stoji ob potoku
Čadramščica pod Zbegovim gradom. Lastnik z veseljem razloži in prikaže njegovo delovanje.

Slika 21: Kamanclov mlin ob potoku Čadramščica na Keblju (Vir: Zeleni dragulj, 2009)

Črna kuhinja pri Bočkovih
Nahaja se pri Bočkih v Kotu na Pohorju 33, kjer si je možno ogledati pravo »črno kuhinjo«.

Slika 22: Črna kuhinja pri Bočkih v Kotu (Vir: Črna kuhinja, 2009).

3.2.2.8. Galerije
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Center domačih in umetnostnih obrti,
Galerija Grad,
Galerija Mimogrede,
Grad Slovenska Bistrica,
Galerija Val,
Graslov stolp,
Muzej starodobnih motornih koles (zasebna zbirka),
Zbirka starih šivalnih strojev (zasebna zbirka),
Zbirka železniških eksponatov.

Center domačih in umetnostnih obrti
Center domačih in umetnostnih obrti je izobraževalna kulturna ustanova v Slov. Bistrici, ki
združuje izobraževanje, usposabljanje in svetovanje s ciljem vzpodbujati in omogočiti
ustvarjalnost udeležencev s poudarkom na keramiki, lončarstvu in steklarstvu. Dejavnost
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centra temelji na ohranjanju kulturne dediščine, tradicionalnih domačih obrteh in na razvoju
umetnostnih obrti.
Grad in Galerija Grad Slovenska Bistrica
Danes je grad Slovenska Bistrica osrednji kulturni in prireditveni center mesta in občine. Na
ogled so številne stalne razstave, galerija in viteška dvorana s freskami
Stalne razstave: rimska cesta Celeia – Petovio, razstava Ančnikovo gradišče, Arkova
etnološka zbirka, zbirka vin bistriških pridelovalcev, zbirka molitvenikov, zbirka petrolejk,
soba praporov, zbirka lutk v značilnih nošah sveta, Pajtlerjeva zbirka fosilov in mineralov,
zbirka mineralov občin Slov. Bistrica in Oplotnica, kamnine Pohorja, Ingoličeva spominska
soba, Tomažičeva spominska soba ter Grajska dimnica s staro grajska uro. Tu so tudi likovni
saloni, poročna dvorana, Galerija Grad in viteška dvorana, v kateri potekajo različne kulturne
prireditve, na notranjem dvorišču gradu pa v poletnem času potekajo že tradicionalni
Starobistriški večeri.
Graslov stolp
V bližini gradu Slovenska Bistrica je nekdanji obrambni stolp, ki je bil sestavni del mestnega
obzidja – Graslov stolp. Stavba, ki so jo pozidali že v 14. stoletju in jo kasneje večkrat
nadgrajevali in dozidavali, je do danes ohranila svojo časovno dimenzijo. Danes je stolp
obnovljen in je postal pomembno mestno razstavišče. V stolpu lahko še danes doživite čas
izpred 300, 400 let.
Mimogrede
Skozi vse leto so na ogled priložnostne likovne in fotografske razstave.
Galerija Val
V sklopu Agencije Zorc se nahaja tudi uveljavljena blagovna znamka Galerija Val, ki je širši
javnosti znana kot ena vodilnih znamk na področju vrhunske keramike, unikatnih poslovnih
daril, organizacije številnih razstav, izobraževalnih seminarjev in delavnic s tega področja.
V letu 2006 so v Sloveniji predstavili tehniko fotokeramike, ki jo edini uporabljajo na
območju Slovenije. Tudi tuji partnerji jim priznavajo, da so na področju fotokeramike izvedli
projekte, ki jih tudi v tujini ne izvajajo mnogi, kar jih še posebej veseli.
Muzej starodobnih motornih koles (zasebna zbirka)
Na ogled so starodobna motorna kolesa. Zbirka je po dogovoru na ogled vse leto.
Zbirka starih šivalnih strojev (zasebna zbirka)
Pri družini Babič se je v desetletnem zbiranju nabralo kar 270 primerkov antikvarnih šivalnih
strojev 75. različnih proizvajalcev. Okoli trideset jih še čaka na obnovo. Zbiranje šivalnih
strojev se je začelo z domačim strojem madžarske znamke Csepel, letnik 1962.
Po mnenju Pokrajinskega in Tehniškega muzeja Slovenije je to v slovenskem prostoru
resnično edinstven zasebni muzej, vreden ogleda.
Zbirka železniških eksponatov
Železniške eksponati so na ogled v Vodnem stolpu ob železniškem prehodu Pragersko.
Razstava Partizansko Pohorje
V muzeju na Osankarici si lahko ogledate razstavo Partizansko Pohorje, maketo zemljanke z
muzealijami, maketo poslednjega bojišča Pohorskega bataljona in projekcijo dokumentarnega
filma. Pohod do bojišča poslednjega boja Pohorskega bataljona traja 25 minut.
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3.2.3. ŠPORT IN REKREACIJA
Območje občine Slovenska Bistrica, ki je geografsko zelo razgibano, je idealno za športne in
rekreacijske dejavnosti, kot so kolesarjenje, tek v naravi, pohodništvo ter v zimskih mesecih
smučanje.

3.2.3.1. Pohodništvo
Ena najbolj priljubljenih in najpogostejših oblik aktivnega preživljanja prostega časa je
pohodništvo – sprehodi v naravo, spoznavanje naravne in kulturne dediščine. Zaradi naravnih
danosti ima planinstvo in pohodništvo na tem področju dolgoletno tradicijo in številne člane,
ki svoj interes in veselje do te zvrsti športa in rekreacije združujejo v dveh planinskih
društvih, ki delujeta na Zgornji Polskavi in v Slovenski Bistrici.
Bistriški vintgar
Dolžina poti je 6 km, čas hoje 3-4 ure. Bistriški vintgar je slikovita dolina potoka Bistrica,
polna naravnih posebnosti in ostankov človekovega bivanja in dela. Možnost parkiranje je pri
tovarni Impol, restavraciji Potočnica (Zg. Bistrica) ali pri Gašperjevem hramu (Zg. Bistrica).
Če obiskovalci pridejo z avtobusom, parkirajo pri Impolu. Od Impola pot poteka skozi naselje
Zg. Bistrica; do vodarne je dolga okoli 2,5 km. Od vodarne nato vodi pešpot ob potoku
Bistrica. Po polurni hoji pridemo do Rimskega kamnoloma, kjer so lomili marmor za rimske
nekropole na Štajerskem. Od kamnoloma se odpravimo proti slapu Šum, ki je dolg nekaj čez
13 m. Više pridemo še do dveh manjših slapov. Eden izmed njiju, visok 6 m, se zaradi
značilne oblike imenuje Žleb. Nekoliko naprej od slapa, če zavijemo na levo, pridemo do
Ančnikovega gradišča. Tukaj so izkopali kovaške izdelke iz 4. stoletja. Malo naprej od
odcepa za Ančnikovo gradišče se lahko povzpnemo na desno proti Ošlju. V Ošlju lahko
obiščemo Lorbekovo domačijo, eno redkih, ki je ohranila prvotno podobo. Ob poti najdemo
številne ostanke mlinov in žag, ki jih je nekoč poganjala Bistrica. Edini v celoti ohranjen mlin
je Štampoharjev mlin. Kmalu pridemo do Maroltove jelke, ki ima obseg 605 cm. Preden ji je
strela odlomila vrh, je merila v višino 43 m.
V Močniku se pot po vintgarju konča. Lahko jo nadaljujemo do Treh kraljev (3,5 h) ali pa se
nazaj vrnemo po isti poti. Možnost vračanje je tudi čez Planino pod Šumikom, proti Velikemu
Tinju čez Turiško vas do Visol (Bistriški vintgar-zloženka, 2000).
Skozi vintgar potekajo tudi tradicionalni pohodi:
• Zimski pohod skozi Bistriški vintgar (1. ali 2. januar)
• Tradicionalni pohod skozi Bistriški vintgar ob prazniku občine Slovenska Bistrica
(sobota pred ali po prazniku, ki ga občina praznuje 12. marca)
• Jakčev pohod (2. sobota v avgustu; pohod poteka do Treh kraljev)
• Božični pohod z baklami k polnočnici (24. decembra; pohod poteka do Treh kraljev)
Polskavska planinska pot
Iz Zgornje Polskave lahko po markirani poti pridemo ali do Treh kraljev ali do Areha. Pot
poteka po različnih smereh:
1. Zgornja Polskava – Trije kralji (Čas hoje: 4 ure in 30 minut)
o Zgornja Polskava – ob potoku Polskava – Šmartno na Pohorju – Močnik –
Trije kralji
o Zgornja Polskava – Kočno – Šmartno na Pohorju – Močnik – Trije kralji
2. Zgornja Polskava – Areh (Čas hoje: 4 ure in 30 minut)
o Zgornja Polskava – ob potoku Polskava – Frajhajm – Areh
o Zgornja Polskava – Kočno – Šmartno na Pohorju – Frajhajm – Areh
o Zgornja Polskava – Šmartno na Pohorju - Bojtina – Areh (TIC, 2009).
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Naravoslovna učna pot Kebelj
Vse poti, razen Kebeljske transverzale, imajo izhodišče pri informacijski tabli, ki je
postavljena na severovzhodnem delu vasi ob cesti proti Nadgradu. Pri načrtovanju poti sledite
barvnim oznakam na informacijski tabli ali zgibanki, na terenu pa pot označujejo zeleno
rumene markacije.
Nezahtevna, krajša pot
Označena je z rumeno barvo. Da jo prehodimo, bomo potrebovali 2,5 uri. Pričetek je pri
informacijski tabli, pot nadaljujemo do korita Šum in Ramšakovih lip. Vrnemo se do
informacijske table oziroma do naselja Kebelj.
Zahtevna, daljša pot
Označena je z vijolično barvo. Je krožna, zanjo bomo potrebovali 3,5 ure. Pričnemo jo pri
informacijski tabli, nadaljujemo do korita Šum in Ramšakovih lip, nato pa se spustimo v
naselje Modrič. Tam si ogledamo kovačnico, pot nadaljujemo v smeri Keblja, kjer si
ogledamo Klemenclov mlin, Zbegov grad in se vrnemo na Kebelj.
Pohodna pot Kebelj – Trije kralji
Za pot, označeno z modro barvo, bomo potrebovali 2-4 ure. Lahko jo prehodimo krožno in se
vrnemo nazaj na Kebelj ali pa zaključimo na Treh kraljih. Pričetek je pri informacijski tabli,
od Ramšakovih lip nadaljujemo pot proti Trem kraljem. Tu se lahko okrepčamo ali celo
prespimo.
Kebeljska transverzala
Je najdaljša pot, saj bomo zanjo potrebovali 5 ur, označena pa je z rdeče belo markacijo. Od
večnamenskega doma nas pot vodi do Zajčevega gradu, naslednja postaja pa je ekološka
kmetija Litič. Po postanku pri Grmovi lipi nadaljujemo pot do Višičevih ribnikov. Nato
prispemo na Osankarico, od koder vodi pot na Črno jezero.
Pred prihodom na Tri kralje bomo šli mimo Urškinega križa, za njimi pa še mimo
Jibljarjevega križa. Krožna pot nas bo mimo Ramšakovih lip pripeljala nazaj na Kebelj (TIC,
2009).
Gozdna učna pot Bojtina
Gozd, njegove pojavne oblike in gozdni prebivalci ter življenje ljudi nekoč in danes sta glavni
temi gozdne učne poti. Ob poti lahko spoznamo različne tipe gozda, drevesne in grmovne
vrste, ki gozd sestavljajo, opazujemo naravne pojave, kakor tudi rezultate človekovega
poseganja v krajino. Iz Slovenske Bistrice nas pot vodi najprej na Šmartno na Pohorju. Do
table, ki nas usmeri do urejenega parkirišča, je še 3 kilometre.
Krožna pot
Krožna pot je dolga 3700 metrov. Je srednje zahtevna, saj na poti ni večjih vzponov,
premagamo 150 m nadmorske višine. Priporočamo, da se na pot odpravite v oblačilih,
primernih vremenu in opremljeni z visokimi pohodnimi čevlji. Če se boste po poti sprehodili
in ustavili le ob nekaterih točkah, boste potrebovali okoli 2 uri časa. Za voden, podroben
ogled pa načrtujte 3-4 ure. Pot je označena z rumeno-modrimi markacijami. Na Trmotovem
vrhu stoji informativna tabla, ki jo lahko uporabimo za orientacijo na terenu. Od tod je tudi
lep razgled na Dravsko polje in Haloze.
Pohodna pot
Pohodna pot je nadaljevanje učne gozdne poti. Njena celotna dolžina je 6500 m. Je srednje
zahtevna, označena z rumeno modrimi markacijami. Z gozdne učne poti skrenimo pri
Ferdinandovi koči v smeti proti sv. Uršuli. Pot lahko nadaljujemo do Areha ali Treh kraljev,
Bistriški vintgar pa je oddaljen le 20 minut od izhodišča poti. Ustavimo se lahko tudi pri
cerkvi sv. Martina na Šmartnem na Pohorju in si ogledamo znamenite romanske freske, ene
najstarejših na Slovenskem (Gozdna učna pot Bojtina-zloženka, 2008).
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Pot mlinov in žag
Za Pohorje na splošno velja, da je bogato z gozdovi in številnimi tekočimi vodami, kar je
tamkajšnjim prebivalcem omogočalo izkoriščanje vodnega toka tudi za delovanje
najrazličnejših naprav, predvsem mlinov in žag. Življenje ob vodi je bilo včasih zelo živo v
vseh letnih časih, saj je imel skoraj vsak kmečki gospodar postavljen svoj mlin ali žago za
potrebe domačije. Vodno energijo so kasneje zamenjala druga pogonska sredstva, zato danes
o nekdanjem delu in življenju pričajo le še njihovi ostanki. Ohranjeni so le še redki primeri.
Tudi med vasjo Fošt in Planino pod Šumikom, kjer poteka naša pot – Pot mlinov in žag,
kakor so jo poimenovali v Turističnem društvu Tinje, je delovalo 21 mlinov in 4 žage. Pot je
opremljena s kažipoti v obliki cokle. Znano je, da so nekoč cokle na tem koncu na veliko
izdelovali in jih tudi uporabljali za nošnjo. Pot traja 5 ur, nanjo pa se lahko podamo tudi v
spremstvu lokalnih vodnikov. Pot pričnemo pri Vinogradništvu Gregorič v Tinjski Gori,
vinorodnem predelu krajevne skupnosti Tinje, kjer poteka tudi Podpohorska vinsko-turistična
cesta, zato nas bo vodila mimo številnih vinotočev in vinskih kleti. Prvi kažipot v Tinjski Gori
nas usmeri po starih vaških poteh, ki so nekoč povezovala tamkajšnje domačije vse do
Tinjskega potoka (Tinjski graben), ki ga prečkamo in nato nadaljujemo po drugem delu
Tinjske gore do Fošta in Radkovskega potoka (Radkovski graben).
Slovenska planinska pot
V Sloveniji je kar nekaj poti, ki povezujejo med seboj različne točke in jih pohodnik lahko
prehodi v nekaj urah, ali pa zanje potrebuje tudi več dni. Ena najpomembnejših in najbolj
obiskanih poti, iz leta v leto jo prehodi več planincev, je Slovenska planinska pot. Njena
osnovna, kot tudi razširjena različica, tudi poteka po območju občine Slovenska Bistrica.
Označena je z rdeče-belo Knafelčevo markacijo, ki ji je dodana številka 1. Vodi nas preko
Pohorja, čez planote, gričevje, skozi vinogradniška naselja, mimo slapov, jezer in strmih skal
vse do morja. Pot sicer lahko pričnemo kjerkoli, vendar se uradno prične v Mariboru oziroma
Spodnjem Radvanju, se vzpne do zgornje postaje Pohorske vzpenjače in nato poteka mimo
Mariborske koče, Ruške koče na Arehu, po jugovzhodnem pobočju Žigartovega vrha do
Šumika. Od tukaj nadaljujemo do koče na Klopnem vrhu in koče na Pesku. Do Peska pa
lahko pridemo tudi po nekdanji varianti Slovenske planinske poti mimo Črnega jezera,
Osankarice, bojišča Pohorskega bataljona in Treh žebljev, vendar je ta nekoliko daljša. Nato
preči Pohorje vse do Slovenj Gradca, od tam pa se nadaljuje v smeri Kamniško-Savinjskih
Alp in nato preko vseh pomembnih slovenskih vrhov (Jeglič, 2009).

3.2.3.2. Smučanje in tek na smučeh
Rekreacijsko – turistični center Trije kralji (RTC Trije kralji)
Občina Slovenska Bistrica premore kar nekaj ozemlja, na katerem so urejene smučarske
proge. Dobro obiskano je področje Treh kraljev, kjer je tudi edini rekreacijsko-turistični
center v občini. Dostop je možen iz različnih smeri. Iz Slovenske Bistrice je najprimernejši
dostop po cesti skozi Tinje ali po nekoliko daljši poti skozi Šmartno na Pohorju.
Smučišče je na nadmorski višini 1200 do 1347 m. Opremljeno je z dvema vlečnicama, ki
zmoreta 1700 smučarjev na uro. Dolžina prog je 2 x 1 km in 2 x 500 m, 4 km je tekaških
prog. Organizirano imajo šolo smučanja, delno tudi dodatno zasneževanje.
Poleg zimskega turizma ima RTC Trije kralji dobre možnosti za razvoj planinskega in
rekreativno-pohodniškega turizma. Trije kralji so tudi dobra izhodiščna točka za različne
smeri na Pohorju. Mimo RTC Trije kralji poteka turistična cesta, ki povezuje Areh, Tri kralje
in Roglo (RTC Trije kralji, 2009).
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Smučarsko skakalni klub Šmartno na Pohorju
Klub prireja najrazličnejša športna tekmovanja - predvsem v smučarskih skokih in
tekmovanja v veleslalomu na Treh kraljih.

3.2.3.3. Kolesarstvo
Na območju občine sta urejeni dve krožni kolesarski poti. Izhodišče obeh je mesto Slovenska
Bistrica oziroma bistriški grad.
Močvirska (ravninska) kolesarska pot
Dolžina proge je 36 km, start je na nadmorski višini 274 m, najvišja točka ob poti leži na
nadmorski višini 340 m. Namenjena je družinam z otroki in tistim, ki jim večji vzponi niso
najbolj pogodu. Poteka od Slovenske Bistrice skozi Laporje, Hošnico, mimo Studenic, gradu
Štatenberg in skozi Kočno pri Ložnici nazaj v Slovensko Bistrico.
Granitna (gorska) kolesarska pot
Proga je dolga 51 km, najvišja točka leži na nadmorski višini 1250 m. Namenjena je bolj
izurjenim kolesarjem. Poteka od Slovenske Bistrice skozi Oplotnico, Kebelj, Osankarico,
mimo Treh kraljev na Pohorju in skozi Tinje nazaj v Slovensko Bistrico.
Jantarna kolesarska povezava
Jantarna kolesarska povezava povezuje Šentilj, Pesnico, Maribor, Hoče, Rače, Spodnjo
Polskavo s Slovensko Bistrico (Sp. Nova vas in po Kolodvorski do gradu). Ta povezava je del
evropskega kolesarskega omrežja (EuroVelo pot št. 9, ki ga je leta 1995 vpeljala evropska
kolesarska zveza (ECF).
Ob opisanih poteh so možne še številne vzporedne poti, po katerih je možno priti do cilja. Ob
njih so postavljene smerne table z osnovnimi informacijami, kolesarji pa si lahko ogledajo
tudi najrazličnejše naravne in kulturne znamenitosti.
Obe poti sta vključeni v sistem evropske kolesarske mreže in se navezujeta na mednarodno
Jantarno kolesarsko pot, ki bo povezovala obalo Baltiškega morja z Jadranskim (S kolesom
med Pohorjem in Halozami – zloženka, 2001).
Pohorska kolesarska transverzala
Kolesarsko potovanje po Pohorju pričnemo na zgornji postaji vzpenjače na Mariborskem
Pohorju. Pot je dolga 75 km in označena s skupnimi oznakami PT, ki nas usmerjajo do vseh
pomembnejših planinskih postojank ob poti, mimo številnih zanimivosti in nas nato čez
Bistriško Pohorje, Roglo in Ribniško Pohorje pripelje jo vse do koče na Kremžarjevem vrhu
nad Slovenj Gradcem. Pot poteka po gozdnih poteh in po makadamu (Jeglič, 2009).

3.2.3.4. Športno streljanje
Na Pragerskem je odprto olimpijsko strelišče Pragersko – Gaj, ki velja za največje in
najmodernejše strelišče za tekmovanje v olimpijskem trapu, dvojnem trapu in skeetu.
Zgrajeno je po vseh veljavnih mednarodnih standardih in obsega 48 strelnih mest. Namenjeno
je športnemu in turističnemu streljanju in treningom.
Gosti številna nacionalna in mednarodna strelska tekmovanja. Ima status civilnega strelišča in
je tako primerno za organiziranje družabnih dogodkov, simpozijev in pogostitev.
Večnamenska zasnova dvorane omogoča organizacijo najrazličnejših prireditev (Olimpijsko
strelišče Gaj, 2009).
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3.2.3.5. Zmajarstvo in padalstvo
Športno jadralno društvo Kebelj upravlja z vzletiščem za jadralne zmajarje in padalce.
Vzletišče se nahaja na cca. 800 m od RTC Trije kralji ob cesti v smeri Osankarice na
nadmorski višini 1264 m. Z njim upravlja sekcija jadralnih zmajarjev ŠJD Kebelj.
Uradni pristanek je pri gostišču Sovič v Čadramu ( Oplotnica ) na nadmorski višini 360 m.
Med startom in pristankom je 6,5 km zračne linije. Vzletišče je na pobočju, ki je najbolj
termično na Pohorju (Kebelj, 2009).

3.2.3.6. Ribolov
Ribiška družina Slov. Bistrica gospodari z vodami slovenjebistriškega ribolovnega okoliša,
kamor spada reka Dravinja s pritoki, potok Ložnica, potok Polskava, potok Oplotnica s pritoki
ter ribniki na Pragerskem, Videžu, Črno jezero na Pohorju in ribnik Jernejček pri Zbelovem.
V teh vodah živi pretežno avtohtona potočna postrv, lipan, klen, krap, postrv, ščuka, platnica
in podust. Turisti lahko kupijo dnevne ribolovne karte v vseh kolibah pri ribnikih in v
trgovinah z ribiško opremo (Ribiška družina Slovenska Bistrica, 2009).

3.2.3.7. Tenis
V občini je 40 teniških igrišč, ki so v lasti krajevnih športnih oziroma teniških društev. V
mestu Slovenska Bistrica je tudi pokrita teniška dvorana z dvema igriščema (TIC, 2009).

3.2.3.8. Fitnes, aerobika, savna, solarij
Fitnes, aerobika, savna in solarij so na voljo v Centru Sonce ter v fitnes centru Korenjak v
mestu Slovenska Bistrica.

3.2.4.9. Ježa konj
Ježa je mogoča v konjeniškem klubu Aura na Leskovcu pri Pragerskem. Mogoča pa je tudi pri
Koči na Pesku.

3.2.4.10. Tek
Urejena tekaška proga je na osrednjem stadionu v centru mesta Slovenska Bistrica, tek je
možen tudi po okoliških poteh, ki pa niso posebno urejene v ta namen.

3.2.4.11. Športna igrišča na prostem in v dvorani
Športna igrišča na prostem so skoraj v vsakem kraju. Pomembna so predvsem zaradi
rekreacije domačega prebivalstva. Največ igrišč je nogometnih, nekaj je tudi košarkarskih, ter
igrišč za odbojko. Pokrita oz. dvoranska igrišča so v vsakem večjem kraju; ta so predvsem v
športnih dvoranah posameznih krajevnih osnovnih šol (rekreacija domačega prebivalstva in
druge prireditve).
Glavna športna dvorana je v glavnem mestu občine, to je v Slovenski Bistrici. Dvorana ni
namenjena zgolj športnim, ampak tudi drugim družabnim prireditvam. Poleg te dvorane je v
Slovenski Bistrici tudi dvorana za borilne športe – judo, boks, poleg katere je stadion, ki
premore tudi pokrito atletsko dvorano za teke.
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3.2.4.12. Kegljanje
V sklopu športne dvorane, ki je namenjena predvsem treningom juda, boksa in drugih borilnih
veščin, je bilo pred nekaj leti zgrajeno sodobno kegljišče, kjer je omogočeno tudi rekreativno
kegljanje.

3.3. DRUGA TURISTIČNA PONUDBA
3.3.1. IZDELOVANJE SPOMINKOV
V sklopu različnih agencij in centrov si je mogoče ogledati, kako se izdelujejo različni
spominki, ki imajo predvsem etnološki pomen. Ob tem se je mogoče dogovoriti, da
obiskovalci sami poizkusijo izdelati kakšen spominek.

3.3.1.1. Agencija Zorc
V sklopu Agencije Zorc se nahaja tudi uveljavljena blagovna znamka Galerija Val, ki je širši
javnosti znana kot ena vodilnih znamk na področju vrhunske keramike, unikatnih poslovnih
daril, organizacije številnih razstav, izobraževalnih seminarjev in delavnic s tega področja.
V letu 2006 so v Sloveniji predstavili tehniko fotokeramike, ki jo edini uporabljajo na
območju Slovenije. Tudi tuji partnerji jim priznavajo, da so na področju fotokeramike izvedli
projekte, ki jih tudi v tujini ne izvajajo mnogi, kar jih še posebej veseli (Agencija Zorc, 2009).

3.3.1.2. Biovez
Vezilje iz Bioveza se ukvarjajo z ročnim izdelovanjem unikatnih dekorativnih prtičkov, prtov,
zaves in ostalih izdelkov za kulturo omizja, doma ali gostinskih lokalov, pri tem pa
uporabljajo izključno domače materiale. Vsi izdelki so opremljeni s potrdilom domače obrti
in temeljijo na raziskovanju lokalne etnološke motivike iz okolice Slovenske Bistrice in
Maribora.
Vezenine v sebi združujejo kulturno dediščino, estetsko vrednost, kakovost in uporabnost.
Vezene so na lanenem platnu, možna je kombinacija s kvačkanjem (Biovez, 2009).

3.3.1.3. Center domačih in umetnostnih obrti
Center domačih in umetnostnih obrti je izobraževalna kulturna ustanova v Slov. Bistrici, ki
združuje izobraževanje, usposabljanje in svetovanje s ciljem vzpodbujati in omogočiti
ustvarjalnost udeležencev s poudarkom na keramiki, lončarstvu in steklarstvu. Dejavnost
centra temelji na ohranjanju kulturne dediščine, tradicionalnih domačih obrti in na razvoju
umetnostnih obrti (CDUO, 2009).

3.3.1.4. Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Ljudska univerza Slovenska Bistrica sodeluje v projektu Rokodelski izdelki.
Izdelujejo drobne dekorativne in uporabne, ročno izdelane predmete. Možnost ogleda in
nakupa po dogovoru (Ljudska univerza Slovenska Bistrica, 2009).

3.3.2. VINSKE TURISTIČNE CESTE
Vinsko turistične ceste spadajo pod posebne tematske poti, ki temeljijo na kulinariki in vinski
ponudbi in kot takšne so odlična dopolnitev primarne turistične ponudbe, zato so vir za
oblikovanje integralnih turističnih produktov.
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Vinsko turistični cesti povezujeta vinotoče, kmetije, ki se ukvarjajo z gostinsko in turistično
dejavnostjo, ter naravne in kulturnozgodovinske znamenitosti območja in kot takšni
predstavljata pomemben segment turistične ponudbe območja.

3.3.2.1. Podpohorska vinsko-turistična cesta (VTC 17)
Na pobočjih med Dravo in Dravinjo se pod gozdnatimi vrhovi in obsežnimi planjami Pohorja
od Ruš do Slovenskih Konjic, od Pekrskih goric do Dravinjskih goric vrstijo prijazni kraji z
vinogradi. Nad Slovensko Bistrico sta slavna Ritoznoj in Kovača vas, od koder izvira nekoč
znamenito vino brandner. Podpohorska vinska cesta vodi iz Frama čez Ritoznoj, Kovačo vas,
Slovensko Bistrico, Vinarje in Škalce do Slovenskih Konjic (LAS, 2008).
Območje Podpohorske vinsko-turistične ceste obsega okoli 710 ha. Klimatski pogoji so
ustrezni za pridelovanje različnih sort vinskih trt, nenazadnje tudi različnih vrst vina.
Na poti po Podpohorski vinsko-turistični cesti se lahko na območju občine Slovenska Bistrica
ustavimo v številnih vinotočih in kleteh.
Preglednica 10: Ponudba vin na Podpohorski vinsko-turistični cesti, 2009.

Zap.št.:
Naziv:
Kraj:
Klet Bistrica
Slovenska Bistrica
1.
Gorca Švabovih
Vinarje
2.
Kmetija Rozman
Bukovec
3.
Vino Pečovnik
Ritoznoj
4.
Vinogradniška domačija Kiker
Gabernik
5.
Vinogradniška
domačija
Lunežnik
Bukovec
6.
Vinogradniška kmetija Poslek
Vrhole pri Laporju
7.
Vinogradniška kmetija pri Rapu
Hošnica
8.
Vinogradništvo – klet Špes
Visole
9.
Vinogradništvo
–
sadjarska
kmetija
Podlesnik
Kočno
10.
Vinogradništvo Gregorič
Tinjska Gora
11.
Vinogradništvo Hojnik
Ogljenšak
12.
Vinogradništvo Janko Pečovnik
Spodnje Prebukovje
13.
Vinogradništvo Koren
Ogljenšak
14.
Vinogradništvo Lerher
Visole
15.
Vinogradništvo Ozimič
Vinarje
16.
Vinogradništvo pri Slavkotu
Ritoznoj
17.
Vinogradništvo Repnik
Nova Gora
18.
Vinogradništvo Zafošnik Peter
Zgornja Bistrica
19.
Vinotoč Čebr
Hošnica
20.
Vinotoč
Podlesnik
Slovenska
Bistrica
21.
Vinska klet Lunežnik
Ritoznoj
22.
Gorca Martini
Vrhole pri Laporju
23.
Vir: TIC, 2009.

3.3.2.2. Haloška vinska cesta (VTC 11)
Ob Podpohorski vinsko-turistični ceste poteka na območju Slovenske Bistrice še Haloška
vinska cesta, ki vodi iz Poljčan čez Makole, Janški Vrh, Gorco, Podlehnik, čez Majski in
Turški Vrh skozi Hrastovec do Zavrča (LAS, 2008).
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Obe cesti spadata pod vinorodni okoliš Štajerska Slovenija, natančneje občini pripada del
ceste, ki sodi v vinorodni podokoliš Maribor (vinorodni ožji okoliš Bistrica), medtem ko del
Haloške vinsko-turistične ceste, ki pripada bistriški občini, spada v vinorodni podokoliš
Haloze (ožji okoliš Poljčane) (Pravilnik o seznamu geografskih označb za vina in trsnem
izboru, 2007).

3.3.3. PRIREDITVE
3.3.3.1. Tradicionalne prireditve
Opisi prireditev so povzeti po opisih, ki jih je objavil TIC na svoji spletni strani, delno pa smo
opise tradicionalnih prireditev povzeli po dokumentu, ki ga je izdala LAS (LAS, 2008).
Starobistriški večeri
Starobistriški večeri vsako leto v poletnem času v Slovensko Bistrico privabijo številne
obiskovalce od blizu in daleč. V prijetnem ambientu na odru notranjega dvorišča gradu
Slovenska Bistrica lahko uživajo v glasbenih in gledaliških prireditvah, na katerih se
predstavljajo priznani umetniki iz Slovenije in tujine. Slovenska Bistrica je vključena tudi v
projekt Imago Sloveniae - Podoba Slovenije, ki skrbi za ohranjanje starih mestnih jeder,
gradov, cerkva. Vsaj ena od prireditev v okviru omenjenega projekta se zgodi tudi na
bistriškem grajskem odru.
Podobe bistriških domačij
Tradicionalna turistična prireditev s številnimi razstavami vinogradnikov, sadjarjev,
zeliščarjev, aktivov kmečkih žena, čebelarjev, šolarjev ter predstavitvijo tradicionalnih obrti
in običajev, na kateri lahko prisluhnete nastopom ljudskih skupin in predavanjem, sodelujete
na okroglih mizah ali pa sklenete ugodno kupčijo na kmečki tržnici.
Prireditev poteka v začetku meseca septembra v Slovenski Bistrici ali v drugih krajih občine.
Pustna povorka
Povorka pustnih mask se odvija po ulicah Slov. Bistrice; ob zaključku povorke je običajno ob
spremljavi godbe na pihala in kurentov zabavni program in podelitev nagrad najizvirnejšim
maskam. Prireditev poteka na pustni torek po mestnih ulicah. Manjše povorke potekajo tudi
po drugih krajih v občini.
Kramarski sejem na cvetni petek
Teden dni pred veliko nočjo se po ulicah Slovenske Bistrice s svojimi izdelki predstavijo
sejmarji iz vse Slovenije.
Poletje v Laporju
V poletnem času (od junija do septembra) v farni cerkvi sv. Filipa in Jakoba v Laporju
potekajo najrazličnejši koncerti.
Zlata vrtnica
To je vsakoletna akcija urejanja okolja domov, krajev, ustanov, ki poteka od konca maja do
konca septembra, ko na slovesnosti ob zaključku izberejo in razglasijo najlepše urejeno
okolje.
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V pričakovanju dedka Mraza
Najmlajše prebivalce naše občine vsako leto v mesecu decembru tudi v Slovenski Bistrici
obišče in obdari dedek Mraz, ki običajno pripravi še kakšno lutkovno igrico in zabavni
program.
Božični sejem
V središču Slovenske Bistrice, na Trgu svobode, v času pred božičnimi prazniki poteka
božični sejem, na katerem se s svojimi izdelki predstavijo različni sejmarji iz naše in drugih
občin.
Silvestrovanje na prostem
Najdaljšo noč v letu lahko v Slovenski Bistrici preživite v prijetni družbi na Trgu svobode,
kjer je poskrbljeno za dobro vzdušje in zabavni program z ognjemetom.
Spodnjepolskavsko poletje
Na Spodnji Polskavi v času poletnih počitnic, v začetku meseca avgusta praznujejo svoj
krajevni praznik. Pripravljajo in vabijo na različne prireditve – koncerte, gledališke predstave,
žegnanje v farni cerkvi sv. Štefana, športne in zabavne prireditve.
Poletje na planini
V okviru turističnih in kulturnih prireditev Poletje na Planini se s svojimi dejavnostmi
predstavijo posamezniki, društva, organizacije in ustanove. Prireditve potekajo na
prireditvenem prostoru penziona Jakec na Treh kraljih. Namen prireditev je obogatiti
turistično ponudbo v poletnih mesecih.
Praznično grajsko mesto
V začetku decembra 2008 je bilo organizirano prvo t.i. praznično grajsko mesto z namenom,
da se ljudje v predprazničnem času, ko še niso toliko zasedeni, s svojimi prijatelji, družinami
in otroki razvedrijo ob stojnicah na zunanjem grajskem dvorišču. Obenem lahko kupijo tudi
kakšno darilo za svoje bližnje iz ponudbe grajske trgovine "Lodn" ali od izdelovalcev domače
in umetnostne obrti, ki imajo za svoje izdelke certifikat.

3.3.3.2. Drugi prireditveni prostori
Prireditveni prostor Grad Slovenska Bistrica
Osrednji mestni in občinski kulturni center vabi na najrazličnejše prireditve, ki potekajo vse
leto - razstave, koncerti, gledališke predstave, predavanja... Vsak konec tedna v juliju
potekajo Starobistriški večeri - tradicionalne poletne prireditve, ki privabljajo številne
obiskovalce.
Dom svobode
V Domu svobode v Slovenski Bistrici prirejajo gledališke in lutkovne predstave, koncerte in
predavanja, v galeriji Mimogrede pa so na ogled likovne in fotografske razstave.
Lutkovno gledališče KD Koruzno zrno
V Lutkovnem gledališču Kulturnega društva Koruzno zrno v Slovenski Bistrici vse leto
potekajo lutkovne predstave za otroke in odrasle, predavanja, literarni večeri, koncerti in
številne druge kulturne prireditve. Vsako leto v mesecu juniju pripravijo večdnevno prireditev
Kornfest.
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Kulturni dom Slomšek Slovenska Bistrica
V Slomškovem kulturnem domu vse leto potekajo številne gledališke in lutkovne predstave,
zabavne prireditve, razstave, proslave in koncerti, predavanja in seminarji; organizirajo tudi
plesne vaje.

3.3.3.3. Prireditvena infrastruktura
Prireditvena infrastruktura ima poseben pomen za izvedbo različnih prireditev. Čeprav občina
Slovenska Bistrica ne slovi v okolici po kakšni posebej znani prireditvi, se nam kljub vsemu
zdi pomembno, da bi občina imela nek poseben prireditveni prostor, saj so ponavadi večje
prireditve kar v športnih dvoranah, ki pa v prvenstvenem smislu niso namenjene različnim
pevskim, gledališkim in drugim prireditvam. V manjših krajih prireditve potekajo v šolskih
telovadnicah (če ima kraj šolo) ali pa v kakšnem večnamenskem prostoru, ki je v lasti lokalne
skupnosti.
Šibka točka v občini Slovenska Bistrica je slaba turistična signalizacija. Čeprav se stvari
počasi izboljšujejo, bi lahko občina več sredstev namenila za ureditev turističnih tabel,
posebej v mestu Slovenska Bistrica. Zunaj mesta je sicer turistična signalizacija boljše
urejena, saj lokalne skupnosti v veliki meri same poskrbijo za ureditev le-te.

3.3.4.
SPLOŠNA
INFRASTRUKTURA,
TURISTIČNA
INFRASTRUKTURA IN TURISTIČNA SUPERSTRUKTURA
»Med osnovno infrastrukturo spada komunalna in osnovna prometna ureditev, torej naprave
in objekti, ki jih turist uporablja samo posredno, po njih pa ne povprašuje« (Planina, Mihalič,
2002, str.157).
Je pa splošna infrastruktura pogoj za nastanek turizma in za razvoj samega kraja. Stanje in
razvoj na področju javne infrastrukture, tako prometne, komunalne, kakor tudi šolske in
zdravstvene je še kako pomembno za dobro gospodarsko klimo. Upravno središče in okolica
obravnavanega prostora imata ugodno geo-prometno lego, saj ležita praktično na križišču
petega in desetega koridorja, z večjimi kraji pa jo povezujejo državne, praviloma regionalne
ceste. Prav na državni in cestni infrastrukturi so bile po dolgoletnih prizadevanjih izpeljane
pomembne investicije, ki bistveno izboljšujejo pretočnost prometa in dostopnost kot: drugi
izvoz z avtoceste v Slovensko Bistrico ter ureditev prvega za potrebe prometne priključitve
proizvodno-poslovne cone Bistrica, obvoznica Pragersko, obnovitve cestišč in odprava
prometnih zamaškov s krožišči na relaciji Maribor – Slovenska Bistrica – Slovenske Konjice,
še prej pa povezava Slovenska Bistrica – Poljčane – Rogaška Slatina. Ugodno prometno lego
dopolnjuje neposredna bližina železniške postaje Maribor – Ljubljana s križiščem na
Pragerskem in z odcepom za Madžarsko ter bližina mariborskega letališča, ki pa potrebuje
ustrezno revitalizacijo. Hrbtenico komunalne infrastrukture na obravnavanem območju
predstavlja oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda ter
ravnanje z odpadki. Varna oskrba z vodo je tudi osnovni pogoj za razvoj podeželja in turizma.
V ta namen je bil leta 2002 izgrajen prvi večji sistem kanalizacije in čistilna naprava. Tudi
energetska oskrba je v občini Slovenska Bistrica zadovoljiva. Območje prečkajo trije koridorji
visokonapetostnih daljnovodov, prepredeno pa je tudi s srednje napetostnim omrežjem. Čez
območje poteka magistralni plinovod, pri čemer je izgradnja kompresorske postaje na
Kidričevem omogočila povečanje kapacitet ter s tem plinifikacije. Del oskrbe bi lahko baziral
na izrabi lesne biomase, glede na to, da je občina precej porasla z gozdovi. Pomembno gibalo
razvoja pa je tudi razvitost telekomunikacijske infrastrukture. Prenosno omrežje v večjih
krajih oziroma v občinskem središču je dobro razvito, v nekaterih, predvsem bolj odročnih
krajih pa je pokritost pomanjkljiva (bele lise), kar je lahko pomembna ovira pri razvoju
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turizma ali dela na domu. Uspešna kandidatura za evropska sredstva na razpisih izgradnje
širokopasovnega omrežja na območjih belih lis bi omogočila uporabo informacijsko
komunikacijskih tehnologij na celotnem območju. Obsežnejši investicijski cikel na področju
družbenih dejavnosti v prostoru med Pohorjem in Halozami se je pričel ob zadnjih letih
mandata nove občine. Manjše investicije so se v možnih okvirjih izvajale tudi že prej: npr.
šolske obnove na Tinju, na Črešnjevcu, pričela pa se je tudi intenzivnejša obnova gradu itd.
(Žagar, 2009).
Zakon o spodbujanju razvoja turizma navaja, da so turistična infrastruktura: »vsi objekti za
nastanitev in prehrano ter skupni objekti in naprave, ki omogočajo turistične aktivnosti
(bazeni, smučišča, kongresne dvorane, ipd.) « (Zakon o spodbujanju…, 2004, str. 207).
Pri razvoju občine Slovenska Bistrica je za turistični razvoj pomembna naslednja splošna
infrastruktura, turistična infrastruktura ter turistična superstruktura:
• Cestne in železniške povezave (ugodna prometna lega):
 avtocestna povezava Šentilj – Pesnica – Maribor – Celje – Trojane –
Ljubljana
 železniška povezava Mb – Lj s postajo Poljčane in Črešnjevec ter s
križiščem na Pragerskem za odcep do Madžarske in Hrvaške
 več regionalnih cest, ki povezujejo občinske kraje z ostalimi okoliškimi
občinami
 povezava z okoliškimi vasmi,
 povezava z vinsko cesto na območju občine
• Avtobusna povezava:
 dobre povezave z mestom Maribor, tudi z okoliškimi kraji
 pozimi slabe avtobusne povezave med manjšimi kraji v občini zaradi
neurejenosti, neočiščenosti cest
 neugodni vozni redi avtobusov med posameznimi kraji v
popoldanskem in večernem času (npr. Slovenska Bistrica – Slovenske
Konjice) (število povezav je premajhno)
 ni avtobusne povezave med železniško postajo Slovenska Bistrica na
Črešnjevcu in centrom mesta
 ni stavbe avtobusnega postajališča; trenutno so le kontejnerji
• Taksi služba.
• Kolesarske poti:
 granitna kolesarska pot, katere dolžina je 51 km
 močvirska kolesarska pot, katere dolžina je 36 km
 ni urejenih poti za kolesarje; kolesarji se tako vozijo v sklopu
motornega prometa ali po peš poteh.
• Dvorana za kulturne prireditve.
• Športno rekreacijske površine:
 športna dvorana,
 kegljišče,
 fitnes center,
 dvorana za judo, karate, boks, tenis,
 nogometna, odbojkarska, košarkarska igrišča,
 prostori za plezanje, atletski stadion,
 športni ribolov (ribniki Videž),
 bazen,
 smučanje,
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 skakalnica,
 sprehajalne poti (mestni park),
 Trap – strelišče…
Prostori za piknik.
Objekti za informiranje turistov.
Trgovine.
Sejemska dejavnost.
Kulturne prireditve.
Zdravstveni objekti.
Menjalnice, banke, pošte, policija, gasilska društva.
Bencinske črpalke.
Izobraževanje:
 Ljudska univerza,
 tečaji tujih jezikov,
 večerne šole,
 avtošole,
 osnove šole,
 Srednja šola Slovenska Bistrica.
Servisi za popravilo športne opreme.
Frizerski in kozmetični saloni.
Foto studia.
Avtoprevozništva.
Prenočitvene zmogljivosti:
 le po en hotel in motel,
 v planu gradnja apartmajev na Treh kraljih,
 manko prenočitvenih kapacitet za mlade,
 večanje namestitvenih zmogljivostih v apartmajih.
Prehrambeni gostinski obrati:
 nobeden izmed že obstoječih ne ponuja tipičnih jedi iz bistriškega
območja.

3.4 DRUŠTVENA DEJAVNOST V OBČINI
3.4.1. TURISTIČNA ZVEZA SLOVENSKA BISTRICA
»Turistična zveza Slovenska Bistrica je prostovoljna, nestrankarska, samostojna, nepolitična
in nepridobitna društvena organizacija, v katero se združujejo turistična društva in druge
društvene organizacije, pomembne za razvoj turizma, z namenom in ciljem pospeševati
turizem v vseh njegovih pojavnih oblikah na območju občine Slovenska Bistrica in širšem
geografskem območju (Statut turistične zveze Slovenska Bistrica, 2006).«
Zveza skrbi za organiziranje, povezovanje in usmerjanje delovanja včlanjenih društev ter
razvijanje in spodbujanje turizma na območju delovanja zveze. Njene naloge in cilji so:
• izmenjava izkušenj s sorodnimi društvi doma in v tujini;
• koordiniranje dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanje turizma v
Podravski regiji;
• sodelovanje z drugimi turističnimi društvi in zvezami ter podobnimi turističnimi
organizacijami doma in v tujini;
• koordiniranje dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanje turizma v
občini Slovenska Bistrica in na širšem geografskem območju;
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sprejemanje višine članarine;
organiziranje oz. sodelovanje pri turistični vzgoji in izobraževanju prebivalstva, zlasti
mladine;
organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev ter manifestacij;
usmerjanje, organiziranje in vodenje akcij ter tekmovanj med člani za urejanje in
olepšanje mest, krajev in objektov na področju, kjer delujejo včlanjena društva;
dajanje pobud za razvijanje, oblikovanje in poenotenje turističnih obeležij;
spodbujanje usklajenega izdajanja vzgojne, strokovne turistične literature ter edicij
turistično propagandnega značaja;
spremljanje izdajanja javnih pooblastil in koncesij s področja turizma;
varovanje okolja, naravne in kulturne dediščine ter negovanje ljudskih običajev;
sooblikovanje turistične ponudbe občine, regije, mesta in krajev;
splošna informacijska turistična dejavnost;
odločanje o opravljanju pridobitne dejavnosti Zveze, dobiček se uporablja za
delovanje Zveze;
za izvajanje posameznih nalog lahko sklene Zveza pogodbo z ustrezno ustanovo.

Turistična zveza Slovenska Bistrica je pod vodstvom g. Leopolda Turka pomemben
povezovalni faktor ne samo med posameznimi turističnimi društvi znotraj občine ampak
povezuje štiri občine; to so občine Oplotnica, ki se sicer nekoliko bolj navezuje na celjsko
regijo, Makole, Poljčane in Slovensko Bistrico.
Znotraj celotne turistične zveze deluje 17 turističnih društev; 1 v Oplotnici (TD Oplotnica), 3
v občini Poljčane (TD Samostan Studenice, TD Boč Poljčane, TD Lucija Križeča vas), 2 v
Makolah (TD Štatenberg Makole in TD Makole) ter 11 društev v občini Slovenska Bistrica
(le-ta so navedena v poglavju 3.4.2.).
Zanimivo je tudi, da turistična zveza ne povezuje le turističnih društev, ampak je tudi
pomembni povezovalni faktor med Zavodom za kulturo, Kletjo Bistrica ter gostinsko sekcijo
Obrtne zbornice Slovenska Bistrica. Predvsem gre v tem primeru za prirejanje kakšnih večjih
prireditev kulturnega značaja, kjer je tako poskrbljeno za hrano in pijačo (Turk, 2009).
V zadnjih letih se Turistična zveza Slovenska Bistrica povezuje tudi s Turističnim društvom
Ptuj. Želijo si, da bi ta povezanost tako eni kot drugi občini prinesla čim več turističnega
obiska v prihodnje (Turk, 2009).
Turistična zveza se zaveda, da razvoja turizma ne bo brez dobrega poznavanja občine in
zavedanja ljudi, da ima občina kaj ponuditi v turistične namene. Trudijo se, da bi zanimanje
vzbudili že pri najbolj pomembni ciljni skupini, to so najmlajši. V osnovnih šolah turistična
zveza pomaga pri projektu Turizmu pomaga lastna glava, ki je celovit sistem organiziranega
delovanja osnovnošolske mladine v turizmu.
Vsebina projekta je vezana na raziskovanje turizma v domačem kraju, ugotavljanju možnosti
za hitrejši razvoj in oblikovanje take ponudbe, ki bo vzpodbudila podjetništvo in trženje
naravnih danosti ter tudi ostale ponudbe v vseh možnih oblikah (Turizmu pomaga lastna
glava, 2009).
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3.4.2. TURISTIČNA DRUŠTVA V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA
Preglednica 11: Turistična društva v občini Slovenska Bistrica.

Zap.št.:
Naziv društva:
TD Slovenska Bistrica
1.
TD Ajda, Leskove – Stari Log
2.
TD Breza, Pragersko – Gaj
3.
TD Jelka, Šmartno na Pohorju
4.
TD Kočno, Kočno pri Polskavi
5.
TD Kopriva, Spodnja Polskava
6.
TD Lipa, Kebelj
7.
TD Cokla, Tinje
8.
TD Vitica, Vrhole pri Slovenskih Konjicah
9.
TD Zelena dolina, Pokoše
10.
TD Zgornja Ložnica
11.
Vir: Turistična zveza Slovenije – Slovenska Bistrica, 2009.
V občini Slovenska Bistrica deluje 11 turističnih društev. Pravzaprav lahko rečemo, da ima
vsak večji kraj svojega. Mogoče je edina pomanjkljivost, da turističnega društva ni na Zgornji
Polskavi, vendar se je potrebno zavedati, da se je tja v zadnjem času preselilo veliko ljudi iz
drugih krajev, ki (še) ne čutijo tolikšne pripadnosti kraju in jih razvoj, pa naj bo to turistični
ali zgolj napredek kraja, še ne skrbi.
Velika črna pika turističnih društev znotraj občine je delovanje Turističnega društva
Slovenska Bistrica, saj trenutno sploh ne deluje oziroma deluje le navidezno. Umetno ga
vzdržuje predsednik Turistične zveze Slovenska Bistrica g. Leopold Turk, ki poleg vseh
obveznosti, ki jih ima kot predsednik Turistične zveze Slovenska Bistrica, deluje še kot član
izvršilnega odbora TZ Slovenije, član predsedstva Štajerske turistične zveze ter s težavo
koordinira še delovanje društva. Na Turistični zvezi si želijo, da bi na vodilni položaj TD
Slovenska Bistrica prišel nekdo, ki bo imel veliko časa in novih idej in bi tako pripomogel k
boljšemu razvoju turizma znotraj samega mesta Slovenska Bistrica.
Na drugi strani pa je zgleden primer, kako naj turistično društvo deluje, Turistično društvo
Lipa iz Keblja, majhne vasice, ki leži na zahodnem delu Bistriškega Pohorja.
Društvo, ki je bilo ustanovljeno 27.01.1996, je najprej štelo 11 članov, danes jih šteje že 108
(Kebelj, 2009). TD je v teh letih delovanja veliko pripomoglo k večji razpoznavnosti kraja
Kebelj, saj so na področju celotne KS postavljene kažipotne table. Markacije in opisne table
so bile po Kebeljski transverzali zamenjane. TD Lipa Kebelj je v letu 2009 uradno odprla
naravoslovno učno pot Kebelj. Prav tako je Kebeljsko transverzalo zasnovalo TD Lipa, zato
jo je označilo enako kot naravoslovno učno pot z rumeno-zeleno barvo. Osnovni namen TD je
pospeševati razvoj turizma v kraju ter predstaviti številne kulturno zgodovinske znamenitosti
in naravne lepote kraja Kebelj čim širšemu krogu ljudi.

56

Tina Pajek

Možnosti razvoja turizma v občini Slovenska Bistrica

Slika 23: Turistični kažipot, ki ga je zasnovalo TD Lipa, Kebelj (Vir: Kebelj, 2009).

3.4.3. KULTURNA DRUŠTVA
3.4.3.1. Zveza kulturnih društev občin Makole, Poljčane in Slovenska
Bistrica (ZKD)
Zveza kulturnih društev občin Makole Poljčane in Slovenska Bistrica (ZKD) obstoja že kar
nekaj desetletij. V tem dolgem obdobju delovanja je menjala nekaj imen. Iz Zveze kulturnih
organizacij občine Slovenska Bistrica se je leta 1997 preimenovala v Zvezo kulturnih društev
občine Slovenska Bistrica, leta 2007, ob nastanku novih občin Makole in Poljčane, pa v
Zvezo kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica.
ZKD je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje, ki povezuje kulturna društva s
pomočjo prostočasnih kulturnih dejavnosti zaradi skupno določenih interesov. Pod njeno
okrilje sodi 27 amaterskih kulturnih društev (v občini Slovenska Bistrica jih je 22), v katerih
deluje čez 100 sekcij, ki ohranjajo, raziskujejo, poustvarjajo pesmi, plese, običaje iz ožje in
širše okolice.
Društva se vsako leto predstavljajo na srečanjih, revijah in tekmovanjih in dosegajo lepe
rezultate, nekatera od njih so poznana tudi izven naših meja. ZKD skrbi tudi za kontinuirana
izobraževanja mentorjev, ki potekajo vsako leto v jesenskih mesecih (Zveza kulturnih društev
Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica, 2009).
Preglednica 12: Kulturna društva v občini Slovenska Bistrica

Zap.št.:
Naziv društva:
KUD Big Bang Slovenska Bistrica
1.
Etnološko društvo Ložnica
2.
KUD Foto video Slovenska Bistrica
3.
KUD Gaj Zgornja Polskava
4.
KUD Gasilske godbe na pihala Spodnja Polskava
5.
AKUD Jurija Vodovnika Slovenska Bistrica
6.
KUD Kebelj
7.
Društvo Koruzno zrno
8.
KUD Laporje
9.
KUD Lojze Avžner Zgornja Ložnica
10.
KUD Matiček Spodnja Polskava
11.
KUD MPZ Obrtnik Slovenska Bistrica-Polskava
12.
KUD Oktet Planika Slovenska Bistrica
13.
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KUD Plesni klub Sašo
14.
KUD Sloga Leskovec-Stari Log
15.
KD Slomšek Slovenska Bistrica
16.
DPD Svoboda Pragersko
17.
KUD Šmartno na Pohorju
18.
KUD Štefana Romiha Črešnjevec
19.
KUD Vivere
20.
KUD Oton Župančič Tinje
21.
KD Vokalna skupina Košuta Pokoše
22.
Vir: Zveza kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica,
2009.

3.5. TIC KOT NOSILEC TURISTIČNE PONUDBE IN
TURISTIČNEGA RAZVOJA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
Za namen turističnega razvoja in promocije je bil ustanovljen TIC – Turistično informativni
center, ki deluje v okviru Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica. RIC je javni
zavod, ki ga je v letu 2000 ustanovila Občina Slovenska Bistrica. Osnovni namen RIC-a je
pospeševanje razvoja malega gospodarstva, obrti, turizma in gospodarstva na področju občine
Slovenska Bistrica. Ima povezovalno vlogo med podjetniki, obrtniki, občino, obrtno in
gospodarsko zbornico in drugimi institucijami, ki so s svojim delom usmerjene v gospodarski
razvoj. V sodelovanju s partnerji se izvajajo razvojni projekti na področju povečevanja
zaposljivosti prebivalstva, razvoja trga dela in povečevanja konkurenčnosti gospodarstva.
Turistično informativni center skrbi za popestritev in izpopolnitev turistične ponudbe občine
Slovenska Bistrica z okolico ter posreduje informacije slehernemu popotniku, ki se odloči za
obisk občine, o kulturnih in naravnih znamenitosti, domačih jedeh, vinu ter gostoljubnih
domačinih. Promocija, propaganda in informacijska dejavnost ima v turizmu kot dejavnosti
poseben pomen. Zavedati se moramo, da turistična destinacija brez dobre propagande skoraj
ne more biti uspešna.
Pisarno TIC-a Slovenska Bistrica najdemo na osrednjem mestnem trgu. Na TIC-u se
ukvarjajo z zbiranjem in posredovanjem informacij o naravni in kulturni dediščini, prireditvah
v občini, možnostih rekreacije, kulinarični in drugi turistični ponudbi na Bistriškem. Na voljo
je raznolika izbira predstavitvenega gradiva o Slovenski Bistrici in okolici…
Glavne naloge TIC-a:
• Zbiranje in posredovanje informacij o prostočasni, prenočitveni in prehrambeni
ponudbi ter drugih turističnih informacij.
• Obveščanje o prireditvah in izdaja mesečnega koledarja prireditev.
• Pomoč pri izvedbi organiziranih izletov.
• Zbiranje in obdelava podatkov ter priprava predstavitvenega gradiva.
• Sodelovanje s turističnimi ponudniki, turističnimi združenji in ostalimi združenji, ki
niso neposredno povezanas turizmom (v občini in širše).
• Pomoč pri organizaciji prireditev.
• Spremljanje in analiza turističnega prometa.
• Prodaja brošur in razglednic.
• Prodaja vstopnic.
• Izdajanje stojnic.
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Ponudba TIC-a:
• Knjiga Med Pohorjem in Dravinjskimi goricami, cena 18 €
• Vodnik po Bistriškem vintgarju, cena 3,50 €
• Turistična karta občine Slovenska Bistrica, cena 4,50€
• Planinska karta Pohorja, cena 7 €
• Turistična rekreativna kolesarska mreža Spodnjega Podravja - vodnik, cena 7,50 €
• Botanični vrt TAL 2000, cena 2,50 €
• Razglednice Slovenske Bistrice, cena 0,50 €
• Knjiga Poljčane, cena 10 €
• Knjiga Ozkotirna železniška proga, cena 7,50 €
• Knjiga Pragersko skozi čas, cena 12 €
• Glineni izdelki Centra domačih in umetnostnih obrti (Dvorihtnik – 17 €, Bistriška čaša
– 14 € / 8 €, Prašiček – 14 €, Vrelna veha – 9 €)
• Brezplačne brošure: mapa zgibank Med Pohorjem in Halozami, Bistriški vintgar, Grad
Slovenska Bistrica, Graslov stolp, Bojtina, Črešnjevec, Kebelj, Kočno, Laporje,
Leskovec – Stari Log, Makole, Poljčane, Studenice, Šmartno na Pohorju, Tinje,
Zgornja Ložnica, S kolesom med Pohorjem in Halozami, S kolesom med Pohorjem in
Muro, koledar prireditev, Štajerska in Prekmurje – info karta, Stranske poti so
zanimivejše od glavnih, Na svetu lepše rožce ni (vinogradniška ponudba),
Podpohorska vinsko-turistična cesta, Dravinjska dolina vabi, Krajinski park Rački
ribniki, gradivo posameznih ponudnikov, brošure, ki jih je izdala Slovenska turistična
organizacija, predstavitveno gradivo ostalih krajev v Sloveniji
V občini poteka oglaševanje različnih ponudnikov turističnih storitev prav preko TIC-a, kjer
lahko dobimo različne brošure in prospekte, ki predstavljajo obstoječo turistično ponudbo in
informacijski material o občini Slovenska Bistrica. V TIC-u nam postrežejo za različnimi
informacijskimi materiali o raznih prireditvah v kraju in okolici. Prav tako obstaja koledar
prireditev, ki ga je možno dobiti v TIC-u. Ta koledar je vsak mesec priložen k lokalnemu
tedenskemu časopisu Bistriška panorama. Za različne koristne informacije skrbi tudi časopis
Bistriške novice, ki pa je mesečnik.
TIC kot organizator prireditev:
• Pustni sprevod po mestnih ulicah.
• Pohod skozi Bistriški vintgar ob prazniku občine.
• Podobe bistriških domačij.
• Božični sejem.
• V pričakovanju dedka Mraza.
• Sodelujejo tudi pri prireditvah drugih organizatorjev v mestu in občini (TIC, 2009).
Skrb za izdajo spominkov:
TIC je predstavil 28 predlogov, ki so prispeli na javni natečaj za izbor najboljših turističnih
spominkov Občine Slovenska Bistrica v letu 2006 in 2007. Danes je v svetu uveljavljeno
spoznanje, da je spominek nenadomestljivi del turistične ponudbe – spominja na določeno
okolje in ga hkrati promovira, predstavlja identiteto kraja, lahko predstavlja celoten kraj ali le
njegov posamezni del, zgodovino ali sedanjost.
Po sodobnem pojmovanju je spominek vsak predmet, ki ga turist kupi, dobi v dar, pobere v
tujem okolju in ga prinese domov. Spominki so lahko povezani z naravo, domačo in
umetnostno obrtjo, hrano in pijačo, industrijskimi izdelki, izobraževanjem, zabavo, športom,
oblačilnim videzom, osebno nego, notranjo opremo, mitologijo,...
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Rdeča nit vseh 28 predstavljenih spominkov je naravna in kulturna dediščina lokalnega in
širšega okolja. Ideje so avtorji črpali iz narave, kulturne krajine, stavbarstva, bivalne kulture,
kulinarike, oblačilnega videza, pravljic, legend itd.
Za izdelavo spominkov so uporabili različna, tudi lokalna gradiva: kamen, les, šibje, glino,
železo, kovino, volno, lan ipd.
Spominek je pomembna komunikacija med okoljem in turistom, zato so spominki
nepogrešljiva sestavina turistične ponudbe Občine Slovenska Bistrica (Spominki občine
Slovenska Bistrica, 2007).
Nagrajeni so bili:
• 1. nagrada: Bistriška čaša (replika lončene pivske čaše v razmerju 1:1)
• 2. nagrada: Vrečka za zelišča (iz belega bombažnega platna z izvezenim emblemom)
• 3. nagrada: Štrikani zokni (ročno pletene nogavice iz domače ovčje preje) (Spominki
občine Slovenska Bistrica, 2007).

3.6. PRENOČITVENE ZMOGLJIVOSTI
Preglednica 13: Prenočitvene zmogljivosti v občini Slovenska Bistrica, 2009.
Zap.Št.:

Naziv objekta/št.ležišč:

Iršič
Jakec
Lara
Leonardo
Zarja
Potočnica
Golob
Pri Janezu
Kalan
Dovnik
Ruška koča
Vintar
Zeleni dragulj
L'armonia
Koča na Pesku
Dom na Osankarici
Ruška koča
Čandrova koča
Apartma Vintgar
Apartmajska hiša Rogla na
Jurgovem
Vila Kapun
21.
Po objektih
SKUPAJ
Celotno
SKUPAJ
Vir: TIC, 2009.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hotel

Gostišče/penzion

Apartma/zasebne
sobe

Planinske
koče

34
130
22
50
45
15
40
24
12
40
80
6
8
14
40
30
36
44
6
58

95
742

60

337

8
80

230
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Grafikon 1: Prenočitvene zmogljivost po vrstah nastanitvenih objektov v občini Slovenska Bistrica po
podatkih TIC-a v letu 2008.

13%
31%
Hoteli
Gostišča
Apartmaji
Planinski domovi in koče
45%

11%

Vir: TIC, 2009.
Po podatkih Turistično informativnega centra je bilo ob koncu leta v občini Slovenska
Bistrica na voljo 742 ležišč, katera so namenjena turističnim prenočitvam. Največji delež
postelj ponujajo v gostiščih, to je 337, kar predstavlja 45 % od vseh nočitvenih zmogljivosti v
občini. Gostiščem sledijo planinski domovi in koče, ki skupaj prispevajo 290 postelj, kar
pomeni 31 % od skupno 742 ležišč. Temu sledita hotela (Leonardo v centru mesta Slovenska
Bistrica in Zarja v kraju Frajhajm na Pohorju), ki skupaj prispevata 95 ležišč, kar je 13 %
glede na celotno število ležišč. Najmanj ležišč je v apartmajih. Zanimivo je, da nobena
kmetija v okolici Slovenske Bistrice ne ponuja možnosti spanja.
Število turističnih ležišč se po podatkih TIC-a bistveno razlikuje od podatkov, ki jih lahko
dobimo na SURS-u (navedeni so v poglavju 4.1.), ki navaja le 280 ležišč (80 sob) v letu 2008.
Od teh 280 ležišč naj bi jih bilo 15 v hotelih, 47 v gostiščih, 10 v apartmajih, 142 v planinskih
domovih in kočah, 10 v delavskih počitniških domovih in 23 v drugih nastanitvenih objektih.
Taka razlika se pojavlja zaradi tega, ker vsi ponudniki ležišč Zavodu za turizem v Mariboru
ne sporočijo števila ležišč, zavod pa nato Statističnemu uradu posreduje le-tiste podatke, ki jih
pridobi. Na TIC-u so tudi povedali, da imajo težavo s pridobivanjem podatkov od teh
ponudnikov glede števila nočitev, saj nekateri ne želijo sporočiti, koliko turističnih
obiskovalcev in nočitev so imeli.
Pri večini objektov, ki ponujajo prenočitve, prevladuje nižja kategorizacija objektov, saj
nimamo v občini hotela, katerega število zvezdic bi presegalo število 3. Zato je pomembno,
da se občina loti spodbujanja ponudnikov, da svoje prenočitvene zmogljivosti postavijo na
čim višjo možno raven.
Posebej nezadovoljivo stanje je, kar se tiče turističnih kapacitet, na podeželju v izjemnih
krajinskih in dediščinskih območjih, kar zmanjšuje konkurenčnost turističnega gospodarstva
na področju raznovrstnosti, kvalitete in zmogljivosti. Vzrok za takšno stanje najdemo v
številnih administrativnih ovirah, pomanjkanju kakovostnega svetovanja, pomanjkanja
finančnih sredstev idr.

3.7. GOSTINSKA PONUDBA
Št.:

1.
2.

Preglednica 14: Gostinska ponudba v občini Slovenska Bistrica, 2009.
Ime:
Kraj:
Vrsta objekta:
Hrana:

Danica
Dovnik

Preloge
Šmartno na

Gostilna
Gostilna
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Da
Da

Glasba:

Občasno
Ne
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Pohorju
Slovenska
Bistrica
Frajhajm
Zgornja Bistrica
Slovenska
Bistrica
Bukovec
Zgornja
Ložnica
Ogljenšak
Slovenska
Bistrica
Slovenska
Bistrica
Žabljek
Slovenska
Bistrica

3.

Leonardo

Hotel

Da

Da

4.
5.

Zarja
Potočnica

Hotel
Restavracija

Da
Da

Ne
Da

6.

Lara

Gostišče

Da

Ne

7.

Golob

Gostišče

Da

Da

8.

Pri Janezu

Gostilna

Da

Da

9.

Kalan

Gostišče

Da

Ne

10.

Emavs

Gostilna

Da

Ne

11.

Klet Bistrica

Klet

Narezek

Ne

12.

Iršič

Rekreacijsko tur.center

Da

Ne

13.

GIT Murko

Restavracija

Da

Ne

14.

Strelišče Trap

Pragersko

Večnamenska dvorana

Catering

Frajhajm
Spodnja
Polskava
Tinjska Gora
Tinjska Gora
Črešnjevec
Planina pod
Šumikom

Koča

Da

Po
naročilu
Ne

15.

Ruška koča

16.

Vintar

Gostišče

Da

Ne

17.
18.
19.

Sodček
Janžič
Jokl

Vinotoč
Izletniška kmetija
Izletniška kmetija

Da
Da
Da

Ne
Ne
Ne

20.

Jakec

Penzion

Da

Občasno

21.

Kropec

Kovača vas

22.

Kalan

23.

L'armonia

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Dom na Osankarici
Kmetija Litič
Koča na Pesku
Pri Zbegu
Ruška koča
Čandrova koča
Jasmin
Jurič
Planinski orglec

33.

Pri Martinu

34.

Brbre

35.

Bing

36.

Padrino

Ogljenšak
Spodnja
Ložnica
Lukanja
Nadgrad
Lukanja
Kebelj
Frajhajm
Frajhajm
Križni Vrh
Črešnjevec
Veliko Tinje
Slovenska
Bistrica
Turiška vas
Slovenska
Bistrica
Slovenska

Turistično
vinogradniško posestvo
Gostilna

Da

Ne

Da

Ne

Gostišče

Da

Da

Planinski dom
Ekološka kmetija
Planinska koča
Turistična kmetija
Planinska koča
Planinska koča
Gostilna
Gostilna
Gostilna

Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Gostilna

Da

Ne

Gostilna

Da

Ne

Pizzerija

Da

Ne

Pizzerija

Da

Ne
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37.

Gams-Lovska koča

38.
39.

Kuki
Goričan

Bistrica
Zgornja
Bistrica
Cigonca
Gabernik

40.

LunežnikPintarič

Visole

41.

Zorjan

Tinjska Gora

42.

Koren

Kočno

42.
43.
44.

Štaferl TTG
Sodček
Pavlun

45.

Pri Lafu

46
47
48.
49.

Pri Lidiji
Fedran
Mostiščar
Valentin

50.

Sabina

51.

Mint

52.

Okrepčevalnica
Špajza

53.

Gašperjev hram

54.

Panda

55.

Vejica

56.
57.

Trap-bar
Lokomotiva

58.

Tina

Visole
Tinjska Gora
Devina
Slovenska
Bistrica
Pragersko
Gladomes
Cigonca
Pragersko
Slovenska
Bistrica
Slovenska
Bistrica
Slovenska
Bistrica
Slovenska
Bistrica
Slovenska
Bistrica
Slovenska
Bistrica
Pragersko
Pragersko
Zgornja
Polskava

Pizzerija

Da

Ne

Pizzerija
Turistična kmetija
Kmetija,
Vinogradništvo
Vinogradniška kmetija
Vinogradništvo in
vinski hram
Vinogradništvo
Vinotoč
Gostilna

Da
Da

Ne
Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Gibanica

Ne

Da
Da
Da

Ne
Ne
Da

Okrepčevalnica

Da

Ne

Gostilna
Gostinstvo
Okrepčevalnica
Okrepčevalnica

Da
Da
Da
Da

Ne
Ne
Da
Ne

Okrepčevalnica

Da

Ne

Okrepčevalnica

Da

Ne

Okrepčevalnica

Da

Ne

Okrepčevalnica

Da

Ne

Okrepčevalnica

Ne

Ne

Okrepčevalnica

Ne

Ne

Okrepčevalnica
Okrepčevalnica

Da
Da

Ne
Ne

Pizzerija

Da

Ne

Vir: TIC, 2009.
V občini Slovenska Bistrica je na voljo veliko število ponudnikov gostinskih storitev, ki v
veliki meri ponujajo domačo hrano, vendar nobena gostilna ni zgolj takšna, ki bi ponujala
tipične domače jedi iz bistriškega območja, katere so navedene v naslednjem poglavju
(poglavje 3.7.1.).
Mogoče bi moral kateri izmed že obstoječih ponudnikov kulinaričnih storitev razširiti svojo
ponudbo s tipičnimi bistriškimi jedmi.
Tako bi se lahko gostišče z razširjeno ponudbo s pristnimi domačimi bistriškimi jedmi
povezalo s TIC-em, kateri bi turistom, ki bi imeli želje po ponudbi tipičnih domačih jedi,
priporočal.
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3.7.1. KULINARIČNA PONUDBA
Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica je že izdelal predlog strategije razvoja
turizma v Občini Slovenska Bistrica za obdobje 2006-2010. Poudarek je predvsem na razvoju
turizma in prepoznavnosti naravne in kulturne dediščine. Kulinarika je sicer omenjena v
sklopu ponudbe turističnih kmetij, vinotočev, gostišč ipd., ni pa v tem sklopu omenjena
določena tradicionalna posebna jed, ki bi gostinskim subjektom dala možnost oblikovanja
ponudbe s pristnimi jedmi z naših koncev in s tem tudi možnost nekoliko drugačnega trženja.
Dijaki Srednje šole iz Slovenske Bistrice so februarja 2007 izdelali raziskovalno nalogo za
festival Več znanja za več turizma. Raziskavo in analizo so izvedli z metodo anketiranja ter
tako ugotovili, katere so bile tipične jedi bistriškega območja v preteklosti, kako so jih
gospodinje pripravljale in postregle, kakšen je bil v preteklosti odnos do hrane, kako mladi
danes prepoznavajo stare jedi. Zapisov o tradicionalni tipični hrani bistriške občine je zelo
malo, zato so za samo raziskavo bistvenega pomena izvedene ankete. Vprašanja, ki so bila
zastavljena anketirancem, so bila v večini odprtega, nekaj tudi zaprtega tipa.
Pri anketiranju so se osredotočili predvsem na starejšo populacijo bistriške občine, ker so
iskali med tradicionalnimi jedmi tisto, ki bi lahko bila pri nas tipična in posebna. Tako so
anketirali prebivalstvo v starosti med 50 in 75 let. V večini so bile to gospodinje, od katerih
jih je mnogo vključenih v Društvo kmetic Občine Slovenska Bistrica. Njihove bogate
življenjske izkušnje in kulinarične spretnosti so jim bile vodilo pri opredelitvi turističnega
proizvoda. Nato so navezali stike še s Kmetijsko svetovalno službo in tam zaposleno gospo
Branko Lah, svetovalko za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti. Povedala jim je, da si v
okviru svetovalne službe zadnja leta močno prizadevajo za prepoznavnost kulinaričnih
izdelkov, še posebej ognjišnic oziroma kvasenic. Tako v sklopu prireditve Podobe bistriških
domačij že razstavljajo omenjene izdelke, ki jih tudi ocenjujejo.
Raziskava je temeljila na izbranem vzorcu 21 anketirancev. Anketa je bila sestavljena iz štirih
sklopov vprašanj. V prvem sklopu so jih zanimale glavne dejavnosti, s katerimi so se ljudje
ukvarjali nekoč in v kolikšni meri je bila od njih odvisna kulinarika. V drugem sklopu
vprašanj jih je konkretno zanimalo, katero hrano so ob različnih priložnostih jedli, kako so jo
postregli in kakšen je bil pogrinjek.
V tretjem sklopu jih je zanimal splošen odnos ljudi do hrane v preteklosti, v četrtem sklopu
vprašanj pa so želeli dobiti konkretne odgovore o tradicionalnih jedeh iz naših krajev, o
morebitnih domačih poimenovanjih le-teh, o receptu za njihovo pripravo in druga mnenja
(Ačko, 2007).
Največ anketirancev je kot tradicionalno jed omenjalo ognjiščno potico. Poleg nje pa še:
• žimlček (beli kruh, sladka smetana, sladkor, jajca in vanilin sladkor),
• gobovo juho,
• kekse s svinjsko mastjo (namesto masla ali margarine so uporabljali svinjsko mast),
• vlivance na masti,
• špehovko (gibanico z zaseko),
• kvašene flancate (kvašeno testo, rezano v pravokotnik ali trikotnik, na sredini
• prerezano in ocvrto),
• zabeljene žgance (ajdove ali koruzne žgance, prelite z ocvirki),
• orehovo potico,
• kvašen kruh z orehi,
• krvavice oziroma kašnice (klobase, polnjene s kašo, krvjo, ponekod še z rižem in
• začimbami).
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3.7.1.1. Oblikovanje turistične ponudbe – Ognjiščna potica
Dijaki so prav tako veliko razmišljali o tem, kako na izviren način predstaviti naš turistični
proizvod. Anketna analiza jih je pripeljala do ugotovitve, ki kaže na to, da je posebnost
bistriške kulinarike v peki ognjiščne potice. Prav zaradi tega so se odločili, da jo predstavijo
kot posebnost občine Slovenska Bistrica na turistični tržnici (Ačko, 2007).
Slika 24: Recept za Ognjiščno potico – kulinarično posebnost občine Slovenska Bistrica.

Vir: Ačko et al., 2007.
Kaj je Ognjiščna potica?
Ognjiščno potico imenujejo ljudje kar ognjiščnica, ponekod tudi kvasenica. Njena oblika naj
bi bila vedno okrogla, s premerom vsaj 36 cm, saj jo tako laže režemo in serviramo. Takšna
oblika je tudi najbolj pravilna, kajti gospodinje so jo vedno pripravljale na loparju in pogosto
v krušni peči. Pogosto so zanjo uporabljale belo krušno testo, le nadevi so bili različni,
odvisno od tega, kaj je bilo pri hiši. Velikokrat so testo nadevale s skuto, jabolki, posipale s
sladkorjem ali premazale s smetano. Tudi ocvirki in začimbe so večkrat sodili nanjo. Višina
kvasenice je 3–3,5 cm, razmerje med testom in nadevom pa 1 : 1. Kvasenica je sicer značilna
slovenska narodna sladica, njena izdelava pa se iz kraja v kraj nekoliko razlikuje. Ponudimo
jo lahko vročo ali hladno.
Ime kvasenica izvira iz kvašenega testa, ki služi za njeno osnovo. Pri nas kvasenico pogosto
imenujemo »gibanica«, kar pa ni pravilno, saj izraz gibanica uporabljamo pri izdelavi prleških
in prekmurskih gibanic, ki se izdelujejo iz vlečenega testa in se pregibajo v več plasti. Ime
ognjiščnica, ognjiščna potica ipd. se pri nas pogosto uporablja tudi pri kvasenicah iz krušne
peči.
Kulinarično ime za turistični proizvod je kvasenica, ker je pripravljena iz kvašenega testa.
Lokalno jo gospodinje imenujejo ognjiščna potica, ker so jo nekoč pekli izključno v krušni
peči. Jed se v gospodinjstvih pripravlja še danes, sicer bolj redko, zaradi napredka tehnike pa
se v večini peče v električni pečici. Tako bi bilo boljše poimenovanje za turistični proizvod,
strokovno gledano, verjetno kvasenica, ki pa, že rečeno, lokalno ni tako prisoten. Tudi dijaki
Srednje šole Slovenska Bistrica so zato predlagali, da jed ohrani izvirno ime iz naših krajev,
to je ognjiščna potica, in to kljub peki v modernih pečicah (Ačko, 2007).
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4. TURISTIČNO POVPRAŠEVANJE
4.1. ŠTEVILO TURISTOV IN ŠTEVILO NOČITEV
Po uradni statistiki (Pravilnik o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih objektov)
turistično prenočitvene zmogljivosti predstavljajo vrste gostinsko-nastanitvenih objektov, ki
se po merilih in načinu kategorizacije uvrščajo med hotele, motele, penzione, gostišča,
apartmaje, kampe, sobe in delavske počitniške domove.
Preglednica 15: Prenočitvene zmogljivosti v občini Slovenska Bistrica v letu 2008.

Št.sob
80

Ležišča
Stalna
265

Pomožna
15

Skupaj
280

Vir: SURS – Prenočitvene zmogljivosti 2003-2008, 2009.
Preglednica 16: Prenočitvene zmogljivosti v občini Slovenska Bistrica meseca februarja 2009.

Št.sob
117

Ležišča
Stalna
433

Pomožna
37

Skupaj
470

Vir: SURS – Prenočitvene zmogljivosti po mesecih 2004-2009, 2009.

Statistika zbiranja podatkov o prenočitvenih zmogljivostih, obisku in prenočitvah domačih in
tujih gostov je v občini Slovenska Bistrica precej neurejena, saj se podatki, ki smo jih našli na
SURS-u zelo razlikujejo od tistih, ki smo jih dobili na TIC-u. Sam problem glede podatkov je
bil že opisan v poglavju 3.6. V prihodnje bi bilo tako potrebno natančno preučiti možnosti za
pridobivanje podatkov o prihodih in nočitvah turistov od vseh turističnih ponudnikov in
organizirati ažurno pridobivanje le-teh, saj bi lahko le z natančnimi podatki naredili analizo
obiska turistov v preteklosti in na podlagi tega tudi možnost razvoja turizma v prihodnje.
Nočitvene zmogljivosti v občini Slovenska Bistrica smo opisali že v poglavju o nočitvenih
zmogljivostih (poglavje 3.6.), vendar smo tam uporabili podatke, ki smo jih pridobili na TICu. Za analizo turističnega povpraševanja, ki je narejena v tem poglavju, pa smo uporabili
podatke SURS-a, saj smo jih lahko le tako primerjali s podatki o prihodih in nočitvah, ki jih je
prav tako objavil SURS.
V letu 2008 je bilo na območju občine Slovenska Bistrica po podatkih SURS-a na voljo 80
sob, v katerih lahko prenoči skupaj 280 ljudi, od tega je 265 ležišč stalnih, ostala so pomožna.
Od skupno 280. ležišč jih je največ, to je 142 v planinskih domovih in kočah. Kar trikrat manj
jih je v hotelih (48) in gostiščih (47). Poleg tega je še 23 ležišč v drugih gostinskih
nastanitvenih objektih, 10 ležišč je v apartmajih in 10 v delavskih počitniških domovih.
Razlika med podatki, ki jih poseduje TIC je precejšnja, saj na TIC-u pravijo, da je v občini
Slovenska Bistrica na voljo kar 742 ležišč. To torej pomeni, da je razlika 462 ležišč. Vsi ti
podatki se nanašajo na leto 2008.
Zadnji podatki o prenočitvenih zmogljivostih, ki jih je objavil SURS za mesec februar 2009,
kažejo nekoliko spremenjeno sliko prenočitvenih zmogljivosti. V mesecu februarju leta 2009
je bilo v občini Slovenska Bistrica na voljo 117 sob, to je skupaj 470 ležišč. Tukaj se sedaj
pojavlja manjša razlika v številu ležišč, ki naj bi bile dejansko na voljo v občini, ampak še
vedno gre za precejšnjo razliko, to je 272 ležišč. Verjetno gre za razliko, ki nastane zaradi
nerednega pošiljanja natančnih podatkov tistih, ki ležišča nudijo, Štajerski turistični zvezi v
Mariboru, ki posreduje podatke naprej na SURS.
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Potrebno je omeniti, da se število ležišč v občini neprestano veča, čeprav sta se leta 2006
odcepili občini Makole in Poljčane, ki sta za leto 2006 še zajeti v poročilo o številu
prenočitvenih zmogljivosti.
Če primerjamo podatke iz leta 2008 s podatki februarja leta 2009, lahko vidimo, da se je
število prenočitvenih kapacitet precej povečalo pri apartmajih, to je iz 10 ležišč na kar 88.
Torej gre za več kot 8-kratno povečanje. Pri tem ne gre za izgradnjo novih apartmajev v letu
2009, ampak za bolj natančno beleženje števila ležišč, ki so bila posredovana SURS-u. Tu se
število ležišč v apartmajih, ki smo jih dobili na TIC-u in število ležišč, ki so objavljene na
spletni strani SURS-a, ujemata. Podobno stanje se kaže tudi pri podatkih, ki se tičejo
planinskih domov in koč.
Kot smo že omenili, sta do leta 2006 pod občino Slovenska Bistrica spadali tudi sedanji
občini Poljčane in Makole, vendar po podatkih SURS nista imeli niti enega ležišča, tako da
lahko podatke do leta 2006 ne glede na to, da je takrat občina obsegala večji prostor,
primerjamo s podatki po letu 2006. Podatek, da občini Poljčane in Makole nimata svojih
namestitvenih kapacitet je pomemben tudi za slovenjebistriški turizem, saj lahko občina z
dobro propagando in ugodnimi namestitvami privabi obiskovalce iz Makol in Poljčan, ki bi
želeli prespati.
Preglednica 17: Prenočitvene zmogljivosti v občini Slovenska Bistrica med leti 2003 in 2008 po vrstah
nastanitvenih objektov.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2008
Ležišča
Ležišča
Ležišča
Ležišča
Ležišča
Ležišča
Št.sob
skupaj
skupaj
skupaj
skupaj
skupaj
skupaj
50
50
50
95
95
48
15
Hoteli
78
31
18
42
48
47
25
Gostišča
/
78
78
11
/
10
2
Apartmaji
Planinski domovi in
162
162
157
157
209
142
25
koče
Delavski počitniški
10
10
10
/
10
10
3
domovi
Drugi gostinski
43
35
/
/
23
23
10
nastanitveni objekti
343
366
313
305
385
280
80
SKUPAJ

Vir: SURS – Prenočitvene zmogljivosti 2003-2008, 2009.
Preglednica 18: Prenočitvene zmogljivosti v občini Slovenska Bistrica meseca februarja 2009.

Vrsta nastanitvenega objekta
Februar-2009
95
Hoteli
• Hoteli***
95
30
Gostišča
• Gostišča*
6
• Gostišča **
12
• Gostišča ***
12
88
Apartmaji
• Apartmaji**
10
• Apartmaji***
78
239
Planinski domovi in koče
10
Delavski počitniški domovi
8
Drugi gostinski nastanitveni objekti
470
SKUPAJ
Vir: SURS – Prenočitvene zmogljivosti po mesecih 2004-2009, 2009.
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Grafikon 2: Prenočitvene zmogljivosti po vrstah turističnih objektov v občini Slovenska Bistrica po
podatkih SURS-a v letu 2008.

Hoteli
Gostišča
4%

8%

17%
Apartmaji
17%

50%

4%

Planinski domovi in koče
Delavski počitniški domovi
Drugi gostinski
nastanitveni objekti

Vir: SURS – Prenočitvene zmogljivosti 2003-2008, 2009.
Iz grafikona je razvidno, da največje število ležišč predstavljajo planinski domovi in koče, kar
50 % od vseh ležišč, ki so na voljo v občini Slovenska Bistrica. Temu sledijo gostišča in
hoteli, ki oboji predstavljajo 17 % od vseh nastanitvenih kapacitet. Najmanj ležišč v občini je
v delavskih počitniških domovih, le 4% od vseh kapacitet, ki jih premore občina Slovenska
Bistrica. Nekatergorizirane nastanitvene objekte uvrščamo med druge gostinske nastanitvene
objekte; ti predstavljajo 8 % od vseh nastanitvenih kapacitet v občini.
Preglednica 19: Število prihodov turistov in nočitve turistov v občini Slovenska Bistrica v letih 2005, 2006,
2007 in 2008.

Prihodi turistov
Nočitve turistov
Leto:
Domači
Tuji
Skupaj
Domači
Tuji
3027
1082
4109
11584
2998
2005
4186
1054
5240
12367
2604
2006
5489
2131
7620
14395
4882
2007
4612
1267
5879
12770
2894
2008
Vir: SURS – Prihodi in prenočitve turistov 2003-2008, 2009

Skupaj
14582
14971
19277
15664

Grafikon 3: Število nočitev in število turistov v občini Slovenska Bistrica med leti 2005 in 2008.

Vir: SURS – Prihodi in prenočitve turistov 2003-2008, 2009.
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Preglednica 20: Prihodi in prenočitve turistov v občini Slovenska Bistrica med leti 2005 in 2008.
2005

2006

2007

2008

Prihodi
turistov

Št.
prenočitev

Prihodi
turistov

Šr.prenočitev

Prihodi
turistov

Št.prenočitev

Prihodi
turistov

Št.
prenočitev

Domači

55

85

609

1102

642

1241

267

541

Tuji

570

1389

665

1401

1259

2343

739

1420

Domači

165

344

55

85

18

36

30

79

Tuji

245

473

205

440

159

355

149

301

Domači

/

/

/

/

/

/

/

/

Tuji

/

/

/

/

/

/

/

/

Domači

641

3202

676

3010

350

1542

422

2070

Tuji

93

534

100

511

66

247

69

364

Planinski
domovi in
koče

Domači

2090

7732

2723

7689

4392

11360

3806

9724

Tuji

174

602

80

248

485

1555

180

393

Delavski
počitniški
domovi

Domači

76

221

121

479

68

188

74

304

Tuji

/

/

/

/

/

/

/

/

Domači

/

/

2

2

19

28

13

52

Tuji

/

/

4

4

162

332

130

416

4109

14582

5240

14971

7620

19277

5879

15664

Hoteli

Gostišča

Prenočišča

Apartmaji

Drugi
gostinski
nastanitveni
objekti
SKUPAJ:

Vir: SURS – Prihodi in prenočitve turistov 2003-2008, 2009.
Leta 2006, ko sta bili znotraj slovenjebistriške občine še občini Poljčane in Makole, je bilo po
podatkih SURS-a skupaj 5240 prihodov gostov, od tega je 4186 domačih gostov in 1054 tujih.
Zanimiv je podatek, da je bilo v letu 2007 zelo povečano število obiskov gostov, tako
domačih kot tujih, v primerjavi s prejšnjimi leti, saj se je povečalo za 2380, kar je skoraj za
45%, saj je bilo leta 2006 že omenjenih 5240 prihodov, leta 2007 pa kar 7620. Pričakovali bi,
da se bo število gostov znižalo glede na odcepitev obeh občin, vendar, če pogledamo prihode
in nočitve pred letom 2006 za občino Slovenska Bistrica jih lahko primerjamo s podatki po
letu 2006. Občini Poljčane in Makole, ki sta bili do leta 2006 del slovenjebistriške občine,
nista imeli med leti 2003 in 2006 zabeleženega nobenega prihoda turistov. Tako je večji obisk
gostov v letu 2007 verjetno posledica kakšne odmevnejše prireditve. Aprila leta 2007 je v
Slovenski Bistrici potekalo državno prvenstvo v twirlingu, ki je v mesto prineslo veliko
število domačih gostov, pa tudi nekaj tujih gledalcev.
Med letoma 2007 in 2008 se je število prihodov znižalo. Tako jih je bilo leta 2008 5879, od
tega je bilo domačih gostov 4612, tujih pa 1267. Grafikon 3 tako kaže rahel trend
povečevanja števila prihodov. To so potrdili tudi na TIC-u, saj trendi kažejo, da se povečujejo
predvsem obiski tujih gostov.
Tudi pri nočitvah se kaže podoben trend, kot ga lahko vidimo pri prihodih turistov. Tudi tukaj
je opazen izraziti skok nočitev v letu 2007, kar je prav gotovo posledica državnega prvenstva,
ki je bilo v Slovenski Bistrici v aprilu. Leta 2006 je bilo v občinah Slovenska Bistrica,
Poljčane in Makole skupaj 14971 nočitev, od tega 12367 domačih gostov in 2604 tujih
gostov. Leta 2007, ko sta se od bistriške občine izločili Makole in Poljčane, je bilo skupaj kar
19277 nočitev, od tega domačih 14395 in tujih 4822 gostov. V preteklem letu, to je leta 2008,
pa je bilo skupaj 15664 nočitev, od tega 12770 domačih in 2894 tujih gostov. Če te podatke
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primerjamo z letom 2006, saj leto 2007 preveč izstopa, lahko vidimo, da se je število nočitev,
ne glede na izločitev dveh občin, povečalo in se še povečuje, kar nakazuje tudi grafikon 3.
Preglednica 21: Prihodi tujih turistov in število prenočitev v občini Slovenska Bistrica po državah za leto
2008.

DRŽAVA

PRIHODI TUJIH TURISTOV

ŠTEVILO
PRENOČITEV
1267
2894
SKUPAJ
364
1055
Hrvaška
165
259
Češka republika
114
256
Madžarska
103
262
Nemčija
83
136
Avstrija
67
137
Italija
60
233
Bosna in Hercegovina
48
74
Makedonija
39
73
Bolgarija
36
52
Slovaška
32
63
Poljska
23
23
Portugalska
20
70
Romunija
20
42
Srbija
17
24
Francija
15
30
Grčija
9
13
Belgija
8
23
Litva
8
8
Druge evropske države
6
16
Črna gora
5
9
Nizozemska
4
4
Danska
4
4
Švica
3
3
Luksemburg
3
3
ZDA
2
12
Španija
2
2
Izrael
2
2
Kanada
2
2
Avstralija
2
2
Južna Afrika
1
2
Ruska federacija
Vir: SURS – Prihodi turistov in število prenočitev v občini Slovenska Bistrica po državah za
leto 2008, 2009.
Tuji turisti predstavljajo manjši delež od skupnega števila turistov, vendar se le-ta povečuje.
Po zadnjih podatkih iz leta 2008 je bilo največ turistov, ki so prišli v občino Slovenska
Bistrica, iz Hrvaške (364), temu sledijo Čehi (165) in Madžari (114). Hrvati tako predstavljajo
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skoraj 30 % vseh tujih turistov, ki so obiskali občino v letu 2008, Čehov je bilo 13 %,
Madžarov nekaj manj kot 9%.
Skupno število zabeleženih nočitev tujih gostov leta 2008 po podatkih SURS je bilo 2894, od
tega največji delež nočitev predstavljajo Hrvati, to je 37 %, sledijo Nemci z 262 nočitvami (9
%) in Čehi z 259 nočitvami (8,9 %). Največ tujih gostov je prenočilo v hotelu s tremi
zvezdicami, skupaj kar 739 od skupno 1267 prenočitev tujih gostov. Domači gosti so
največkrat prenočili v planinskih domovih in kočah, kar 9724 nočitev od skupno 12770
nočitev domačih gostov.
Grafikon 4: Prevladujoče države glede na število tujih turistov, ki so obiskali občino Slovenska Bistrica v
letu 2008.

Nemčija
103

Avstrija
83

Hrvaška
Hrvaška
364

Češka
Madžarska

Madžarska
114

Nemčija
Avstrija

Češka
165

Vir: SURS – Prihodi turistov in število prenočitev v občini Slovenska Bistrica po
državah za leto 2008, 2009.
Grafikon 5: Prevladujoče države glede na število nočitev tujih turistov v letu 2008 v občini Slovenska
Bistrica.

Nemčija
262
Madžarska
256

BiH
233

Hrvaška
Češka
Hrvaška
1055

Madžarska
Nemčija
BiH

Češka
259

Vir: SURS – Prihodi turistov in število prenočitev v občini Slovenska Bistrica po
državah za leto 2008, 2009.
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Preglednica 22: Prihodi turistov po mesecih v letu 2008 v občini Slovenska Bistrica.
ŠTEVILO
JANUAR FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
TURISTOV/MESEC

JUNIJ

Skupaj

978

1178

532

434

469

236

Domači

702

1132

384

261

410

183

Tuji

276

46

148

173

59

53

ŠTEVILO
TURISTOV/MESEC

JULIJ

AVGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Skupaj

402

549

313

193

150

445

Domači

338

474

147

131

70

380

Tuji

64

75

166

62

80
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Vir: SURS – Prihodi in prenočitve v občini Slovenska Bistrica po mesecih 2004-2009, 2009.
Po podatkih SURS-a je bilo v letu 2008 največ zabeleženih turistov v mesecu februarju
(1178), januarju (978) in avgustu (549). Vzrok temu, da je največje število prihodov ravno v
februarju, so šolske počitnice, ko se družine odločijo za smučanje (Trije Kralji, Rogla).
Najmanj turističnega obiska je bilo v mesecu novembru (150), kar lahko pripišemo temu, da
ni več ugodnega vremena za izlete oziroma še ni snega, ki bi privabil goste na smučanje. Tudi
septembra (313) in oktobra (193) večjega obiska ni bilo. Iz tega sledi, da v občini Slovenska
Bistrica zaenkrat prevladuje zimski turizem, na kar opozarja tudi spodnji grafikon.
Grafikon 6: Število prihodov turistov po mesecih leta 2008 v občini Slovenska Bistrica.

Vir: SURS – Prihodi in prenočitve v občini Slovenska Bistrica po mesecih 2004-2009, 2009.
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Preglednica 23: Nočitve turistov po mesecih v letu 2008 v občini Slovenska Bistrica.

Število
Januar Februar
Marec
April
Maj
Junij
turistov/mesec
3041
4536
1344
957
923
463
Skupaj
2242
4248
1091
641
797
292
Domači
799
288
253
316
126
171
Tuji
Število
Julij
Avgust September Oktober November December
turistov/mesec
1077
1006
473
284
291
1269
Skupaj
955
923
245
161
131
1044
Domači
122
83
228
123
160
225
Tuji
Vir: SURS – Prihodi in prenočitve v občini Slovenska Bistrica po mesecih 2004-2009, 2009.
Podobno je tudi pri prenočitvah. Največ ustvarjenih prenočitev je bilo v mesecu februarju
(4536). Temu sledi januar s 3041 nočitvami in december z 1269 nočitvami. Meseci, v katerih
je bilo najmanj nočitev, so: oktober (284), november (291) in junij (463). Tudi na spodnjem
grafikonu je videno, da je največ nočitev ustvarjeno v zimskih mesecih, še posebej v
februarju.
Grafikon 7: Število nočitev turistov po mesecih v letu 2008 v občini Slovenska Bistrica.

Vir: SURS – Prihodi in prenočitve v občini Slovenska Bistrica po mesecih 2004-2009,
2009.

4.2. TRENDI TURISTIČNEGA POVPRAŠEVANJA
Turistični razvoj vsake destinacije se mora prilagajati splošnim trendom turističnega
povpraševanja, tako na regionalni, nacionalni in globalni ravni. Le na takšen način si je moč
zagotoviti zadostno število turistov. Pri snovanju razvoja turizma na določeni destinaciji je
nujno potrebno poznati splošne trende turističnega povpraševanja. Trendi razvoja turistične
dejavnosti se gibljejo v smeri zagotovitve varnosti turistov in zadovoljevanja emocionalnih in
duhovnih potreb. Obdobje informacijskih tehnologij in tehnološke revolucije se spreminja v
dobo doživetij in uresničevanja fantazij, v tako imenovano »Družbo sanj« oz. »Dream
society«. Ljudje-turisti si v prvi vrsti želijo aktivnosti in doživetij, ki zavzemajo primarno
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pomembnost pri izbiri turistične ponudbe, spoznavanje in uživanje življenja je
najpomembnejše. Iz navedenega izhaja tudi rast povpraševanja in želje po avtentičnih
izkušnjah s kulturo, naravo, izobraževanjem ter zavedanje o ohranjanju okolja in trajnostnem
razvoju. Ključni razvojni in marketinški faktorji, ki vplivajo in bodo v prihodnjih letih
vplivali na razvoj turističnega trga, se nanašajo na demografske in kulturne spremembe,
politično, predvsem pa gospodarsko stanje, spremenjen način življenja, globalizacijo (cv:
Klemenak, 2006).
Mag. Marjan Hribar, generalni direktor Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo
in mag. Dimitrij Piciga, direktor Slovenske turistične organizacije (STO), sta na novinarski
konferenci v začetku leta 2009 predstavila, kako smo lahko zadovoljni z uresničevanjem
turistične politike in s statistiko slovenskega turizma v preteklem letu ter kakšne bodo
začrtane aktivnosti na področju turizma v letu 2009, še posebej v luči vplivov globalne
finančne krize. Zaradi te se ob zmanjšanju števila tujih gostov in njihovih prenočitev odraža
tudi v hkratnem povečanem zanimanju Slovencev za počitnikovanje doma. Prav zaradi
bistveno povečanega potenciala rasti števila domačih gostov in njihovih nočitev v strukturi
vseh turistov v Sloveniji se je STO odločila za intenziviranje tržno-komunikacijskih
aktivnosti na domačem trgu v letu 2009. Cilj teh aktivnostih je bistveno povečanje števila
prenočitev na domačem trgu, saj je ravno ta v naših pričakovanjih ključen za nadaljnjo rast
turizma v letu 2009 in v naslednjih letih.
Strategija trženja slovenskega turizma za obdobje 2007-2011 ter Razvojni načrt in usmeritve
slovenskega turizma za obdobje 2007-2011 na osnovi analize stanja in aktualnih trendov na
področju turizma v Sloveniji, Evropi in svetu podajata odgovore na ključna vprašanja razvoja
in trženja slovenskega turizma v prihodnjem petletnem obdobju. Strategija razvoja temelji na
večih konceptih, v nadaljevanju naj naštejemo najpomembnejše:
• koncept destinacijskega menedžmenta s poudarkom na uveljavljanju javno-zasebnega
partnerstva,
• koncept trajnostnega razvoja,
• koncept skladnega regionalnega razvoja
• koncept konkurenčnosti s poudarkom na dvigu kakovosti ponudbe
• koncept oblikovanja integralnih turističnih proizvodov in tržnih niš,
• koncept umestitve slovenskih turističnih proizvodov v globalne turistične tokove,
• koncept uresničljivosti in aplikativnosti strateških dokumentov,
• koncept sodobnih distribucijskih kanalov (I feel Slovenia, 2009).
Na področju trženja slovenske turistične ponudbe bomo v prihodnosti zasledovali več ciljev:
• povečanje prepoznavnosti naše države kot turistične destinacije (Slovenija mora
postati dežela z jasno in globalno prepoznavno turistično ponudbo), s čimer je
povezano oblikovanje znamke Slovenije kot turistične destinacije,
• v skladu z razvojno strategijo integralnih turističnih produktov bomo prednost dajali
trženju integralnih turističnih proizvodov Slovenije,
• si prizadevali za povečanje deleža srednje oddaljenih in prekomorskih trgov v
celotnem »kolaču« turizma,
• razvijali in tržili turistične proizvode za avio goste,
• si prizadevali za povečanje prepoznavnosti slovenske turistične ponudbe pri končnih
potrošnikih (turistih) in s tem prispevali k večanju deleža individualnih potovanj (še
posebej na bližnjih in srednje oddaljenih trgih),
• izkoristili geo-politično pozicijo in funkcije Slovenije v EU v naslednjih letih (npr.
Predsedovanje Slovenije EU v letu 2008).
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V skladu z navedenim bomo zasledovali naslednje kvantitativne cilje: 4 % rast števila nočitev
turistov, 6 % rast števila turistov, 8 % rast priliva iz naslova turizma. Slovenski turizem se v
veliki meri lahko prilagodi svetovnim trendom na področju turizma oz. ta prilagajanja že
aktivno potekajo. Naj v nadaljevanju naštejemo le nekatere najpomembnejše trende in njihovo
upoštevanje v razvoju in trženju slovenske turistične ponudbe:
1. Občutljivost za ceno in kakovost (visoka stopnja ozaveščenosti turistov glede kakovosti):
• zagotavljanje ustreznih standardov kakovosti in razvoj dodane vrednosti turističnih
produktov,
• prizadevamo si ponuditi visoko raven kakovosti, posebno skrb posameznemu gostu,
udobje, dobro oz. prijetno počutje, vrednote, ki vplivajo na čustva itd...
2. Spremembe načina in sloga življenja; spremembe v nakupnem vedenju in v potovalnem
obnašanju turistov:
• turistična ponudba za sprostitev in krepitev zdravja mora temeljiti na profesionalnosti
in individualnih storitvah,
• razvijati avtentično turistično ponudbo, ki izvira iz tradicije in lokalnih posebnosti
Slovenije in ki je tesno povezana z neokrnjeno naravo, razvijati povezave med
tradicijo in sodobnostjo ter oblikovati storitveno verigo brez šibkih členov in nenehno
izboljševati kakovost.
• Vzpodbujati razvoj turističnih proizvodov v tesnem stiku z naravo, kulinariko in
vinom, zdravjem in dobrim počutjem.
• Individualizacija atrakcije, ponudbe in storitve ter specializacija ponudnikov.
3. Internacionalizacija konkurence:
• zagotoviti fleksibilne turistične proizvode, trženje in distribucijo po več kanalih,
• aktivno sodelovanje z nizko-cenovnimi letalskimi prevozniki,
• Oblikovati jasno tržno in produktno pozicioniranje za različne ciljne skupine.
• Profesionalno turistično trženje pod znamko Slovenija.
4. Tekmovanje na področju informacij:
• Razvoj novih trgov oz. vstop na nove trge na osnovi tržnih raziskav (I feel Slovenia,
2009).
Turistični tokovi in turistično povpraševanje je v veliki meri odvisno od aktualnih trendov v
turističnem okolju. Naj naštejemo najpomembnejše med njimi:
• Hitrejša rast turistične potrošnje, predvsem zaradi večje mobilnosti, večjega števila
krajših in intenzivnejših potovanj.
• Uporaba interneta za iskanje informacij, rezervacijo in nakup turističnih proizvodov in
storitev je vse večja.
• Vse pomembnejše postajajo različne oblike prevoza, predvsem naraščanje možnosti
uporabe nizko cenovnih letalskih povezav. Beleži se predvsem hitro rast števila
letalskih potnikov (cca. 5% letno), vendar počasnejšo rast uporabe avtomobila zaradi
vse večje gneče ob konicah in vse višjih cen goriva.
• Pri demografskih trendih naj izpostavimo povečanje deleža starejših ljudi, kar bo
povzročilo večje povpraševanje po kakovostnih, primernih in varnih ponudbah, po
enostavnih prevozih, po sproščujočih aktivnostih, po produktih za eno osebo, v
izvensezonskih mesecih in s poudarkom na udobju.
• V porastu je razen povpraševanja seniorjev še povpraševanje s strani poslovnih
gostov, obiskovanje prijateljev, znancev in sorodnikov in obiski mest (city breaks).
Vse več je gostov v zimskem času, dnevnih obiskovalcev (izletnikov), športnoaktivnih turistov (t.im. »adventure« potovanja), raste pa tudi zanimanje za podeželje.
Na pomenu dobivajo novi nišni turistični proizvodi.
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Kaže se trend manjšega števila družinskih članov, kar pomeni povečano
povpraševanje po specializiranih proizvodih, oddihih v mestih in drugih krajših
potovanjih v manj običajnih obdobjih in povečan interes za počitnice na soncu v
zimski sezoni.
Naraščanje zavesti o pomenu zdravja pomembno vpliva na izbiro destinacije in na
večje povpraševanje po aktivnih počitnicah v prijetnem okolju in wellness programih.
Manjši je vpliv sezone na turistično povpraševanje.
Turistične migracije potekajo v novih smereh, in sicer ne samo v smeri sever-jug,
ampak tudi v smereh zahod-vzhod, jug-sever in vzhod-zahod.
Spreminja se turistično povpraševanje na področju nastanitev, saj beležimo porast
povpraševanja po cenejših prenočiščih, torej v hotelih s ***, apartmajih, sobah. Temu
ustrezno je potrebna prilagoditev turistične ponudbe za krajše, a pogostejše oddihe ter
več paketnih ponudb. V porastu je tudi povpraševanje po posebej prilagojenih
turističnih nastanitvenih centrih za šport, zdravje (I feel Slovenia, 2009).
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5. VREDNOTENJE TURISTIČNE PONUDBE S STRANI
DOMAČEGA PREBIVALSTVA
»S pojmom bližnja rekreacija poimenujemo ravnanje prebivalcev in ustrezne učinke, ki se v
časovnem pogledu nanašajo tako na prosti čas med tednom po opravljenih delovnih, rednih
izobraževalnih in oskrbovalnih dolžnostih, kot na prosti čas ob koncu tedna, to je od petka
popoldne do nedelje zvečer in med prazniki. Beseda bližnja pomeni, da gre za dejavnosti, ki
so v prostorskem pogledu omejene na območje kraja stalnega bivanja in na njegovo okolico«
(Jeršič, 1998, str. 8).
Pri rekreaciji v bližini doma gre za pot do kraja izvajanje rekreacije. Ta pot je sicer zelo
kratka, kljub temu pa nastajajo s tem povezani prometni tokovi in vprašanje izbora cilja
oziroma rekracijskega območja. Na to se navezujejo tudi različni prostorski učinki, ki pa so
skoncentrirani v območju, ki je blizu stanovanja udeleženca rekreacije in je tako rekoč
njegovo domače območje. Posameznik s svojo dejavnostjo v okolici doma torej neposredno
vpliva na svoje bivalno okolje (Cigale, 1998).
Podatkov, ki so potrebni za preučevanje bližnje rekreacije, statistična služba ne zbira, zato jih
je potrebno pridobiti s posebnimi akcijami, predvsem z anketiranjem prebivalstva, ki ga
izvedemo v ciljnih (to je rekreacijskih območjih) ali izhodiščnih območjih (to je v kraju
bivanja). Prvi način je problematičen, ker je ciljnih območij zelo veliko ter je zato izredno
težavno vključiti v anketiranje reprezentativno populacijo. Druga pot se uporablja pogosteje,
saj je z njo lažje zagotoviti reprezentativni vzorec (Jeršič, 1996). Tudi za našo raziskavo smo
se odločili za zbiranje podatkov z anketo, ki smo jo izvedli med stalnimi prebivalci občine
Slovenska Bistrica.
Ker anketiranje zajema izjemno organizacijo, smo se odločili, da bomo anketirali prebivalce
občine Slovenska Bistrica na njihovem domu, kajti tako je nekako najlažje doseči oziroma
zagotoviti reprezentativni izbor anketiranih oseb.
Upoštevajoč praktične možnosti proučevanja in raziskovalne smotre, ki sodijo v okvir
geografije, smo našo pozornost usmerili v naslednje vidike proučevanje:
a) Obseg prebivalstva, vključenega v bližnjo rekreacijo. Ta vidik vključuje ugotavljanje
intenzivnosti in pogostnosti. V tem okviru gre za ugotavljanje absolutnega števila in deleža
prebivalstva v občini Slovenska Bistrica, ki se redno oziroma bolj ali manj pogosto vključuje
v različne oblike bližnje rekreacije, in hkrati za delež oseb, ki pri tem sploh niso udeležene.
b) Prostorski obseg bližnje rekreacije, to je ugotavljanje vplivnih rekreacijskih območij v
okolici Slovenske Bistrice in znotraj samega mesta. Vplivna območja so tako lahko različno
obsežna, saj je njihov teritorialni obseg odvisen od razporeditve privlačnih pokrajinskih prvin,
razvitosti rekreacijske infrastrukture, kakovosti prometnih poti in nekaterih drugih
dejavnikov.
c) Vrste dejavnosti, s katerimi se ljudje ukvarjajo v okviru bližnje rekreacije. V tem okviru je
težiščno vprašanje, zakaj ljudje v prostem času odhajajo od doma in iz središča mesta, s čim
se torej ob tem ukvarjajo.
d) Pomen pokrajinskih prvin kot potenciala za bližnjo rekreacijo ter rekreacijskih objektov in
naprav. Razmerja udeležencev do pokrajinskih prvin in rekreacijskih objektov so zelo
različna. Tako je v ospredju vprašanje, katere naravne in družbene sestavine pokrajine in
kakšna infrastruktura je v ospredju pri rekreacijskem povpraševanju.
e) Odvisnost bližnje rekreacije od ekonomske, socialne in psihološke strukture prebivalstva.
Različni vzorci obnašanja v prostem času so posledica številnih dejavnikov. Zato njihovo
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poznavanje lahko pripomore k objektivnejšemu sklepanju o predvidenem, to je bodočem
ravnanju v prostem času (Jeršič, 1998).
Preden smo začeli za anketiranjem, smo si zastavili nekaj delovnih hipotez:
1) Večin prebivalcev občine Slovenska Bistrica se rekreira večkrat na teden.
2) Kot najpogostejšo rekreacijo aktivnost prebivalcev lahko opredelimo hojo oz. sprehod.
3) Predvidevamo, da ima občina Slovenska Bistrica dovolj naravne in kulturne dediščine kot
dejavnika za razvoj turizma, prebivalstvo občine pozna le najbolj splošno znane.
4) Občani Slovenska Bistrice menijo, da je občinska infrastruktura premalo razvita za razvoj
turizma.
5) Slovenjebistričani želijo, da bi bili bolje informirani o rekreacijski funkciji turistične
ponudbe v občini.
Osnovna populacija, ki je bila zajeta v anketo, so bili stalni prebivalci občine Slovenska
Bistrica. Vzorec je temeljil na spolni in starostni sestavi prebivalcev omenjene občine, starih
več kot 15 let.
Znotraj območja občine Slovenska Bistrica smo razdelili 130 anket, od tega jih je bilo za
analizo uporabnih 118. Anketa, izvedena septembra 2009, se je nanašala na ravnanje
anketirancev od junija 2008 do junija 2009. Anketni vprašalnik je v Prilogi 4 na koncu
diplomske naloge.

5.1. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI ANKETIRANEGA PREBIVALSTVA
Od skupaj 118 anketiranih stalnih prebivalcev občine Slovenska Bistrica je bilo 45 moških in
73 žensk; ženske tako predstavljajo 61,9 % od skupno 118. anketiranih, moški predstavljajo
38,1 % anketiranih. Ker sem želela ugotoviti le, kako stalni prebivalci občine Slovenska
Bistrica poznajo turistično ponudbo domače občine in ali jo izkoriščajo za rekreativne
namene, nisem v analizi posebej ločila ženske od moške populacije.
Grafikon 8: Spolna sestava anketiranih prebivalcev občine Slovenska Bistrica.
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Vir: osebni, 2009.
Največ anketiranih je bilo v starostni skupini med 30 in 50 let (43 anketiranih ali 36,4%),
najmanj v starostni skupini med 15 in 30 let (32,2 % anketiranih ali 32,2%). V skupini od 50
do 65 let je bilo 29 anketiranih (29 ali 24,6 % anketiranih), najmanj anketiranih je bilo v
skupini nad 65 let (le 8 ali 6,8% anketiranih).
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Grafikon 9: Starostna sestava anketiranih prebivalcev občine Slovenska Bistrica.
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Vir: osebni, 2009.
Največ anketiranih prebivalcev je bilo iz širšega centra občine Slovenska Bistrica, to je 75 ali
63,3 % anketiranih. Na drugem mestu po številu anket na naselje so bili anketiranci z Devine
(18 od 118. anketiranih ali 15,3 %), na tretjem mestu prebivalci Spodnje in Zgornje Polskave
(skupaj 11 ali 9,3 % anketiranih). Ostali anketiranci so bili iz naselij Ložnica (3), Klopce (3),
Kovača vas (2), po eden s Tinja, Gladomesa, Visol, Božjega, Cigonce in Devine.
Kar se tiče izobrazbene sestave, je bilo največ anketiranih s srednjo strokovno izobrazbo (35
od skupaj 118. anketiranih (29,7 %), temu sledijo srednje splošno izobraženi (21 ali 17,8 %
anketiranih), visoko strokovno izobraženi (19 ali 16,1 % anketiranih). Izobraženost
prebivalstva postaja vse pomembnejši dejavnik razvoja in zagotavljanja konkurenčnih
sposobnosti posameznih lokalnih, regionalnih in nacionalnih gospodarstev, za posameznika
pa je ustrezna izobrazba in usposobljenost pomemben dejavnik uspešnega nastopa na trgu
dela. Znanje postaja vse bolj pomemben dejavnik konkurenčnosti, vlaganja v razvoj človeških
virov pa je predpogoj za prehod v na znanju temelječo družbo, zmanjšanje neskladij na trgu
delovne sile, zagotavljanje pogojev za večjo konkurenčnost življenja, boljši socialni položaj
in družbeno povezanost. Tako je izobražena družba eden pomembnih dejavnikov
potencialnega razvoja lokalnih skupnosti. Več kot polovica (54,2 % oziroma 64) anketiranih
je zaposlenih ali samozaposlenih, 22 anketiranih (18,6%) je bilo študentov ali dijakov, 21
anketiranih je bilo upokojencev, 8 anketirancev je bilo brezposelnih, 3 so se opredelili za
drugo (gospodinja…). Nobeden izmed anketiranih se ni opredelil za kmeta.

5.2. PROSTI ČAS MED TEDNOM IN MED VIKENDOM
Pogostnost preživljanja prostega časa zunaj doma je bila med populacijo obravnavane občine
Slovenska Bistrica zelo različna glede vrste aktivnosti. Delež tistih, ki so bili zdoma le enkrat
na teden ali še manj, je bil 33,1 %. Na drugi strani pa je bila zelo močna skupina prebivalcev,
ki je šla v prostem času pogosto zdoma, to je vsaj trikrat na teden do vsak dan. Delež te
skupine je kar 50,8 %. Diametralnost kaže, da je za pomemben del prebivalstva dom, to je
stanovanje, med tednom prevladujoč prostor za preživljanje prostega časa, medtem ko drugi
del prebivalstva svoj prosti čas preživlja tudi zunaj doma.
Tisti, ki se ne rekreirajo (28 od skupno 118 anketiranih), so kot najpomembnejši razlog, zakaj
tega ne počno, navedli, da jim primanjkuje prostega časa zaradi delovnih ali družinskih
obveznosti. Ta razlog je navedlo kar 10 oz. 42,1 % anketiranih, 8 jih je za glavni razlog
navedlo, da jim primanjkuje prostega časa zaradi delovnih ali družinskih obveznosti, 5, da so
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krivi zdravstveni razlogi, 4 so kot razlog navedli finančne razloge in 1, da ne čuti potrebe oz.
da ne želi zapuščati svojega doma. Glavni razlogi so grafično prikazani tudi v spodnjem
grafikonu.
Grafikon 10: Glavni razlogi, zakaj se stalni prebivalci občine Slovenska Bistrica ne rekreirajo.
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Vir: osebni, 2009.
Zanimalo nas je, kolikokrat na teden so stalni prebivalci občine Slovenska Bistrica zdoma
zaradi rekreacijskih nagibov in svoj čas preživljajo znotraj občine Slovenska Bistrica.
Če primerjamo to vprašanje in vprašanje, kolikokrat na teden so bili prebivalci zdoma zaradi
rekreacijskih nagibov, pri tem pa ni bilo pomembno, da prosti čas preživijo znotraj mej
občine, lahko opazimo, da večina prebivalstva, ki se rekreira, preživlja čas za rekreacijo
večinoma znotraj mej občine.
Preglednica 24: Pogostnost rekreacije stalnih prebivalcev občine Slovenska Bistrica.
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Grafikon 11: Pogostnost rekreiranja stalnih prebivalcev občine Slovenska Bistrica na splošno in znotraj
mej občine Slovenska Bistrica.
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Vir: osebni, 2009.
Pogostnost rekreiranja oz. preživljanja prostega časa med tednom in med vikendom izven
doma smo razdelili na dve vprašanji. Prvo se je nanašalo na pogostnost rekreacijske aktivnosti
na splošno, drugo pa na pogostnost rekreacije, ki jo izvaja stalno prebivalstvo občine
Slovenska Bistrica znotraj meja svoje občine.
Po anketi je znašal delež tistih, ki zaradi preživljanja prostega časa niso odšli od doma
oziroma se sploh niso rekreirali 6,8 %. 9,3 % anketiranih se rekreira manj kot 1-krat na teden
v in izven mej občine Slovenska Bistrica, 16,1 % anketiranega prebivalstva se manj kot 1-krat
na teden rekreira znotraj mej občine. To pomeni, da je kar 25,9 % tistih stalnih prebivalcev
občine Slovenska Bistrica, ki so se rekreirali povprečno le 1-krat tedensko ali redkeje. Na
drugi strani pa je nekaj več kot polovica tistih, ki so preživeli pomemben del svojega prostega
časa izven doma 3- ali večkrat na teden.
Prebivalstvo, ki se rekreira, to počne največ poleti, saj so takrat veliko večje možnosti za
zunanjo rekreacijo, ki je prijetnejša, pa tudi cenovno ugodnejša; to so sprehodi, hoja,
planinarjenje itd.
Grafikon 12: Letni čas rekreiranja stalnih prebivalcev občine Slovenska Bistrica.

poleti (kasna pomlad,
poletje, zgodnja jesen)

39; 35%
59; 54%

pozimi (zgodnja pomlad,
zima, kasna jesen)
rekreacija ni odvisna od
letnega časa

12; 11%

Vir: osebni, 2009.
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V anketi smo pri vprašanju, katere rekreacijske aktivnosti izvajajo, zanemarili vsekakor
statistično pomembne razlike med poletjem in zimo. 118 anketirancev je lahko izbiralo med
26 različnimi možnostmi preživljanja prostega časa, kjer smo potrdili 2. hipotezo, da kot
najpogostejšo rekreacijsko aktivnost lahko opredelimo hojo ali sprehod.
Občina Slovenska Bistrica ponuja vrsto možnosti preživljanja prostega časa, ki jih ponavadi s
skupnim imenom imenujemo rekreacija. Pod ta pojem uvrščamo številne oblike dejavnosti, ki
jih lahko ločujemo po različnih časovnih, organizacijskih, vsebinskih, namenskih principih in
strukturah. Znotraj mej občine Slovenska Bistrica smo jih našteli kar 26, med katerimi so
imeli prebivalci možnosti izbire.
Preglednica 25: Rekreacijske aktivnosti stalnih prebivalcev občine Slovenska Bistrica med tednom in med
vikendom.

Vrsta
rekreacije
Sprehod, hoja
Nakupi
Obdelovanje
lastne zemlje,
vrtičkarstvo
Obisk
sorodnikov,
znancev
Obisk lokala
Kolesarjenje
Igre z žogo
Kopanje,
sončenje
Ogled kino
predstave,
gledališke
predstave
Alpsko
smučanje
Tenis
Obisk športne,
kulturne,
zabavne
prireditve
Piknik
Obisk naravne
in kulturne
dediščine
Rolanje
Pomoč pri
kmetijskih

VRSTA REKREACIJE-MED
TEDNOM
Število
Procentov
odgovorov
anketiranih
79
71,8 %
65
59,1 %

VRSTA REKREACIJE-MED
VIKENDOM
Število
Procentov
odgovorov
anketiranih
81
73,6 %
57
51,8 %

48

43,6 %

39

35,5 %

46

41,8 %

74

67,3 %

38

34,5 %

38

33
24

30 %
21,8 %

33
24

34,5 %
30 %
21,8 %

23

20,9 %

38

34,5 %

20

18,2 %

26

23,6 %

20

18,2 %

31

28,2 %

17

15,5 %

14

12,7 %

16

14,5 %

30

27,3 %

16

14,5 %

47

42,7 %

12

10,9 %

22

20 %

12

10,9 %

10

8,5 %

12

10,9 %

11

10 %
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opravilih
Fitness
Planinarjenje
Drugo (tek,
jogging,
bordanje, judo,
hokej,
gobarjenje) itd.
Jahanje
Lov, ribolov
Kegljanje
Obisk vinskoturistične ceste
Tekmovalni
športi
Tek na smučeh
Streljanje

11
11

10 %
10 %

7
14

6,4 %
12,7 %

8

7,3 %

3

2,7 %

4
3
3

3,6 %
2,7 %
2,7 %

2
3
3

1,8 %
2,7 %
2,7 %

2

1,8 %

1

0,9 %

2

1,8 %

2

1,8 %

2

1,8 %

3

2,7 %

/

/

1

0,9 %

Vir: osebni, 2009.
Grafikon 13: Rekreacijske aktivnosti stalnih prebivalcev občine Slovenska Bistrica poleti in pozimi med
tednom ter med vikendom.
piknik

tenis

vrstarekreacije

ogled
kinopredstave,
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rekreacijske aktivnosti med
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igre z žogo

rekreacijske aktivnosti med
tednom

obisk lokala

obdelovanje
lastne zemlje,
vrtičkarstvo

sprehod, hoja
0
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Vir: osebni, 2009.
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Z največjim deležem se je na pravo mesto uvrstil sprehod kot daleč najbolj množična oblika
rekreiranja tako med tednom kot tudi med vikendom, saj se kar 71,8 % anketiranih med
tednom in 73,6 % anketiranih med vikendom rekreira s takšno vrsto rekreacije. Hojo lahko
imenujemo kot osnovno rekreacijsko dejavnost, saj je edina, s katero se ukvarjajo ljudje
različnih oziroma vseh starostnih skupin. Drugo skupino oblikujejo med tednom nakupi, tretje
obdelovanje lastne zemlje oz. vrtičkarstvo. Obdelovanje zemlje je po vsej verjetnosti
pomembno v poletni polovici leta, ko je primernejše vreme. Med vikendom se je na drugo
vrsto uvrstil obisk sorodnikov in znancev. To ni presenetljivo, saj je taka oblika preživljanja
prostega časa povezana z željo po druženju in izmenjavi informacij. Na tretje mesto so bili
uvrščeni nakupi.
Razmeroma pomembna je kategorija aktivnosti, ki ne sodi izrazito v skupino telesne oz.
fizične rekreacije. Tako najdemo šele od 6. mesta naprej aktivnosti, ki sodijo v izrazite
rekreacijsko-športne dejavnosti: kolesarjenje, igre z žogo, alpsko smučanje itd.
Ob tem je treba poudariti, da je kolesarjenje razmeroma pomembno tudi zato, ker ga
vključujejo posamezniki med rekreacijsko dejavnost tudi, če je osnovni namen vožnje s
kolesom nerekreacijski (npr. opravki za oskrbovanje) (Jeršič, 1996). Sicer pa to velja tudi za
hojo. Po raziskavi, ki jo je na podoben način naredil Jeršič (Jeršič,1996, str. 2), je ugotovil, da
je marsikdo navajal, da je njegova poglavitna prostočasna aktivnost hoja, tudi če je motivirana
prvenstveno z različnimi opravki.
Ugotovljena raznolikost v pogostnosti odhajanja od doma kaže, da pomembnemu delu
populacije pomeni dom stanovanje, vrt najpomembnejši prostor preživljanja prostega časa, da
pa je prav tako pomemben delež prebivalcev, ki v prostem času pogosto ali redno odhajajo na
rekreacijo. To kaže na to, da je tudi prostor preživljanja prostega časa izredno heterogen:
lahko je to stanovanje, vrt, lokal, mestna ulica, park, športno igrišče, kmetijsko zemljišče,
vrtiček itd. Preživljanje prostega časa oziroma rekreiranja v širšem smislu torej ni navezano
zgolj na specifične rekreacijske objekte. Zato skrb za prijazno mestno in občinsko okolje v
celoti koristi tudi kakovostnemu preživljanju prostega časa, na drugi strani pa tudi povečuje
turistični obisk (Jeršič, 1996).

5.3.
POZNAVANJE
TURISTIČNE
SLOVENSKA BISTRICA

PONUDBE

OBČINE

V sklopu B ankete nas je zanimalo, katere turistične atrakcije, ki jih najdemo na območju
občine Slovenska Bistrica stalni prebivalci poznajo in ali so jih v zadnjem letu tudi obiskali.
Kot zadnje leto smo opredelili obdobje med junijem 2008 in junijem 2009.
Prvo vprašanje je bilo odprtega tipa, saj smo želeli, da anketiranci sami izpostavijo tri že
obstoječe/poznane turistične atrakcije na območju občine Slovenska Bistrica ali takšne
atrakcije, ki jih Slovenska Bistrica še nima, pa bi bile po mnenju anketirancev pomemben člen
za razvoj turizma v občini.
Kot najpogostejši odgovori so se pojavljale naravne in kulturne znamenitosti, ki so že sedaj
precej dobro poznane v občini Slovenska Bistrica, pa tudi izven nje. Med temi lahko
omenimo: Bistriški vintgar, grad Slovenska Bistrica, rekreacijsko-turistični center na Treh
kraljih, Črno jezero, mestni park, ki bi ga bilo potrebno urediti,
Anketiranci so v veliki večini skupnega mnenja, da bi občina Slovenska Bistrica za razvoj
turizma in boljši obisk potrebovala več stvari, kot jih trenutno premore. Tako anketiranci
misijo, da bi občina nujno potrebovala pokriti bazen (mestno kopališče) ali wellness center, v
katerem bi bil večji pokriti bazen, v mestu bi moralo bit več prireditev zabavnega značaja (v
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preteklosti je bila ena takih Bistriški teden), dodaten hotel, igrišče za golf, bolje bi lahko
izkoristili pohorske domačije, turistične kmetije bi morale ponuditi tudi prenočišča.
Preglednica 26: Poznavanje in obisk naravnih znamenitosti prebivalcev občine Slovenska Bistrica.

NARAVNE ZNAMENITOSTI
POZNAJO
(število odgovorov)

Potok Bistrica od izvira do
izliva (Bistriški vintgar)
Črno jezero
Grajski park
Maroltova jelka pri Urhu
Rimski kamnolom nad
Slovensko Bistrico
Kamnlom čizlakita v
Cezlaku nad Oplotnico
Pohorski pragozd v soteski
Lobnice s slapom Šumik
Žablješki ribnik
Glinokopna jezera na
Pragerskem
Polskavski potok od izvira
do izliva
Grajski park na Zgornji
Polskavi
Kresnikove lipe v Bojtini
pri Šmartnem na Pohorju
Akumulacija Požeg
Dobovi sestoji na Cigonci
Putrežnikova tisa v
Frajhajmu
Potok Bistrica od izvira do
izliva (Bistriški vintgar)
Polskavski potok od izvira
do izliva
Črno jezero
Grajski park
Kresnikove lipe v Bojtini
pri Šmartnem na Pohorju
Maroltova jelka pri Urhu
Putrežnikova tisa v
Frajhajmu
Dobovi sestoji na Cigonci
Pohorski pragozd v soteski
Lobnice s slapom Šumik
Grajski park na Zgornji
Polskavi

OBISKALI MED
JUNIJEM 2008 IN
JUNIJEM 2009
(število odgovorov)

105

67

103
101
76

49
59
18

75

28

64

14

55

12

54

15

43

12

41

8

36

7

32

7

22
15

5
/

5

1

105

67

41

8

103
101

49
59

32

7

76

18

5

1

15

/

55

12

36

7
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Žablješki ribnik
Rimski kamnolom nad
Slovensko Bistrico
Glinokopna jezera na
Pragerskem
Akumulacija Požeg
Kamnlom čizlakita v
Cezlaku nad Oplotnico
Vir: osebni, 2009.
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54

15

75

28

43

12

22

5

64

14

Tisti, ki so si naravne znamenitosti ogledali, so največkrat navedli naslednji razlog: največ, to
je 41 anketirancev je dejalo, da je glavni razlog osebno zanimanje. 31 anketirancev je dejalo,
da je glavni razlog za ogled zanimiva lokacija, ki jih je pritegnila k ogledu. Le en anketiranec
manj je dejal, da so si naravno znamenitosti ogledali mimogrede. Za 6 anketirancev je bil
glavni razlog obiska prijateljev nasvet.
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Grafikon 14: Glavni dejavniki, ki so botrovali, da so si stalni prebivalci občine Slovenska Bistrica odločili
za ogled naravnih znamenitosti.
osebno zanimanje za naravne
znamenitosti v občini

glavni dejavniki za
ogled naravnih
znamenitosti

41

31

6

30

2

naravna znamenitost je na
zanimivi lokaciji, katera me je
pritegnila k ogledu
prijateljev nasvet, da si
znamenitost splača ogledati
naravno znamenitost sem si
ogledal mimogrede
drugo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

delež odgovorov v %

Vir: osebni, 2009.
Od 115 anketirancev, se je 101 anketirancev opredelilo za to, da bi lahko bolje poznali
naravne znamenitosti v občini.
Grafikon 15: Ali bi lahko bolje poznali naravne znamenitosti v domači občini?

ne
12%

da
ne

da
88%

Vir: osebni, 2009.
Tisti, se pravi 101 (88 %) anketiranec, ki so odgovorili, da bi znamenitosti lahko bolje
poznali, so kot glavne razloge navedli sledeče: 43 jih je dejalo, da znamenitost premalo
poznajo zaradi premalo časa, vendar si jih bodo ogledali v prihodnje, 41 jih je dejalo, da ni
primerne spodbude, ki bi jih pritegnila k ogledu. Taka pobuda po ogledih bi lahko prišla s
strani Turistično-informativnega centra, Turističnih društev itd. 16 jih je dejalo, da nimajo
interesa, da bi znamenitosti poznali, 2 sta navedla druge razloge.
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Preglednica 27: Poznavanje in obisk kulturnih znamenitosti prebivalcev občine Slovenska Bistrica.

KULTURNE ZNAMENITOSTI

103
102
97
87

OGLEDALI MED
JUNIJEM 2008 IN
JUNIJEM 2009
(število odgovorov)
83
60
76
54

80

22

74
60
57

13
24
16

56

10

51

6

45

16

41

7

30

10

28
24
8
8
87
103
97
74

5
2
/
/
54
83
76
13

80

22

56

10

51

6

102
57

60
16

30

10

41
28
24

7
5
2

45

16

POZNAJO
(število odgovorov)
Trg Svobode
Grad Slovenska Bistrica
Trg Alfonza Šarha
Gradišče
Spomeniški kompleks
Pohorski Bataljon
Bolnica Jesen Tinje
Galerije
Graslov stolp
Rojstna hiša Antona
Ingoliča
Ingoličeva in Tomažičeva
spominska soba v gradu
Cerkev Marije Sedem
žalosti idr. sakralni
spomeniki
Dvorec Zgornja Polskava
Dvorec Frajštajn pri
Spodnji Polskavi
Grad Gromberk
Zajčev in Zbegov grad
Kamanclov mlin
Črna kuhinja pri Bočkovih
Gradišče
Trg Svobode
Trg Alfonza Šarha
Bolnica Jesen Tinje
Spomeniški kompleks
Pohorski Bataljon
Rojstna hiša Antona
Ingoliča
Ingoličeva in Tomažičeva
spominska soba v gradu
Grad Slovenska Bistrica
Graslov stolp
Dvorec Frajštajn pri
Spodnji Polskavi
Dvorec Zgornja Polskava
Grad Gromberk
Zajčev in Zbegov grad
Cerkev Marije Sedem
žalosti idr. sakralni
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spomeniki
Kamanclov mlin
Črna kuhinja pri Bočkovih
Galerije
Vir: osebni, 2009.
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8
60

/
/
24

Na vprašanje, kateri so bili glavni dejavniki, ki so botrovali, da so si anketiranci kulturno
znamenitosti ogledali, so anketirani podali sledeče odgovore:
• 44 stalnih prebivalcev občine Slovenska Bistrica je odgovorilo, da so naključno šli
mimo,
• 21, da so šli na ogled zaradi privlačnosti lege, na kateri je postavljen kulturni
spomenik,
• 19 jih je šlo zaradi dostopnosti in urejenosti spomenika za obisk javnosti,
• 15 zaradi dobre urejenosti okolja, ki povečuje doživljanje,
• 12 se jih je za obisk odločilo zato, ker jim je ogled priporočil prijatelj, ki si je
določeno znamenitost že ogledal,
• 4 so navedli druge razloge.
Na vprašanje, ali stalni prebivalci, ki so bili anketirani, menijo, da bi lahko bolje poznali
kulturne znamenitosti, jih je kar 97 od 118, odgovorilo, da bi.
Tisti, ki so odgovorili, da bi naravne znamenitosti lahko bolje poznali, so navedli sledeče
vzroke za nepoznavanje:
• 67 jih je mnenja, da Turistično informativni center in ostala turistična društva premalo
skrbijo za prepoznavnost kulturne dediščine domače občine,
• 11 jih je mnenja, da kulturni spomeniki niso dovolj dobro dostopni in urejeni za obisk
javnosti.
• 10 anketirancev kulturna dediščina ne zanima,
• 9 jih je navedlo drug razlog (za ogled še ni bilo časa itd.).
Preglednica 28: Poznavanje možnosti športnega udejstvovanja ter športno udejstvovanje prebivalcev
občine Slovenska Bistrica.

ŠPORTNO UDEJSTVOVANJE

104

OGLEDALI MED
JUNIJEM 2008 IN
JUNIJEM 2009
(število odgovorov)
50

93

48

72
72
67
62
62
53
53
51
39

9
10
15
10
3
19
4
4
3

POZNAJO
(število odgovorov)
Pohod na Bistriski vintgar
Rekreacijsko-turistični
center Trije kralji
Strelišče Pragersko-Gaj
Ribolov
Tenis
Nogomet
Judo
Tek
Košarka
Kegljanje
Ježa konj
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Naravoslovna učna pot
Kebelj
Slovenska planinska pot
Granitna kolesarska pot
Pohod po Polskavski
planinski poti
Močvirska kolesarska pot
Pohorska kolesarska
transferzala
Zmajarstvo in padalstvo
Gozdna učna pot Bojtina
Pot mlinov in žag
Jantarna kolesarska
povezava
Pohod na Bistriski vintgar
Pohod po Polskavski
planinski poti
Naravoslovna učna pot
Kebelj
Gozdna učna pot Bojtina
Slovenska planinska pot
Pot mlinov in žag
Rekreacijsko-turistični
center Trije kralji
Močvirska kolesarska pot
Granitna kolesarska pot
Jantarna kolesarska
povezava
Pohorska kolesarska
transverzala
Strelišče Pragersko-Gaj
Zmajarstvo in padalstvo
Ribolov
Tenis
Ježa konj
Tek
Kegljanje
Nogomet
Košarka
Judo
Vir: osebni, 2009.
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Na vprašanje, ali se anketirancem zdi, da bi lahko bolje poznali športno ponudbo občine
Slovenska Bistrica, je 47 anketirancev odgovorilo, da dobro poznajo ponudbo, 71 jih je
odgovorilo, da bi športno ponudbo občine lahko bolje poznali.
71 anketirancev, ki je odgovorilo, da bi lahko bolje poznali športno ponudbo občine
Slovenska Bistrica, je kot vzroke, zakaj je temu tako, navedlo sledeče:
• 27 jih je kot glavni razlog navedlo premajhno športno ponudbo občine,
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18 anketirancev je dejalo, da se športno ne udejstvujejo zaradi zdravstvenih razlogov,
15 jih je kot glavni razlog navedlo druge razloge: ni še bilo časa; ne pritegne me nič
od ponujenega,
11 anketirancev šport ne zanima.

Preglednica 29: Poznavanje prireditev in obiskovanje le-teh stalnih prebivalcev občine Slovenska Bistrica.

OBISKOVANJE PRIREDITEV

Božični sejem na Trgu
Svobode
Pustna povorka
Silvestrovanje na prostem
Kramarski sejem na cvetni
petek
Podobe bistriških domačij
Starobistriški večeri
Športne prireditve
Razstave v gradu
Slovenska Bistrica
Prireditve v Kulturnem
domu Slomšek
V pričakovanju dedka
Mraza
Lutkovno gledališče KD
Koruzno zrno
Zlata vrtnica občine
Poletje v Laporju
Spodnjepolskavsko poletje
Poletje na planini (Trije
kralji)
Starobistriški večeri
Podobe bistriških domačij
Pustna povorka
Kramarski sejem na cvetni
petek
Poletje v Laporju
Zlata vrtnica občine
V pričakovanju dedka
Mraza
Božični sejem na Trgu
Svobode
Silvestrovanje na prostem
Spodnjepolskavsko poletje
Poletje na planini (Trije
kralji)

POZNAJO
(število odgovorov)

OBISKALI MED
JUNIJEM 2008 IN
JUNIJEM 2009
(število odgovorov)

96

61

95
95

54
38

94

58

90
68
66

33
23
27

65

22

59

23

56

17

55

16

48
41
36

7
7
20

32

9

68
90
95

23
33
54

94

58

41
48

7
7

56

17

96

61

95
36

38
20

32

9
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Razstave v gradu
Slovenska Bistrica
Lutkovno gledališče KD
Koruzno zrno
Prireditve v Kulturnem
domu Slomšek
Športne prireditve
Vir: osebni, 2009.
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65

22

55

16

59

23

66

27

76 anketirancev je odgovorilo, da je prireditev v občini Slovenska Bistrica dovolj, 42
prebivalcev je mnenja, da je prireditev premalo.
Teh, ki so odgovorili, da je prireditev premalo, jih je kar 78,6 % ali 33 mnenja, da v občini
manjkajo prireditve zabavnega značaja, sedmim se zdi, da manjkajo kulturne prireditve,
dvema, da manjkajo športne prireditve.

5.4.
VREDNOTENJE
TURISTIČNE
SLOVENSKA BISTRICA

PONUDBE

OBČINE

V tretjem sklopu smo želeli izvedeti, kakšno je mnenje stalnih prebivalcev občine Slovenska
Bistrica o razvitosti infrastrukture, gostinske in kulinarične ponudbe, kakšna je informiranost
s strani inštitucij, ki bi morale poskrbeti za informiranosti o turistični ponudbi domače občine.
Mnenja o tem, ali je turistična infrastruktura v občini Slovenska Bistrica dovolj dobro razvita
za razvoj turizma, so bila zelo različna, saj je bilo 57 anketirancev mnenja, da je turistična
infrastruktura dovolj dobro razvita, 61 jih je mnenja, da ni. Torej so mnenja skoraj simetrično
nasprotujoča.
Tistih 61, ki jih je odgovorilo, da je infrastruktura slabo razvita, so podali še mnenje o tem,
katero infrastrukturo in bilo potrebno bolje razviti za boljšo kakovost življenja v občini, pa
tudi za nadaljnji razvoj občine Slovenska Bistrica kot turistične destinacije.
Preglednica 30: Katero infrastrukturo bi bilo potrebno razviti za boljšo kakovost življenja v občini, pa
tudi za nadaljnji razvoj občine Slovenska Bistrica kot turistične destinacije.

RAZVOJ INFRASTRUKTURE
POMANJKANJE
VRSTA INFRASTRUKTURE
INFRASTRUKTURE
(število odgovorov)
38
Prostori za piknik
35
Avtobusne povezave
32
Železniške povezave
24
Cestne povezave
21
Wellness center
19
Kolesarske poti
18
Dvorana za kulturne prireditve
17
Sejemska dejavnost
16
Športno rekreacijske površine
15
Taksi služba
14
Objekti za informiranje turistov
6
Trgovine
6
Servisi za popravilo športne
92

NAJBOLJ POMEMBNO
ZA RAZVOJ TURIZMA
(število odgovorov)
13
11
6
13
6
6
3
2
2
1
2
1
/
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opreme
Zdravstveni objekti
Bencinske črpalke
Frizerski in kozmetični saloni
Fotostudia
Avtoprevozništva
Cestne povezave
Železniške povezave
Avtobusne povezave
Taksi služba
Kolesarske poti
Dvorana za kulturne prireditve
Športno rekreacijske površine
Prostori za piknik
Objekti za informiranje turistov
Trgovine
Sejemska dejavnost
Zdravstveni objekti
Bencinske črpalke
Servisi za popravilo športne
opreme
Wellness center
Frizerski in kozmetični saloni
Fotostudia
Avtoprevozništva
Vir: osebni, 2009.

3
2
2
2
/
24
32
35
15
19
18
16
38
14
6
17
3
2

1
/
/
/
/
13
6
11
1
6
3
2
13
2
1
2
1
/

6

/

21
2
2
/

6
/
/
/

Občanom občine Slovenska Bistrica se zdi, da najbolj primanjkuje sledeča infrastruktura:
• prostori za piknik - tako mnenje je izrazilo 38 anketirancev,
• 35 se zdi, da primanjkujejo avtobusne povezave,
• 32, da manjkajo železniške povezave.
Zanimivo se mi zdi, da se je kar 21 anketirancev za najbolj pomembno za razvoj turizma in
kakovost življenja v občini odločilo za wellness.
Pri tem vprašanju so se anketiranci v tem prvem delu lahko odločili za več možnih
odgovorov, se pravi, da so lahko obkrožili vso tisto infrastrukturo, katera primanjkuje; v
drugem delu pa so se morali odločiti zgolj za enega, po njihovem mnenju najbolj
pomembnega. Občanom občine Slovenska Bistrica se zdi, da v občini za boljšo kakovost
življenja pa tudi za nadaljnji razvoj občine kot turistične destinacije resnično najbolj
primanjkujejo urejene cestne povezave in prostori za piknik. Za ta dva odgovora se je odločilo
po 13 anketirancev (od skupno 61, ki so odgovorili na to vprašanje) za posamezni odgovor.
55 anketirancev je na vprašanje, ali sta po njihovem mnenju gostinska in kulinarična ponudba
v občini Slovenska Bistrica dovolj raznovrstni, odgovorilo pritrdilno, 63 anketiranih je
mnenja, da ponudba ni dovolj raznovrstna.
Med 63, ki so mnenja, da ponudba ni dovolj raznovrstna, jih je 45 takih, ki menijo, da v
občini Slovenska Bistrica primanjkuje raznovrstnost ponudbe (več različnih lokalov – od
domačih gostiln do kitajskih restavracij), 12. se zdi, da je premajhna raven kakovost ponudbe
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(boljša hrana, boljša postrežba), 6 jih meni, da bi bilo potrebno izboljšati dostopnost (npr.
parkirni prostori), odpiralni čas ter cene.
Na vprašanje, kdo bi po njihovem mnenju moral skrbeti za boljšo informiranost o turistični
ponudbi v občini Slovenska Bistrica, je nekaj manj kot polovica (52) anketirancev dejala, da
bi za to moral skrbeti Turistično informativni center, 34 jih je bilo mnenja, da bi morali biti
prebivalci občine Slovenska Bistrica sami bolj vedoželjni in iniciativni, 32 anketirancev meni,
da bi morala za boljšo informiranost skrbeti lokalna turistična društva.
Anketirance sem za konec vprašala še, na kakšen način bi bilo potrebno promovirati turizem v
občini oziroma kakšen način promocije se njim zdi najboljši za poznavanje turistične
ponudbe. Anketiranci so se v prvem delu lahko odločili za več vrst promocije, za vse tisto, kar
se jim zdi, da v občini Slovenska Bistrica primanjkuje. Nato pa so morali izbrati tisto vrsto
promocije, ki se jim zdi najboljša za razvoj turizma.
Preglednica 31: Na kakšen način bi bilo potrebno promovirati turizem v občini oz. kakšen način
promocije se vam zdi najboljši za poznavanje turistične ponudbe občine Slovenska Bistrica.

PROMOCIJA TURIZMA V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA
NAJBOLJSE VRSTE
PROMOCIJA TURIZMA
PROMOCIJA ZA
VRSTA PROMOCIJE
(število odgovorov)
RAZVOJ TURIZMA
(število odgovorov)
Brezplačne zloženke
96
33
poslane na dom
Informativne table oz.
82
61
kažipoti
Izdaja turističnega vodnika
62
14
po občini Slovenska
Bistrica
57
4
Objave na lokalni televiziji
44
5
Reklamni material
Drugo (internet, objave na
3
1
drugih televizijskih kanalih
itd.)
Brezplačne zloženke
96
33
poslane na dom
Informativne table
82
61
oz.kažipoti
Izdaja turističnega vodnika
62
14
po občini Slovenska
Bistrica
57
4
Objave na lokalni televiziji
44
5
Reklamni material
Drugo (internet, objave na
3
1
drugih televizijskih kanalih
itd.)
Vir: osebni, 2009.
Kot je videti iz preglednice 33, je največ prebivalcev občine Slovenske Bistrice mnenja, da bi
za boljšo promocijo morale pristojne institucije, ki skrbijo za razvoj turizma, izdati brezplačne
zloženke, ki bi jih posredovali na dom. Za ta odgovor se je odločilo 96 anketirancev. 82.
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anketirancev je mnenja, da bi občina potrebovala več informativnih tabel oz. kažipotov. 62, da
je za razvoj turizma potrebno izdati turistični vodnik po občini Slovenska Bistrica.
Ko so se anketiranci odločali, katera pa je bistvena vrsta promocije za razvoj turizma, jih je
največ mnenja, da občina Slovenska Bistrica potrebuje več informativnih tabel oziroma
kažipotov. Takšno mnenje ima kar 61 od 118 anketiranih. Temu sledi 33 anketirancev, ki so
mnenja, da bi za spodbudo in razvoj domačega turizma morali občani dobiti brezplačne
zloženke na dom.
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5.5. POVZETEK ANALIZE ANKETE
Bistvenega pomena za razvoj nekega kraja v turistično destinacijo so ljudje. Ljudje, ki so
ponosni sami nase, na svoje prednike, saj so le-ti skozi stoletja ustvarjali to, kar sedaj imamo,
prav tako pa so ponosni na vse naravne danosti, ki jih najdemo znotraj občine. Ker smo
mnenja, da Slovenjebistričani premalo poznajo svojo bližnjo okolico, poleg tega pa
poznavanju namenijo premalo časa, jo zaradi tega tudi ne morejo dovolj dobro in uspešno
promovirati. Da bi preverili, ali naša teorija drži, smo se odločili, da naredimo anketo o
rekreacijski funkciji turistične ponudbe, saj smo lahko le-tako ugotovili, kolikokrat na teden
se občani rekreirajo in če to počno znotraj meja občine Slovenska Bistrica, kakšno je njihovo
poznavanje domačih znamenitosti, tako kulturnih kot naravnih, pa tudi druge ponudbe, ki je
lahko namenjena domačemu prebivalstvu za rekreacijo, hkrati pa jo lahko ponudimo tudi v
turistične namene. V zadnjem sklopu smo želeli ugotoviti, kaj občani mislijo o razvitosti
infrastrukture v mestu ter kakšno promocijo po njihovem mnenju občina za razvoj turizma
potrebuje. Pri tem ne gre zgolj za promocijo v turistične namene, temveč tudi za boljšo
informiranost občanov o turistični ponudbi v občini.
V prvem delu ankete smo torej ugotavljali, ali se prebivalci občine Slovenska Bistrica
rekreirajo in če se ali to počno znotraj meje občina Slovenska Bistrica ter katere vrste
rekreacija jim je najbližja. Rezultati so pokazali, da se večina prebivalcev rekreira večkrat na
teden in to znotraj mej občine. To kaže na veliko vlogo občine kot prostočasnega prostora
lokalnega prebivalstva, zato je pomembno, da rekreativcem v prihodnosti občina zagotovi
raznovrstne aktivnosti, saj bodo občani, ki bodo imeli pestro izbiro možnosti rekreacije na
domačem terenu, ostali znotraj meja občine. S tem smo potrdili tudi našo prvo hipotezo, ki
pravi, da se večina prebivalcev občine Slovenska Bistrica rekreira večkrat na teden.
Pestra izbira različnih vrst rekreacije daje lokalnemu prebivalstvu možnost, da ustrezno
preživijo svoj prosti čas in so tako v domačem okolju zadovoljni tudi z vidika kakovosti
bivanja. Prebivalci občine lahko trenutno izbirajo med številnimi različnimi vrstami rekreacije
znotraj občine, med katerimi prednjači hoja oziroma sprehod. Vzrok, zakaj je hoja na prvem
mestu med rekreacijskimi aktivnostmi, je verjetno v tem, da hodimo lahko tako poleti kot
pozimi, hoja je zastonj in zanjo ne potrebujemo posebne opreme, pa tudi ni namenjena le
samo mladim ali starim, ampak je primerna za ljudi vseh starosti. Skoraj tri četrtine občanov
je kot najpogostejšo aktivnost navedlo hojo oziroma sprehod, s čimer potrdimo drugo
hipotezo, ki pravi, da je kot najpogostejša aktivnost prebivalcev opredeljena hoja oziroma
sprehod. Občina trenutno razpolaga s precejšnjim številom km poti, od učnih in drugih
tematskih poti, vinske turistične ceste, itd., ki pa niso tako dobro poznane med občani, zato bi
jih bilo potrebno bolje označiti ali izdati nek promocijski material, ki bi že obstoječe poti
naredil bolj poznane in obiskane s strani domačega prebivalstva. V samem mestu tudi ni
primernih rekreacijskih površin, namenjenih hoji. Primerno bi bilo, da se znotraj mesta
uredijo peš poti, ki bi imele ne samo rekracijsko funkcijo, ampak tudi poučno. Pri tem bi
lahko vzpostavili t.i. Bistriško peš pot, ki bi vodila mimo mestnih znamenitosti, pri katerih bi
postavili učne table. Pot bi bila deljena na več odsekov, razlikovala bi se tudi glede tematike
(zgodovina, umetnostna zgodovina, biologija, geografija...). Takšna pot bi bila primerna za
rekreacijske namene domačega prebivalstva, na drugi strani pa bi jo ponudili v turistične
namene. Pot bi bilo potrebno ustrezno urediti in opremiti z vso potrebno infrastrukturo
(turistična signalizacija, na poti bi lahko vključili že obstoječe gostišče, ki bi ponujalo tipične
jedli, info kiosk z različnimi zloženkami o poti,...).
Potrdili smo lahko tudi tretjo hipotezo o tem, da predvidevamo, da ima občina Slovenska
Bistrica dovolj naravne in kulturne dediščine kot dejavnikov za razvoj turizma, vendar
prebivalstvo pozna le najbolj splošno znane. Že res, da Slovenjebistričani poznajo in so
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obiskali najbolj splošno znane, toda potrebno je povedati, da jih je približno tretjina že slišala
tudi za ostale znamenitosti, ki so v občini, vendar jih še niso obiskali. Tukaj se je potrebno
vprašati, kako bi lahko te prebivalce občine privabili k obisku drugih znamenitosti. Mogoče bi
bilo tukaj smotrno upoštevati želje prebivalcev, ki bi želeli dobiti na dom brezplačne
zloženke, pa tudi, da bi bilo ob poti postavljenih več informativnih tabel oz. kažipotov, ki bi
jih pritegnile k obisku znamenitosti. Informativne table so ena glavnih pomanjkljivosti
turistične infrastrukture v občini Slovenska Bistrica. Čeprav četrta hipoteza, ki pravi, da je
občinska infrastruktura premalo razvita za razvoj turizma niti ni potrjena, saj se je približno
enako število občanov odločilo na eni strani, da je dovolj dobro razvita za razvoj turizma na
drugi, da ni. Naše mnenje je, da je osnovna infrastruktura za začetni razvoj turizma dovolj
dobro razvita, čeprav bi za nadaljnji razvoj potrebovali več infrastrukturnih objektov (prostori
za piknik, avtobusne povezave, železniške povezave, wellness center, pokrit bazen itd.).
Potrdili pa smo lahko zadnjo, torej peto hipotezo, da si Slovenjebistrični želijo biti bolje
informirani o rekreacijski funkciji turistične ponudbe v občini. Več kot polovica anketirancev
je mnenja, da bi za boljšo informiranost o turistični in rekreacijski ponudbi moral skrbeti
Turistično informativni center, čeprav se pogosto pojavlja tudi mnenje, da bi morali biti sami
prebivalci bolj vedoželjni in iniciativni, se podati v raziskovanje domačega kraja in njegovih
znamenitosti. Naše mnenje je, da si le redki občani brez kakršnekoli spodbude
samoiniciativno ogledajo znamenitosti, zato se nam zdi vsekakor nujno, da bi lahko bili bolje
obveščeni in seznanjeni z možnostjo ogleda naravnih, kulturnih in drugih vrednot, ki jih
ponuja mesto in širša okolica občine Slovenska Bistrica.
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6. VRSTE TURIZMA V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA PO
RAZISKAVI RAZVOJNO-INFORMACIJSKEGA CENTRA
V uvodnih poglavjih diplomske naloge ter v anketi smo lahko videli, da je v občini Slovenska
Bistrica dovolj različnih in ugodnih pogojev za razvoj različnih vrst turizma. Mesto in okolica
ponujata številne možnosti za šport in rekreacijo. K temu spadajo še različne kulturne
prireditve, ki mestu dajejo še bolj zaokroženo podobo. Razvojno informacijski center je leta
2005 v Predlogu strategije razvoja turizma v občini Slovenska Bistrica za obdobje od 20062010 izdal raziskavo o tem, katere vrste turizma v občini Slovenska Bistrica že obstajajo in
kateri so tisti dejavniki, ki bi pripomogli k boljšemu razvoju le-tega. To poglavje smo
vključili zato, ker so torej na občinski ravni že raziskovali potencialne možnosti razvoja
turizma v prihodnje. Občina se trenutno zelo trudi, da bi uredili infrastrukturo in samo podobo
mesta (urejeni pločniki, na novo asfaltirane ceste, zasajena drevesa itd.) ter okolice, da bi bila
občina čim bolj prijazna za svoje občane, pa tudi za tiste, ki jo obiščejo kot turisti. Tako lahko
v spodnjih podpoglavjih vidimo, katere so tiste vrste turizma, ki jih v občini Slovenska
Bistrica že lahko zaznamo in kakšne so možnosti razvoja le-tega v prihodnje.

6.1. RECEPTIVNI IN EMITIVNI TURIZEM
Za občino Slovenska Bistrica lahko trdimo, da je opaznega več emitivnega turizma kot pa
receptivnega. Razlog, ki botruje temu, je, da turistično gospodarstvo premalo naredi na
podlagi ustrezne ponudbe, da bi privabili turista v kraj in mu ponudili pestro ponudbo iz
različnih sektorjev turizma.

6.2. POSAMIČNI IN SKUPINSKI TURIZEM
V občini Slovenska Bistrica je po opazovanju prihodov turistov več posameznih turistov kot
pa skupinskih. Turisti, ki prihajajo v kraj individualno, se ponavadi odločijo za različne
planinske in pohodniške poti in zato lahko trdimo, da gre za enodnevne turiste oz.
obiskovalce. Skupinski turizem je prisoten predvsem v času različnih športnih tekmovanj.
Skupinski turizem se povezuje s športnim, kulturnim, verskim in poslovnim turizmom, ker
obiskovalci, ki pridejo v kraj, pridejo z določenim motivom in prav zaradi neke iniciative ali
pa posla, ogleda kulturne prireditve ali romanja. Ob vsem tem so primorani ostati v kraju ter
hkrati v kraju tudi bivajo in koristijo gostinske storitve, kasneje pa v sklopu organizacije
nekega programa o ogledu kulturne ali naravne znamenitosti postanejo tudi turisti.
Tekmovanja v judu, odbojki, strelstvu in atletiki pripomorejo k skupinskemu obisku
športnikov, ki pa so nenazadnje tudi turisti, saj v kraju preživijo več kot en dan. Večje število
obiskovalcev, ki so prišli skupinsko, je bilo nazadnje opaziti le v mestnem gradu.

6.2.1. DEJAVNIKI RAZVOJA POSLOVNEGA TURIZMA
V občini obstajajo različni dejavniki, ki bi lahko pospešili razvoj turizma. Občina Slovenska
Bistrica ima tudi nekaj zelo znanih gospodarsko naravnanih podjetij, ki prinesejo mestu svoj
imidž. Tovarna Impol in tovarna olja Gea sta tisti podjetji, ki imata že zares dolgo tradicijo
poslovanja. Dajeta možnost za razvoj poslovnega turizma. V kraj prihajajo različni poslovni
partnerji in se v turizem vključijo takrat, ko v kraju ostanejo več dni in koristijo turistične
namestitve in gostinske usluge. Ti poslovni partnerji, ki pridejo iz različnih držav in v kraju
ostanejo več dni, povprašujejo po turistični ponudbi kraja. Poslovni turizem je zanimiv še iz
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več vidikov. V letu 2003 je na severovzhodnem delu mesta nastala industrijska cona. V tem
predelu mesta je že in še bo v prihodnjih letih zraslo veliko novih podjetij.

6.3. POČITNIŠKI ALI STACIONARNI TRANZITNI TURIZEM
Počitniški ali stacionarni turizem v občini Slovenska Bistrica ni bistveno prisoten. Le nekaj od
teh turistov se zadrži na Treh kraljih predvsem v zimskem času, ko je možnost smučanja.
Turisti lahko bivajo v počitniškem domu Jakec ali v nekaterih počitniških apartmajih, ki so v
lasti različnih večjih podjetij iz občine. Slovenska Bistrica ima izredno dobro tranzitno lego in
predstavlja pomembno iztočnico za razvoj tranzitnega turizma v občini.

6.3.1. DEJAVNIKI RAZVOJA TRANZITNEGA TURIZMA
Občina Slovenska Bistrica ima ugodno geografsko in tranzitno lego - v neposredni bližini se
nahaja avtocesta, ki je lahko ena izmed iztočnic, da se nekdo odloči za postanek v kraju. Na
avtocesti je že postavljena turistična tabla, ki vodi v center Slovenske Bistrice, natančneje h
gradu. V zadnjih letih so postavili tudi table, ki označujejo območje občine Slovenska Bistrica
in pozdravijo tiste, ki se pripeljejo v občino. Občina Slovenska Bistrica ima prav tako ugodne
cestne povezave s sosednjimi kraji. Le nekaj kilometrov je oddaljena od mariborskega
letališča in eno uro vožnje do Ljubljane, Zagreba ali Gradca. Menimo, da je v tem trenutku
tudi dovolj kapacitet, ki so na voljo za prenočitev gostov. Če pogledamo v kraj, je eden izmed
večjih in tudi kakovostnejših ponudnikov prenočišč hotel Leonardo. Ob sami avtocesti je
nova bencinska črpalka z možnostjo okrepčitve in z nekaj prenočišči za voznike tovornjakov.

6.4. TURIZEM OB KONCU TEDNA IN IZLETNI TURIZEM
Turizem ob koncu tedna in izletni turizem sta tipa turizma, ki sta se pojavila v namen, ko nam
ostaja nekaj več prostega časa, predvsem ob koncu tedna. Turizem ob koncu tedna traja dva
do tri dni. Bolj kot turizem ob koncu tedna pa je v občini Slovenska Bistrica opazen izletni
turizem. Turisti, ki prihajajo v našo občino, povprašujejo predvsem po turističnih kmetijah,
vinotočih in krajših planinskih poteh.

6.4.1. DEJAVNIKI RAZVOJA IZLETNEGA TURIZMA
Izletni turizem v občini Slovenska Bistrica ima dobre možnosti za razvoj te vrste turizma.
Občina ima dobro strateško in geografsko lego. Občina leži tik pod obronki Pohorja in je
dobro prometno povezana s kraji na Pohorju in v okolici. Izletni turizem bi lahko tako temeljil
predvsem na enodnevnih izletih.

6.5. OTROŠKI, MLADINSKI IN SENIORSKI TURIZEM
Otroški, mladinski in seniorski turizem je za vsak posamezen kraj v občini Slovenska Bistrica
eden izmed pomembnih. Pravzaprav lahko trdimo, da gre za turizem, ki temelji na starosti
oseb. Vsaka izmed skupin ima svoj motiv. Turistična ponudba za mlade v občini je
razdrobljena, neorganizirana in ne predstavlja posebnega integralnega turističnega proizvoda.
Z razvojnega vidika pa je mladinski turizem pomemben, saj se nanaša na pomemben tržni
segment in prinaša predvsem dolgoročne učinke za trajnostni razvoj občine. Za otroke in
mladino je primerno organizirati tematske prireditve v kraju in jih tako vključiti v turistično
ponudbo. Na osnovi tematskega vključevanja v turistično ponudbo se lahko začne razvijati
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turizem tudi izven občine Slovenska Bistrica, kar pa pomeni, da se začno kraji med seboj
povezovati in dopolnjevati v turistični ponudbi.

6.6. POLETNI IN ZIMSKI TURIZEM
Poletni in zimski turizem sta opredeljena kot turizma na osnovi letnega časa. Ponudba
zimskega turizma v občini je opazna na Treh kraljih ter Frajhajmu, kjer je pozimi veliko
možnosti za rekreacijo v naravi, saj imajo turisti možnost namestitve in smučanja ter
zimskega pohodništva. Poletni turizem temelji predvsem na pohodništvu, kolesarstvu in
strelstvu.

6.6.1. DEJAVNIKI RAZVOJA KULTURNEGA TURIZMA
Kulturni turizem je tisti, ki pripomore k boljšemu poznavanju kraja, njegovega načina
življenja in dela. Različne organizacije pripomorejo k temu, da kraj zaživi. V občini
Slovenska Bistrica je veliko kulturnih društev, ki se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi.
Vsekakor je tukaj pomembno omeniti folkloriste iz Zgornje Ložnice, ki uspešno sodelujejo z
grškimi prijatelji. S kulturno dejavnostjo v občini Slovenska Bistrica se ukvarja Zavod za
kulturo, ki skrbi za izdajanje promocijskega gradiva, ki pripomore k boljši razpoznavnosti
kraja v občinskem in tudi v državnem prostoru. Nekatere prireditve v občini so skozi svoj
obstoj in dober glas postale že tradicionalne (le-te so opisane v poglavju Prireditve).

6.6.2. DEJAVNIKI RAZVOJA ŠPORTNEGA TURIZMA
Za področje športa je bil v letu 1999 ustanovljen Zavod za šport, kateri se trudi, da bi občina
Slovenska Bistrica pridobila čim boljšo športno infrastrukturo ne samo za domače športnike,
ampak tudi za športnike iz ostale Slovenije. Slovenska Bistrica je tako v zadnjem času dobila
delno pokrit atletski stadion, pokrito atletsko stezo, trenutno se končuje obnova nogometnega
igrišča. V občini je zaradi svoje večletne tradicije in občudovanja vrednih uspehov
najodmevnejši šport vsekakor judo. Temu sledijo košarka, atletika, odbojka, strelstvo,
nogomet in drugi športi. Zaradi športnih prireditev, ki se vsake toliko časa odvijajo v občini,
pride sem ogromno domačih pa tudi tujih športnikov, ki koristijo hotelske in gostinske
storitve.

6.7. PODEŽELSKI TURIZEM
Pravo podobo podeželskemu turizmu dajejo prav turistične kmetije. V Občini Slovenska
Bistrica so skupaj štiri turistične kmetije, vendar pa ne nudijo možnosti stacionarnega turizma.
Kmetije se nahajajo ob Podpohorski in Haloški vinsko turistični cesti. Pozitivne izkušnje in
gospodarska koristnost turizma na kmetijah narekuje, da bi morali to zvrst turistične ponudbe
hitreje razvijati tudi v naši občini. Kljub vsem znanim pozitivnim učinkom je dosežena
stopnja ponudbe turizma na kmetijah nezadovoljiva, kar pa je odraz splošne turistične
nerazvitosti v občini. Menimo, da ima ta zvrst turistične ponudbe v prihodnosti velike
razvojne možnosti. V turističnem gospodarstvu se vedno bolj pojavlja povečano
povpraševanje po obliki podeželskega turizma. Že v letu 1994 je bilo opredeljeno, da naj bi
vsaj dve turistični kmetiji v nekaj letih nudili stacionaren turizem, vendar se do danes še to ni
zgodilo. Razlog za tak (ne)razvoj je pogojen s pridobivanjem finančnih sredstev, za te pa je
potrebno pripraviti ustrezne programe.
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6.7.1. DEJAVNIKI RAZVOJA PODEŽELSKEGA TURIZMA
Na različnih krajih se ob vinogradih pojavljajo vinotoči in vinogradniške kmetije, ki ponujajo
različne vrste vin ter različne degustacije po dogovoru. Večina takih kmetij je razporejenih ob
Podpohorski vinsko turistični cesti. Veliko več bi bilo potrebno storiti na področju turizma na
kmetijah s poudarkom na stacionarnem turizmu. V občini Slovenska Bistrica imamo dovolj
možnosti, da se ta vrsta turizma tudi razvije. Potrebno bi bilo pripraviti ustrezne projekte.
Menimo, da je potrebno povečati zanimanje kmetovalcev; le-te je potrebno obvestiti oziroma
podučiti o resnični gospodarski donosnosti, ki bi lahko povečala ekonomsko učinkovitost
kmetij.

101

Tina Pajek

Možnosti razvoja turizma v občini Slovenska Bistrica

7.
SWOT
ANALIZI
OKOLJA,
DEDIŠČINE
IN
INFRASTRUKTURE TER TURIZMA V OBČINI SLOVENSKA
BISTRICA
7.1.
SWOT
ANALIZA
INFRASTRUKTURE

OKOLJA,

DEDIŠČINE

IN

Preglednica 32: SWOT analiza okolja, dediščine in infrastrukture.

PREDNOSTI :

SLABOSTI:

- čisto okolje,
- visoka pokrajinska raznovrstnost, ki jo
sestavljajo hribovja, kotline, planote, gričevja
ter ravnine,
- visoka stopnja ohranjene biotske
raznovrstnosti in pestrosti naravnih vrednot,
- zaraščanje kmetijskih površin na
- velik delež območij NATURA 2000,
zavarovanih območij,
depopulacijskih območjih,
- kakovostna in raznovrstna kulturna
- preobremenjenost kmetijskih površin v
dediščina,
vinogradniških območjih,
- velik izbor naravnih in od človeka
- nezadostno vključevanje naravne in
ustvarjenih posebnosti in atrakcij
kulturne dediščine v procese integriranega
(pohodniške poti, kolesarske poti, vinskorazvoja,
turistične ceste),
- neizkoriščanje naravnih in kulturnih
- velik delež gozdnih površin z velikimi
potencialov-danosti,
proizvodnimi možnostmi,
- neenakomerna razvitost prometne
- ugodna prometna lega, ki jo vzpostavlja
infrastrukture (slabša kakovost lokalnih cest
izgrajena avtocesta na območju občine
in javnih poti na bolj oddaljenih, odročnih
Slovenska Bistrica in železnica v Poljčanah,
predelih),
ki krepita prometno dostopnost območja,
- onesnaževanje vodnih virov, zlasti
- sorazmerno dobra pokritost občine z
podtalnice,
vodooskrbo,
- zastareli vodovodni sistemi (azbestne cevi,
- izgrajeni čistilni napravi v mestu Slovenska
vodne izgube),
Bistrica in na Spodnji Polskavi,
-pomanjkanje pitne vode ob sušnih obdobjih,
- izdelani koncepti zbiranja in čiščenja
- neurejeno odvajanje in čiščenje odpadnih in
odpadnih voda,
padavinskih vod v naseljih,
- vzpostavljen sistem rednega odvoza
- neustrezna IKT v naseljih (bele lise)
odpadkov,
- izgrajena infrastruktura za zbiranje
odpadkov,
- sistem ločenega zbiranja odpadkov,
- naravne možnosti za koriščenje obnovljivih
virov energije.
PRILOŽNOSTI:
NEVARNOSTI:
- izboljšanje kakovosti lokalnega cestnega
omrežja v nekaterih odročnih predelih,

- zaostajanje v razvoju,
- onesnaževanje okolja, zlasti vodnih virov,
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- zagotoviti varne oskrbe s pitno vodo v
zadostnih količinah (pitna voda je namreč
osnovni pogoj za bivanje in razvoj
gospodarskih dejavnosti, ki so vezane na
pitno vodo, zlasti turizem, in s tem razvoj
podeželja),
- financiranje gradnje in obnove vodovodnih
sistemov, lokalnih cest, kanalizacije in
čistilnih naprav s sredstvi EU,
- zagotovitev dostopa do širokopasovnega
omrežja (telekomunikacije),
- energetsko izkoriščanje naravnih virov
(lesa, sonce, toplota zemlje…)
Vir: LAS, 2008, str. 69

- odseljevanje prebivalcev.

7.2. SWOT ANALIZA TURIZMA V OBČINI SLOVENSKA
BISTRICA
Preglednica 33: SWOT analiza turizma v občini Slovenska Bistrica.

PREDNOSTI
• geografska lega
- primerna lega (reliefna, prometna, klimatska)
- raznolikost in razgibanost reliefa
- neokrnjena narava
- iztočnica ob tranzitnih poteh
- bližina letališča Maribor
• pestrost in privlačnost naravnega in kulturnega
okolja:
- naravna in kulturna dediščina
- ohranjeno kulturno okolje
- izredna biotska in krajinska raznovrstnost
- razvoj pohodniških, kolesarskih, planinskih in
drugih poti
- prijetno okolje in privlačne razgledne točke
- ohranjene naravne vrednote in kulturna
dediščina v okviru slovenskih zgodovinskih mest
in podeželja
- etnografsko bogastvo, legende…
• naklonjenost prebivalstva turizmu:
- gostoljubnost
- varnost
• lokalna ponudba:
- gospodarsko naravnana podjetja s svojimi
proizvodnimi obrati (možnost ogledov)
- vinogradniki, kletarji, gostinci, aktivi kmečkih
žena, izletniško-turistične kmetije in vinotoči z
odlično kakovostjo vin
- tradicionalne prireditve in običaji
- turistična zveza in turistična društva
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SLABOSTI
• razpršenost in nepovezanost turistične
ponudbe:
- ni sodelovanja med različnimi
turističnimi društvi in turistično zvezo
- prav tako ni sodelovanja med različnimi
ponudniki gostinskih storitev
- prevelika razhajanja med lokalnim
prebivalstvom in akterji zaposlenimi v
turizmu
• neizobražen kader in nepoznavanje
turizma v informacijski dejavnosti:
- nepravilni podatki o turistični
dejavnosti, nočitvah, obisku destinacije…
- premajhna identiteta tipičnih,
razpoznavnih turističnih storitev
(promocija)
• premajhna atraktivnost proizvodov
oziroma storitev
• premalo kakovostna struktura in
premajhen obseg nastanitvenih kapacitet
• prenizka kakovost storitev glede na
pričakovanje gostov
• premajhna identiteta tipičnih,
razpoznavnih turističnih storitev :
- nejasna promocija
• ljudje se ne zavedajo pomena turizma
kot gospodarske dejavnosti:
- ni interesa pri delovanju na turističnem
področju
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• tradicionalne prireditve in kulinarika:
- pasivnost ljudi pri realizaciji množičnih
- podobe bistriških domačij
ponudb in razvoja idej, zato se
- srednjeveški dnevi v gradu
predvidene stvari prehitro neuspešno
- podelitev zlate vrtnice za najlepše okolje
zaključujejo
- razne tipične bistriško-pohorske jedi
- preskromno vzpodbujanje mlajših za
- pridelava in predelava naravne in zdrave hrane
pozitivno dojemanje turizma kot načina
življenja, ki lahko prinaša dobre
• druge razvite dejavnosti v lokalnem okolju:
- športna društva, folklorne skupine, kulturna
materialne pogoje
• premajhna trženjska usmerjenost in
društva, gledališke skupine, lovska, planinska,
ribiška društva, strelsko društvo, bistriška in
slaba podjetniška inovativnost:
pohorska konjenica…
- ni kakovostnega penzionskega turizma
• tri (Bistriški grad, Črno jezero, Bistriški vintgar)
- pomanjkanje atraktivnih programov
že precej uveljavljene turistične atrakcije
- zaostajanje za sodobnimi standardi
oz.destinacije, na katerih lahko sloni ostala
kvalitete osnovnih turističnih storitev
(kategorizacija, slaba gostinska ponudba)
turistična ponudba
• možnost razvoja turizma čez celo sezono (tako
• pomanjkanje okoljske infrastrukture
poleti kot pozimi)
• nerazvita splošna informacijsko
• dobri začetki razvoja podeželjskega turizma
označevalna infrastruktura in
(Kebelj)
signalizacija za usmerjanje obiskovalcev
• vzpostavljene in urejene kolesarske pot
in turistov
(Granitna, Močvirna, itd.)
• premalo možnosti za rekreacijo v
• bližina drugih turističnih destinacij (Ptuj, Zreče,
zaprtih prostorih (squash, bazen)
Rogla...)
• pomanjkljivo obveščanje lokalnega
• bližina večjih mest (Maribor, Celje)
prebivalstva o turizmu
• aktivno sodelovanje občine pri razvoju občine v
• strah in nezaupanje v ljudeh,
tradicionalna stara miselnost (če ni
turistično destinacijo (RIC)
• številne že uveljavljene prireditve (Zlata
hitrega in velikega zaslužka, se ne splača)
vrtnica, Cvetni petek itd.)
• kraj premalo živi v duhu turizma, kjub
• sodelovanje v pristopu LEADER (izvajanje
temu, da je odnos do turizma pozitiven
lokalnih razvojnih strategij, spodbujanje
• urejenost in podoba kraja kot celote z
medregijskega in čezmejnega sodelovanja,
vsemi elementi ni na zadovoljivi ravni
vodenje lokalnih akcijskih skupin, pridobitev
(neobnovljene hiše, pomanjkanje
strokovnih znanj in animacija območja)
pločnikov izven mesta, zasaditve rož),
čeprav se ta sektor izboljšuje
PRILOŽNOSTI
NEVARNOSTI
• splošno nepoznavanje občine
• možnost razvoja imidža turistično zanimive
destinacije (zaradi raznolikosti in raznovrstnosti
• neustrezna vloga in pomen turizma v
pokrajinotvornih elementov)
slovenskem gospodarstvu, še posebej v
• obvladljivost različnih lokalnih turističnih
okviru njegove temeljne razvojne
destinacij in programov ter njihovo povezovanje
strategije
v celovite integralne turistične proizvode
• birokratske ovire pri razvoju turizma
• možnost ponudbe pristnih, naravnih in kulturno • neaktivni lastniki turističnih podjetij in
avtentičnih turističnih proizvodov in programov:
neaktivno vključevanje v turistično
- prehrana
ponudbo
- domača obrt
• namenska poraba sredstev državnega in
• možnost razvoja turizma na podeželju z bolj
občinskih proračunov, predvidenih za
aktivnim sodelovanjem kmetijske svetovalne
spodbujanje turizma
službe v občini
• nizek socialni položaj, ki ne omogoča
• razvijanje turističnih centrov glede na sodobne
vključevanja prebivalstva v kulturne in
turistične trende:
športne aktivnosti
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- gorski turizem
- poslovni turizem
- podeželski turizem
• povezanost lokalnih turističnih ponudb na
regijski in državni ravni kot celovitih skupnih
turističnih ponudb na regijski in državni ravni kot
celovitih skupnih turističnih programov
• povečevanje interesa za vlaganje v turizem s
strani drugih gospodarskih dejavnosti
• promocija občine v Sloveniji in zunaj meja
preko različnih oblik športih in kulturnih
dejavnosti
• razvoj regionalnih in subregionalnih turističnih
blagovnih znamk, temelječih na tradicijah ter
naravni in kulturni dediščini
• odpiranje novih delovnih mest ob definiranju
turizma s kulturno dediščino kot strateško
razvojne prioritete regije
• možnost aktivnih počitnic v naravi
• precej proste delovne sile, ki bi se lahko doučila
ali prekvalificirala za delo v turizmu
• povezave z ostalimi občinami (Poljčane,
Makole, Oplotnica)
• razvoj tržne (blagovne) znamke destinacije
• pridobivanje finančnih sredstev iz EU
• preobrazba iz izletniške v stacionarni turizem
• vzpostavljanje iz razvoj tematskih poti in
ponudbe na temelju legend, zgodb, tudi v tujih
jezikih in njihova uporaba pri razvoju spominkov
in izdelkov, značilnih za destinacijo Slovenska
Bistrica
• možnost oblikovanja pestrih in aktivnih
turističnih programov za različno zahtevne kupce
in različne starostne skupine
• motiviranje brezposelnih za iskanje novih
zaposlitvenih priložnosti na podlagi ugotovljenih
razvojnih priložnosti/možnosti v turizmu
• aktivno povezovanje turističnih ponudnikov ter
javnega in civilnega sektorja
• možnosti za aktivnosti v naravi
• intenzivni tržni nastop na slovenskih in tujih
trgih

• prepočasno in neučinkovito urejanje
prostora in odpravljanje prostorskih
omejitev za turistične naložbe
• upadanje števila kmetij in dejavnosti
zaradi ekonomskih dejavnikov na trgih
EU
• prepočasen odziv na dogajanje na trgu v
različnih organizacijskih oblikah
• nevlaganje oziroma preskromno
investiranje v kadre
• pomanjkanje finančih virov za
investiranje v turizem
• premajhne finančne vzpodbude za
naložbe v turistično dejavnost – premalo
namensko usmerjenih sredstev
• daljše sezonske spremembe vremena
(t.i.zelene zime itd.)
• intenzivnejši razvoj ponudnikov v
vzhodni in južni Evropi (vse ugodnejši
aranžmaji in letalske karte za tujino)
• prevelika obremenitev okolja zaradi
pre(intenzivnega) razvoja turizma
(nevarnost razvoja množičnega turizma)
• nerealizacija izboljšanja prenočitvenih
kapacitet
• zaraščanje pokrajine zaradi opuščanja
kmetijske dejavnosti

7.3. POVZETEK OBEH ANALIZ
Z analizo okolja, infrastrukture in dediščine ter z analizo okolja smo predstavili prednosti in
slabosti, prav tako pa nevarnosti in priložnosti občine Slovenska Bistrica kot turistične
destinacije.
Pri analizi smo, kot smo že omenili v poglavju o turističnem povpraševanju, naleteli na
težave, saj ima TIC zelo malo konkretnih podatkov o zmogljivosti prenočitvenih kapacitet,
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njihovi kategorizaciji, prihodih turistov in nočitvah ter dolžini bivanja turistov. Prav tako
nimajo podatkov o strukturi gostov po državah, spolu itd. Zato smo uporabili podatke, ki jih
beleži SURS, vendar ti ne odražajo pravega stanja. Občina oziroma TIC se mora nujno lotiti
preglednega načina zbiranja podatkov o turističnem obisku, saj je le tako mogoče planirati
turizem v prihodnje. Pomembno je, da posamezni turistični sektorji že vodijo natančno
statistiko obiska, vendar je zaradi neznanih razlogov ne posredujejo TIC-u. TIC bi tako moral
vzpodbuditi ponudnike turističnih storitev, da bi posredovali podatke o obisku.
Prav bi bilo, da bi občina še povečala investicije na področju turizma, saj bi se tako
dolgoročno obrestovalo tudi vlaganje v nove turistične produkte, kadre, inovativne projekte
ter obnovo že obstoječih namestitvenih objektov in druge turistične infrastrukture.
Namestitvene kapacitete bi tako lahko napredovale v kategoriji, ki je trenutno na nezavidljivo
nizki ravni. Težava je, ker turistične kmetije sploh ne nudijo namestitvenih kapacitet, zato na
podeželju trenutno sploh ni pogojev za stacionarni turizem. V ta namen bi lahko občina
ponudila kmetom ugodnejše pogoje (sofinanciranja), da bi si upali podati v nove investicije.
Turistični zavodi, organizacije in TIC so dobro povezani, kaže se le še potreba po novem
vodstvu TD Slovenska Bistrica, ki bi resno začelo z delom in pripomoglo k boljšemu in
hitrejšemu razvoju turizma v mestu Slovenska Bistrica.
Eden od vzrokov za slabo zasedenost prenočitvenih kapacitet je vsekakor pomanjkanje
motiva za prihod gostov in preslaba informiranost o ponudbi, saj primanjkuje kvalitetnih
predstavitvenih materialov o občini in njeni celoviti ponudbi (ločeno glede na namestitvehotel, motel, gostišča, naravne vrednote, kulturne znamenitosti itd.)
Glede na že omenjene prednosti občine, kot so: raznolikost pokrajine, številne naravne in
kulturne danosti, smučišče, jezero itd., se lahko na turističnem trgu razvije imidž turistično
zanimive destinacije. Turistična ponudba bi se tako stalno izboljševala, nadgrajevala. Občina
Slovenska Bistrica ima glede na svoje naravne danosti in ohranjeno naravno okolje dobro
osnovo za vzpostavitev in oblikovanje specializirane turistične ponudbe, skladne z naravnim
okoljem. Geografske značilnosti občine, njene naravne danosti in ohranjena kulturna
dediščina so prednosti, ob katerih je sonaraven trajnostni razvoj turizma prihodnost in izziv
občine.
Območje občine ni urejeno, kar se tiče enotnega sistema označevanja; označena so posamezna
naselja, ulice, ni pa oznak, ki bi turiste napotile do Turističnega centra, zdravstvenega doma,
pošte, banke itd. Občina bi v prihodnosti morala poskrbeti za enotno turistično signalizacijo,
tako na podeželju kot tudi v mestu. Turistična društva znotraj občine so sicer sama izdelala
kažipotne table, zato so po večini na podeželju označene kmetije, kulturni spomeniki in druge
zanimivosti, večina domačij in turističnih objektov je skrbno vzdrževanih in okrašenih z
rožami. Do domačij in tudi večine turističnih objektov vodijo urejene prometne poti.

.

Slika 25 : Primer turistične signalizacije, ki je v Slovenski Bistrici ne najdemo (Vir: Turistične table,
2009).
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8. RAZVOJNE PRILOŽNOSTI REKREACIJE IN TURIZMA V
OBČINI SLOVENSKA BISTRICA
8.1. GLAVNE RAZVOJNE USMERITVE V OBČINI SLOVENSKA
BISTRICA
Kot smo že omenili v prejšnjem poglavju, so leta 2006 občine Slovenska Bistrica, Makole in
Poljčane izdelale Strategijo razvoja turizma v občini Slovenska Bistrica za obdobje 20062010. Razlog, ki je botroval k nastanku nove strategije, je bil ta, da je opaženo nazadovanje v
razvoju turizma v občini in da niso naravne in kulturne znamenitosti dobro izkoriščene
oziroma sploh niso opazno vključene v turistično ponudbo občine. Prav tako samo turistično
gospodarstvo premalo izkorišča obstoječe možnosti za razvoj turizma. V občini je pred
Strategijo razvoja obstajal razvojni program iz leta 1994, vendar je ta zlasti z vstopom
Slovenije v Evropsko unijo in spremembami na področju gospodarstva in samega turizma že
zastarel (Predlog strategije…, 2005).
Strategija obravnava razvojne možnosti in priložnosti na področju turizma, izpostavlja
dosedanje izzive/probleme in razvojne možnosti. Narejen je scenarij razvojnih možnosti, ki
izpostavlja trajnostni turizem. Razvoj trajnostnega turizma je med drugim tudi priporočilo in
usmeritev Svetovne turistične organizacije in Evropske komisije, ki skozi sektorske politike
želi v prihodnjih letih zagotoviti izvajanje načel trajnostnega razvoja med različnimi sektorji,
ki jih zadeva turizem. Strategija razvoja turizma torej usmerja izvajanje turističnih dejavnosti
v obdobju petih let iz sedanjega, manj razvitega turizma v turizem trajnejšega značaja, ki sledi
potrebam turističnega povpraševanja.
Strategija razvoja turizma v občini Slovenska Bistrica zajema tiste dejavnike razvoja turizma,
ki lahko pripomorejo k vidnejšemu napredku. V ta namen je bilo izvedeno raziskovalno delo,
ki je sestavljeno iz dveh različnih anketnih vprašalnikov, namenjenih lokalnemu prebivalstvu,
ter nekaterim pomembnim podjetjem na območju občine Slovenska Bistrica. Na podlagi
rezultatov so bili podani predlogi za reševanje obstoječih problemov in predlogi za nadaljnji
razvoj turističnih dejavnosti na območju občine (LAS, 2008).
Predlogi za reševanje obstoječih problemov in za nadaljnji razvoj turističnih dejavnosti na
območju občine so bili usklajeni tudi z Lokalno razvojno strategijo 2007-2013 Lokalne
akcijske skupine. LRS je dokument, ki je natančen posnetek stanja na območju treh občin,
Slovenske Bistrice, Poljčan in Makol in hkrati razvojni načrt, zasnovan na potrebah in
pričakovanjih prebivalcev. LRS dopolnjuje Strategijo razvoja turizma 2006-2010 s številnimi
aktivnostmi v okviru ukrepov, ki se nanašajo na razvoj kakovostne turistične infrastrukture
(tematske poti, prodajni prostori, vinska cesta, ki jih Strategija razvoja turizma ne vključuje),
vključevanje naravnih vrednot in kulturne dediščine v turistično ponudbo, dodajanje vsebin
kulturni dediščini (kulturne prireditve), oblikovanje novih integralnih turističnih produktov
(ITP) ter trženje. (LAS, 2008).
Usklajenost LRS z ukrepi Strategija razvoja turizma je zapisana v preglednici 34.
Preglednica 34: Usklajenost LRS z ukrepi Strategije razvoja turizma v občini Slovenska Bistrica
(Poljčane in Makole) za obdobje 2006-2010.

PROGRAM LRS
1. TURISTIČNA
SIGNALIZACIJA

PR 2.3 INOVATIVNI
TURIZEM
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2. PROMOCIJSKI
MATERIAL

PR 2.2. PODJETNOST IN
NOVA DELOVNA MESTA

3. PREDSTAVITEV V
LOKALNIH MEDIJIH

PR 2.3 INOVATIVNI
TURIZEM

4. UREDITEV
PROSTOROV TIC-a

PR 2.3 INOVATIVNI
TURIZEM

5. IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE

PR 2.1 ZNANJE ZA
RAZVOJ

6. IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE Z
VRTCI IN OSNOVNIMI
ŠOLAMI

PR 2.1. ZNANJE ZA
RAZVOJ

7. UREDITEV
MLADINSKIH
PRENOČIŠČ
8. OBLIKOVANJE
BLAGOVNIH ZNAMK
9. RAZŠIRITEV
REKREACIJSKE
DEJAVNOSTI
Vir: LRS, 2008.

PR 2.3 INOVATIVNI
TURIZEM
PR 2.2 PODJETNOST IN
NOVA DELOVNA MESTA
PR 2.3 INOVATIVNI
TURIZEM

vrednot in kulturne dediščine
v turistično ponudbo
UK 2.2.3. Povezovanje in
organizirano trženje
UK 2.3.3 Oblikovanje novih
integralnih turističnih
produktov ter trženje
UK 2.3.1 Razvoj kakovostne
turistične infrastrukture in
vključevanje naravnih
vrednot in kulturne dediščine
v turistično ponudbo
UK 2.1.1 Usposobljenost in
krepitev človeškega
potenciala
UK 2.1.1 Usposobljenost in
krepitev človeškega
potenciala
UK 2.3.1 Razvoj kakovostne
turistične infrastrukture in
vključevanje naravnih
vrednot in kulturne dediščine
v turistično ponudbo
UK 2.2.3 Povezovanje in
organizirano trženje
UK 2.3.3 Oblikovanje novih
integralnih turističnih
produktov ter trženje

Občina Slovenska Bistrica je torej že pripravila ustrezne ukrepe za razvoj turizma in se jih v
veliki meri tudi trudi izvajati. Turistično informativni center je trenutno prestavljen na drugo
lokacijo, saj starega prenavljajo. Promocijski materiali, ki so bili izdani v zadnjem obdobju so
veliko bolj atraktivno oblikovani, tako da lažje pritegnejo obiskovalca k ogledu. Potrebno bi
bilo spremeniti podobo zloženk starejše izdaje, da bi tudi te bile bolj atraktivno oblikovane in
privlačne za turiste. Turistična signalizacija je, kot smo že omenili, slabo razvita. Edina
turistična tabla je postavljena na avtocesti in vabi h gradu, po mestu ni nobenih signalnih
znakov, ki bi označevali pošto, zdravstveni dom, šolo, grad, park, Turistično informativni
center, kar se nam zdi zelo velika pomanjkljivost. Pomembno bi bilo, da se vzpostavi
turistična signalizacija v centru mesta, da bodo imeli ljudje, ki obiščejo glavno mesto občine,
neko izhodiščno točko. Dve tabli, ki prikazujeta reliefno zgradbo občine in Pohorja, sta
postavljeni pred vhodom v grad, vendar sta po našem mnenju premalo reprezentativni, saj ne
označujeta najpomembnejših turističnih znamenitosti v občini. V preteklosti je bila
postavljena v centru mesta velika turistična tabla, ki je te znamenitosti prikazovala, vendar so
jo kmalu po postavitvi uničili, občina pa ni več postavila nove. Mogoče bi bilo smiselno v
prihodnosti razmišljati o njeni ponovni postavitvi. Potrebno pa je pohvaliti posamezna TD v
občini, ki znotraj svojega kraja skrbijo za primerno urejeno turistično signalizacijo. Razvoj
kakovostne turistične infrastrukture bi pozitivno vplival na konkurenčnost turizma in
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ohranjanje naravne in kulturne krajine. Danosti območja narekujejo razvoj in izboljšanje
kvalitete parkovne infrastrukture, tematskih poti, vinskih cest, turističnih kmetij in drugega.
Spodbujanje razvoja kakovostne turistične infrastrukture mora temeljiti na upoštevanju načel
trajnostnega razvoja v skladu z varovanjem okolja.
Novosti, ki se tičejo turizma, so objavljene v lokalnem časopisju (tednik Panorama, mesečnik
Bistriške novice), radiu (Radio Rogla) in na lokalni kabelski televiziji. Tedniku Panorama je
vsak mesec priložen spored vseh dogodkov v občini. Dogajanje v občini lahko spremljamo
tudi na spletnih straneh Turistično informativnega centra in Zavoda za kulturo, kateri je
spremenil podobo svojih strani, ki so sedaj mnogo bolj pregledne in uporabne za obiskovalce.
Turistično informativni center bi lahko, glede na to, da je internet vse bolj popularen in
največkrat obiskan medij, objavil različne turistične dogodke in ponudbo občine Slovenska
Bistrica na drugih, branih internetnih straneh oziroma bi se lahko povezali z drugimi TIC-i in
bi na njihovih straneh objavili dogodke v zvezi s turizmom.
Februarja leta 2008 je pod okriljem Mariborske turistične zveze potekal seminar za turistične
vodnike, katerega se je udeležilo 21 članov TZ Slovenska Bistrica, ki so opravili izpit in tako
postali lokalni turistični vodniki. To pomeni, da ima občina precej izobraženih kadrov, ki
lahko veliko prispevajo k turističnemu razvoju, še posebej k zadovoljstvu obiskovalcev
občine, saj se bo le zadovoljen obiskovalec rad vrnil. Prav tako pa je pomembno izobraziti
mlade, v ponosne občane, ki bodo znali ceniti domače okolje. TZ Slovenska Bistrica se tako
trudi, da bi že najmlajšim, torej otrokom v vrtcu, na preprost način približala domače mesto in
okolico, v osnovni šoli pa, kot smo že omenili, poteka festival Turizmu pomaga lastna glava,
katerega se udeležuje več šol iz občine.
Na področju mladinskega turizma je bilo v občini narejenega bolj malo. Prenočišča za
mladino ponujajo le RTC Trije kralji v okviru šol v naravi, hostla ali kakšnega drugega
objekta za prenočevanje mladine občina nima. Mogoče bi bilo smotrno razmisliti, ali bi
občina potrebovala za namene prenočitve dijakov, ki prihajajo iz oddaljenih krajev, dijaški
dom, ki bi lahko del svojih kapacitet ponujal za namene mladinskega turizma.
Velik napredek se je zgodil tudi na področju rekreacijskih dejavnosti. V občini so številne
možnosti preživljanja prostega časa, od gibanja v naravi do aktivnosti v telovadnici, fitnes
centrih itd., trenutno je v zadnji fazi obnove nogometno igrišče v mestu.
Vso turistično ponudbo bi vsekakor bilo potrebno združiti, povezati in oblikovati blagovno
znamko, pod katero bi organizirano tržili ponudbo občine. Razdrobljena in neprepoznavna
ponudba tako narekuje oblikovanje kakovostne tržno-produktne kombinacije integralnih
turističnih produktov. Poiskati bo potrebno obstoječo razkropljeno turistično ponudbo ter
oblikovati atraktivne in prepoznavne integralne turistične produkte in programe za različna
področja turistične ponudbe ter poskrbeti za učinkovito trženje (vključevanje ITP v turistične
distribucijske kanale). Razvoj turizma bo imel pozitiven vpliv na ustvarjanje novih delovnih
mest, zlasti za mlade, in na ustvarjanje dodatnih virov dohodka na podeželju. Naša zamisel je,
da občina oz. TIC organizira natečaj za predstavitveno geslo občine Slovenska Bistrica, pod
katerim bi se le-ta lahko predstavljala.
Na podlagi analize okolja in trendov razvoja turizma predlagamo naslednje usmeritve razvoja
na področju turizma. Dosedanji razvoj turizma v občini se je ravnal po Strategiji razvoja
turizma, vendar je že predlagane zvrsti turizma mogoče dopolniti. V občini Slovenska
Bistrica je zaradi lege, podnebja, naravnih, kulturnih danosti ter raznolikosti turistične
ponudbe možnost razvijati turizem skozi vso leto. Zimski čas ponuja turistom možnost
smučanja na Treh kraljih; jesenski, poletni in pomladni čas ponujata turistom možnosti za
izletniški turizem ob potoku Bistrica, na Treh kraljih, Črnem jezeru ter po drugih okoliških
krajih in vasicah, ker je veliko število pohodniških in učnih poti. Priložnost vidimo v novih
možnostih stacioniranega turizma na kmetijah, saj trenutno nobena kmetija v občini ne nudi
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možnosti prenočitve. S primernimi in atraktivnimi ponudbami bi lahko tako povečali tudi
povprečno dobo bivanja v občini.
Analizi turizma, okolja, dediščine in infrastrukture, trendi ter tržne niše, ki jih je za leto 2009
opredelila Slovenska turistična organizacija, so pokazali, da bi bilo v občini Slovenska
Bistrica smotrno razvijati:
3-E turizem na PODEŽELJU: pomeni združitev turističnih storitev s pomočjo marketinškega
poudarjanja ekoloških, enoloških in etnoloških danosti. Njegova središčnica je podeželski
turizem z vrsto pomembnih etnoloških posebnosti. Vino, kulinarika, slovenska etnološka
dediščina in podeželski način življenja predstavljajo široko možnost evropsko zanimivih
turističnih atrakcij (Strategija slovenskega turizma 2002-2006, 2002).
Pomembno je oblikovanje integralnih turističnih produktov (ITP); s tem bo poskrbljeno za
povezovanje že obstoječe in vključevanje nove razkropljene turistične ponudbe, s poudarkom
na mreženju naravne in kulturne dediščine v kakovostne tržno-produktne kombinacije.
Poiskati po potrebno obstoječo razkropljeno turistično ponudbo ter oblikovati atraktivne in
prepoznavne integralne turistične produkte in programe za različna področja turistične
ponudbe ter poskrbeti za učinkovito trženje (vključevanje ITP v turistične distribucijske
kanale). V okviru tega bo morala občina Slovenska Bistrica še marsikaj postoriti, saj ni
primernih informativnih tabel, prav tako ni poenotenega označevanja turističnih poti. Velik
manko na podeželju je prav tako na področju nočitvenih zmogljivosti. Turistične kmetije sicer
ponujajo možnost pokušine domače hrane in pijače, vendar nobena izmed štirih kmetij na
območju občine Slovenska Bistrica ne ponuja prenočišč. Dobro so označene kolesarske poti
ter poti, za katere skrbijo predvsem lokalna turistična društva.
3-A turizem AKTIVNE POČITNICE: pomeni aktivne, akcijske in adrenalinske turistične
dejavnosti. Predstavlja turistično zaokroženo ponudbo, namenjeno individualistom, mladim in
vsem, ki želijo aktivne in športne počitnice. Rekreativni turizem ima v Sloveniji pomembne
prednosti zaradi izjemne koncentracije naravnih različnosti (gorništvo, rafting, padalstvo,
kolesarjenje, popotništvo, deskanje, jahanje, lov…) (Strategija razvoja turizma 2002-2006,
2002).
Naravne danosti v občini ponujajo različne možnosti za aktivne počitniške programe. V
občini Slovenska Bistrica je mogoče kolesarjenje, popotništvo, jahanje, lov, jadralno
padalstvo, streljanje, smučanje. Občina ponuja možnosti preživljanja počitnic v vseh štirih
letnih časih.
3-D turizem DOŽIVETIJ: združuje turistično ponudbo na temelju doživljajskih in
domišljijskih aktivnosti. Ta usmeritev združuje ponudbo t.i. trga motivov, doživljajskih praks,
tematskih usmeritev, ki spodbujajo pri turistih posebna doživetja in občutja (Strategija razvoja
turizma 2002-2006, 2002).
3-D turizem ali turizem doživetij bi bilo v občini Slovenska Bistrica mogoče vezati na potok
Bistrica in njegovo vintgarsko sotesko, na številne prireditve, ki so v občini, vinsko cesto. Še
posebej bi bilo potrebno promovirati dogodke, ki se že dogajajo v gradu, kjer povezujejo
elemente dediščine s posebnimi doživetji. Tako so že ustvarili lik Bele dame, ki jo omenja
stara grajska legenda o bistriškem gradu. Mogoče bi bilo smotrno ta lik uporabiti v
promocijske namene za integralne turistične produkte v občini.
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8.1.1. PODEŽELSKI EKO TURIZEM KOT MOŽNOST RAZVOJNE
USMERITVE V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA
Če bi združili vse tri tipe turizma, ki bi jih lahko razvijali v občini Slovenska Bistrica, lahko
pridemo do ugotovitve, da bi bilo najbolj smotrno v občini povezati atraktivni, aktivni in
doživljajski vidik na podeželju ter tako zastaviti projekt turističnega razvoja podeželja, pri
katerem ne bi smeli pozabiti na sonaravni razvoj.
Podeželje danes izgublja tradicionalno vlogo, ki jo je imelo v preteklosti. Takrat je
predstavljalo le območje za pridelavo hrane, danes pa to niso samo območja, kjer najdemo
vasi, temveč sodijo k podeželju tudi podeželska mesta z zaledjem. V funkcijskem smislu
postaja podeželje vedno bolj tudi prostor za bivanje in rekreacijo. Tako podeželje ni več samo
kmetijsko, pa tudi kmetijstvo nima več le funkcije pridelave hrane (Klemenak, 2006).
Šele v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja se je začelo uveljavljati spoznanje, da mora
postati podeželje samostojen subjekt razvoja in ne zgolj obrobni dejavnik v razvoju urbanih
središč ali celo povsem podrejeno razvojnim interesom teh središč. Podeželje ima v
primerjavi z urbaniziranimi območji zelo specifične razvojne potrebe, probleme in
priložnosti, ki zahtevajo tudi specifičen razvojni pristop. To velja še posebej za področje
turizma, ki je poleg kmetijstva in gozdarstva gotovo ena najpomembnejših gospodarskih
dejavnosti v podeželskem prostoru. Turistična stroka je razvila in uveljavila izraz »podeželski
turizem« kot specifičen strokovni pojem. Ta označuje posebne in značilne oblike turistične
ponudbe, ki jih podeželje lahko razvije kot tudi posebne pristope za spodbujanje razvoja
turizma v podeželskih območjih (Kovačič, 2003).
Ena od konkurenčnih prednosti občine Slovenska Bistrica je visoka stopnja ohranjenosti
narave in biotske raznovrstnosti, kar se med drugim odraža v precejšnjem deležu ekološko
pomembnih območij, ozemlju v omrežju Nature 2000, zavarovanih območij ter v bogastvu in
raznovrstnosti naravnih vrednot. Omejen potencial predstavlja dodano vrednost območja in
nudi priložnost za oblikovanje pestrejše in kvalitetnejše turistične ponudbe, večje
prepoznavnosti območja ter oblikovanje novih turističnih produktov. Pozitivni učinki
izkoriščanja narave v turistične namene ob upoštevanju naravne ohranjenosti se bodo kazali
tudi na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti in preprečevanja zaraščanja kmetijskih
površin. Hkrati pa visoka stopnja ohranjenosti narave, razgibanosti reliefa in vedno večjega
povpraševanja po ekoloških živilih narekuje razvoj sonaravnega kmetovanja (ekološko
kmetovanje ter integrirano kmetovanje). Maja l.2001 je bila sprejeta Københavnska
deklaracija, ki so jo podpisali ministri vlad po vsej Evropi. V njej je zapisano:
• ekološko kmetijstvo je izjemno pomembno orodje, ki vsebuje potencial za sodelovanje
pri istočasnem reševanju vrste problemov, povezanih s pridelavo hrane, okolja,
varstvom živali in razvojem podeželja,
• zaradi povpraševanja potrošnikov po certificiranih ekoživilih postajajo ekološka živila
in kmetijstvo izjemno velika priložnost za evropske pridelovalce,
• ekološka živila in kmetijstvo je potrebno pospešeno razvijati (Københavnska
deklaracija, 2010).
Ekološko kmetijstvo v Sloveniji predstavlja pomembno tržno nišo. Obseg ekološkega
kmetijstva in prometa z ekoživili povsod po svetu nenehno narašča. V Sloveniji trenutno
povpraševanje po ekoloških pridelkih presega ponudbo. Na območju občine Slovenska
Bistrica je po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 31 ekoloških kmetij.
Število ekoloških kmetij na območju raste, vendar pa se sorazmerno s tem ponudba ekoloških
kmetij na trgu povečuje. Zanimanje kupcev za ekološke proizvode iz leta v leto narašča. Zato
je smiselno spodbujati proizvodnjo raznovrstnih ekoloških proizvodov (siri, jajca, mleko,
111

Tina Pajek

Možnosti razvoja turizma v občini Slovenska Bistrica

zelenjava, sadje in drugo) ter povezovanje in organiziranje tržnih pridelovalcev ekoloških
kmetijskih proizvodov in ekoživil ter vzpostaviti navezavo s turizmom. Kljub objektivnim
pogojem ima območje občine Slovenska Bistrica malo prepoznavnih izdelkov ali pridelkov,
ki bi imeli skupne tržne temelje na zaščitenih blagovnih znamkah. Izpostaviti je potrebno
znamko Pohorje Beef in Štajersko prekmursko bučno olje (LAS, 2008).
Na ekoloških kmetijah bi se lahko odločili za dopolnilno dejavnost, torej za turizem na
kmetiji, ki ima v Sloveniji dolgo tradicijo in je danes vsekakor najpomembnejša dopolnilna
dejavnost na kmetijah. Glede na sodobne trende v turizmu je tržno zanimiv in kakovosten
turistični proizvod, ki temelji na privlačnosti naravne in kulturne dediščine podeželja,
gostoljubnosti , domačnosti, znanju podeželskih ljudi in individualnosti (Križan, 2000).
Z dopolnilnimi dejavnostmi se v občini Slovenska Bistrica ukvarjajo le 4 kmetije. 2 sta
registrirani kot turistični kmetiji (Turistična kmetija Kropec v Kovači vasi, Turistična kmetija
Goričan v Gaberniku), 2 kot izletniški kmetiji (Izletniški turizem Janžič na Tinjski Gori ter
Izletniška kmetija Jokl na Črešnjevcu).

Slika 26: Položaj kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi (izletniški turizem, turizem na kmetiji) v občini
Slovenska Bistrica (Vir: osebni, 2009).

Osnovni pogoji za razvoj turizma na kmetiji so (cv: Klemenak, 2006, str.73):
• »naravni pogoji: kulturna pokrajina, topografski značaj, ugodna klima, naravne,
zgodovinske in etnološke značilnosti,
• rekreativni pogoji: možnost svobodnega gibanja, krajših izletov, sodelovanja pri
kmečkih opravilih, razne športne aktivnosti itd.,
• prometna dostopnost in komunikacijska povezanost,
• stanovanjsko-komunalni pogoji; bivalni, sanitarni in spalni prostori morajo biti urejeni
v skladu s pravilnikom in v skladu s kmečko arhitekturo,
• kulturna raven prebivalstva, predvsem domačinov, ki sprejemajo nove goste v svoje
domove,
• dobra organizacija pospeševalne in propagandne službe,
• pomembna je možnost dveh sezon, poletne in zimske, kjer je mogoče računati na
zanesljive snežne padavine, kjer so za zimske športe ustrezni tereni,
• bližina storitvenih dejavnosti,
• bližina virov gostov, to je turističnih centrov in turističnih poti,
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ugodna kreditno davčna politika.«

Glede na to, da je večini teh pogojev v celoti ali vsaj delno zadoščeno, ima tako občina
Slovenska Bistrica velike možnosti prav v razvoju podeželskega turizma ter razvoju
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Turizem na kmetiji lahko tako predstavlja dodatno
oziroma dopolnilno dejavnost kmetijam. Gostje, ki prihajajo na kmetije, zahtevajo vedno več.
Dober zrak in dobra hrana ter zanimiva in privlačna lokacija kmetije niso več dovolj. Zaradi
intenzivnega načina življenja se pojavljajo potrebe po aktivnem dopustu. Veliko možnosti za
uresničitev želja po rekreaciji imajo predvsem kmetije v višje ležečih delih Pohorja
(osamljene kmetije) v bližini športnih centrov (smučišča, jezera…). Obstajajo pa tudi naravne
danosti, kot so možnost planinarjenja, jahanja, vožnje z gorskimi kolesi idr. Potrebno je, da se
preprečijo negativni učinki na lokalno kulturno in naravno okolje, v primeru, da bi se
pospešeno razvijal turizem na kmetiji oz. na podeželju. Potrebno bo ohraniti naravno in
kulturno krajino ter delovati na sonaraven način.
Po določilih Združenih narodov mora ekoturizem, ki je uspešen, vsebovati (cv: Klemenak,
2006, str. 74):
• »glavna motivacija je opazovanje in spoštovanje narave ter tradicionalne kulture, ki
prevladuje v tem naravnem območju,
• dejavnike izobraževanja in tolmačenja,
• namenjen je majhnim skupinam, organizirajo ga specializirana, manjša podjetja v
lokalni lasti,
• ima čim manj negativnih posledic na naravno in kulturno okolje,
• podpira in varuje naravna območja, tako da ustvarja dohodek za domačine; ponuja
alternativne oblike zaposlovanja in zaslužka, uzavešča potrebo po ohranjanju
naravnega in kulturnega bogastva.«
Trenutno v občini turizem ni najmočnejša gospodarska panoga, vendar ima občina vse
pogoje, da se turizem kot ena vodilnih gospodarskih dejavnosti lahko razvije. Največji kapital
vsekakor predstavlja naravno okolje. Na turizem pa se navezujejo tudi druge dejavnosti, od
kmetijstva (ekološko kmetovanje, pridelava in predelava), gostinstva, trgovine itn. Pomembno
vlogo na podeželju v občini Slovenska Bistrica imajo tudi vinorodne pokrajine. Po podatkih o
številu vinotočev in turističnih kmetij bi lahko sklepali, da je obravnavana ponudba redka in v
zametkih. Dejansko pa lahko rečemo, da so vinske ceste žive, vendar z neformalnimi,
dostikrat prijateljskimi stiki med vinogradniki in gosti, ki so pogosto znanci, prijatelji ali
sorodniki. Obratov z visokokvalitetno gastronomsko ponudbo ni, pridelki vinorodnih območij
se v manjši meri tržijo preko takih obrtnih obratov. Velika pomanjkljivost teh obratov je, da
noben izmed njih ne ponuja prenočišč.
Kot smo že omenili v poglavju o drugi turistični ponudbi, vinsko turistične ceste spadajo pod
posebne tematske poti, ki temeljijo na kulinariki in vinski ponudbi in kot takšne so odlična
dopolnitev primarne turistične ponudbe in vir za oblikovanje integralnih turističnih
produktov. Opredeljen segment turistične ponudbe je razvit, vendar pa ga je potrebno še
aktivneje vključevati in integrirati v integralne turistične proizvode.
V Sloveniji se v zadnjem času vse bolj razvija ekoturizem. Potrebno bi bilo, da se tudi občina
Slovenska Bistrica usmeri v tak turizem, ki bo temeljil na turistični ponudbi v ohranjenem
naravnem okolju, ekološki gradnji ter opremljanju objektov, alternativnih virih energije, eko
kmetijstvu... V tem okviru bi bilo potrebno peljati razvoj celotne občine v smeri načel
trajnostnega razvoja in ekoturizma. Pri tem bi lahko v občini povezali posamezna območja, ki
že sledijo tej praksi, imajo pogoje za razvoja turizma ter se v tej smeri tudi razvijajo (Kebelj,
Bojtina, Šmartno na Pohorju, Bistriški vintgar). Ta območja bi bilo smiselno povezati v
ekološko območje, ki bi imelo svoj center (morebiti bi ta projekt prevzel RIC), ki bi skrbel za
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razvoj celotnega območja, za ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter bi spodbujal zdrav
način življenja skozi turizem. Znotraj tega območja pa bi lahko ustanovili več manjših eko
območij, npr. produkt eko vas. V občini Slovenska Bistrica obstajata dve območji oz. vasi,
kjer bi bila najbolj primerna lokacija za postavitev eko vasi. To sta Bojtina in Kebelj. Slednja
s 710 prebivalci leži na nadmorski višini 677-710 m na SZ Bistriškega Pohorja, na razgledni
terasi pod strmim robom podgrajskega vrha. Vas je dostopna z več smeri, in sicer iz avtoceste
- izhod Tepanje, Slovenskih Konjic, Zreč, preko Oplotnice, z Rogle in Peska preko Lukanje in
Cezlaka, iz Slovenske Bistrice preko Gladomesa ali Tinja nato preko Modriča in z višje
pohorske planote s strani Kota na Pohorju, kjer je dostop možen s strani RTC Trije kralji,
Osankarice, itd. V vasi Bojtina je stalno naseljenih 20 hiš, v katerih prebiva 67 ljudi. Ljudje,
ki tukaj živijo, se pretežno preživljajo s kmetijstvom (živinorejo in gozdarstvom). Vas Bojtina
leži severozahodno od Šmartnega na Pohorju in je del krajevne skupnosti Šmartno na
Pohorju. Središče vasi je od Šmartnega oddaljeno štiri kilometre. Razteza se od Šmartnega do
Žigartovega vrha in od Frajhajma do Smrečnega. Vas zajema okoli tisoč hektarjev zemljišča,
ki je v večini prekrito z iglastim gozdom, ostalo so pašniki in travniki, le majhen del
predstavljajo obdelovalne površine – njive. Sega od nadmorske višine 679 metrov v
Bojtinskem potoku do 1346 metrov na Žigartovem vrhu. Bojtina je leta 2002 od Turistične
zveze Slovenije prejela priznanje za tretjo najlepšo slovensko hribovsko vas.
Če bi oblikovali turistični produkt eko vas, bi bilo potrebno vključiti vse elemente turistične
ponudbe, ki je v teh vaseh že prisotna, na drugi strani pa bi morali poskrbeti tudi za tiste, ki
znotraj vasi primanjkujejo:
• naravno dediščino,
• kulturno dediščino,
• tematske poti, pešpoti, kolesarske poti,
• prireditve,
• izletniške/turistične kmetije,
• eko kmetije – ponudniki eko pridelkov.
Preglednica 35: Možne oblike turizma in rekreacije v vaseh Bojtina in Kebelj.

MOŽNE OBLIKE TURIZMA IN REKREACIJE V VASEH BOJTINA IN KEBELJ
BOJTINA
KEBELJ
Kresnikove lipe, Trmotove
lipe, dolina Bistrice – manjša Kamnolom Cezlak, kebeljske
močvirja z elementi nizkega lipe, Črno jezero, Ramšakove
Naravna dediščina
barja, rimski kamnolom,
lipe
izvir potoka Bistrica
Zbegov, Zajčev grad, Stolp
na Rogli, Cerkev sv. Marjete,
Klemenclov mlin, Črna
Kresnikova domačija,
kuhinja v Kotu na Pohorju,
Ferdinandova domačija,
Kulturna dediščina
Lesjakov – Jiblarjev križ,
Stegnetova bajta
bojišče Pohorskega
bataljona, cerkev sv. Treh
kraljev, Kovačeva kovačnica
Naravoslovna učna pot
Gozdna učna pot Bojtina
Tematske poti/pešpoti
Kebelj
Granitna (gorska) kolesarska
/
Kolesarske poti
pot
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Prireditve

/

Prenočitvene zmogljivosti

/

Izletniške/turistične
kmetije
Eko kmetije

Pohod po kebeljski
transverzali
Naselje Lukanja, Dom na
Pesku, Dom na Osankarici,
Penzion Jakec – RTC Trije
kralji, apartma Zeleni dragulj

/

/

/

Ekološka kmetija Litič

Smiselna bi bila postavitev eko vasi v obeh krajih, ki bi jih lahko med seboj ustrezno povezali
ter oblikovali skupen, inovativen turistični produkt. Inovativnost je v turizmu nujna in
potrebna. Klasične elemente (naravno in kulturno dediščino, hribe, kulinariko in tradicijo) je
potrebno združiti in ustvariti nov proizvod. Za razvoj turizma na območju občine Slovenska
Bistrica je zelo pomembna povezava različnih nosilcev in akterjev razvoja z namenom, da
skupno optimizirajo storitve in ponudbo v integralne turistične produkte, ki bodo zanimivi za
turiste. Mreženje predstavlja inovativen pristop in prihodnost za razvoj turizma.
Neizkoriščene ali razdrobljene resurse podeželja in kulturne dediščine je tako potrebno
aktivirati in povezati. Kot dežela inovativnega turizma se že od leta 2007 pa vse do leta 2013
pospešeno usmerja aktivnosti v formiranje novih turističnih produktov in storitev, v
povezovanju naravnih danosti, dediščine, tradicije, kulinarike in vina ter prebivalcev, v
nadgrajevanje svoje podobe in ponudbe, ki bo razpoznavna za prebivalce in obiskovalce.
Poudarek je na ohranjanju narave in kulturnih virov ter se bi tako vzpostavil nov sistem
trajnostnega in sonaravnega razvoja, ki ga sestavljajo novi produkti in storitve v povezavi s
turizmom in podjetništvom, predvsem pa potenciale naravne in kulturne dediščine podeželja
premika v razvojno dogajanje. Program razvoja inovativnega turizma naj bi se izvajal z
naslednjimi ukrepi:
• razvoj kakovostne turistične infrastrukture in vključevanje naravnih vrednot in
kulturne dediščine v turistično ponudbo,
• dodajanje vsebin kulturni dediščini,
• oblikovanje novih integralnih turističnih produktov ter trženje.
V okviru usmeritve v ekoturizem bi se občina Slovenska Bistrica lahko povezala z Inštitutom
za trajnostni razvoj turizma, Združenjem turističnih kmetij Slovenije, Turistično zvezo
Slovenije ter Ministrstvom za gospodarstvo. Potrebno bi bilo povezati vse zainteresirane –
nosilce turistične in ostale ponudbe, lokalna turistična društva, Turistično zvezo Slovenska
Bistrica, lokalne turistične organizacije, bližnje turistične centre (Ptuj, Rogla, Zreče) ter druge
turistične organizacije ter agencije. Vsekakor pa bi bilo potrebno veliko truda in promocije, če
bodo lastniki hoteli preseči lokalne ovire in se kosati s konkurenčno ponudbo na Slovenskem.
Razlogi, zakaj se kmetije ne odločajo za dejavnost turizma, so naslednje: ni dovolj velikega
interesa, ni znanja in ni kapitala.
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8.2. TURISTIČNI MOTIVI, CILJNI TRGI IN CILJNE SKUPINE
POTENCIALNIH
OBISKOVALCEV/TURISTOV
OBČINE
SLOVENSKA BISTRICA
Na osnovi obstoječe turistične ponudbe, potencialov, priložnosti in splošnih trendov v
turističnem povpraševanju smo lahko ugotovili turistične motive, ciljne trge, ciljne skupine
turistov ter opredelili pričakovanja, želje in potrebe ključnih ciljnih skupin. Na osnovi dobro
opredeljenih motivov in ključnih trgov je lažje oblikovati turistično ponudbo (Klemenak,
2006).

8.2.1. TURISTIČNI MOTIVI
Motive za prihod turistov lahko povežemo z oblikami turistične ponudbe, ki turiste pritegnejo,
zato da zadovoljijo svoje potrebe. Motive delimo:
• DUŠEVNI (PSIHIČNI) MOTIVI – beg iz vsakdanjega okolja, iz mesta na vas (v
naravo), želja po miru in sprostitvi v naravi, želja po drugačnih doživetjih
• TELESNI (FIZIČNI) MOTIVI – obnavljanje fizičnih moči v stiku z naravo (lahko gre
tudi za oblike rekreacije), športno udejstvovanje
• KULTURNI MOTIVI – spoznavanje drugih pokrajin, drugih navad (kmečko
življenje), zanimanje za umetnost
Oblike turistične ponudbe:
• DUŠEVNI MOTIVI – rekreacijski turizem namenjen doživetjem – v prijetni družbi in
v zanimivi ter privlačni pokrajini, oblike turizma v čim bolj naravni pokrajini (turizem
na kmetijah)
• TELESNI MOTIVI – rekreacijski turizem zaradi telesne sprostitve in počitka, športni
turizem (alpsko smučanje, streljanje, jadralno padalstvo, kolesarjenje…)
• KULTURNI MOTIVI – izobraževalni in kulturni turizem (naravna in kulturna
dediščina), kulturno-zgodovinski turizem (Klemenak, 2006).

8.2.2. CILJNI TRGI, CILJNE SKUPINE TURISTOV
Ciljne trge smo določili glede na poznavanje splošnih trendov potovanj po Evropi, številu
turistov v občini Slovenska Bistrica v preteklosti in sedanjosti ter na osnovi poznavanja
turistične ponudbe občine Slovenska Bistrica.
Ključni ciljni trgi so:
• Slovenija,
• Hrvaška,
• Češka,
• Madžarska,
• Nemčija,
• Avstrija.
Ključne ciljne emitivne trge smo izbrali na podlagi dosedanjega turističnega povpraševanja,
saj je bilo do sedaj največ obiska iz teh držav. Pri tem je pomembna tudi bližini teh trgov ter
izbor turističnih proizvodov, ki so zanimivi za posamezni emitivni trg.
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Glede na dosedanje turistično povpraševanje lahko opredelimo tudi perspektivne trge:
• Italija,
• Bosna in Hercegovina,
• Makedonija,
• Bolgarija,
• Slovaška.
Opredelitev ključnih emitivnih trgov in perspektivnih trgov temelji na obstoječem turističnem
povpraševanju. V Slovenski Bistrici se glede na trende turističnega povpraševanja emitivnih
trgov, rasti števila nočitev kaže stagniranje povpraševanja klasičnih evropskih emitivnih držav
in bistveno povečanje turističnega povpraševanja držav Balkana (BiH, Makedonija,
Bolgarija). Na obstoječih ključnih emitivnih trgih – Hrvaška, Češka, Madžarka in domačem
trgu se morajo izvajati nadaljnje marketinške aktivnosti s ciljem usmerjanja na želene
motivacijske segmente.
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9.
TURISTIČNI
PROGRAMI,
KI
PREDSTAVLJAJO
KOMPLEKSNO TURISTIČNO PONUDBO V OBČINI
SLOVENSKA BISTRICA
V letu 2005 so za namen izdaje Predloga strategije razvoja turizma v občini Slovenska
Bistrica za obdobje 2006-2010 na Turistično informativnem centru oblikovali programe
enodnevnih izletov po občini Slovenska Bistrica, ki zajemajo ogled celotnega območja, zajete
pa so bistvene oziroma najzanimivejše znamenitosti. Te programe je mogoče tudi spreminjati,
jim odvzemati in dodajati novo vsebino. Programi so sestavljeni tudi tako, da jih je mogoče
prilagajati različnemu številu interesentov.
Na TIC-u so imeli vizijo, da bodo s temi programi enodnevnih izletov najprej vzpostavili
zanimanje pri različnih osnovnih šolah v občini, kajti otrokom je potrebno predstaviti občino,
v kateri živijo. Šele nato naj bi izbrali večjo ciljno skupino in programe začeli tržiti ter jih
predstavljati širši javnosti s pomočjo lokalnih turističnih agencij, TIC-a in Zavoda za kulturo
občine. Vendar se ta scenarij TIC-a ni uresničil.
Na TIC-u te že pripravljene programe danes uporabljajo zgolj kot predloge, ki jih posredujejo
tistim, ki bi jih izleti po občini zanimali. Na TIC-u trenutno delujejo tako, da vse programe
izdelajo na želje in predloge strank in niso pripravljeni vnaprej.
Glede na to, da TIC povezuje tri občine, to so Poljčane, Makole in Slovensko Bistrico, so tako
široko zastavljeni tudi turistični programi enodnevnih (ali krajših izletov).

9.1. ENODNEVNI/VEČDNEVNI IZLETI PO OBČINI SLOVENSKA
BISTRICA
Turistične programe, ki so jih oblikovali na Turistično informativnem centru in so navedeni v
tem poglavju, smo dopolnili in oblikovali nove. Pri oblikovanju smo upoštevali kompleksnost
turistične ponudbe v občini Slovenska Bistrica ter možnost uporabe programov za različne
skupine turistov. Naš namen je, da turistične programe prilagodimo zgolj za občino Slovenska
Bistrica.
POTI ATTEMSOVE GOSPODE
(Slovenska Bistrica z okolico – povežemo se še sosednjima občinama Poljčane in Makole )
-poldnevni izletPrihod v Slovensko Bistrico ob 12.00 uri (mesto zbora: Grad Slovenska Bistrica):
-sprehod po Slovenski Bistrici, po starem mestnem jedru (Gradišče),
-ogled Marijine cerkve ali cerkve sv. Jerneja v Slovenski Bistrici,
-voden ogled Bistriškega gradu,
-ogled starih lončarskih izdelkov in šivalnih strojev,
-vožnja skozi Poljčane in ob haloški vinski cesti (VTC 11),
-pokušina domačega kruha in pekovskega peciva izpod Boča v Križeči vasi ob zvokih
harmonike,
-ogled gradu Štatenberg,
-degustacija vrhunskih vin in stara grofovska večerja v vinski kleti gradu Štatenberg.
Dodatne možnosti:
-prikaz ljudskega plesa (folklorna skupina s harmonikarjem) pri večerji,
-pozdrav Jurija Vodovnika,
-tamburaška skupina.
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V primeru programa Poti Attemsove gospode bi spremenili drugi del programa. Tako bi obisk
Haloške vinske ceste zamenjali s Podpohorsko vinsko turistično cesto (VTC 17), kjer bi si
obiskovalci po ogledu mestnih znamenitosti odpočili v Kleti Bistrica, ki je najbolj znana po
pridelavi vina Ritoznojčan. V kleti bi obiskovalcem ponudili degustacijo vina, v bližnjem
gostišču bi bilo poskrbljeno za kakšen prigrizek v smislu ognjiščne potice kot tipične jedi z
bistriškega območja. Nato bi odšli na krožno vožnjo s kočijo ali vlakcem po Podpohorski
vinsko-turistični cesti, po tistem delu, ki sega v občino Slovenska Bistrica. Med potjo bi se
ustavili na degustaciji pri enem izmed številnih pridelovalcev vina na poti, najprimernejši bi
bil postanek v Ritoznoju, kraju, kjer raste grozdje, iz katerega pridelujejo Ritoznojčana.
Ta program bi bilo smotrno preimenovati v Požirek vabi požirek.
SPOZNAJMO OŽJO DRAVINJSKO DOLINO
(Slov. Bistrica – Makole – Poljčane – Žička Kartuzija – Poljčane – Slov. Bistrica)
-enodnevni izletOdhod iz Slovenske Bistrice ob 10.00 uri:
-ogled starega mestnega jedra (gradišče),
-ogled bistriškega gradu, grajskega parka in grajske kašče,
-ogled starih šivalnih strojev,
-vožnja do Laporja, ogled cerkve Sv.Filipa in Jakoba,
-vožnja do Štatenberga, ogled dvorca in bližnjega ribnika,
-ogled samostana v Studenicah,
-pokušina domačega kruha in pekovskega peciva izpod Boča v Križeči vasi ob zvokih
harmonike,
-vožnja do Žičke kartuzije, ogled samostana,
-degustacija vina in večerja v Gastužu.
Dodatne možnosti:
-prikaz ljudskega plesa (folklorna skupina s harmonikarjem) pri večerji,
-pozdrav Jurija Vodovnika,
-tamburaška skupina.

Program Spoznajmo ožjo Dravinjsko dolino je namenjen spoznavanju vseh treh občin, ki pa
zgolj za spoznavanje občine Slovenska Bistrica ni primeren. Ta program bi preimenovali v
Spoznajmo Bistriško. Zbirno mesto bi bilo v gradu Slovenska Bistrica, ki bi si ga najprej
ogledali. V gradu bi nas popeljali skozi zgodovino kraja, ogledali bi si tudi grajski park in
grajsko kaščo, nato pa se bi odpravili do Gradišča, katero ima veliki pomen za samo mesto,
saj se je tam začel njegov razvoj. Ta del bi bil za vse obiskovalce enak, ostali del programa bi
lahko prilagodili glede na tematiko, ki jo obiskovalci želijo spoznati, saj je občina precej
velika in jo je tako v enem dnevu nemogoče spoznati.
Na temo Bistriško bi lahko ponudili naslednje programe, ki bi lahko bili eno ali večdnevni
izleti, odvisno od želja obiskovalcev :
• dendrološke značilnosti Bistriškega (Kresnikova lipa na Šmartnem na Pohorju,
Maroltova jelka, Putrežnikova tisa v Frajhajmu, dobovi sestoji na Cigonci)
• naravna dediščina Bistriškega (potok Bistrica, potok Polskava, Črno jezero, grajski
park itd.)
• kulturna dediščina Bistriškega – ta del bi lahko razdelili na več tematik: arheološke
značilnosti Bistriškega (ostanki rimske ceste v Veleniku, gradišče na Tinju, gomile v
Veleniku, gradišče v Slovenski Bistrici, romanske freske na Šmartnem na Pohorju),
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spoznajmo umetnostne spomenike Bistriškega (tipične grajske arhitekture, grajske
ruševine), spoznajmo sakralne spomenike Bistriškega (cerkve, kapelice v občini
Slovenska Bistrica)
spoznajmo Bistriško Pohorje (Bistriški vintgar, rimski kamnolom, Cerkev na
Šmartnem na Pohorju, ki je vključena v Pot sv. Martina, slap Šumik, Črno jezero,
Maroltova jelka, vas Bojtina, Cezlak, Ančnikovo gradišče, Pohorski bataljon)
Etno Bistrica (Štampoharjev mlin, Kamanclov mlin, črna kuhinja pri Bočkovih, zbirka
starih šivalnih strojev družine Babič)
na sprehodu po galerijah na Bistriškem (Biovez, CDUO – Center domačih in
umetnostnih obrti, galerija Grad, Graslov stolp itd.).

Te programe, ki bi jih dodelali tako, da bi bili to »pravi« programi, bi bilo smotrno
predstaviti na vseh osnovnih šolah v občini Slovenska Bistrica, kjer bi jih lahko uporabili za
naravoslovne in druge izlete, ki potekajo na šolah. Mladina v občini Slovenska Bistrica bi
tako že v mladih letih lahko spoznala občino Slovenska Bistrica, saj je potrebno mladini
približati domači kraj in jih tako narediti v zavedne občane. Ponosni občani bodo lahko veliko
pripomogli k razvoju turizma v občini.

MED POTOKOM DEVINA IN KRAJINSKIM PARKOM RAČKI RIBNIKI
(Slov. Bistrica-Sp. Polskava-Rački ribniki)
-poldnevni izletOdhod iz Slovenske Bistrice ob 10.00 uri (zbor pred Bistriškim gradom):
- ogled bistriškega gradu, grajskega parka in grajske kašče,
-vožnja do Črešnjevca, ogled cerkve in rimskih ostankov,
-ogled konjeniškega centra na Leskovcu s predstavitvijo konjenice,
-ogled strelišča Trap,
-vožnja do krajinskega parka Rački ribniki,
-vožnja do Zgornje Polskave, kjer vas čaka pozno domače pohorsko kosilo za
zaključek izleta.
Dodatne možnosti:
-prikaz ljudskega plesa (folklorna skupina s harmonikarjem) pri večerji,
-pozdrav Jurija Vodovnika,
-tamburaška skupina.
Program Med potokom Devina in krajinskim parkom Rački ribniki lahko ostane v obstoječem
stanju, saj vsebuje le oglede znotraj občine Slovenska Bistrica. Dopolnili bi ga le tako, da bi
pri domačem pohorskem kosilu na koncu kot sladico ponudili ognjiščno potico.
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9.2. PRIMER ENODNEVNEGA/DVODNEVNEGA/TEDENSKEGA
PROGRAMA NA BISTRIŠKEM
Primere programov zapisanih v poglavju 9.1. je izdal TIC, medtem ko smo programe, zapisne
v spodnjih poglavjih oblikovali sami.

9.2.1. ENODNEVNI/DVODNEVNI IZLET PO OBČINI SLOVENSKA
BISTRICA
SPOZNAJMO SLOVENSKO BISTRICO IN OKOLICO
-enodnevni izletStara grajska legenda o bistriškem gradu omenja Belo damo.
Povzeto po ustnem izročilu, ki se v nekaterih podrobnostih med seboj celo razlikuje, je bila
Bela dama žena enega izmed prvih lastnikov gradu. Preminila je zelo nesrečno, vendar se še
danes ob posebnih priložnostih na poseben način in skrivaj pojavlja v gradu. Zaznajo jo lahko
ljudje, ki so senzibilni in imajo občutek za dražljaje, ki jih vzpodbuja umetnostno
zgodovinsko prežeto okolje.
Bela dama nas bo pričakala ob 10. uri pred gradom in nam na dinamičen, sodoben, privlačen
in nekoliko skrivnosten način predstavila bistriški grad, njegovo preteklost in zgodovino.
Po ogledu gradu, grajske galerije, kjer hranijo več različnih zbirk in grajskega nas bo pot
nato vodila do Gradišča, ki je najstarejši del mesta, nato pa bomo na avtobusni postaji
vstopili na avtobus in se odpeljali na Križni Vrh, kjer nas bo opoldne pričakala družina Babič
z zbirko starih šivalnih strojev. Teh se je v desetletnem zbiranju nabralo kar 270 primerov
75 različnih proizvajalcev. Okoli trideset jih še čaka na obnovo. Zbiranje šivalnih strojev se je
začelo z domačim strojem madžarske znamke Csepel, letnik 1962. Po mnenju Pokrajinskega
in Tehniškega muzeja Slovenije je to v slovenskem prostoru resnično edinstven zasebni
muzej, vreden ogleda, saj predstavljajo večino njegove zbirke antikvarni šivalni stroji.
Nato se bomo poslovili od družine Babič ter se peljali na Tri kralje, kjer nam bo Jakec
postregel s pravim pohorskim loncem ter ognjiščno potico.
Po odlični okrepčitvi se bomo podali na 30-40 minut lahke hoje do pohorskega bisera Črnega jezera, največjega jezera na Pohorju, kjer bomo posedeli nekaj minut, nato pa se
odpravili nazaj do RTC Trije kralji, kjer nas bo čakal avtobus, ki nas bo najprej popeljal v Kot
na Pohorju. Tam si bomo pri Bočkovih ogledali pravo črno kuhinjo ter kebeljske lipe na
kmetiji pri Ramšakovih. Lipe naj bi posadili Turki, njihova starost pa naj bi bila med 300 in
400 leti.
Sledi kratka vožnja do vasice Kebelj, kjer se bomo podali na krajšo pot do še delujočega,
obnovljenega Kamanclovega mlina, ki se nahaja v bližini zbegovega gradu ob potoku
Čadramščica. Mlin je star 251 let, zgrajen je bil že leta 1742, vendar je bil večkrat obnovljen,
tako voda še danes vrti njegovo kolo. Obnovil ga je lastnik sam.
Zadnji postanek bomo naredili v Cezlaku, kjer se ukvarjajo s pridelavo in obdelavo kamna
tonalit. V neposredni bližini kamnoloma se nahaja tudi manjši kamnolom »čizlakita«, tako
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poimenovanega po vasi Cezlak. V prostorih podjetja, ki ima kamnolom trenutno v lasti, si
bomo ogledali razstavo o delovanju kamnoloma.
Avtobus nas bo odložil pred gradom, kjer smo se zjutraj zbrali. Ponovno nas bo pričakala
Bela dama in nam za zaključek izleta postregla z grajsko sladico, imenovano po njej, ki jo je
mogoče dobiti le v gradu.
Program je zgolj informativne narave, prilagodili se bomo vašim željam in zahtevam!

SPOZNAJMO SLOVENSKO BISTRICO IN OKOLICO
-dvodnevni izletStara grajska legenda o bistriškem gradu omenja Belo damo.
Povzeto po ustnem izročilu, ki se v nekaterih podrobnostih med seboj celo razlikuje, je bila
Bela dama žena enega izmed prvih lastnikov gradu. Preminila je zelo nesrečno, vendar se še
danes ob posebnih priložnostih na poseben način in skrivaj pojavlja v gradu. Zaznajo jo lahko
ljudje, ki so senzibilni in imajo občutek za dražljaje, ki jih vzpodbuja umetnostno
zgodovinsko prežeto okolje.
Bela dama nas bo pričakala ob 10. uri pred gradom in nam na dinamičen, sodoben, privlačen
in nekoliko skrivnosten način predstavila bistriški grad, njegovo preteklost in zgodovino
.
Po ogledu gradu, grajske galerije, kjer hranijo več različnih zbirk in grajskega parka bo nas
pot nato vodila do Gradišča, ki je najstarejši del mesta.
Od gradišča bomo naredili kratek sprehod po mestu do Kleti Bistrica, kjer nas bo enologinja
Darja Bovha popeljala skozi svet odličnih vin. Klet Bistrica je predvsem znana po ohranjanju
vina ritoznojčan. Ne samo zaradi navihanega imena, ampak tudi zaradi odlične kvalitete, ki
jo daje ritoznojsko grozdje, so se v Kleti Bistrica odločili, da vino ritoznojčan ne sme utoniti v
pozabo. Zato se v Kleti Bistrica še posebej trudijo, da bi bil ritoznojčan ponovno eden izmed
najbolj popularnih vin v Sloveniji. Blagovna znamka ritoznojčan je v slovenskem prostoru
prisotna že od konca 2. svetove vojne. Leta 1947 je kot absolutni prvak pometel s konkurenco
na ocenjevanju na vinskem sejmu v Ljubljani in od sto možnih točk jih je dobil kar 92. Bolj
množično so v Kmetijskem kombinatu Slovenska Bistrica začeli vino ritoznojčan polniti leta
1967.
Ritoznojčan je ime dobil po kraju, ki leži na obrobju Pohorja blizu Slovenske Bistrice s
pomenljivim imenom Ritoznoj. Okolica Ritoznoja je že stoletja znana kot odlična vinorodna
lega. Tod so že leta 400 pr.n.š. vino pridelovali Iliri. Sicer pa so se z ritoznojskim vinom
sladkali celo na dunajskem dvoru. Obstajajo namreč zapisi, da naj bi bilo prvo nagrajeno
slovensko vino na dunajskem dvoru prav iz Ritoznoja.
Po degustaciji ritoznojčana ter drugih vin, bomo vstopili na avtobus in se odpeljali na Križni
Vrh, kjer nas bo ob 2. uri pričakala družina Babič z zbirko starih šivalnih strojev. Teh se je
v desetletnem zbiranju nabralo kar 270 primerov 75. različnih proizvajalcev. Okoli trideset jih
še čaka na obnovo. Zbiranje šivalnih strojev se je začelo z domačim strojem madžarske
znamke Csepel, letnik 1962. Po mnenju Pokrajinskega in Tehniškega muzeja Slovenije je to v
slovenskem prostoru resnično edinstven zasebni muzej, vreden ogleda, saj predstavljajo
večino njegove zbirke antikvarni šivalni stroji.
Po ogledu zbirke, se bomo odpeljali proti Pohorju. Pot nas bo najprej vodila mimo Devine in
Ritoznoja, kjer raste grozdje, iz katerega pridelajo slovitega ritoznojčana, ki smo ga spoznali v
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Kleti Bistrica do Bojtine, idilične vasice, ki je bila leta 2002 izbrana za tretjo najlepšo
hribovsko vas. V vasi si bomo ogledali daleč naokrog znane Kresnikove lipe, katere obseg
najdebelejše meri 860 centimetrov in spada med najdebelejše lipe na Slovenskem. Po ogledu
lip se bomo ustavili na Kresnikovi kovačiji, ker nam bo kovač pokazal, kako se kuje, ter na
Ferdinandovi domačiji. Domačija predstavlja staro pohorsko domačijo, ki jo sestavljajo črna
kuhinja, ena soba – hiša ter shramba – hramec, kot so jo imenovali.
V poznih popoldanskih urah se bomo odpravili z avtobusom do Planine pod Šumikom, kjer
nam bo Jakec v RTC Trije kralji postregel s pravim pohorskim loncem in ognjiščno
potico. Tukaj bomo tudi prenočili, saj je Penzion Jakec popolnoma prenovljen.
Po odličnem zajtrku se bomo odpravili na lažjo 30-40 minutno pot do pohorskega bisera Črnega jezera, največjega jezera na Pohorju, kjer bomo ali posedeli nekaj časa ali pa
nadaljevali pot do partizanske bolnišnice Jesen. Pri planinski koči pri Treh kraljih je bila
leta 1942 pri oskrbniku Antonu Štuhcu postojanka Prvega pohorskega bataljona. Kočo pri
Treh kraljih so kasneje partizani požgali. V bližini kmetije Lepej na Planini je bila septembra
1944 zgrajena partizanska bolnišnica. Ker so jo začeli graditi v jeseni, je dobila ilegalno ime
Jesen. V bolnišnici se je naenkrat lahko zdravilo od petnajst do osemnajst ranjencev. Objekti
bolnišnice so bili večkrat obnovljeni in imajo status zgodovinskega spomenika.
Nato se bomo odpravili nazaj do RTC Trije kralji, kjer nas bo čakal avtobus, ki nas bo najprej
popeljal v Kot na Pohorju, saj si bomo pri Bočkovih ogledali pravo črno kuhinjo ter
Kebeljske lipe na kmetiji pri Ramšakovih. Lipe naj bi posadili Turki, njihova starost pa naj
bi bila med 300 in 400 leti.
Sledi kratka vožnja do vasice Kebelj, kjer bo čas za okrepčitev. Na turistični kmetiji Pri
Zbegu nam bodo postregli z domačimi pohorskimi jedmi ter domačim kruhom iz krušne peči.
Siti se bomo podali na krajšo pot do še delujočega, obnovljenega Kamanclovega mlina, ki se
nahaja v bližini Zbegovega gradu ob potoku Čadramščica. Star je 251 let, zgrajen je bil že leta
1742, vendar je bil večkrat obnovljen, tako voda še danes vrti njegovo kolo. Obnovil ga je
lastnik sam.
Zadnji postanek bomo naredili v Cezlaku, kjer se ukvarjajo s pridobivanjem in obdelavo
kamna tonalit. V neposredni bližini kamnoloma se nahaja tudi manjši kamnolom čizlakita.
Ime je dobil po vasi Cezlak. V prostorih podjetja, ki ima kamnolom trenutno v lasti, si bomo
ogledali razstavo o njegovem delovanju.
Avtobus nas bo odložil pred gradom, kjer smo se zjutraj zbrali. Ponovno nas bo pričakala
Bela dama in nam za zaključek izleta postregla z grajsko sladico, imenovano po njej, ki jo je
mogoče dobiti le v gradu.
Program je zgolj informativne narave, prilagodili se bomo vašim željam in zahtevam!

9.2.2. VEČDNEVNI PROGRAM PO OBČINI SLOVENSKA BISTRICA
Dan 1: ogled bistriškega gradu, galerije Grad, Graslovega stolpa, grajskega parka, Gradišča,
kosilo v gostišču Emavs, ogled Kleti Bistrica, degustacija vina, obisk CDUO – Centra
domačih in umetnostnih obrti, kjer si lahko vsak obiskovalec izdela bistriško čašo iz gline,
nočitev in večerja v hotelu Leonardo ali gostišču L'armonia;
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Dan 2: zajtrk, vožnja do Križnega Vrha do domačije Babičevih na ogled zbirke starih šivalnih
strojev, ogled dobovih sestojev na Cigonci, vožnja do Pragerskega, ogled botaničnega vrta
TAL 2000, ogled glinokopnih jezer na Pragerskem, kosilo v gostišču Golob v Bukovcu na
Zgornji Polskavi, akumulacija Požeg, strelišče Gaj, jahanje v konjeniškem klubu Aura na
Leskovcu, večerja ter nočitev v hotelu Leonardo ali gostišču L'armonia v Slovenski Bistrici,
možnost nočitve v apartmaju Vintgar;
Dan 3: zajtrk, vožnja do Bistriškega vintgarja, pohod po vintgarju do Ančnikovega gradišča
(ogled: rimski kamnolom, potok Bistrica, slap Šum), kosilo v gostišču Brbre v Jurišni vasi na
Pohorju, po enaki poti vrnitev v dolino, večerja in nočitev v hotelu Leonardo, možnost
nočitve v apartmaju Vintgar; (bolj pogumni lahko izberejo pot do Maroltove jelke)
Dan 4: zajtrk, vožnja do vasi Fošt, kjer se začne Pot mlinov in žag, peš po poti do Planine pod
Šumikom (malica iz nahrbtnika) in nazaj, večerja in nočitev v Gostilni pri Janezu na Zgornji
Ložnici;
Dan 5: zajtrk, vožnja do vasice Kebelj, pohod po Kebeljski transverzali, namesto kosila
postanek na kmetiji, kjer nam bodo postregli z domačimi dobrotami, večerja na turistični
kmetiji pri Zbegu, nočitev v apartmaju Zeleni dragulj;
Dan 6: zajtrk, vožnja do Cezlaka, kamnolom čizlakita v Cezlaku nad Oplotnico z ogledom
muzeja, Ramšakove lipe ter črna kuhinja v Kotu na Pohorju, okrepčitev s sladkim domačim
kruhom, Zajčev in Zbegov grad, Kamanclov mlin pod Zbegovim gradom, večerja na turistični
kmetiji pri Zbegu, nočitev v apartmaju Zeleni dragulj;
Dan 7: zajtrk, vožnja do Treh kraljev, po poti do Črnega jezera, naprej do poslednjega bojišča
borcev Pohorskega bataljona, Osankarica – razstava Partizansko Pohorje, kosilo v domu na
Osankarici, pot nazaj, nočitev po večerji z odličnim pohorskim loncem v RTC Trije kralji;
Dan 8: zajtrk, vožnja do kmetije Lepej, peš do partizanske bolnišnice Jesen, vožnja do vasice
Bojtina, ogled Kresnikovih lip, cerkvice sv. Uršule, pohod po gozdni učni poti Bojtina –
pohodna pot (malica iz nahrbtnika), vožnja do Šmartnega na Pohorju, večerja in nočitev v
gostilni Dovnik na Šmartnem na Pohorju;
Dan 9: zajtrk, ogled cerkvice sv. Martina na Šmartnem na Pohorju, vožnja po Podpohorski
vinsko-turistični cesti, postanek na enem izmed mnogih vinogradništev ob poti, pokušina
vina, vožnja mimo Ritoznoja, Šentovca, Devine, Kovače vasi, Zgornje Bistrice do Visol,
obisk vezilj iz Bioveza, prikaz vezenja, šivanja, ki temelji na raziskovanju lokalne etnološke
motivike iz okolice Slovenske Bistrice.
Program je narejen tako, da si je v čim krajšem času mogoče ogledati čim več znamenitosti, ki
jih ponuja občina Slovenska Bistrica. Vrstni red programa je spremenljiv. Če bi bila izgrajena
eko vas, bi bilo potrebno tudi to vključiti v program. Pomanjkljivost se kaže v tem, da se
morajo obiskovalci skoraj vsak dan seliti iz enega hotela oz. gostišča v drug hotel ali gostišče.
Turisti bi sicer lahko skozi ves čas, ki bi ga preživeli v občini, bivali na eni lokaciji, vendar bi
pri tem porabili veliko časa za vsakodnevno vožnjo na lokacije ogledov in nazaj do kraja, kjer
bi prebivali.
Programi so primerni tudi za spoznavanje domače občine. V anketi smo videli, da domačini
poznajo le najbolj splošno znane znamenitosti, občina pa ponuja veliko več. Programe bi bilo
potrebno z ustrezno promocijo predstaviti domačinom, saj bodo lahko tako le ponosni
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domačini, ki poznajo domač kraj oz. občino prispevali k razvoju občine v turistično
destinacijo. Programe bo potrebno dopolnjevati in jih spreminjati glede na potrebe in zahteve
ciljnih skupin, ki bodo prihajale v občino Slovenska Bistrica.
V primeru, da bi bila izgrajena eko vas Kebelj ali Bojtina, bi se ponudba morala osredotočiti
na ta dva kraja. Tako bi bilo smiselno v kombinaciji s spanjem v ekohišah izpeljati tudi
različne dejavnosti spoznavanja narave in ohranjanja okolja, kot so: delavnice orientacije,
preživetja v naravi, astronomije itd. Potrebno bi bilo preučiti ciljne trge in tako v obeh vaseh
slediti trendu turističnih potovanj, povpraševanj v prihodnosti.

9.3. PREDLOGI RAZVOJA NOVIH TURISTIČNIH PROGRAMOV,
DOGODKOV IN PROJEKTOV ZA DOPOLNITEV TURISTIČNE
PONUDBE
Na osnovi analize turistične ponudbe in povpraševanja, SWOT analize turizma, okolja,
dediščine in infrastrukture, analize vrst turizma, ki so že prisotne v občini Slovenska Bistrica,
trendov turističnega povpraševanja, vrednotenja turistične ponudbe s strani domačega
prebivalstva, glavnih razvojnih usmeritev turizma v občini, glavnih ciljnih trgov in ciljnih
skupin smo oblikovali predloge novih turističnih programov, dogodkov, projektov itd. Ti bi
bili povod za razvoj slovenjebistriškega turizma ter za izboljšanje turistične ponudbe občine v
prihodnje.
Ponudba bi bila primerna za večje število ciljnih skupin, povečali bi delež podeželskega
turizma, turizma doživetij in aktivnih počitnic. Tako bi povečali število tujih in domačih
obiskovalcev ter trend preusmerili iz izletniškega v stacionarni turizem. Z zanimivimi in
ugodnimi programi, ki bi ponudili veliko aktivnosti in zanimivih doživetij, bi lahko pritegnili
tudi občane občine Slovenska Bistrica in jih tako spodbudili k poznavanju domače občine.
Lokalno prebivalstvo, ki bi imeli na voljo veliko aktivnosti in zanimivih doživetij, bi tako še
več svojega prostega časa ustrezno preživelo znotraj občine, občina pa bi pridobila tudi na
kakovosti bivanja.
Programe smo oblikovali tako, da se jih večina da realizirati v zelo kratkem času (potrebno je
le nekaj denarnega vložka in dobre volje). Nekateri potrebujejo za realizacijo veliko več volje,
časa in predvsem denarja (velike investitorje).
1. predlog
Organizirali bi natečaj za slogan in logotip, pod katerim bi se občina Slovenska Bistrica kot
turistična destinacija predstavila. Torej bi bilo potrebno poskrbeti za celotno grafično podobo.
K temu bi lahko povabili že uveljavljene avtorje, pa tudi tiste, ki imajo le dobre ideje. Tak
natečaj bi lahko podprli sponzorji, ki bi prispevali denarne nagrade za najboljše. Posebej bi
bilo potrebno pripraviti ekonomsko propagando, da bi tako natečaj odmeval po vsej Sloveniji.
2. predlog
Glede na to, da je Zavod za kulturo Slovenska Bistrica začel kot mitični lik promovirati Belo
damo, bi bilo smiselno uporabiti Belo damo v novem logotipu, vendar se pojavi vprašanje
poistovetenja tega lika in domačinov, ki Bele dame do nedavnega niso poznali oziroma niso o
njej ničesar slišali. Zavod za kulturo bi moral narediti dobro promocijo in predstavitev lika.
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3. predlog
Predvsem v poletnem času se kaže veliko pomanjkanje po možnostih kopanja. V Slovenski
Bistrici je sicer manjši bazen, ki ni primeren za izvajanje rekreacije. Občina, kot je Slovenska
Bistrica, bi potrebovala večji pokrit bazen (olimpijski). Tega bi lahko izgradili na območju,
kjer leži stari, vendar se na eni strani pojavi vprašanje, ali je stari prostor dovolj velik za
izgradnjo le-tega, na drugi strani pa so vrtovi, ki ležijo neposredno poleg starega bazen pod
spomeniškim varstvom in tako na njihovem mestu ni mogoče graditi. Primerni prostor za
izgradnjo bi bil v industrijski coni, kjer bi lahko izgradili večji pokriti športni center, ki bi
vseboval olimpijski bazen, fitnes, wellness center. Tak športni center bi občina lahko zgradila
s pomočjo Ministrstva za šolstvo in šport ter Zavoda za šport Slovenska Bistrica, saj bi ga
lahko uporabljali obe osnovni šoli, kjer bi izvajali plavalne in druge tečaje, pa tudi športniki
(atleti, judoisti, nogometaši), ki bi tam trenirali.
Glede na obstoječa športna igrišča in športne dvorane (športna dvorana Bistrica, športna
dvorana 2. Osnovne šole, stara športna dvorana) bi se lahko povezali s športnimi društvi,
organizacijami in zavodi ter jim ponudili možnosti intenzivnih priprav. Ker je trenutno v
prenovi nogometno igrišče, bi intenzivne priprave v Slovenski Bistrici lahko imeli predvsem
nogometaši, pa tudi atleti, saj je bila pred leti izgrajena tudi pokrita tekaška steza.
4. predlog
V poglavju o vrstah turizma smo omenili, da bi lahko v občini Slovenska Bistrica razvijali
tudi mladinski turizem, vendar se pri tem pojavlja pomanjkanje mladinskih prenočišč, katerih
cena bi bila primerna za študentski, dijaški žep. Trenutno v občini ni nobenega ponudnika
mladinskih prenočišč. Še najbliže temu so na RTC Trije kralji, vendar se usmerjajo predvsem
v šole v naravi.
Občina bi lahko v sodelovanju z Mladinskim centrom K.R.E.Š, ki trenutno aktivno ne deluje,
sodelovala na Javnem razpisu za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko
turistično infrastrukturo Ministrstva za šolstvo in šport – Urada RS za mladino. Tako bi
pridobili več prenočitvenih kapacitet, istočasno pa bi pridobili ciljno skupino mladih.
5. predlog
Že v prejšnjem predlogu smo omenili, da na Treh kraljih že izvajajo poletne in zimske šole v
naravi, Tri kralje pa obišče vedno več osnovnošolcev in njihovih spremljevalcev. Da se bo ta
trend nadaljeval, je potrebno vedno znova skrbeti za privlačno ponudbo. Tako bi bilo
smiselno urediti adrenalinski ali kakšen drug tematski park, ki bi bil zanimiv tako za mlajše
kot tudi za starejše goste. Primerno mesto za ureditev parka bi bila tudi okolica ribnika
Farovec, kjer je že urejeno igrišče za odbojko.
6. predlog
Zimsko ponudbo na Treh kraljih bi bilo potrebno razširiti. Trenutno sta na voljo 2 smučarski
progi. Za večji zimski obisk bi bilo smiselno urediti tudi daljšo progo, namenjeno teku na
smučeh, vendar se pri tem pojavlja vprašanje poseganja v naravo. Če bi se odločili za tak
poseg, bi bilo potrebno presoditi vpliv izgradnje proge na okolje.
7. predlog
Glede na to, da imamo v Slovenski Bistrici veliko znanih in uspešnih podjetij, bi lahko v
turistično ponudbo vključili oglede le teh.
Kot taka se zdita najprimernejša Tovarna olja Gea in Impol. Obiskovalci bi tako imeli najprej
možnost ogleda proizvodnje, nato pa bi lahko kupili izdelke podjetij.
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8. predlog
Kjer ni primernih označevalnih tabel, naj bo to ali ob kolesarski poti, učnih poteh, poti po
Bistriškem vintgarju, je potrebno namestiti nove. Table, ki bi jih postavili, bi morale biti
narejene iz naravnih materialov, da ne bi izstopale iz okolice. Prav tako bi bilo smiselno ob
poteh postaviti klopi ter koše za smeti. Ureditev planinskih poti bi lahko prevzelo Planinsko
društvo Slovenska Bistrica v povezavi s Planinsko zvezo Slovenije, kolesarske poti pa
Direkcija RS za ceste v sodelovanju z občino.
9. predlog
V anketi so občani dejali, da v občini pogrešajo prostore za piknik. Ob nekaterih ribnikih se
že pojavlja urejen prostor za piknik, vendar pogrešamo takšne prostore v večjem številu.
Piknik prostore bi bilo tako mogoče še bolje urediti ob ribnikih (Farovec, Žabjek, Videž)
pokriti prostor, kamin, klopi, pa tudi na drugih lokacijah, kot so: park, ob cerkvici na Treh
kraljih, Črnem jezeru, Bistriškem vintgarju.
10. predlog
V gradu, katerega obišče največ tujih in domačih gostov, bi lahko smiselno z uporabo
multivizije (avdio-video sistem) predstaviti celotno občino Slovenska Bistrica. Izvedba bi
potrebovala velik finančni zalogaj, saj bi bilo potrebno pripraviti primerni slikovni material v
več jezikovnih različicah ter opremo, vendar bi s takšno propagando lahko privabili večje
število gostov, ki ne bi prišli le ne enodnevni izlet, ampak bi zaradi dobre predstavitve občine
ostali tudi kakšen dan več.

9.4. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
Glavni promocijski cilji občine Slovenska Bistrica so:
• emitivni turizem spremeniti v receptivnega,
• posamezne goste nadomestiti s skupinami, ki pa v občino ne bi prišli le zaradi
kakšnega pomembnega športnega srečanja, poslovnega srečanja, ampak bi prišli
zaradi občine same in njenih znamenitosti,
• ustaviti sedanje tranzitne goste, jih popeljati in jim razkazati občino ter jim predstaviti
možnosti za preživljanje prijetnih (aktivnih, doživljajskih) počitnic v občini,
• potrebno je pripeljati turiste iz bližnjih turističnih krajev (Ptuj, Zreče, Rogla,
Slovenske Konjice, Maribor itd.) in prebivalce bližnjih mest v občino vsaj za en dan,
• pridobiti nove oz. dodatne izvajalce turistične ponudbe
• pridobiti tuje goste na ciljnih trgih.
Kot ciljne trge bi lahko opredelili:
• turiste iz bližnjih turističnih centrov (Ptuj, Zreče, Rogla, Slovenske Konjice itd.)
• izletnike iz večjih, bolj znanih okoliških mest
• stacionarni gosti iz tujine,
• šolske skupine (šole v naravi, šolske ekskurzije, ustvarjalne počitnice).
Na območju občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane skrbi za promocijo turizma
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica oziroma Turistično informativni center, ki
deluje pod njegovim okriljem. Ta skrbi za zbiranje in posredovanje informacij o prostočasni,
prenočitveni in prehrambeni ponudbi, obvešča o prireditvah, organizira in pomaga pri pripravi
prireditev, pomaga pri izvedbi organiziranih izletov, sodeluje s turističnimi ponudniki,
turističnimi združenji in drugimi združenji, ki niso neposredno povezani s turizmom, sodeluje
s Slovensko turistično organizacijo in z drugimi turističnimi organizacijami, spremlja in
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analizira turistični promet, prodaja publikacije, razglednice, spominke in vstopnice ter izvaja
turistično promocijo občine. Kot lahko vidimo, je v občini Slovenska Bistrica že organizirana
promocija turistične ponudbe, vendar po našem mnenju le-ta ni dovolj uspešna.
Manjka sistem usmerjanja, to pomeni, da ni primernih tabel, ki bi vzbudile pozornost, prav
tako ni oziroma je zelo malo informativnih, označevalnih in usmerjevalnih tabel. Velika
pomanjkljivost je tudi pri celostni grafični podobi, ki je občina nima.
V nadaljevanju ponujamo nekaj predlogov oziroma možnosti trženja turističnih produktov, ki
bi jih lahko uporabili posamezni turistični ponudniki kakor tudi TIC kot glavni nosilec
turistične ponudbe v občini.

9.4.1. PREDSTAVITVENI LETAK
V TIC-u Slovenska Bistrica je na voljo precejšnje število prospektov, ki promovirajo občino
Slovenska Bistrica, vendar imajo le-ti veliko pomanjkljivosti. Manjkajo prevedeni prospekti
oziroma tujim gostom prilagojeni prospekti, nekateri od prospektov nimajo zemljevidov,
fotografije v prospektih so statične, neprivlačne, teksti v prospektih so z vidika retorike in
stilistike neustrezni, saj manjkajo nagovori bralcu, metafore, itd., kar so osnovne značilnosti
reklamnih prospektov.
Na RIC-u, TIC-u, pa tudi na Ljudski univerzi v Slovenski Bistrici bi bilo potrebno razmisliti,
da bi prenovili trenutno ponudbo prospektov.
Na TIC-u smo dobili le en prospekt, ki nas je pritegnil. To je prospekt Spominki občine
Slovenska Bistrica, ki je bil izdan junija 2007 in v katerem so predstavljeni predlogi, ki so
prispeli na javni natečaj za izbor najboljših turističnih spominkov občine Slovenska Bistrica.
Je zgleden primer tega, kakšna naj bi bila podoba ostalih prospektov, ki so na voljo v TIC-u.
Vsebuje privlačne fotografije, na začetku je nagovor bralcu, uvodnik pa je preveden v nemški
in angleški jezik. Kot tak je primeren tudi za tujega gosta.
Predstavitvene letake bi bilo smiselno posredovati na šole, društva, druge ustanove, s čimer bi
privabili dijake, osnovnošolce, študente ter druge ciljne skupine, ki bi preživele ustvarjalne,
doživljajske in aktivne počitnice v občini.
Prospekte oz. enega glavnega, ki bi vseboval celotno ponudbo domače občine, bi bilo smotrno
natisniti v večjem številu in ga posredovati domačinom v poštne nabiralnike. Občani so
takšno željo izkazali tudi v anketi o turistični funkciji rekreativne ponudbe, ki smo jo opravili.
Na tržni uspeh novih ponudb vplivajo številni dejavniki, med ključnimi je vsekakor
medsebojna komunikacija, ki jo usmerjajo mnenjski voditelji. Množično oglaševanje ima
nanje manjši vpliv, zato je zelo pomembna njihova medsebojna izkušnja. Eni takih so lastniki
in vodje turističnih agencij. Zanje bi lahko organizirali promocijsko predstavitev (promocijski
dan), kjer bi jim posredovali prospekte/predstavitvene letake. Namen takih predstavitev je
zainteresirati in pridobiti turistične agencije za prodajo. S tem bi omogočili vstop oziroma
povečali delež na ciljnih turističnih trgih in začeli s pridobivanjem tujih gostov preko agencije
(Klemenak, 2006).

9.4.2. RAZGLEDNICE
Na TIC-u je možno kupiti razglednice občine Slovenska Bistrica, ki pa po našem mnenju,
tako kot prospekti, niso dovolj privlačne. Obiskovalcem bi lahko ponudili serijo razglednic z
motiviko najpomembnejših naravnih in kulturnih znamenitosti občine. Prav tako bi lahko
pripravili natečaj za najboljše fotografije in na tak način izbrali najprivlačnejše.
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9.4.3. OGLASI V LOKALNIH MEDIJIH
Najprej bi bilo potrebno izbrati slogan in zaščitni znak turistične ponudbe, pod katero bi se
občina Slovenska Bistrica lahko uspešno predstavljala. Mogoče bi lahko uporabili slogan Na
sončni strani Pohorja ali kakšen drug slogan, ki bi ga lahko prav tako izbrali na natečaju. K
sodelovanju bi bilo potrebno povabiti tudi domače oblikovalce, pa tudi tiste, ki jih
oblikovanje zanima, da bi pripravili zaščitni znak, ki ga trenutno občina nima. Preko oglasov
v lokalnih medijih bi tako posredovali informacije o ponudbi, novostih v ponudbi…Oglase bi
objavili ne samo v domačih medijih, kot so lokalni tednik Bistriške novice, mesečnik
Bistriške novice, na radiu Rogla, ampak tudi v drugih medijih (radio, časopisi, revije) tako v
bližnji kot daljni okolici. Še posebej bi se lahko osredotočili na tiste kraje, ki imajo že sedaj
veliko več turističnega obiska kot občina Slovenska Bistrica. Tako bi lahko pripeljali turiste
vsaj za en dan iz teh bližnjih turističnih krajev.

9.4.4. ČLANKI/REPORTAŽE
Tako v lokalnem časopisju kot tudi v drugih splošnih in turističnih časopisih bi lahko objavili
novinarske člane, reportaže ter potopise iz potepanja po občini Slovenska Bistrica, katerim bi
bilo potrebno obvezno priložiti slikovni material. Ljudje bi bili tako stalno informirani o
organizirani ponudbi, zanimivostih in novostih. Klemenak je v diplomski nalogi zapisal, da
je: komunikacija, ki doseže potrošnika neposredno kot informacija v medijih in ne kot
reklama, učinkovitejša (Klemenak, 2006).

9.4.5. INTERNET
Svetovni splet je najboljše sredstvo promocije, saj ga vsak dan obišče vse več ljudi. Na
internetu lahko predstavimo tako letake, reklame, članke in reportaže, s čimer dosežemo
učinek na največje število ljudi.
TIC bi lahko objavil turistično ponudbo občine na različnih turističnih portalih, na spletnih
straneh drugih Turistično informativnih društev. Tukaj se tako kaže pomanjkanje pravega
slogana in turističnega znaka, ki bi predstavljal občino kot celoto.

9.4.6. PREDSTAVITVENE PRIREDITVE
S takimi prireditvami bi predstavili vso ponudbo občine Slovenska Bistrica: naravo, kulturo,
šport, turistične kmetije, kulinariko, turistična društva, domače obrti, prireditve v občini.
Predstavitvene prireditve bi lahko naredili v občini Slovenska Bistrica, kjer bi posamezna TD
lahko pripravila v svojem okviru predstavitve celotne občine in njene ponudbe, še posebej
pomembno pa bi bilo narediti predstavitev ponudbe v glavnih mestih ciljnih trgov. Tako TIC
kot tudi Turistična zveza Slovenska Bistrica bi se lahko udeležila večih turističnih sejmov
doma in po svetu, kjer bi predstavila občino kot turistično destinacijo.
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10. ZAKLJUČEK
Občina Slovenska Bistrica sodi med večje slovenske občine in ima ugodno prometno lego.
Morfološko je izjemno neenotna, saj zajema kar tri tipe pokrajin – alpsko hribovje, panonsko
ravnino in panonsko gričevje; obsega vzhodni del Pohorja, del terciarnega gričevja Dravinjske
gorice ter na vzhodu skrajni jugozahodni del Dravskega polja. Leži tik ob avtocestni povezavi
A1, ki povezuje Šentilj s Koprom, na polovici poti med Celjem in Mariborom, kar
obiskovalcem omogoča lahko in hitro dostopnost. Podnebje omogoča razvoj različnih oblik
turizma in rekreacije.
Gostota poselitve občine Slovenska Bistrica je le nekaj manjša od slovenskega povprečja,
število prebivalstva se vsako leto povečuje, večji upad je bil viden le leta 2006 zaradi
odcepitve dveh občin, Poljčan in Makol, iz občine Slovenska Bistrica. Skupni prirast je v
zadnjih desetih letih venomer pozitiven.
Predelovalna industrija predstavlja kar dve tretjini gospodarstva v občini, v katerem je
zaposlena približno tretjina delovno aktivnega prebivalstva. V kmetijski dejavnosti prevladuje
govedoreja.
Turizem je gospodarska panoga, ki je skozi celotno obdobje samostojnosti Slovenije predmet
širokih razprav tudi na prostoru med Pohorjem in Halozami. Izredno pestra in bogata
pokrajina s številnimi naravnimi vrednotami (soteska potoka Bistrice, rezervat Črno jezero,
pragozd Šumik, pohorska šotna barja in rastišča, idr.) in bogata ter raznolika kulturna
dediščina (arheološki spomeniki – gradišče pri Jurišni vasi, romanske cerkve v Šmartnem na
Pohorju, pomniki osvobodilnega gibanja – Osankarica, bolnica Jesen, sakralni spomeniki,
gradovi itd.) ter podeželsko-kmetijsko okolje s številnimi vinogradi, sadovnjaki in podobnim,
naravnost kličejo po razvoju turizma. Vendar turizem v tem prostoru ni nikoli prav zaživel,
kot je to v primeru sosednjega zreškega Pohorja. Še več, v času po osamosvojitvi so za ta
prostor pomembni nekateri turistični subjekti prenehali delovati ali pa so bili na robu
preživetja (hotel Planina v Slovenski Bistrici, RTC Trije kralji).
Turistično ponudbo zaokrožujejo tudi prireditve, ki jih je v občini veliko, nekatere so že
tradicionalne (Zlata vrtnica, Starobistriški večeri, Podobe bistriških domačij). Glede na
številne društvene dejavnosti v občini bi lahko v prihodnosti, seveda ob aktivnem sodelovanju
večjega števila društev, pa naj bodo to turistična ali druga kulturna društva, organizirali še
kakšno zanimivo tematsko prireditev, ki bi bila popestritev za celotno občino.
Znotraj območja občine Slovenska Bistrica obstajajo številne tematske poti. Skupaj s potmi,
ki vodijo tudi preko drugih občin, merijo v dolžino približno 22 km, potekajo večinoma po
območju Pohorja in Boča, v manjši meri jih najdemo tudi na območju Haloz. Potekajo po
naravnem okolju in dajejo možnosti poznavanja številnih rastlinskih in živalskih vrst ter
novonastalih umetnin. Zanje skrbijo in jih opremljajo planinska, turistična in druga društva
območja. Potreben je nadaljnji razvoj in širitev tematskih poti ter vključitev le-teh v turistično
ponudbo.
Osnova za turizem in osnovna zahteva sodobnega turista je kakovostna turistična
infrastruktura. Šele ko je ta zagotovljena, je mogoče ustvarjati posebna doživetja in novosti
ter zadovoljiti trend, ki pravi, da je treba zgodbo (kulinariko, zgodovino in kulturo) vtkati v
sodobno turistično infrastrukturo. Čeprav se lahko pohvalimo, da je športna infrastruktura
raznolika in omogoča rekreacijo večjemu številu potencialnih turistov, pa lahko vidimo, da se
kljub vsemu v občini Slovenska Bistrica srečujemo s problemom zastarele (zlasti
prenočitvene kapacitete so slabše kakovosti) in slabo opremljene ter pomanjkljive turistične
infrastrukture ter turistične superstrukture, kar ni v ponos okolju, niti ni tržno zanimivo.
Največji delež v nočitvenih zmogljivostih predstavljajo gostišča (337 postelj), sledijo
planinske koče (230 postelj) ter hoteli (95 postelj). Predvsem primanjkuje objektov v tržno
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zanimivih turističnih destinacijah, čeprav je v porastu gradnja tudi na takšnih območjih
(predvidena gradnja na Treh kraljih). Nerazumno je tudi, da prostor ne premore kmečkega
turizma, ki bi nudil prenočitve. Priznati pa je treba, da so bile v preteklosti v ospredju
predvsem kategorije sindikalnega turizma, ki je praktično zamrl. Spodbujanje razvoja
kakovostne turistične infrastrukture mora temeljiti na upoštevanju načel trajnostnega razvoja
v skladu z varovanjem okolja.
Turistična ponudba na območju občin in na širšem območju je razdrobljena in nepovezana ter
nepodprta z učinkovitim trženjem. Turistično informativni center ter Turistična zveza
Slovenska Bistrica, v katero je združenih 11 turističnih društev, sta glavna nosilca turistične
dejavnosti v občini, saj poleg rednega delovanja skrbita za organizacijo številnih prireditev,
urejanje občine, sodelujeta z drugimi organizacijami in skrbita za promocijo kraja.
Občina Slovenska Bistrica do sedaj ni imela neke posebne kulinarične specialitete, ki bi
občino predstavljala. Učenci Srednje šole Slovenska Bistrica so leta 2007 sodelovali na
festivalu Več znanja za več turizma, kjer so raziskovali, katera je tista kulinarična posebnost,
ki bi lahko predstavljala občino. Njihova raziskava je pokazala, da je to ognjiščna potica, ki bi
jo bilo v prihodnosti smiselno vključiti v turistično ponudbo občine.
Obstoječe pozicioniranje ponudbe turistične destinacije občine Slovenska Bistrica temelji na
dobrih naravnih danostih, dobri lokaciji, prireditvah lokalnega in regionalnega pomena, pestri
ponudbi športnih aktivnosti in rekreacije ter možnostih preživljanja počitnic tako pozimi kot
poleti.
Turistično informativni center sicer zbira podatke o turistični obiskanosti mesta, vendar
podatki niso primerni za uporabo, saj vsi turistični ponudniki ne javljajo svojega obiska. Na
TIC-u so nam sicer povedali, da se kaže trend rasti turističnega obiska, kar so pokazali tudi
podatki Statističnega urada Republike Slovenije, ki kažejo, da se število turistov in izletnikov
povečuje. Tuji turisti trenutno kažejo na manjši delež od skupnega števila turistov, vendar se
tudi njihov delež povečuje. Največ turistov iz drugih držav je prišlo iz Hrvaške, Češke in
Madžarske. Zimski del sezone prevladuje nad poletnim, največ turistov je občino obiskalo
meseca februarja.
Z anketo o rekreacijski funkciji turistične ponudbe občine Slovenska Bistrica smo ugotovili,
da se večina prebivalcev občine rekreira večkrat na teden ter da to počno, vsaj večina, znotraj
meja domače občine. Najpogosteje kot dejavnost tako med tednom kot med vikendom
navajajo hojo in sprehod, nato nakupe ter obdelovanje lastne zemlje oz. vrtičkarstvo.
Domačini večinoma poznajo le najbolj splošno poznane naravne, kulturne znamenitosti, pa
tudi prireditve, približno polovica jih je v zadnjem letu te znamenitosti ter prireditve tudi
obiskala. Prebivalci občine so imeli več težav pri zedinjenju o tem ali je infrastruktura dovolj
dobro razvita ali ne, saj jih je le nekaj več od polovice mnenja, da ni. Tisti, ki so takšnega
mnenja, v občini Slovenska Bistrica pogrešajo prostore za piknik, boljše avtobusne ter
železniške povezave z drugimi kraji ter wellness center (bazen). Pogrešajo tudi brezplačne
zloženke, poslane na dom, velika pomanjkljivost so informativne table oz. kažipoti. Trenutna
ponudba pa vsekakor omogoča ustrezno preživljanje prostega časa lokalnemu prebivalstvu
(številne vrste aktivnosti tako poleti kot pozimi), kar je zelo pomembno z vidika kakovosti
bivanja v domači občini, čeprav bi razvoj novih turističnih produktov vsekakor prispeval k še
večjemu zadovoljstvu domačinov. Mnenje občanov je, da TIC kot glavni nosilec turističnega
razvoja v mestu naredi premalo, da bi bili občani bolje obveščeni o turistični ponudbi občine,
vendar je potrebno upoštevati, da je glavna naloga TIC-a predvsem informiranje tujih gostov
in ne skrb za počutje občanov in za razvoj domače občine.
Pri izbiri smeri razvoja turizma je potrebno poleg potencialov območja upoštevati tudi potrebe
sodobnega potrošnika. Vprašati se moramo, kakšni so globalni trendi v turizmu, ki izhajajo iz
potreb in zahtev turista. Sodobni trendi gredo v smeri krajših počitnic in pogostejših počitnic,
krajših in intenzivnejših počitnic, povečane uporabe interneta za načrtovanje, rezervacij in
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informacij o potovanju, potrošniki se čedalje bolj zavedajo cen in stroškov, povečan poudarek
je na uživanju kot statusnem simbolu ter individualizirani turistični ponudbi. Tudi kakovost
storitev postaja vse pomembnejša. Nekateri izmed teh trendov so velika priložnost za
podeželski turizem, kar je povezano z zaznavanjem, da se lahko na podeželju bolje sprostiš
kot v mestih, hkrati pa je lahko podeželje vznemirljivejše. Trendi in zahteve v turizmu se
skladajo s potenciali območja občine Slovenska Bistrica, pa tudi s potenciali širšega območja
okoli občine Slovenska Bistrica glede pomena naravnega okolja, ohranjanja naravnih virov,
ustrezne zmesi kulture, zgodovine in tradicije ter drugih standardov. Analiza okolja in tržne
niše določajo osnovne zvrsti turizma kot sestavine trajnostnega razvoja občine Slovenska
Bistrica. V občini je potrebno razvijati podeželski turizem, turizem doživetij ter aktivne
počitnice. Potrebno bi bilo razmisliti tudi o eko turizmu, ki na tem območju še ni prisoten.
Postavitev eko vasi ali na Kebelju ali v Bojtini bi pripomogla k razvoju tovrstnega turizma v
občini. Eko turizem temelji na spoštovanju narave in tradicionalne kulture, ki prevladuje na
naravnem območju.
Pri oblikovanju turistične ponudbe je pomembno poznavanje strukture potencialnih turistov,
saj je na ta način veliko lažje načrtovanje različnih promocijskih aktivnosti. Z vidika občine
Slovenska Bistrica so ključni emitivni trgi Hrvaška, Češka, Madžarska, Nemčija, Avstrija in
seveda domači trg, kot perspektivne lahko opredelimo Italijo, Bosno in Hercegovino,
Makedonijo, Bolgarijo in Slovaško.
Turistični programi so pomembni za turiste, saj so ti preko njih prvikrat v stiku z oddaljeno
destinacijo. Programi morajo biti atraktivni in ponujati široko paleto raznovrstnih aktivnosti
tako za tuje in domače goste, kot tudi za same občane Slovenske Bistrice. V diplomski nalogi
smo oblikovali nekaj takšnih programov, s katerimi želimo povečati turistično ponudbo
občine, na drugi strani pa domačo občino predstaviti domačinom, saj je ta trenutno v večji
meri prostor, v katerem preživlja prosti čas domače prebivalstvo in ne predstavlja turističnega
cilja za prebivalce od drugod.
S predlogom novih programov, prireditev in projektov želimo spodbuditi občino Slovenska
Bistrica, da se začne intenzivno razvijati v turistično destinacijo, saj ima za razvoj v le-to vse
pogoje, še posebej naravno okolje. Tako bi bilo v prihodnje smotrno povečati kakovost
naravnih in kulturnih vrednot, kakovost in pestrost ponudbe turističnih kmetij, ki trenutno ne
nudijo stacioniranega turizma. Tako bi bilo potrebno ponuditi prenočitve, izdelke iz domače
obrti, ekološko pridelana in predelana živila, največjo priložnost v razvoju turizma vidimo v
razvoju novih proizvodov, v povezovanju razdrobljene turistične ponudbe in oblikovanju
novih tržno zanimivih integriranih turističnih proizvodov ter povečevanju kakovosti turistične
ponudbe. Več aktivnosti bo potrebno usmeriti v povezovalne projekte na področju
infrastrukture, skupne promocije, ustvarjanje trženja integralnih turističnih proizvodov ter v
projekte sodelovanja z ostalimi območji. Pri sprejemanju odločitev razvoja turizma bo
potrebno posebno pozornost nameniti prostorski politiki in varovanju narave in okolja ter
razvoju človekovega kapitala.
Za razvoj turizma bo potrebno vsekakor poskrbeti za vse zadeve javnega pomena; te so:
pospeševanje vzgojno-izobraževalne, društvene in druge dejavnosti, pospeševanje razvoja
športa in rekreacije, pospeševanje kulturno-umetniške ustvarjalnosti, zagotavljanje
splošnoizobraževalne knjižnične dejavnosti, skrb za kulturno dediščino, gradnjo, vzdrževanje
in urejanje lokalnih cest, javnih poti, rekreacijskih in drugih javnih površin, urejanje in
vzdrževanje vodovodnih in komunalnih energetskih objektov, skrb za varstvo okolja,
omogočanje pogojev za gospodarski razvoj, opravljanje nalog s področja gostinstva, turizma
in kmetijstva, načrtovanje prostorskega razvoja, ustvarjanje pogojev za izobraževanje
odraslih. Glede na to, da TIC in Lokalna akcijska skupina (LAS) že sedaj skrbita za razvoj in
promocijo turizma v vseh treh občinah (Poljčane, Makole in Slovenska Bistrica), ki so bile do
leta 2006 del občine Slovenska Bistrica, bi bilo smotrno, da se občine kot turistični cilji
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povežejo in kot celota nastopajo na trgu. V ta namen bi bilo potrebno pripraviti ustrezen
projekt, ki bi poskrbel za: pospeševanje razvoja turizma, sistemsko skupno trženje turistične
ponudbe, oblikovanje turističnih programov in integralnih turističnih proizvodov.
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11. SUMMARY
The Slovenska Bistrica municipality, situated in the midst of important traffic routes, is one of
the largest in the country. The region is morphologically diverse, comprising three types of
landscape – Alpine highlands, Pannonian plains and Pannonian uplands; it encompasses the
eastern part of Pohorje, a section of the tertiary Dravinjske gorice uplands and the far
southeastern part of the Dravsko polje plain. It is situated by the A1 motorway, which
connects Šentilj with Koper, halfway between Celje and Maribor, and is thus easily accessible
to visitors. The climate enables the development of different types of tourism and recreation.
The population density is slightly lower than the Slovene average, but the number of
inhabitants has been growing steadily, with the exception of 2006, when two municipalities –
Poljčane and Makole – broke away. For the last ten years, Slovenska Bistrica has seen a
positive growth rate.
Processing industry represents two thirds of all economic activity in the region and employs
roughly one third of the active population. The predominant branch of agriculture is cattle
farming.
Since Slovenia gained its independence, tourism has been a hot topic for debate in many
regions, including the area between Pohorje and Haloze. The setting for tourism is close to
perfect: variegated landscape, featuring many natural sites (the Bistrica Stream ravine, the
Črno jezero water reserve, the Šumik old-growth forest, the peat moors of Pohorje etc.), a rich
and diverse cultural heritage (archaeological sites – the ancient fort near Jurišna vas, the
pilgrim churches in Šmartno na Pohorju, the reminders of the freedom movement –
Osankarica, the Jesen Hospital, religious monuments, castles etc.), as well as a rustic
environment with numerous vineyards and orchards. And yet tourism never bloomed here like
it did in the nearby Zreče municipality. What is more, after Slovenia achieved independence,
several important tourist sites ceased to operate or were pushed to the very brink of existence
(the Planina Hotel in Slovenska Bistrica, the Trije Kralji Recreation and Tourist Centre). The
leisure facilities of Slovenska Bistrica thus attract mostly the local population, while outside
visitors are in short supply.
Tourism programmes are complemented by numerous events, some annual and wellestablished (the Golden Rose horticultural competition, the traditional Bistrica Evenings, the
Portraits of Old Houses fair). In the future, new events could be organised with the help and
cooperation of the various local societies, working in the area of tourism or in other cultural
spheres. These would breathe new life into the region.
Slovenska Bistrica boasts numerous themed hiking trails. Their joint length, together with
footpaths extending across other municipalities, is 22 km. Most of them pass over Pohorje and
Boč, while some can also be found in the Haloze region. They lead through unspoiled
countryside and offer the possibility to get acquainted with scores of species of the local flora
and fauna, as well as admire various contemporary pieces of art. They are in the charge of
hiking clubs, tourism societies and other associations. Further development is necessary in
order to expand the trails and incorporate them into tourism programmes.
Good infrastructure is the cornerstone of tourism and the basic demand of any contemporary
tourist. Only when this demand is satisfied, can special new programmes be developed and
the modern premise – the ‘story’ (cuisine, history and culture) has to be woven into the
infrastructure – followed. Even though the sports infrastructure in the municipality is diverse
and offers recreation to a large number of potential tourists, tourism infrastructure and
superstructure are obsolete (especially inferior accommodation) and inadequate, which casts a
bad light on the region and is commercially non-competitive. The highest number of
accommodations can be found in guesthouses (337 beds), followed by mountain lodges (230
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beds) and hotels (95 beds). There is a lack of facilities at commercially interesting tourist
destinations, despite an increase in local building projects (e.g. planned facilities at Trije
kralji). The lack of rural tourism providing accommodation is also surprising. However, an
important fact has to be taken into account: in the past, the focus was on company vacation,
which all but died out. Stimulating the development of good tourism infrastructure must stem
from the principals of sustainable development, taking into account the protection of the
environment.
The providers of tourism services within the municipality as well as in the broader region are
fragmented, lacking in synergy and effective marketing strategies. The Tourist Information
Centre (TIC) and the Tourist Association of Slovenska Bistrica are the two main umbrella
organisations, connecting 11 tourism societies. They are in charge of managing numerous
events, keeping the area well maintained, cooperating with other organisations and promoting
the region.
Thus far, Slovenska Bistrica did not have a culinary specialty representing the area. In 2007,
the students of the Slovenska Bistrica Secondary School took part in the More Knowledge for
More Tourism festival, trying to find such a delicacy. Their research pointed at »ognjiščna
potica«, a traditional cottage cheese cake, which should be incorporated into the image of the
region in the future.
The existing tourism programmes last throughout the year and are based on unspoiled natural
sites, a good location, local and regional events and a wide range of sports and recreation
facilities.
The Tourist Information Centre collects data on the number of visitors and tourists, but these
are incomplete and of no use, as not all service providers send in reports. According to TIC
and the Statistical Office of the Republic of Slovenia, the number of tourists and visitors is
climbing. Foreign tourists remain a minority, but their numbers are rising as well. The most
represented countries include Croatia, Czech Republic and Hungary. Winter season is more
popular than summertime; the highest number of people visited the region in February.
The survey of the recreational possibilities in Slovenska Bistrica showed that most of the local
population devotes several days to such activities every week, mostly within the borders of
the municipality. The most frequent activity is walking and hiking, followed by shopping, as
well as farming and horticulture. The locals mainly know only the most prominent natural and
cultural sites, as well as events; roughly half of all questioned subjects visited at least one of
them in the last 12 months. They had trouble agreeing whether the existing infrastructure is
adequate or not: only half of them believe it is not. The latter miss more picnic areas, better
bus and train connections with nearby towns and a wellness centre (swimming pool). The two
main deficiencies quoted are the lack of free information leaflets (e.g. sent by mail) and the
absence of tourist information points, as well as signposts. Current programmes undoubtedly
offer an extensive range of different leisure activities for the local population (both in the
summer and winter seasons), which adds to the quality of life in the municipality.
Nevertheless, further development of tourism would raise the current standard even higher.
As the chief developer of tourism in the region, the locals blame TIC for the lack of available
information, but the fact that TIC's primary function is to inform foreign visitors and not to
focus on the local population or the development of the region itself should be taken into
consideration.
When choosing which direction tourism development should take, the region's potential has to
be considered together with the demands and needs of the modern consumer. The latter tends
to travel frequently for shorter periods of time; he or she prefers short but intensive vacation,
uses the Internet to plan, make reservations and prepare for the trip. Consumers are ever more
aware of the cost and expenses involved. Pleasure has become a status symbol and there is
high demand for tailor-made vacation, adapted to the individual. The quality of services is
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also becoming more and more decisive. Some of these trends are a golden opportunity for
rural tourism, since people find the countryside a more suitable place to relax than the city, as
well as more exciting to explore and enjoy. These global trends correspond with the potential
of the Slovenska Bistrica municipality – but also the wider region – concerning the
environment, the conservation of natural resources, the fusion of culture, history and tradition,
as well as other standards. According to the analysis of the region and existing market niches,
sustainable development in Slovenska Bistrica should include several categories of tourism:
rural tourism, adventure tourism and activity holidays. Another option to be explored is
ecotourism, currently still non-existent in the region. Its development could begin with a new
ecovillage either in Kebelj or in Bojtina. Ecotourism is based on the respect of nature and
traditional culture.
The structure of potential tourists plays an important role in the development of tourism, since
it facilitates promotion planning. For Slovenska Bistrica, the key markets are the following:
Croatia, Czech Republic, Hungary, Germany, Austria and, naturally, Slovenia. Italy, Bosnia
and Herzegovina, Macedonia, Bulgaria and Slovakia also show market potential.
Tourism programmes are crucial to success, as they represent the tourist's first contact with a
distant destination. Programmes must be appealing, offering a wide range of various activities
to both foreign and Slovene visitors, including the local population of Slovenska Bistrica. The
thesis includes several such programmes, designed in order to increase the diversity and range
of tourism on the one side, and familiarize the locals with their own region on the other.
By proposing new programmes, events and projects, the author wants to encourage the
Slovenska Bistrica municipality to start investing intensively in tourism, since the conditions
for its development, especially the natural environment, are extremely favourable. In the
future, the quality of natural and cultural sites should thus be enhanced, while the offer of
rural tourism, which currently lacks accommodation services, should be expanded and
improved. These measures should include new accommodations, local handcrafted products
and organically produced and processed products. Tourism will be best served by developing
new products, consolidating fragmented service providers, advancing new commercially
interesting integrated tourism products and raising the overall quality of programmes. There is
work to be done in the development of integrating infrastructure projects, joint promotion,
marketing of integral tourism products and inter-regional cooperation projects. Special
attention will have to be devoted to rural and urban planning, the protection of the
environment and the development of human capital.
To successfully develop tourism, all matters of public importance will have to be addressed,
i.e. promoting education, associations, clubs and other public activities, developing sports and
recreation, promoting the arts and culture, enabling access to public libraries, protecting
cultural heritage, planning, building and maintaining local roads, public routes, recreational
and other areas of public use, planning and maintaining water distribution, sewage and energy
facilities, protecting the environment, enabling economic development, hospitality industry,
tourism and agriculture services, rural and urban planning, establishing adult education
programmes. Since TIC and the Local Action Group are already in charge of the development
and promotion of tourism in all three municipalities (Poljčane, Makole and Slovenska
Bistrica) who used to be a part of the Slovenska Bistrica municipality until 2006, it would be
wise to join forces and enter the tourism market as a common entity. To achieve such a
cooperation, a special project would have to be prepared in order to promote the development
of tourism, ensure systematic joint marketing of tourism, prepare common tourism
programmes and integral tourism products.
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13.4. PRILOGA 4 - ANKETA
VPRAŠALNIK
ANKETA O REKREACIJSKI FUNKCIJI TURISTIČNE PONUDBE V OBČINI
SLOVENSKA BISTRICA IN NJENI UPORABA S STRANI DOMAČEGA
PREBIVALSTVA
Sem Tina Pajek, absolventka zgodovine in geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Postavljena sem pred nov izziv, ki se glasi diplomska naloga. Naslov le-te je Možnosti
razvoja turizma v občini Slovenska Bistrica.
Ker želim v enem izmed vsebinskih sklopov diplomske naloge raziskati, koliko stalni
prebivalci občine Slovenska Bistrica poznajo turistično ponudbo domače občine, ali jo
pogosto izkoriščajo ter kakšne potrebe in predloge imajo, sem na to temo izdelala anketo, saj
podatkov o bližnji rekreaciji statistična služba ne zbira.
Vljudno vas prosim, da si vzamete nekaj minut časa ter anketo čim bolj dosledno izpolnite.
Hvala!

DEFINICIJA REKREACIJE:
Rekreacija je dejavnost oziroma skupina dejavnosti, ki se odvijajo v prostem času. Gre za
obliko vedenja, ki zapolni prosti čas. Pri tem gre za obnavljanje duševnih in telesnih moči
ljudi…Pravzaprav gre za dejavnosti, s katerimi se oddahnemo, osvežimo in sprostimo…
S pojmom bližnja rekreacija pa poimenujemo ravnanje prebivalcev in ustrezne učinke, ki se v
časovnem pogledu nanašajo tako na prosti čas med tednom po opravljenih delovnih, rednih
izobraževalnih in oskrbovalnih dolžnostih, kot na prosti čas ob koncu tedna, to je od petka
popoldne do nedelje zvečer in med prazniki. Beseda bližnja pomeni, da gre za dejavnosti, ki
so v prostorskem pogledu omejene na območje kraja stalnega bivanja in njegovo okolico
(Jeršič, 1998).

Anketa je namenjena LE stalnim prebivalcem občine Slovenska Bistrica, nanaša se na
ravnanje anketirancev OD JUNIJA 2008 DO JUNIJA 2009 v vseh letnih časih in se je
odvijala ZGOLJ ZNOTRAJ MEJ OBČINE SLOVENSKA BISTRICA (razen sklop A,
vprašanje 1).
SPOL (Obkrožite številko pred pravilnim odgovorom):
1) Ženski
2) Moški
STAROST (Obkrožite številko pred pravilnim odgovorom):
1) 15-30 let
2) 30-50 let
3) 50-65 let
4) nad 65 let
KRAJ BIVANJA:__________________________
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IZOBRAZBA (Obkrožite številko pred izbranim odgovorom):
1.) brez šolske izobrazbe
2.) nepopolna osnovna izobrazba, 4 - 7 razredov
3.) osnovna izobrazba
4.) nižja ali srednja poklicna izobrazba
5.) srednja strokovna izobrazba
6.) srednja splošna izobrazba
7.) višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba
8.) visoka strokovna izobrazba
9.) visoka univerzitetna izobrazba
10.) specialistična povisokošolska izobrazba, magisterij, doktorat
STATUS (Obkrožite številko pred izbranim odgovorom)::
1.) zaposleni, samozaposleni
2.) kmet
3.) brezposelni
4.) upokojenec
5.) dijak, študent
6.) drugo (gospodinja…)

SKLOP A: REKREACIJA
1. Koliko krat na teden ste zdoma zaradi rekreacijskih nagibov – ne nujno, da znotraj občine
Slovenska Bistrica (obkrožite črko pred odgovorom):
a) sploh se ne rekreiram
Rekreacija:
b) redkeje kot 1-krat na teden
preživljanje prostega časa, ogledi kulturnih in naravnih znamenitosti,
c) 1-krat na teden
obisk kulturnih, zabavnih, športnih prireditev kot gledalec ali
amaterski udeleženec, izobraževanje po lastni iniciativi, vrtičkanje,
d) 2-krat na teden
nakupovanje, religiozne dejavnosti, skrb za zdravje-fitnes, aerobika
e) 3-krat na teden
itd., obisk sorodnikov, prijateljev itn.
f) vsak dan ali skoraj vsak dan
2. Če ste odgovorili, da se sploh ne rekreirate oz. da se v povprečju rekreirate manj kot 1krat na teden, kateri so razlogi za to (izberite le en odgovor)? Če ste odgovorili, da se
rekreirate, nadaljujte reševanje ankete pri vprašanju 3.
a) ne čutim potrebe, ne želim zapuščati svojega doma
b) pomanjkanje prostega časa zaradi delovnih ali družinskih obveznosti
c) ni primerne družbe
d) finančni razlogi
e) zdravstveni razlogi
f) rekreacija me enostavno ne zanima
g) drugo:______________________________________
3. Koliko krat na teden ste zdoma zaradi rekreacijskih nagibov in prosti čas preživljate
znotraj mej občine Slovenska Bistrica (obkrožite črko pred odgovorom):
a) sploh se ne rekreiram
b) redkeje kot 1-krat na teden
c) 1-krat na teden
d) 2-krat na teden
e) 3-krat na teden
f) vsak dan ali skoraj vsak dan
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4. V katerem letnem času se največ rekreirate zunaj doma (izberite le en odgovor)?
a) poleti (kasna pomlad, poletje, zgodnja jesen)
b) pozimi (zgodnja pomlad, zima, kasna jesen)
c) moja rekreacija ni odvisna od letnega časa
5. Katere rekreacijske aktivnosti izvajate POLETI IN POZIMI med tednom in katere med
vikendom (možnih je več odgovorov – izberite najpogostejše)?
MED TEDNOM

MED VIKENDOM:

1) sprehod, hoja
2) obisk pri sorodnikih, znancih
3) obisk športne, kulturne, zabavne
prireditve
4) obdelovanje lastne zemlje, vrtičkarstvo
5) kopanje, sončenje
6) kolesarjenje
7) obisk lokala
8) ogled kinopredstave, gledališke
predstave
9) nakupi
10) fitness
11) obisk naravne in kulturne dediščine
12) obisk vinsko-turistične ceste
13) piknik
14) jahanje
15) rolanje
16) planinarjenje
17) tenis
18) igre z žogo
19) tekmovalni športi
20) lov, ribolov
21) kegljanje
22) streljanje
23) pomoč pri kmetijskih opravilih
24) alpsko smučanje
25) tek na smučeh
26) drugo:_________________________

1) sprehod, hoja
2) obisk pri sorodnikih, znancih
3) obisk športne, kulturne, zabavne
prireditve
4) obdelovanje lastne zemlje, vrtičkarstvo
5) kopanje, sončenje
6) kolesarjenje
7) obisk lokala
8) ogled kinopredstave, gledališke
predstave
9) nakupi
10) fitness
11) obisk naravne in kulturne dediščine
12) obisk vinsko-turistične ceste
13) piknik
14) jahanje
15) rolanje
16) planinarjenje
17) tenis
18) igre z žogo
19) tekmovalni športi
20) lov, ribolov
21) kegljanje
22) streljanje
23) pomoč pri kmetijskih opravilih
24) alpsko smučanje
25) tek na smučeh
26) drugo:___________________________

SKLOP B: POZNAVANJE TURISTIČNE PONUDBE OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
1. Katere tri turistične atrakcije na območju občine Slovenska Bistrica bi po vašem mnenju
izpostavili kot najbolj pomembne za razvoj turizma v občini (lahko kakšne izmed že
obstoječih ali tiste, ki jih še ni, pa se vam zdi, da bi jih občina nujno potrebovala)?
1)_____________________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________________
3)_____________________________________________________________________________
2. Katere od spodaj naštetih NARAVNIH ZNAMENITOSTI v občini Slovenska Bistrica
poznate? Pred tistimi, ki jih poznate, obkrožite številko na levi strani. Če ste jih v času od junija
2008 do junija 2009 tudi obiskali, pa to označite s križcem ali kljukico na desni strani, kjer je za
to narisana črta.
1) potok Bistrica od izvira do izliva (Bistriški vintgar)_____
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2) Polskavski potok od izvira do izliva_____
3) Črno jezero_____
4) Grajski park v Slov.Bistrici_____
5) Kresnikove lipe v Bojtini pri Šmartnem na Pohorju_____
6) Maroltova jelka pri Urhu_____
7) Putrežnikova tisa v Frajhajmu_____
8) Dobovi sestoji na Cigonci_____
9) pohorski pragozd v soteski Lobnice s slapom Šumik_____
10) grajski park na Zgornji Polskavi_____
11) žablješki ribnik_____
12) rimski kamnolom nad Slov.Bistrico_____
13) glinokopna jezera na Pragerskem_____
14) akumulacija Požeg_____
15) kamnolom čizlakita v Cezlaku nad Oplotnico_____
3. Kateri so bili glavni dejavniki, ki so botrovali, da ste si naravne znamenitosti ogledali (izberite
en odgovor).
1) osebno zanimanje za naravne znamenitosti v občini
2) naravna znamenitost je na zanimivi lokaciji, zato me je pritegnila k ogledu
3) prijateljev nasvet, da si znamenitost splača ogledati
4) naravno znamenitost sem si ogledal mimogrede (obisk ni bil načrtovan)
5) drugo:________________________________________________________
4. Se vam zdi, da bi lahko bolje poznali naravne znamenitosti v domači občini?
1) da
2) ne
5. Če ste odgovorili z Ne, potem nadaljujete reševanje ankete pri vprašanju 6, če pa ste
odgovorili z Da, potem odgovorite na to vprašanje: Kateri so po vašem mnenju glavni razlogi oz.
vzroki, da naravne znamenitosti v občini premalo poznate (izberite en odgovor)?
1) sam nimam interesa, da bi jih boljše spoznal in si jih ogledal
2) nisem še našel časa, da bi si jih ogledal; to nameravam storiti v prihodnosti
3) ni primerne spodbude (npr. od Turistično informativnega centra, Turističnih društev itd.), da bi
obiskal znamenitosti v domači občini
4) drugo:___________________________________________________________________________
6. Ali poznate spodaj naštete KULTURNE ZNAMENITOSTI na območju občine Slovenska
Bistrica? Pred tistimi, ki jih poznate, obkrožite številko na levi strani. Če ste jih v času od junija
2008 do junija 2009 tudi obiskali, pa to označite s križcem ali kljukico na desni strani, kjer je
črtkano.
1) Gradišče_____
2) Trg svobode_____
3) Trg Alfonza Šarha_____
4) Bolnica Jesen Tinje_____
5) Spomeniški kompleks Pohorski bataljon_____
6) Rojstna hiša Antona Ingoliča_____
7) Ingoličeva in Tomažičeva spominska soba v gradu_____
8) Grad Slovenska Bistrica_____
9) Graslov stolp_____
10) Dvorec Frajštajn pri Spodnji Polskavi_____
11) Dvorec Zgornja Polskava_____
12) Grad Gromberk_____
13) Zajčev in Zbegov grad_____
14) Cerkev Marije Sedem žalosti idr.sakralni spomeniki v občini_____
15) Kamanclov mlin_____
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16) Črna kuhinja pri Bočkovih_____
17) Galerije (Center domačih in umetnostnih obrti, Galerije Grad, Mimogrede,Val, Muzej
starodobnih koles, zbirka starih šivalnih strojev, zbirka železniških eksponatov, razstava
Partizansko Pohorje)_____
7. Kateri so bili glavni dejavniki, ki so botrovali, da ste si kulturno znamenitost ogledali (izberite
en odgovor)?
1) privlačnost lege, na kateri je postavljen kulturni spomenik
2) dobra urejenost okolja, ki povečuje doživljanje
3) dostopnost in urejenost spomenika za obisk javnosti
4) predstavitev prijatelja, ki si je to znamenitost že ogledal
5) naključno sem šel mimo
6) drugo:_______________________________________
8. Se vam zdi, da bi lahko bolje poznali kulturne znamenitosti domače občine?
1) da
2) ne
9. Če ste odgovorili z Ne, potem nadaljujete reševanje ankete pri vprašanju 10, če pa ste
odgovorili z Da, potem odgovorite na to vprašanje: Kateri so po vašem mnenju glavni razlogi oz.
vzroki, da kulturne znamenitosti v občini premalo poznate (izberite en odgovor)?
1) kulturna dediščina me ne zanima
2) kulturni spomeniki niso dovolj dobro dostopni in urejeni za obisk javnosti
3) Turistični informativni center in ostala turistična društva premalo skrbijo za prepoznavnost kulturne
dediščine domače občine
4) drugo:___________________________________________________________________________
10. Ali poznate spodaj naštete možnosti preživljanja prostega časa s ŠPORTNIM
UDEJSTVOVANJEM na območju občine Slovenska Bistrica? Pred tistimi, ki jih poznate,
obkrožite številko na levi strani. Če ste se v času od junija 2008 do junija 2009 tudi sami športno
udejstvovali, pa to označite s križcem ali kljukico na desni strani, kjer je črtkano.
1) pohod po Bistriški vintgar_____
2) pohod po Polskavski planinski poti_____
3) Naravoslovna učna pot Kebelj (nezahtevna, zahtevna, pohodna pot Kebelj, Kebeljska
transverzala)_____
4) Gozdna učna pot Bojtina (Krožna pot, Pohodna pot)_____
5) Slovenska planinska pot_____
6) Pot mlinov in žag_____
7) Rekreacijsko-turistični center Trije kralji (smučanje, tek na smučeh, pohodništvo)_____
8) Močvirska kolesarska pot_____
9) Granitna (gorska) kolesarska pot_____
10) Jantarna kolesarska povezava_____
11) Pohorska kolesarska transverzala_____
12) Strelišče Pragersko-Gaj_____
13) zmajarstvo in padalstvo_____
14) ribolov (potok Ložnica, potok Polskava, potok Oplotnica, ribniki na Pragerskem
Videžu)_____
15) tenis_____
16) ježa konj (koča na Pesku, Avra na Leskovcu)_____
17) tek_____
18) kegljanje_____
19) nogomet_____
20) košarka_____
21) judo_____
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11. Se vam zdi, da bi lahko bolje poznali športno ponudbo občine Slovenska Bistrica?
1) da
2) ne
12. Če ste odgovorili z Ne, potem nadaljujete reševanje ankete pri vprašanju 13; če pa ste
odgovorili z Da, potem odgovorite na to vprašanje: Kateri so po vašem mnenju glavni razlogi oz.
vzroki, da se športno ne udejstvujete znotraj mej domače občine (izberite en odgovor)?
1) šport me ne zanima
2) krivi so zdravstveni razlogi
3) športna ponudba domače občine je premajhna
4) drugo:_________________________________________
13. Ali poznate spodaj naštete možnosti OBISKOVANJA PRIREDITEV, ki potekajo skozi vse
leto na območju občine Slovenska Bistrica? Pred tistimi, ki jih poznate, obkrožite številko na levi
strani. Če ste se v času od junija 2008 do junija 2009 tudi sami obiskali katero od teh prireditev,
to označite s križcem ali kljukico na desni strani, kjer je črtkano.
1) Starobistriški večeri_____
2) Podobe bistriških domačij_____
3) Pustna povorka_____
4) Kramarski sejem na cvetni petek_____
5) Poletje v Laporju_____
6) Zlata vrtnica občine_____
7) V pričakovanju dedka Mraza_____
8) Božični sejem na Trgu svobode_____
9) Silvestrovanje na prostem _____
10) Spodnjepolskavsko poletje_____
11) Poletje na planini (Trije kralji)_____
12) Razstave v gradu Slov.Bistrica_____
13) Lutkovno gledališče KD Koruzno zrno_____
14) Prireditve v Kulturnem domu Slomšek_____
15) športne prireditve_____
14. Se vam zdi, da je prireditev v občini Slovenska Bistrica dovolj?
1) da
2) ne
15. Če ste odgovorili na 14. vprašanje z Ne, me zanima, kakšne vrste prireditev po vašem
mnenju manjkajo v občini (možen je le en odgovor)?
1) športne
2) kulturne (lutkovne predstave, gledališke predstave, pevske…)
3) zabavne
SKLOP C: VREDNOTENJE TURISTIČNE PONUDBE
1. Ali je po vašem mnenju turistična infrastruktura (ceste, železnica, avtobusne povezave,
dvorane, prostori za piknike, trgovine, izobraževalne dejavnosti…) dovolj dobro razvita glede
na razvoj turizma v občini Slovenska Bistrica?
1) da
2) ne
2. Če ste odgovorili z Da, potem nadaljujte reševanje ankete pri vprašanju 3; če ste odgovorili z
Ne, odgovorite na sledeče vprašanje: Katero infrastrukturo bi bilo po vašem mnenju potrebno
bolje razviti za boljšo kakovost življenja v občini, pa tudi za nadaljnji razvoj občine Slovenska
Bistrica kot turistične destinacije? Na levi strani obkrožite številko – možnih je več odgovorov;
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na desni strani pa izberite in na črti s križcem ali kljukico označite tistega, ki se vam zdi za
razvoj najbolj pomemben.
1) cestne povezave_____
2) železniške povezave_____
3) avtobusne povezave_____
4) taksi služba_____
5) kolesarske poti_____
6) dvorana za kulturne prireditve_____
7) športno rekreacijske površine_____
8) prostori za piknik_____
9) objekti za informiranje turistov_____
10) trgovine_____
11) sejemska dejavnost_____
12) zdravstveni objekti_____
13) bencinske črpalke_____
14) servisi za popravilo športne opreme_____
15) wellness center
16) frizerski in kozmetični saloni_____
17 fotostudia_____
18) avtoprevozništva_____
3. Ali sta po vašem mnenju gostinska in kulinarična ponudba v občini Slovenska Bistrica dovolj
raznovrstni?
1) da
2) ne
4. Če ste odgovorili z Da, potem nadaljujte pri vprašanju 5., če ste odgovorili z Ne: Kaj bi bilo
potrebno izboljšati (možen je le en odgovor)?
1) kakovost ponudbe (npr. boljša hrana, postrežba)
2) njeno raznovrstnost (npr. več različnih lokalov – od domačih gostiln do kitajskih restavracij)
3) cene, odpiralni čas
4) dostopnost (npr. parkirni prostor)
5) drugo:___________________________________________________________________________
5. Kdo bi po vašem mnenju moral skrbeti za boljšo informiranost o turistični ponudbi v občini
Slovenska Bistrica (možen je le en odgovor)?
1) Turistično informativni center (TIC)
2) lokalna turistična društva
3) sami bi morali biti bolj iniciativni in vedoželjni
6. Na kakšen način bi bilo potrebno promovirati turizem v občini oz. kakšen način promocije se
vam zdi najboljši za poznavanje turistične ponudbe občine Slovenska Bistrica? Na levi strani
lahko izberete več možnosti, na desni pa na črto označite s kljukico ali križcem tisto vrsto
promocije, ki se vam zdi najboljša za razvoj turizma.
1) brezplačne zloženke poslane na dom_____
2) izdaja turističnega vodnika po občini Slovenska Bistrica_____
3) informativne table oz. kažipoti_____
4) objave na lokalni televizijski postaji_____
5) reklamni material na mestu znamenitosti_____
6) drugo:___________________________

Hvala za sodelovanje!
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13.5. PRILOGA 5 - ZAVAROVANA OBMOČJA NA OBMOČJU
OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
Ime zavarovanega objekta:
KRAJINSKI PARKI:
1.
NARAVNI REZERVATI:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
NARAVNI SPOMENIKI:
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

Krajinski park Žabljek
Gozdni rezervat Cigonca
Gozdni rezervat Črno jezero na Pohorju
Gozdni rezervat Gradišče
Gozdni rezervat greben Rogle
Gozdni rezervat Pohorski bataljon
Pragozdni rezervat Šumik
Cezlak – locirano opredeljeni del nahajališča
Rimski kamnolom marmorja ob Polskavi,
kamnolom pohorskega marmorja
Rimski kamnolom ob Bistrici, kamnolom
pohorskega marmorja
Trije hlebi, skalna formacija
Visole, nahajališče serpentinita
Bistriški šum, slap na potoku Bistrici,
geomorfološki površinski in hidrološki
naravni spomenik
Drugi slap na Bistrici, geomorfološki
površinski in hidrološki naravni spomenik
Jurgovo-slap, slap na potoku Oplotnici,
geomorfološki površinski in hidrološki
naravni spomenik
Polskavski potok, hidrološki naravni
spomenik
Potok Bistrica, potok s sotesko in slapovi,
geomorfološki površinski, hidrološki in
botanični naravni spomenik
Potok Oplotnica, zgornji tok potoka,
hidrološki naravni spomnik
Rotartov
šum,
slap
na
Polskavi,
geomorfološki površinski in hidrološki
naravni spomenik
Sodrski slap, geomorfološki površinski in
hidrološki naravni spomenik
Veliki Šumik, slap, hidrološki naravni
spomenik
Vernski slap, hidrološki naravni spomenik
Zgornji slap na Bistrici, geomorfološki
površinski in hidrološki naravni spomenik
Požeg, zadrževalnik visokih voda, ornitološki
naravni spomnik
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25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
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Glinokopna jezera pri Pragerskem, ribniki,
zoološki in botanični naravni spomenik
Bojtina, Stegnetovo močvirje, pohorsko
barje, botanični naravni spomenik
Bojtina, Prednikovo močvirje, pohorsko
barje, botanični naravni spomenik
Bojtina, Trtnikovo močvirje, pohorsko barje,
botanični naravni spomenik
Rastišče serpentinske flore ob Polskavi,
rastišče redkih rastlin, botanični naravni
spomenik
Rastišče serpentinske flore pri Zgornji
Bistrici, rastišče redkih rastlin, botanični
naravni spomenik
Lebartova tisa v Visolah št.89, dendrološki
naravni spomenik
Putrežnikova tisa v Frajhajmu št.51,
dendrološki naravni spomenik
Vranjekova tisa v Frajhajmu št.40,
dendrološki naravni spomenik
Ošelj, smreka ob potoku Bistrica,
dendrološki naravni spomenik
Smreka v Repu št.7, dendrološki naravni
spomenik
Stegnetova smreka na Planini na Pohorju,
dendrološki naravni spomenik
Lipužovi pacipresi v Gaberniku št.11,
dendrološki naravni spomenik
Blažičev bor v Ošlju na Pohorju, dendrološki
naravni spomenik
Bočekova macesna v Kotu št.33, dendrološki
naravni spomenik
Maroltova jelka ob potoku Bistrica pri vasi
Urh, dendrološki naravni spomenik
Ačkova lipa v Repu št.7, dendrološki naravni
spomenik
Adamova lipe v Kotu št.27, dendrološki
naravni spomenik
Beraničeva lipa na Zgornji Polskavi ob
Vinogradniški ulici št.3, dendrološki naravni
spomenik
Bojčnikova lipa v Bojtini št.11, dendrološki
naravni spomenik
Ačkova lipa v Bojtini št.8, dendrološki
naravni spomenik
Lipa nad kmetijo Zgornji Bojčnik v Bojtini,
dendrološki naravni spomenik
Botrecova lipa v Ješovcu st. 4, dendrološki
naravni spomenik
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.
69.
70.
71.
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Lipa na Črešnjevcu št. 91, dendrološki
naravni spomenik
Golečanova lipa v Hošnici št. 97, dendrološki
naravni spomenik
Grmova lipa v Kotu, dendrološki naravni
spomenik
Grobnikova lipa v Bojtini št. 36, dendrološki
naravni spomenik
Hohlerjeve lipe v Smrečnem št. 16,
dendrološki naravni spomenik
Janžičeva lipa v Frajhajmu št. 6, dendrološki
naravni spomenik
Janžetova lipa v Kalšah št. 11, dendrološki
naravni spomenik
Ješovska lipa v Ješovcu št. 3, dendrološki
naravni spomenik
Jiblerjeve lipe v Kotu št. 9, dendrološki
naravni spomenik
Lipa v Keblju št. 21, dendrološki naravni
spomenik
Korošičeve lipe v Frajhajmu, dendrološki
naravni spomenik
Kosmosova lipa v Videžu št. 47, dendrološki
naravni spomenik
Kresnikove lipe v Bojtini št. 9, dendrološki
naravni spomenik
Kušarjeva lipa v Spodnji Ložnici št. 48,
dendrološki naravni spomenik
Pliberškova lipa v Leskovcu št. 99,
dendrološki naravni spomenik
Špecova lipa na Leskovcu št. 57, dendrološki
naravni spomenik
Levičnikova lipa v Smrečnem št. 20,
dendrološki naravni spomenik
Lipakova lipa v Hošnici št. 31, dendrološki
naravni spomenik
Lipa pri kmetiji Spodnji Višič, Kot št. 28,
dendrološki naravni spomenik
Lipa pri stari šoli na Zgornji Polskavi,
Levarska cesta št. 1, dendrološki naravni
spomenik
Lipa pri kmetiji Zgornji Višič, Kot št. 30,
dendrološki naravni spomenik
Lipe na Šmartnem na Pohorju, dendrološki
naravni spomenik
Lipa pri stari gostilni v Lokanji vasi št. 1,
dendrološki naravni spomenik
Margučeva lipa na Videžu, dendrološki
naravni spomenik
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72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
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Mikova lipa v Smrečnem št. 14, dendrološki
naravni spomenik
Ozimičeva lipa na Zgornji Ložnici št. 19,
dendrološki naravni spomenik
Pečovnikovi lipi v Frajhajmu št. 98,
dendrološki naravni spomenik
Ramšakove lipe v Kotu št. 5, dendrološki
naravni spomenik
Pliberškova lipa v Spodnji Novi vasi št. 51,
dendrološki naravni spomenik
Preglova lipa v Frajhajmu št. 9, dendrološki
naravni spomenik
Lipa pri cerkvi sv. Marije na Prihovi,
dendrološki naravni spomenik
Primoževa lipa v Frajhajmu št. 9, dendrološki
naravni spomenik
Robnikova lipa v Bojtini št. 16, dendrološki
naravni spomenik
Romastnikova lipa v Frajhajmu št. 62,
dendrološki naravni spomenik
Lipi in kostanj pri gradu v Slovenski Bistrici,
dendrološki naravni spomenik
Lipi in kostanj pri kapelici pri cerkvi sv.
Jožefa, dendrološki naravni spomenik
Smogavčeva lipa na Planini št. 8, dendrološki
naravni spomenik
Stegnetova lipa na Planini, dendrološki
naravni spomenik
Šetorijev veterni pas iz lip in topolov v
Frajhajmu št. 17, dendrološki naravni
spomenik
Škrinjarjeva lipa na Planini št. 16,
dendrološki naravni spomenik
Lipa na dvorišču Kmetijskega kombinata na
Šmartnem na Pohorju, dendrološki naravni
spomenik
Štefova lipa v Frajhajmu, dendrološki
naravni spomenik
Šternova lipa v Bojtini št. 19, dendrološki
naravni spomenik
Šurcova lipa (velika) v Frajhajmu št. 72,
dendrološki naravni spomenik
Termotov lipov vetrni pas v Bojtini št. 7,
dendrološki naravni spomenik
Vešnikova lipa v Frajhajmu št. 25,
dendrološki naravni spomenik
Dve lipi na Vrhlogi št. 45, dendrološki
naravni spomenik
Vukova lipa v Kotu št. 31, dendrološki
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96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103
104.
105.
106.
107.

108.
109.

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Možnosti razvoja turizma v občini Slovenska Bistrica

naravni spomenik
Zafošnikova lipa v Spodnji Novi vasi št. 30,
dendrološki naravni spomenik
Dob na Cigonci, dendrološki naravni
spomenik
Breznikov hrast v Kotu št. 1, dendrološki
naravni spomenik
Lebartov hrast v Visolah št. 89, dendrološki
naravni spomenik
Dob v Prepužu, dendrološki naravni
spomenik
Zafošnikov dob pri Spodnji Novi vasi,
dendrološki naravni spomenik
Muhov kostanj v Ošlju št. 13, dendrološki
naravni spomenik
Pristovnikov mali kostanj na Malem Tinju št.
7, dendrološki naravni spomenik
Pravi kostanj v Repu, dendrološki naravni
spomenik
Pravi kostanj na Velikem Tinju št. 28,
dendrološki naravni spomenik
Stegnetova hruška na Malem Tinju št. 2,
dendrološki naravni spomenik
Štiftova hruška na Vrholah pri Slovenskih
Konjicah št. 48, dendrološki naravni
spomenik
Hruška na Urhu, dendrološki naravni
spomenik
Laklbauerjeva
hruška
na
Zgornjem
Prebukovju št. 1, dendrološki naravni
spomenik
Bukev pod Stranskim vrhom v Kotu,
dendrološki naravni spomenik
Hajškova bukev na Videžu št. 22,
dendrološki naravni spomenik
Bukve na Vrholah, dendrološki naravni
spomenik
Kobaletova češnja v Zgornjem Prebukovju
št. 31, dendrološki naravni spomenik
Žerjavova češnja v Ošlju, dendrološki
naravni spomenik
Robinija na Zgornji Ložnici št. 2,
dendrološki naravni spomenik
Divji kostanj ob cesti na Cigonci,
dendrološki naravni spomenik
Divji kostanji v Gradišču v Slovenski
Bistrici, dendrološki naravni spomenik
Maroltov javor na Urhu št. 10, dendrološki
naravni spomenik
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119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
ARHEOLOŠKA OBMOČJA:
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

144.
145.
146.
147.
148.

NASELBINSKA OBMOČJA:
149.
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Margučeva trta na Videžu št. 35, dendrološki
naravni spomenik
Kostanjev drevored v Kolodvorski ulici v
Slovenski Bistrici
Park pri stari šoli v Slovenski Bistrici
Park ob gradu v Slovenski Bistrici
Park okrog nekdanjega gradu v Vinarju
Sorčnikov vrt v Kovači vasi št. 10
Drevored divjih kostanjev na Spodnji
Polskavi
Park pri graščini v Selah (Frajštajn)
Vrt ob dvorcu na Zgornji Polskavi
BOJTINA, rimski kamnolom
BUKOVEC,
prazgodovinsko
gomilno
grobišče
CIGONCA, rimska cesta
ČREŠNJEVEC, rimsko gomilno grobišče
ČREŠNJEVEC, ranosrednjeveški gradič
Presek
ČREŠNJEVEC, rimski marmorni kamni v
župni cerkvi in tabornem obzidju
GLADOMES, rimske stavbe
JURIŠNA VAS, poznorimska utrjena
naselbina
MODRIČ, ostanki rimskega mitreja
PRAGERSKO, rimska cesta
PREPUŽ, rimska cesta
PRETREŽ, gomilno grobišče
REP, Repnikovo gradišče
SLOVENSKA BISTRICA, rimska cesta,
rimska stavba in zaselek
SPODNJA NOVA VAS, rimska cesta,
temelji rimske stavbe, žgani grob, gomilno
grobišče
STARI LOG, naselbina
ŠMARTNO
NA
POHORJU,
rimski
kamnolomi in naselbina
TURIŠKA VAS, prazgodovinsko gradišče,
»Kotnikovo gradišče«
VELIKO TINJE, utrdba
VELENIK, rimsko gomilno grobišče, gomili,
rimska cesta, gomilno grobišče in rimsko
bivališče
Naselbinsko
BISTRICA
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Naselbinsko
območje
SPODNJA
POLSKAVA
Naselbinsko območje ŠMARTNO NA
POHORJU

ARHEOLOŠKI SPOMENIKI:
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

DEVINA, griček s temelji cerkve
LESKOVEC, gomila
SPODNJA NOVA VAS, gomila
VELENIK (POKOŠE), gomila
VELENIK, gomila
VELENIK (SP. POLSKAVA), gomila
ZGORNJA BISTRICA, gomila
ZGORNJA
NOVA
VAS,
sledovi
kamnoloma
160.
ŽABJEK, utrjena kopa
UMETNOSTNI IN ARHITEKTURNI SPOMENIKI – Gradovi:
161.
KEBELJ, Zbelov grad
162.
KOČNO, razvaline gromberškega gradu
163.
PRAGERSKO, graščina
164.
SELE, Frajštajn pri Spodnji Polskavi
165.
SLOVENSKA BISTRICA, grajski kompleks
166.
ZGORNJA POLSKAVA, graščina
UMETNOSTNI IN ARHITEKTURNI SPOMENIKI – Meščanska in trška arhitektura:
167.
PRAGERSKO (št. 108), Ptujska cesta 43
168.
PRIHOVA št. 8
169.
SLOVENSKA BISTRICA, Gradišče št. 3
170.
SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ul.
6
171.
SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ul.
10
172.
SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ul. 3
173.
SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ul. 5
174.
SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ul. 7
175.
SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ul. 9
176.
SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ul.
13
177.
SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ul.
17
178.
SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ul.
16
179.
SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ul.
18
180.
SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ul.
21
181.
SLOVENSKA BISTRICA, Titova c. 31
182.
SLOVENSKA BISTRICA, Titova c. 33
183.
SLOVENSKA BISTRICA, Titova c. 36
184.
SLOVENSKA BISTRICA, Titova c. 39
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185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.

SLOVENSKA BISTRICA, Titova c. 41
SLOVENSKA BISTRICA, Titova c. 43
SLOVENSKA BISTRICA, Titova c. 46
SLOVENSKA BISTRICA, Titova c. 53
SLOVENSKA BISTRICA, Titova c. 57
SLOVENSKA BISTRICA, Titova c. 63
SLOVENSKA BISTRICA, Trg Alfonza
Šarha 1
192.
SLOVENSKA BISTRICA, Trg Alfonza
Šarha 12
193.
SLOVENSKA BISTRICA, Trg Alfonza
Šarha 14
194.
SLOVENSKA BISTRICA, Trg Alfonza
Šarha 16
195.
SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 1
196.
SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 8
197.
SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 9
198.
SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 10
199.
SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 11
200.
SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 12
201.
SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 13
202.
SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 14
203.
SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 15
204.
SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 16
205.
SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 17
206.
SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 18
207.
SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 19
208.
SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 21
(stari rotovž)
209.
SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 22
210.
SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 23
211.
SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 28
212.
SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 30
213.
SLOVENSKA
BISTRICA,
Ulica
Pohorskega bataljona 2
214.
SLOVENSKA
BISTRICA,
Ulica
Pohorskega bataljona 8 (glej etnološke
spomenike)
215.
SLOVENSKA BISTRICA, mestno obzidje
216.
ZGORNJA POLSKAVA, Jurčičeva ul. 3
217.
ZGORNJA POLSKAVA, Mariborska c. 26
218.
ZGORNJA POLSKAVA, Mariborska c. 29
UMETNOSTNI IN ARHITEKTURNI SPOMENIKI – Sakralni spomeniki:
219.
BOJTINA, p.c. Sv. Uršule
220.
BUKOVEC, kapela Sv. Nepomuka
221.
ČREŠNJEVEC, ž. c. Sv. Mihaela
222.
FRAJHAJM, p. c. Sv. Areha
223.
JEŠOVEC, p. c. Sv. Treh kraljev
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224.
225.
226.
227.

KEBELJ, ž. c. Sv. Marjete
KOČNO PRI LOŽNICI, p. c. Sv. Egidija
LAPORJE, ž. c. Sv. Filipa in Jakoba
PLANINA POD ŠUMIKOM, p. c. Sv. Treh
kraljev
228.
RITOZNOJ, p. c. Sv. Marjete
229.
SLOVENSKA BISTRICA, ž. c. Sv. Jerneja
230.
SLOVENSKA BISTRICA, p. c. Marije
sedmih žalosti
231.
SLOVENSKA BISTRICA, Titova c. 444,
nekdanji samostan
232.
SLOVENSKA BISTRICA, p. c. Sv. Jožefa
233.
SPODNJA POLSKAVA, ž. c. Sv. Štefana
234.
ŠMARTNO, ž. c. Sv. Martina
235.
URH, p. c. Sv. Urha
236.
VELIKO TINJE, ž. c. Sv. Petra in Pavla
237.
VINARJE, p. c. Sv. Jošta
238.
ZGORNJA LOŽNICA, ž. c. Sv. Venčeslava
239.
ZGORNJA POLSKAVA, ž. c. Sv. Trojice
UMETNOSTNI IN ARHITEKTURNI SPOMENIKI – Znamenja:
240.
CEZLAK, kapela
241.
FRAJHAJM, znamenje pri hiši št. 15
242.
KEBELJ, kapelica na vaškem trgu
243.
KOVAČA VAS, kapela Sv. Roka
244.
KOVAČA VAS, znamenje
245.
KOVAČA VAS, kapela
246.
KOVAČA VAS, znamenje pri hiši št. 54
247.
MALO TINJE, znamenje
248.
SLOVENSKA BISTRICA, kapela pri p. c.
Sv. Jožefa
249.
SLOVENSKA
BISTRICA,
stebrasto
znamenje s kipom Matere Božje
250.
SPODNJA POLSKAVA, znamenje
251.
SPODNJA POLSKAVA, stebrasto znamenje
s kipom Matere Božje
252.
SPODNJA POLSKAVA, pokopališka kapela
253.
SPODNJA POLSKAVA, kapelica v vasi
254.
ŠMARTNO NA POHORJU, znamenje
255.
ŠMARTNO NA POHORJU, kapela
256.
TINJSKA GORA, znamenje
257.
URH, kapela
258.
ZGORNJA LOŽNICA, znamenje
259.
ZGORNJA NOVA VAS, kapela
260.
ZGORNJA POLSKAVA, kapela pri hiši št.
41
261.
ZGORNJA POLSKAVA, znamenje
262.
ZGORNJE PREBUKOVJE, znamenja
263.
ZGORNJE PREBUKOVJE, kapela pri hiši

162

Tina Pajek

Možnosti razvoja turizma v občini Slovenska Bistrica

št. 43
ETNOLOŠKI SPOMENIKI:
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.

GABERNIK, št. 45, 46
KOVAČA VAS št. 54
KOVAČA VAS št. 83
KOVAČA VAS št. 80
MALO TINJE št. 10, »Varhova žaga«
OGLJENŠAK št. 1
OGLJENŠAK št. 2
OGLJENŠAK št. 30, »Kopšetov mlin«
OŠELJ št. 4, »Štampoharjev mlin«
RITOZNOJ št. 9
RITOZNOJ št. 17
RITOZNOJ št. 46
RITOZNOJ št. 58
RITOZNOJ št. 59
SLOVENSKA
BISTRICA,
Ulica
Pohorskega bataljona 8
279.
SPODNJA POLSKAVA št. 102
280.
SPODNJA POLSKAVA št. 125
281.
SPODNJA POLSKAVA št. 140
282.
SPODNJA POLSKAVA št. 221
283.
SPODNJA POLSKAVA št. 241
284.
SPODNJA POLSKAVA št. 266
285.
SPODNJA POLSKAVA št. 280
286.
SPODNJE PREBUKOVJE št. 16
287.
ŠMARTNO NA POHORJU št. 17
288.
ŠMARTNO NA POHORJU št. 39
289.
URH št. 5
290.
ZGORNJA LOŽNICA št. 22
291.
ZGORNJA POLSKAVA, Mariborska c. 46
ZGODOVINSKI IN MEMORIALNI SPOMENIKI – Zgodovinski spomeniki:
292.
CEZLAK, spomin žrtvam fašističnega nasilja
293.
JUHARTOV
KRIŽ,
spomenik
boju
Šercerjeve brigade
294.
JURGOVO, spomenik dvema padlima
partizanoma
295.
KOT,
spomenik
bojem
Zidanškove,
Bračičeve in Tomšičeve brigade
296.
KRIŽNI VRH, spomenik padlemu partizanu
297.
LAPORJE, hiša, v kateri so se sestajali
organizatorji osvobodilnega boja
298.
OSANKARICA, spomenik poslednjemu
boju Pohorskega bataljona
299.
PESEK, spomenik ustanovitvi Pohorskega
odreda
300.
PLANINA POD ŠUMIKOM, partizanska
bolnica Jesen
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301.

POKOŠE,
spomenik
ustreljenim
partizanskim obveščevalcem
302.
RAZGOR, grob neznanih partizanov
303.
ZGORNJA POLSKAVA (GAJ), spomenik
ustreljenim talcem
ZGODOVINSKI IN MEMORIALNI SPOMENIKI – Domovi pomembnih Slovencev:
304.
DEVINA, hiša št. 3 (Ivan Žolgar)
305.
PRELOGE, hiša št. 11 (Marko Pirnik)
306.
SLOVENSKA BISTRICA, Titova 61 (Brata
Janko in Josip Sernec)
307.
SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 6
SPODNJA POLSKAVA, hiša št. 282 (Anton
Ingolič)
VELIKO TINJE, stara šola (Jože Tomažič)
VISOLE, hiša št. 126 (Josip Vošnjak)
TEHNIŠKI SPOMENIKI:
308.
SLOVENSKA BISTRICA, kamniti most
309.
SLOVENSKA
BISTRICA,
nekdanja
kurilnica pri železniški postaji
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