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V magistrskem delu je obravnavan razvoj ekoturizma na območju kolesarske poti ob
reki Dravi v Zgornjem Podravju, ki poteka od Recenjaka do Zlatoličja. Kljub velikemu
potencialu je slovenska Dravska kolesarska pot predvsem zaradi pomanjkljive
infrastrukture dokaj neprepoznavna kot turistična ter nenazadnje tudi kot rekreativna
pot. Namen magistrske naloge je predlagati razširitev turistične ponudbe ob kolesarski
poti z vključitvijo lokalnih turističnih ponudnikov, naravnih in kulturnih znamenitosti
ter jih s pomočjo interpretativnih orodij predstaviti kolesarjem. V prvem delu so
pojasnjeni strokovni termini, ki so pomembni za razumevanje celotnega konteksta
ekoturizma, nato sledi pregled dobrih praks ekoturističnih destinacij doma in v tujini
ter pregled strateških dokumentov in smernic za razvoj ekoturizma v Sloveniji na
državni, regionalni in lokalni ravni. Analiza vsebuje tudi primerjavo z drugimi
državami, ki so svojo ponudbo razširile in jo uspešno tržijo. Preko primera kolesarske
poti ob reki Labi v Nemčiji in primerjave z Dravsko kolesarsko potjo v Avstriji smo
raziskali, kako postane ekoturizem ob kolesarski poti uspešen. Izpostavljene so
prostorske, gospodarske in okoljske značilnosti posameznih občin na izbranem odseku
reke Drave ter njihov sedanji obseg turizma. V drugem delu je na podlagi intervjujev z
deležniki v turizmu podana vloga občinskih vladnih organov in zasebnega sektorja pri
nadaljnjem razvoju ekoturizma v zgornjepodravski turistični destinaciji. V sklopu
terenskega dela je bilo izvedeno tudi anketiranje turistov ob Dravski kolesarski poti, s
katerim smo preverili njihovo mnenje o trenutni privlačnosti destinacije ter pridobili
predloge za morebitne izboljšave. Na podlagi teoretičnega in terenskega dela je
izdelana analiza privlačnosti (ponudbe in povpraševanja) za razvoj ekoturizma na
posameznih odsekih izbranega dela Dravske kolesarske poti. Rešitev naloge
dopolnjujejo smernice za oblikovanje ekoturistične destinacije, ki so prikazane na
končnem strateškem zemljevidu.
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The paper delivers possibilities of ecotourism development within the area of a cycling
path along the river Drava in Upper Drava region which is situated between the
settlements of Recenjak and Zlatoličje. Due to the absence of proper infrastructure, the
Slovenian Drava cycling route is quite unrecognizable as a tourist and, ultimately, as a
recreational trail. The aim of the thesis is to suggest inclusion of local accommodation
providers and extension of existing cycling route to its surrounding natural and cultural
sights, presenting those to the cyclists by using interpretive tools. The first part explains
the professional terms that are important for understanding the context of ecotourism,
followed by an overview of good practices of ecotourism destinations in Slovenia and
abroad, proceeding with an overview of strategic documents and guidelines for tourism
development in Slovenia at the national, regional and local level. The analysis also
includes a comparison with other countries that already expanded their ecotouristic
offer along cycling routes and marketed it successfully. The cycle path along the river
Elbe in Germany and the Austrian Drava cycling route were selected as examples of
good practice in ecotourism. The current situation of tourism in each municipality by
the river Drava in the selected section is also described. Spatial, economic and
environmental characteristics of the area and the recent volume of tourism are
highlighted. In the second part, an interview with tourism stakeholders and a survey for
tourists along the Drava Bike route was conducted in order to identify their needs and
opinions on the attractiveness of the bike destination and receive suggestions for
potential improvements. As part of practical work, an analysis of attractiveness (supply
and demand) for the development of ecotourism on individual sections of the Drava
cycling route was made. The result was supported by the guidelines for designing an
ecotourism destination, which are presented on the final strategic map.
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1

UVOD

1.1

OPREDELITEV PROBLEMA

Trajnostne oblike turizma, povezane z rekreacijo v naravi, so v zadnjem času globalno
gledano v velikem porastu. Smernice oblikovanja turistične ponudbe se zaradi novih potreb
in želja sodobnih turistov ter agencij nenehno spreminjajo. Dandanes so oblike rekreacije,
kot so kolesarjenje, pohodništvo, plezanje, itd. presegle pomen rekreativnega preživljanja
prostega časa in postale predvsem trendovski in iz ekonomsko-socialnega vidika vplivni
turistični produkt.
Narava kot metafora se kaže predvsem kot prostor za izražanje posameznikovega
aktivnega življenskega sloga, zato postaja rekreacija v naravi za človeka vse pomembnejša
(Razlag, 2012). Spoznavanje novih krajev in ljudi s podobnimi interesi, gibanje skozi
naravna in neoknjena območja, aktivno preživet čas v naravi ter spoznavanje flore in favne
so le nekateri izmed atributov ekoturizma. Ta je, kot alternativna oblika turistične ponudbe
in odgovor na uničujoče vplive množičnega turizma v naravi, v razvitih državah že dosegel
visoko prepoznavnost in cenjenost, medtem ko je v slovenskem prostoru prisoten le
naključno.
Dravska kolesarska pot je po naravnih lepotah in kulturni raznolikosti ena najlepših
obvodnih kolesarskih poti v Evropi (Hiking & Biking, 2019). Dejstva, da je daljinska
povezava Dravska kolesarska pot lahko gonilo razvoja v območjih, ki jih povezuje, bi se
morala zavedati vsa naselja ob reki. Pristojna ministrstva, lokalne skupnosti ter regionalne
in turistične razvojne agencije bi se morale zavedati, da so urejene kolesarske steze in
spodbujanje kolesarjenja v družbi pomembne za kakovostno bivanje lokalnega
prebivalstva in hkrati turistična privlačnost za obiskovalce (Rozman, 2014).
Primer dobre prakse razvoja trajnostnega turističnega produkta nedaleč stran čez avstrijsko
mejo je avstrijska Dravska kolesarska pot (nem. Drauradweg). Ta večinoma poteka po
ločenih kolesarskih stezah in je več kot le infrastruktura; je uveljavljen turistični produkt,
ki ga avstrijske regije uspešno tržijo. Leta 2015 je dosegla dodelitev vseh petih zvezdic za
odlično zastavljen sistem usmerjevanja kolesarjev in dobro razvito infrastrukturo za
kolesarje s strani Osrednjega nemškega kolesarskega združenja (nem. Allgemeiner
Deutscher Fahrrad-Club – ADFC) (Klipšteter, 2018). Nasprotno pa na slovenskih tleh
Dravska kolesarska pot kljub svoji privlačnosti nima doseženega statusa prepoznavnega in
obiskanega kolesarskega turističnega proizvoda. Pomanjkljivosti na slovenski strani se
kažejo predvsem v številnih poteh, ki so speljane neatraktivno z vidika doživljanja, brez
razgledov, naravnih in kulturnih znamenitosti ter mimo točk, kjer je že razvita turistična
ponudba, prav tako pa so opazne velike razlike v opremljenosti poti med avstrijsko in
slovensko stran: poti so označene nenačrtno, brez določevanja modela povezovanja,
vzdrževanja in trženja.
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Sicer se stanje kolesarske infrastrukture na slovenski strani v zadnjih letih postopoma
izboljšuje. V letu 2018 je bilo ob Dravski kolesarski poti postavljenih okrog 600 novih
usmerjevalnih tabel, v sklopu označevanja poti pa so bili s strani občin in Direkcije RS za
infrastrukturo (DRSI – v nadaljevanju) urejeni in na novo označeni še štirje odseki v
skupni dolžini 44 km. Prav tako so v občinah Ruše, Muta in Podvelka že speljane nove, od
prometnih cest ločene kolesarske poti v skupni dolžini 7 km. Na začetku slovenske
Dravske kolesarske poti v Dravogradu je postavljen prvi (in zaenkrat še edini) števec za
kolesarje, ki prikazuje število dnevnih in letnih kolesarjev (Dravska ..., 2019a). V celoti naj
bi bila 145-kilometrska kolesarska pot od Dravograda do Središča ob Dravi urejena do leta
2022, za kar je predvidena skupna vrednost naložb okrog 15 miljonov evrov (Klipšteter,
2018).
Doživljanje narave, posebej tiste z urejeno turistično infrastrukturo, postaja vse
pomembnejši del turistične ponudbe v Evropi in drugod po svetu. Pri nas je kljub veliki
prepoznavnosti Slovenije po ohranjeni naravi ekoturizem še vedno v povojih. Ta se na
naših tleh pojavlja v dveh oblikah: kot ekološke turistične kmetije in že uveljavljeni
ponudniki namestitev, ki preko prejetega znaka za okolje EU, kot je na primer »Okoljska
marjetica« (ang. EU-Ecolabel), tržijo svojo ekološko naravnano ponudbo. Zavarovana
območja ponujajo bogate možnosti sodelovanja z lokalnimi prebivalci tako pri upravljanju,
kot pri možnostih trženja. Po tem sklepamo, da lahko ekoturizem ob Dravski kolesarski
poti postane pomembna dopolnilna in prepoznavna panoga Zgornjega Podravja.
1.2

CILJI IN DELOVNE HIPOTEZE NALOGE

Cilj magistrske naloge je poiskati presek ekoturizma in kolesarskega turizma ter predstaviti
ta koncept kot način aktivnega ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter kot orodje
trajnostnega razvoja, ki vključuje lokalne skupnosti v razvoj ekoturistične ponudbe na
obravnavanem odseku Dravske kolesarske poti. Pri tem je potrebno definirati jasne
smernice za razvoj kolesarske poti kot ekoturističnega proizvoda, ki morajo vključevati
opredeljene ciljne uporabnike, primerno kolesarsko in turistično infrastrukturo ter
nočitvene kapacitete. Prav tako je potrebno poiskati ali razširiti obstoječo kolesarsko pot na
tiste dele na širšem območju reke Drave, kjer bi se pot lahko povezala z naravno ali
kulturno znamenitostjo (krajinski parki, jezera, gradovi, itd.), ter vpeljati interpretativna
orodja (interpretativne poti, razlagalne table, mobilne aplikacije,...), ki nam služijo kot
osnova za izobraževanje in osveščanje ljudi o pomembnosti zavarovanih območij, po
katerih vodimo obiskovalce.
V sklopu magistrske naloge smo si tako zastavili naslednje tri hipoteze:
1. Dravska kolesarska pot v Zgornjem Podravju ima s svojim zaledjem narave danosti ter
prostorske možnosti za vzpostavitev ekoturizma, ki je zaenkrat še neizkoriščena.
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2. Koncept ekoturizma je med ponudniki ob Dravski kolesarski poti na izbranem odseku
zaenkrat še nepoznan in neuveljaven.
3. Med domačimi in tujimi turisti, ki obiskujejo Dravsko kolesarsko pot, obstaja interes za
razvoj ekoturizma.
Končni rezultat te magistrske naloge je strateški zemljevid razvoja ekoturistične ponudbe
na izbranem odseku Dravske kolesarske poti.
1.3

OBSEG DELA IN METODE

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. V prvem poglavju so
na podlagi pregledane literature podane definicije turizma in ekoturizma, predvsem so
poudarjeni njegovi ekonomski, socialni in okoljski vplivi. V nadaljevanju je opredeljen še
kolesarski turizem, ki je v tej nalogi predstavljen kot pomemben segment ekoturistične
ponudbe Teoretični del zajema še pregled programskih in prostorskih dokumentov na
državni, regionalni in lokalni ravni ter opis trenutnega stanja Dravske kolesarske poti v
Zgornjem Podravju.
Praktični del naloge vsebuje kartografske prikaze stanja območja (inventarizacija), pregled
statističnih podatkov v spletni podatkovni bazu Statističnega urada RS in analize. Pri
praktični podlagi sta bili uporabljeni naslednji dve metodi:
1. Terenski ogled, s katerim smo raziskali dobre primere kolesarskih poti v tujini, kar
predstavlja osnovo za analiziranje.
2. Osebni pogovor in intervju z lokalnimi deležniki ter anketiranje kolesarjev (domačinov
in tujcev) ob Dravski kolesarski poti. Ta del je pomemben za razumevanje potreb ciljnih
uporabnikov in njihovih interesov.
Podrobnejši opis metod je v posameznih poglavjih, v katerih so predstavljeni rezultati, ki
temeljijo na posamezni metodi.
V analitičnem delu naloge so predstavljeni rezultati naslednjih analiz:
- Analiza mnenj lokalnih deležnikov in kolesarjev o ekoturizmu ob Dravski kolesarski
poti in njihovi potencialni nameni, interesi v zvezi z njim (ali so sploh seznanjeni z
njim, ali jih to zanima, kakšni so njihovi načrti, pričakovanja). S pomočjo vnaprej
pripravljenega vprašalnika za izbrane deležnike smo poizvedeli, kakšne so po njihovi
strokovni presoji sploh možnosti za razvoj ekoturizma v Zgornjem Podravju.
- Analiza dobrih praks kolesarskih poti po načelu ekoturizma v tujini - Dravska
kolesarska pot v Avstriji in kolesarska pot ob reki Labi v Nemčiji. Na podlagi analize
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obeh primerov in izbrane tuje literature je opisano, kako se je posamezna kolesarska pot
skozi leta razvijala ter kolikšen je obseg njene turistične ponudbe.
- Analiza privlačnosti (ponudba in povpraševanje) za razvoj ekoturizma na izbranem delu
Dravske kolesarske poti. Analiza turistične ponudbe na obravnavanem območju je bila
izvedena tako, da smo s pomočjo statističnih podatkov na spletu poiskali podatke o
številu nastanitvenih objektov in njihovih kapacitetah ter vire o turističnem prometu v
zadnjih petih letih, s katerimi smo ugotavljalli trende spreminjanja prihodov in
prenočitev domačih in tujih turistov na regionalni in državni ravni. Z vidika privlačnosti
so nas zanimala predvsem naravna območja ob reki Dravi, ki imajo svojo značilno
ekološko in krajinsko-estetsko karakteristiko in so za kolesarskega turista zanimive.
Katera so ta potencialna območja, je razvidno iz rezultatov anket za turiste.
- SWOT analiza razvojnih možnosti ekoturizma na obravnavanem območju, preko katere
so podane smernice za oblikovanje ekoturistične destinacije, ki so prikazane na sklepni
karti ekoturistične ponudbe ob Dravski kolesarski poti v Zgornjem Podravju.
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2

IZHODIŠČA

2.1

TURIZEM IN EKOTURIZEM

2.1.1 Turizem
Želja po potovanju in obiskovanju nepoznanih krajev je v današnjem času prisotna pri
skoraj vsakem posamezniku. Potovanje je v 21. stoletju postalo življenjski stil in privilegij
večine ljudi iz razvitejših držav. Ideja o potovanju zaradi lastnega užitka in sprostitve, kot
je naprimer obisk »čudovitih« krajev, je relativno nov fenomen. Do 19. stoletja potovanje
ni bilo prisotno v taki meri in iz istih razlogov, niti se narava ni smatrala kot estetski in
privlačen pojav (Holden, 2016).
Potovanje, (krožno) gibanje, obiskovanje drugih krajev in podobno povzema beseda
turizem, ki izvira iz tujejezičnih glagolov to tour (angleško), tour (francosko), tornos
(grško), tornare (latinsko), itd. Nekateri povezujejo nastanek besede turizem z izrazom
»Grand Tour«, kar je bila v 17., 18. in 19. stoletju oznaka za daljša krožna potovanja, ki so
se jih kot del vzgoje udeleževali mladi aristokrati in meščani. Iz tega je nastala besedna
zveza »tour-ist« in kasneje »tourism«, turizem (Mihalič, 2006).
Število definicij turizma je ogromno, prav tako je težko določiti popolno definicijo. Je
heterogen družben pojav, zato je težko zajeti njegovo celotno vsebino. Poleg tega se
turizem neprenehoma razvija, proučevanje le-tega pa stalno vključuje nove discipline.
Definiranje tega pojma zatorej zahteva stalno vnašanje novih elementov (Mihalič, 2006).
V turistični strokovni literaturi se tako pojavlja mnogo definicij. St. Gallenska1 definicija
turizma naprimer opredeljuje turizem kot »celoto odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi
potovanja in bivanja oseb, za katere kraj zadrževanja ni niti glavni niti stalni kraj bivanja
ali zaposlitve « (Kaspar, 1991, cit. po Mihalič, 2006).
Svetovna turistična organizacija Združenih narodov (ang. United Nations World Tourism
Organisation – UNWTO), v nadaljevanju Svetovna turistična organizacija, je koncept
turizma postavila zunaj stereotipnih okvirjev »počitnikovanja« in definira turizem kot
aktivnost ljudi, ki potujejo in se zadržujejo v območjih zunaj njihovega običajnega
življensjkega okolja, vendar ne za dlje kot leto dni, in sicer z namenom delovanja turistov,
turističnih dobaviteljev, vlad gostiteljic, gostiteljskih skupnosti in okoliških krajev, ki so
vključena v privabljanje in gostovanje obiskovalcev, zabave, poslovnih namenov in ostalih
motivov (Goeldner in Ritchie, 2009). Goeldner in Ritchie (2009) pa opredeljujeta turizem
St. Gallenska – Claude Kaspar, profesor na Univerzi St. Gallen v Švici, je leta 1991 s svojimi študenti podal
definicijo turizma, ki je nasledila prvotno, najstarejšo definicijo turizma utemeljiteljev turistične vede,
Walterja Hunzikerja in Kurta Krapfa, iz leta 1942, ki pravi, da je turizem »celota odnosov in pojavov, ki
nastanejo zaradi potovanja in bivanja tujcev v enem kraju, če to bivanje ne povzroči stalne naselitve in ni
povezano s pridobitno dejavnostjo« (Krapf in Hunziker, 1942, cit. po Mihalič, 2006). Danes je ta definicija
že zastarela in zato neustrezna.
1
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kot procese, dejavnosti in rezultate, ki izhajajo iz odnosov in medsebojnega delovanja
turistov, turističnih delavcev, vladnih in nevladnih organizacij ter lokalnih skupnosti, ki so
vključena v privabljanje in gostovanje obiskovalcev (Goeldner in Ritchie, 2009).
Za razumevanje turizma je vsekakor pomembno, da ga smatramo kot sistem, ki upošteva
ne le turiste in podjetja, ampak tudi družbo in okolje (Holden, 2016). Kakovost okolja, tako
naravnega kot kulturnega, je bistvenega pomena za turizem. Toda razmerje med turizmom
in okoljem je zapleteno, saj vključuje številne dejavnosti, ki lahko škodljivo vplivajo na
okolje. Mnogi od teh vplivov so povezani z gradnjo splošne infrastrukture, kot so ceste in
letališča, ter turističnih objektov, vključno z ulicami, hoteli, restavracijami, trgovinami,
golf igrišči, itd. Negativni vplivi turističnega razvoja lahko postopoma uničijo okoljske
vire, od katerih je odvisen. Ti so pa prisotni takrat, kadar je stopnja uporabe obiskovalcev
večja od zmožnosti okolja, da se s to uporabo spopade v sprejemljivih mejah sprememb.
Nenadzorovani konvencionalni (masovni) turizem tako predstavlja potencialno nevarnost
za številna naravna območja po svetu. Ta lahko povzroči velik pritisk na območje in sproži
učinke, kot so erozija tal, povečano onesnaženje, izpusti v morje, izguba naravnega
habitata, povečan pritisk na ogrožene vrste in povečana ranljivost za gozdne požare.
Pogosto obremenjuje vodne vire in lahko prisili lokalno prebivalstvo, da konkurira za
uporabo kritičnih virov (Sunlu, 2003).
2.1.2 Netrajnostne oblike turizma
Masovni turizem (tudi množični, industrijski, moderni turizem) je rezultat sodobnega
načina preživljanja počitnic (pre)velikega števila ljudi istočasno. Vzrok pojava masovnega
turizma je rast turističnega povpraševanja in ponudbe ter koncentracija turizma v času
dopustov in praznikov, ko si vsi ljudje želijo biti v istem kraju ob istem času. Za celostno
razumevanje pojavov pod izrazom masovni turizem moramo upoštevati dva vidika, in sicer
kvantitativno ter kvalitativno opredelitev masovnega turizma. Prvi vidik se nanaša na
njegovo številčnost, drugi pa opisuje vzročno povezavo med (pre)veliko številčnostjo in
ekološkimi vplivi oziroma ekološko škodo (Mihalič, 2006).
Vzpon masovnega turizma sega v 50. leta prejšnjega stoletja, ko se je po 2. svetovni vojni
vnovič prebudila človekova potreba po gibaju in potovanju v druge kraje. V prihajajočih
letih se je masovni turizem začel postopoma razvijati, povpraševanja so bila večja, večalo
se je število turistov, ponudba je postajala cenejša in posledično manj kvalitetna.
Posledično je privedlo do navzkrižij, negativni vplivi masovnega turizma na okolje so
postajali vse večji, zatorej so v 70. letih prejšnjega stoletja strokovnjaki začeli opozarjati s
pojavom t.i. alternativnih oblik turizma, ki pa se zaradi ekonomskih prednosti masovnega
turizma, t.j. stalni dotok denarnih sredstev turističnemu gospodarstvu in lokalni skupnosti,
v večji meri niso razvila, čeprav so bila z vidika obremenjevanja okolja sprejemljivejša od
masovnega turizma (Mihalič, 2006).

6

Lovrić M. Možnosti za razvoj ekoturizma ob Dravski kolesarski poti v Zgornjem Podravju.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2019

2.1.3 Trajnostne oblike turizma
Kadar govorimo o trajnostnem turizmu, ne govorimo o vrsti turizma, temveč o pristopu, ki
ga lahko udejanimo za različne vrste turizma ter na različnih destinacijah. Trajnostni
turizem ali koncept trajnostnega razvoja turizma je danes eden družbeno najbolj priznanih
konceptov okolju prijaznejšega turizma. Nastal je evolucijsko, kar pomeni, da so se najprej
pojavile zahteve po drugačnemu turizmu, šele kasneje se je uveljavil koncept trajnostnega
turizma (Mihalič, 2006).
Za njegovo uresničevanje moramo najprej spremeniti našo miselnost in odnos do turizma,
t.j. upor proti potrošniškemu masovnemu turizmu zaradi (nepopravljive) ekološke škode.
Načela trajnostnega turizma so usmerjena v sedanjost in prihodnost, pri tem pa upošteva
sedanje in prihodnje ekonomske, družbene in okoljske vplive ter zadovoljuje potrebe
obiskovalcev, gospodarstva, narave in lokalnih prebivalcev (Mihalič, 2006).
Preglednica 1: Trije stebri trajnostnega razvoja (World Economic Forum, 2019).
GOSPODARSKI

DRUŽBENO-KULTURNI

OKOLJSKI

- finančna blaginja,
- stabilnost trga,
- učinkovita in odgovorna
raba virov,
- izobrazba,
- zaposlovanje,
- gospodarska rast, …

- upoštevanje temeljnih
človekovih pravic,
- spodbujanje raznolikosti,
- enake možnosti za vse,
- pravične delovne prakse,
- ugodni bivalni pogoji
za človeka, …

- smotrna uporaba naravnih
virov,
- biotska raznovrstnost,
- omejitev izpustov toplogrednih
plinov,
- upoštevanje nosilnosti
okolja, …

Definicija trajnostnega turizma temelji na treh stebrih trajnostnega razvoja: gospodarski,
družbeno-kulturni in okoljski. Iz teh treh stebrov izhajajo smernice, ki jih je Svetovna
turistična organizacija leta 2006 podala v svoji najbolj široko sprejeti definiciji
trajnostnega turizma. Ta pravi, da mora trajnosti turizem (UNWTO: Making ..., 2019):
- zagotoviti optimalno uporabo okoljskih virov, ki predstavljajo ključni element razvoja
turizma, ohranjanje bistvenih ekoloških procesov in pomoč pri ohranjanju naravne
dediščine in biotske raznovrstnosti,
- spoštovati družbeno-kulturno verodostojnost lokalne skupnosti, ohraniti njihovo grajeno
in živo kulturno dediščino ter tradicionalne vrednote ter prispevati k medkulturnemu
razumevanju in strpnosti,
- zagotoviti izvedljive in dolgoročne gospodarske dejavnosti, ki bodo zagotavljale
socialno-ekonomske koristi vsem zainteresiranim akterjem; te so pravično porazdeljene,
vključno s stabilnimi možnostmi zaposlovanja, ter tako prispevajo k zmanjševanju
revščine.
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Izrazi, kot so alternativni turizem, mehki turizem, kakovostni turizem, zeleni turizem,
odgovorni turizem, inteligentni (tudi pametni) turizem in ekoturizem so le nekateri od
mnogih podobnih izrazov, ki sledijo istim načelom trajnostnega turizma in odmiku od
negativnih oziroma netrajnostnih oblik turizma (Holden, 2016). Čeprav se ti medsebojno
razlikujejo, so vsi nastali na osnovi zavedanja, da obstoječi masovni turizem zaradi
njegovih vse večjih negativnih vplivov na okolje in družbo ideološko in politično ni več
sprejemljiv (Mihalič, 2006).
Pojem alternativni turizem se danes ne pojavlja več tako pogosto, kot se je v 80. letih
prejšnjega stoletja, ta pa v širšem pomenu opredeljuje vse oblike turizma, ki se razlikujejo
od masovnega turizma v tem smislu, da ne onesnažujejo okolja, ne izkoriščajo naravnih
virov in delovne sile, spoštuejo lokalne vrednote, itd. Upor proti masovnemu turizmu, proti
njegovi povprečnosti in masovni dostopnosti se je začel že v 60. letih dvajsetega stoletja
prav z alternativnim turizmom. Ta naj bi bil namreč manj številčen in naj ne bi tako
negativno vplival na naravno, kulturno in socialno okolje kot masovni turizem. A vendar
bolj kot boj proti negativnim učinkom na okolje naj bi alternativni turizem predstavljal
upor proti masovnemu turizmu oziroma uporniško gibanje, predvsem mladih, zaradi
nezadovoljstva z obstoječo industrijsko družbo in proti njeni profitni naravnanosti in
družbeni indoktrinaciji. Mladi, večinoma brezposelni, so potovali z nahrbtniki v cenejše
destinacije, predvsem v Azijo. Potovali so sami, »na lastno pest«, sebe so poimenovali
»popotniki« in ne »turisti«. V deželi gostiteljici so se želeli čimbolj integrirati v okolico ter
tako spoznati njene značilnosti. Alternativni turizem vsaj na začetku ni bil povezan z
ekologijo, čeprav so kasneje mnogi v njem videli alternativo neželenemu masovnemu
turizmu (Mihalič, 2006).
Splošno definicijo mehkega turizma naj bi podala Mednarodna komisija za varstvo Alp
(fra. Commission Internationale pour la Protection des Regions Alpines – CIPRA) leta
1984, ki opredeljuje mehki turizem kot »obliko turizma, ki vodi v skupno razumevanje
med lokalnim prebivalstvom in popotniki in ne ogroža kulturne identitete države
gostiteljice ter si prizadeva skrb za okolje v največji možni meri. »Mehki turisti« dajejo
prednost uporabi infrastrukture, prvotno namenjene lokalnemu prebivalstvu in ne
sprejemajo umeščanja škodljivih turističnih objektov v okolje« (Broggi, 1985, cit. po
Williams, 2004).
Ekološko in ekonomsko sprejemljivi turizem skupaj imenujemo kakovostni turizem.
Vsebinsko opredeljeni kakovostni turizem nosi različne nazive, odvisno od opredelitve
posameznega avtorja do definicije. Po definiciji Mednarodnega združenja znanstvenih
strokovnjakov s področja turizma (ang. International Association of Scientific Experts in
Tourism - AIEST) mora ekonomsko, socialno in ekološko sprejemljiv turizem zagotavljati
kakovostno bivanje lokalnega prebivalstva, dobro počutje turistov, varovanje naravnega
okolja, prav tako mora omogočati gospodarski razvoj in ustvarjanje delovnih mest
(Mihalič, 2006).
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V nadaljevanju so opredeljene trajnostne oblike turizma, ki pod različnimi nazivi nosijo
isto oziroma podobno definicijo:
Zeleni turizem: Definicija in vsebina tega pojma ni povsem jasna, saj vsako območje,
regija ali država, ki se tega izraza poslužuje, interpretira zeleni turizem glede na svojo
razvojno politiko. V Sloveniji se ta izraz uporablja kot sinonim trajnostnega turizma, ki ga
Slovenska turistična organizacija trži pod blagovno znamko »Slovenia Green – Zelena.
Aktivna. Zdrava« (STO, 2009, cit. po Primožič, 2014).
Odgovorni turizem prav tako sledi načelom trajnostnega turizma, t.j. skrbi za naravo,
vendar gre ta še korak dlje, saj namreč spodbuja zavedanje turistov, organizacij in drugih
akterjev v turizmu o njihovem vplivu na okolje. Odgovorni turizem se tako zavezuje k
spoštovanju naravnega, kulturnega in družbenega okolja, etičnemu razvoju lokalnega
gospodarstva in širjenju zavedanja turistov o lastnih vplivih na potovanjih. Gre za krepitev
obojestranske senzibilnosti, tako sistema v odnosu do vse bolj specifičnih potreb in
zmožnosti posameznika, kot tudi za povečanje občutljivosti oziroma odgovornosti človeka
za dogajanje in interese širše družbe (Mlinar, 1994). Ponekod se odgovorni turizem
pojavlja kot sinonim ekoturizmu, Holden (2009) v svoji definiciji celo izpostavlja
ekoturizem kot odgovorni turizem v naravnem okolju (Holden, 2009).
Naravni oziroma na naravi temelječi turizem (ang. nature-based tourism – NBT) je vrsta
turizma, ki je vezana na naravno okolje, uporablja se pa tudi kot krovni naziv za vse tiste
vrste turizma, kjer je narava in njene privlačnosti osnova turistične ponudbe. Pri tem je
pomembno poudariti, da se izraz NBT uporablja za modernejše in neurbanizirane vrste
turizma v naravnem okolju in tako vključuje tudi ekoturizem. Vendar si ta dva pojma nista
povsem enaka, nasprotno, njuna skupna točka je edino avtentično naravno okolje. Za
ekoturizem je pomembno ekološko ravnanje z naravnim okoljem, kar pa za NBT ni nujno.
(Mihalič, 2006).
Velja omeniti še vrste turizma, ki sledijo bodisi načelom množičnega turizma bodisi
načelom trajnostnega turizma ali pa kar obojim hkrati. Te so ponavadi poimenovane po
krajevni (podeželski turizem, morski turizem,...) in časovni razsežnosti (zimski turizem,
poletni turizem,...) grajeni infrastrukturi (zdraviliški turizem, zabaviščni turizem...)
aktivnostih (športni turizem, kolesarski turizem, kulturni turizem,...), storitvah (velneški
turizem, poslovni turizem,...), itd. (Turistični ..., 2019). Tako na primer podeželski
turizem zajema več različnih turističnih dejavnosti, katerim je skupno to, da se odvijajo na
podeželju. Po kriterijih Svetovne turistične organizacije (2019) se dejavnosti podeželskega
turizma izvajajo v nemestnih območjih z nizko gostoto prebivalstva, kjer je prevladujoča
raba zemljišč kmetijstvo in gozdarstvo (UNWTO: Tourism definitions, 2019). Tu ne
govorimo samo o dogajanju na kmetijah in kmečkemu turizmu, temveč o dejstvu, da so del
podeželskega turizma lahko tudi NBT, ekoturizem, kulturni turizem, športni turizem, itd.
(OECD, 1994, cit. po Primožič, 2014).
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Slika 1: Shematska ponazoritev medsebojnega odnosa trajnostnih in netrajnostnih oblik turizma, ki
upoštevajo načela trajnostnega turizma.

2.1.4 Opredelitve ekoturizma
Ekoturizem, poimenovan tudi ekološki turizem, pri čemer se izraz ekološki nanaša tako na
naravno, kot tudi socialno in kulturno okolje, dandanes obravnavamo bodisi kot koncept
turizma, vrsto turizma ali eno izmed zvrsti oziroma podkoncepta trajnostnega turizma.
Tako različno umeščanje ekoturizma v primerjavi s trajnostnim turizmom je posledica
dejstva, da se je ekoturizem v svojih začetkih razvijal ločeno od koncepta trajnostnega
turizma, zato si, kljub nekaterim skupnim značilnostim, nista povsem enaka (Mihalič,
2006). Ekoturizem se od trajnostnega turizma loči po tem, da:
- je izobraževalna vsebina nujen sestavni del (Mihalič, 2006),
- se pretežno odvija v naravnem okolju (Mihalič, 2006),
- je primernejši za individualne potnike in manjše skupine organiziranih potovanj (UNEP,
2006, cit. po Mihalič, 2006),
- vključuje lokalne skupnosti v načrtovanje, razvoj in delovanje turistične ponudbe
(Koščak, 2003),
- gospodarski učinki njegovih aktivnosti so prioritetno namenjeni lokalnim skupnostim in
njihovim prebivalcem (Koščak, 2003).
Teh pet naštetih kriterijev ekoturizma je bilo izbranih kot osnova za preveritev izbranega
območja v tej magistrski nalogi.
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Ekoturizem se je razvil kot posledica negativnih družbenih in okoljskih vplivov v
zadnjih desetletjih, spreminjanja družbenih vrednot in vse bolj prisotnega zavedanja
posameznikov o globalnih okoljskih problemih. Je alternativni odgovor vsem dosedanjim
oblikam konvencionalnega turizma: je prizanesljivejši do okolja in upošteva načela
ohranjanja narave ter hkrati prispeva k ekonomskemu razvoju (Mihalič, 2006).
Izraz ekoturizem se je začel pogosteje pojavljati v poznih 80. letih prejšnjega stoletja, prvo
formalno definicijo pa je podal mehiški arhitekt Hector Ceballos-Lascurain (1996), ki trdi,
da je ekoturizem potovanje v neokrnjena naravna območja z namenom opazovanja,
preučevanja in občudovanja narave, njegove flore in favne, ter kulturnih manifestacij iz
preteklosti in sedanjosti, ki so tam navzoče (Ceballos-Lascurain, 1996).
»Eko« potovanje vključuje dejavnosti na prostem - turizem v naravi, pustolovska
potovanja, opazovanje ptic, rekreativne aktivnosti v naravi, kot so kampiranje, smučanje,
opazovanje kitov, arheološka najdišča, ki potekajo v morskih, gorskih, otoških in
puščavskih ekosistemih. Velik del potovanj se sedaj imenuje ekoturizem, čeprav kritiki
trdijo, da je opredelitev ekoturizma tako široka, da bi se skoraj vsako potovanje lahko
kvalificiralo pod to kategorijo, dokler je v tem kontekstu prisotno nekaj zelenega (Holden,
2016).
Kljub temu, da se razvija že desetletja, pojem ekoturizma še dandanes ni natančno
opredeljen. Ker je v literaturi moč zaslediti razna pojmovanja ekoturizma, so v
nadaljevanju podane definicije najpomembnejših mednarodnih organizacij in programov,
ki že desetletja sledijo razvoju ekoturizma; to so Svetovna turistična organizacija, Program
Združenih narodov za okolje (ang. United Nations Environment Programme – UNEP), v
nadaljevanju Program ZN za okolje, in Mednarodna organizacija za ekoturizem (ang. The
International Ecotourism Society - TIES), v nadaljevanju Mednarodna organizacija za
ekoturizem.
Po definiciji Svetovne turistične organizacije (2019) se ekoturizem nanaša na vse naravne
oblike turizma, pri katerih je glavna motivacija turistov opazovanje in spoštovanje narave
ter tradicionalnih kultur, ki prevladujejo na naravnih območjih. Ponavadi, vendar ne nujno,
ga organizirajo specializirani organizatorji potovanj za manjše skupine. Vsebuje
izobraževalne in interpretacijske funkcije ter tako povečuje ozaveščenost o ohranjanju
naravnih in kulturnih dobrin, tako med domačini kot tudi med turisti. Zmanjšuje negativne
vplive na naravno in kulturno okolje ter podpira vzdrževanje naravnih območij, ki se jih
interpretira kot ekoturistične znamenitosti. Zagotavlja alternativna delovna mesta in
dohodkovne priložnosti za lokalne skupnosti. Ustvarja gospodarsko korist za skupnosti
gostiteljev, organizacije in organe, ki upravljajo naravna območja z nameni ohranjanja.
Partnerji ponudnikov storitev na destinacijah so ponavadi majhna, lokalna podjetja
(UNWTO: Ecotourism ..., 2019).
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Ekoturizem je posebnega pomena za Program ZN za okolje, predvsem zaradi poudarka na
ohranjanju biotske raznovrstnosti. Kot razvojno orodje lahko ekoturizem doseže prva dva
od treh temeljnih ciljev Konvencije o biotski raznovrstnosti iz leta 1992 (Convention ...,
2006):
- ohranjanje biotske raznovrstnosti,
- trajnostna raba njenih sestavnih delov,
- pravična delitev koristi, ki izhajajo iz uporabe genetskih virov, vključno z ustreznim
dostopom do genetskih virov, uporabe tehnologij in financiranja.
Mednarodna organizacija za ekoturizem (2018) pa opredeljuje ekoturizem kot odgovorno
potovanje na naravna območja, ki ohranja okolje in izboljšuje kakovost življenja lokalnega
prebivalstva ter vključuje intepretacijo in izobraževanje. To pomeni, da morajo tisti, ki
izvajajo in sodelujejo v ekoturističnih dejavnostih, upoštevati naslednja načela (TIES,
2018):
-

zmanjšati negativne vplive na okolje,
graditi okoljsko in kulturno zavest in spoštovanje,
zagotoviti pozitivne izkušnje tako obiskovalcem kot gostiteljem,
zagotoviti neposredne finančne koristi lokalnih skupnosti, ki jih namenijo za ohranjanje
naravne in kulturne dediščine,
- zagotoviti finančne ugodnosti in opolnomočenje lokalnega prebivalstva,
- poudariti lokalno udeležbo, lastništvo in poslovne priložnosti, zlasti za lokalno
prebivalstvo,
- obiskovalcem ponuditi nepozabno intepretativno izkušnjo in s tem povečati njihovo
občutljivost na politična, družbena in okoljska vprašanja.
2.1.5 Quebeška deklaracija o ekoturizmu 2002
V okviru mednarodnega leta Združenih narodov o ekoturizmu pod pokroviteljstvom
Programa ZN za okolje in Svetovne turistične organizacije se je v Quebec Cityju v Kanadi
19. maja 2002 sestalo več kot tisoč udeležencev iz 132 držav na svetovnem vrhu o
ekoturizmu, kjer je bil sklenjen skupen dogovor za razvoj ekoturističnih aktivnosti v
kontekstu trajnostnega razvoja pod imenom Quebeška deklaracija o ekoturizmu (ang.
Quebec Declaration on Ecotourism), v nadaljevanju Quebeška deklaracija (Razvoj ...,
2003).
Quebeška deklaracija je nastala z namenom varovanja in ohranjanja naravne in kulturne
dediščine. Ta upošteva vedno večje zanimanje ljudi za potovanje na naravna območja na
kopnem in na morju. Udeleženci vrha so opredelili ekoturizem kot »posebno obliko
alternativnega turizma, ki je tesno povezana z okoljem. Njegova značilnost je potovanje v
nedotaknjeno naravo, namen potovanja pa je predvsem njeno doživljanje. V tej točki se

12

Lovrić M. Možnosti za razvoj ekoturizma ob Dravski kolesarski poti v Zgornjem Podravju.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2019

ločuje od nekaterih športnih oblik turizma (plezanje, rafting, kolesarjenje,...), katerih glavni
namen je športna aktivnost v naravi.« Med obema oblikama turizma prihaja celo do
konflikta, saj nekatere vrste športa lahko tudi negativno vplivajo na okolje (Razvoj ...,
2003).
Udeleženci Quebeške deklaracije prav tako priznavajo, da ekoturizem zajema načela
trajnostnega turizma glede ekonomskih, socialnih in okoljskih vplivov turizma. Poudarijo
pa tudi posebna načela, po katerih se ekoturizem razlikuje od širšega koncepta trajnostnega
turizma. Po njihovem mnenju ekoturizem dejavno prispeva k ohranjanju naravne in
kulturne dediščine ter razlaga obiskovalcem naravno in kulturno dediščino ciljnega kraja,
prav tako pa vključuje lokalne in domorodne skupnosti v načrtovanje, razvoj in delovanje
ter prispeva k boljši kakovosti njihovega življenja (Razvoj ..., 2003).
Dejstvo, da obstaja vedno večje zanimanje turistov za potovanje na naravnem območju na
kopnem in morju, postavlja ekoturizem v ospredje trajnostnih praks turizma. Sprejeta je
bila vrsta priporočil, ki predlaga nacionalnim, regionalnim in lokalnim vladam, naj
pripravijo nacionalne, regionalne in lokalne smernice in razvojne strategije ekoturizma, ki
bodo v skladu s sprejetimi cilji trajnostnega razvoja. Zagotoviti morajo trajno varovanje
narave, lokalnih in domorodnih kultur (Razvoj ..., 2003).
2.1.6 Profili ekoturistov
Kot je že ugotovljeno, samega koncepta ekoturizma ne moremo natačno definirati, zatorej
tudi opredelitev profila »ekoturista« ni enotna. Kot navaja Holden (2009), je kategorizacija
ekoturistov dokaj težavna, saj velja zmotno prepričanje, da je vsak ekoturist okoljsko
ozaveščen in dovzeten na spremembe v okolju (Holden, 2009). Nekateri znanstveniki so
mnenja, da je stopnja ozaveščenosti o okolju nižja, ko so ljudje na počitnicah, ključni
razlogi za ta pojav pa je mentaliteta samih turistov, ki smatrajo namen potovanja kot odmik
od dela in skrbi, skrb za okolje pa prepuščajo državi gostiteljici. Potovanje v tem primeru
predstavlja predvsem zadovoljitev lastnih potreb in želja (Dolnicar, 2015). Raziskava iz
leta 2011 kaže, da je le peščica turistov, okrog 10 %, dovzetna za spremembe v okolju in je
pripravljena aktivno sodelovati pri zaščiti okolja. Swarbrooke in Horner (1999) trdita, da ni
mogoče govoriti o »zelenem turistu« kot o homogeni skupini, temveč se raje nanašata na
»odtenke zelene«. S tem konceptom predlagata, da na okoljsko ozaveščenost turistov
vplivaljo različni dejavniki, med drugim tudi njihova zavest in poznavanje vprašanj,
povezanih s turizmom in okoljem, odnos do okolja na splošno, ter stopnja izpolnjevanja
drugih obveznosti v njihovem življenju, kot so delo, nastanitev in družinske potrebe
(Swarbrooke in Horner, 1999).
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Preglednica 2: Okoljska ozaveščenost turistov glede na odtenke zelene (Swanbrooke in Horner, 1999).
BREZ ZELENE

SVETLO ZELENA

TEMNO ZELENA

ZELENA

- Berejo brošure o
trajnostnem,
zelenem turizmu,
ekoturizmu in
podobno.

- Poznajo okoljske probleme v
državi gostiteljici in
poskušajo na primer
zmanjšati porabo vode v
krajih, kjer je vir pitne vode
omejen.
- Uporabljajo javni prevoz med
potovanjem.
- Zavedno poskušajo najti
informacije o nekem
okoljskem problemu in ga
aktivno odpraviti.

- Bojkotirajo hotele in
druge nastanitvene
ponudnike, ki ne
upoštevajo načela
varovanja okolja.
- Udeležujejo se
raznih projektov in
delovnih akcij v
času počitnic.

- Ne delajo razlike
med domačim
krajem in državo
gostiteljico: tam se
namreč ne
opredeljujejo kot
turisti in zato ne
uničujejo okolja.

Brez vloženega truda
za oglede

Nekaj vloženega
truda za oglede

Veliko vloženega
truda za oglede

Površno zanimanje
za okoljske probleme

Veliko zanimanje za pretežno vse okoljske
probleme in njihovo aktivno proučevanje

Večje število ljudi

Manjše število ljudi

V Preglednici 2 sta Swarbrooke in Horner (1999) ekoturiste razčlenila v »odtenke zelene«
in sicer na tiste, ki sploh niso zeleni (ni pretiranega zanimanja o okoljskih problemih,
zatorej le-ti niso ekoturisti), svetlo zeleni (s trenutnim stanjem okolja so seznanjeni in se
poskušajo temu prilagoditi), temno zeleni (svojo okoljsko ozaveščenost izražajo na tak
način, da na primer bojkotirajo hotele, ki ne upoštevajo okoljske standarde) in popolnoma
zeleni (so ekološko ozaveščeni in izobraženi, ne identificirajo se kot turisti). Na ta način
Swarbrooke in Horner (1999) priznavata, da so razsežnosti zanimanja za naravo in
okoljsko trajnost neodvisne od stanja okolja, ampak predvsem od miselnosti in vedenja
posameznika (Swarbrooke in Horner, 1999).
Profil povprečnega ekoturista je bil izdelan na podlagi rezultatov študij tržnega profila
ekoturistov (ang. Ecotourist Market Profile) iz leta 1998, ki so bili opravljeni v ZDA in
Kanadi. Pri tem velja poudariti, da se severnoameriški trg povpraševanja močno razlikuje
od evropskega. Slednji se bolj osredotoča na turizem na podeželju, kot v divjini, saj je letega na evropskih tleh zelo malo (Drumm in Moore, 2005).
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Preglednica 3: Kdo je povprečen ekoturist? Študija profila za potrebe ekoturističnega trga iz leta 1998 (TIES,
1998, cit. po Drumm in Moore, 2005).
PROFIL POVPREČNEGA EKOTURISTA
Starost
Spol
Izobrazba
Način potovanja
Trajanje potovanja
Stroški potovanja

Motivi potovanja
Interesi

Med 35-54 let, čeprav se leta razlikujejo v odvisnosti od aktivnosti in
ponudbe ter stroškov potovanja.
Razmerje 1:1, čeprav so možna odstopanja glede na aktivnosti.
82 % univerzitetni diplomanti, zaradi širitve trga je možno opaziti
povpraševanje tudi tistih z nižjo izobrazbo.
60 % najraje potuje v paru, 15 % z družino in 13 % sami.
Največja skupina izkušenih ekoturistov (50 %) preferirajo izlete, ki
trajajo 8 - 14 dni.
Izkušeni ekoturisti so pripravljeni odšteti več denarja kot ostali turisti,
največja skupina (26 %) je tako pripravljena odšteti 1.000 – 1.500
dolarjev na potovanje.
Opazovanje narave, nova doživetja, odkrivanje novih krajev.
Aktivnosti v naravi, srečanje z enako mislečimi ljudmi, naravne in
kulturne znamenitosti, naravni parki, itd.

Socialnoekonomski kazalniki v Preglednici 3 kažejo, da je razmerje med moškimi in
ženskami izenačeno, čeprav so možna odstopanja. Njihova stopnja izobrazbe je visoka, saj
gre v večini primerov za univerzitetne izobražence, zatorej lahko na podlagi tega
sklepamo, da so uporabniki zahtevni in želijo turistično ponudbo na visoki ravni. Na
izletih, ki trajajo od 8 do 14 dni ekoturisti najraje preživijo v naravi, kjer se spoznajo z
enako mislečimi ljudmi, odkrivajo naravne in kulturne znamenitosti, itd. Zaradi svojih
visokih kriterijev in želji po prvovrstnih izkušnjah v naravi so izkušeni ekoturisti
pripravljeni odšteti več denarja kot ostali turisti, od 1000 do 1500 dolarjev na potovanje.
Persone ciljnih skupin slovenskega turzima
Za potrebe ciljnega trženja destinacije Slovenija in njene turistične ponudbe je tržno
raziskovalno podjetje Valicon v sodelovanju s STO leta 2016 izvedlo projekt »Persone
ciljnih skupin slovenskega turizma«. Cilj projekta je bil opredeliti persone, t.j. tipične
predstavnike, ki predstavljajo ciljne segmente tujih turistov v Sloveniji, ti pa služijo
predvsem kot osnova za nadaljni razvoj segmentirane ponudbe in trženja. Pri določanju
segmentov so bili opredeljeni trije ključni motivi v turizmu: doživetje, druženje in mir
oziroma skrb zase, ter kombinacije med njimi. Na osnovi prevladujočega motiva pa so
persone razporedili v tri tipe skupin: raziskovalci, družabniki in muze. Segmenti, ki
izhajajo iz treh krovnih motivov in z njimi povezanih interesov, se prepletajo v 12
personah: avanturisti, zeleni raziskovalci, aktivne družine, urbani ozaveščeni, aktivni
nostalgiki, predane mame, sproščeni eskapisti, družabni foodie-ji, urbani potrošniki,
brezskrbni mladi, večno mladi in lepotni razvajenci (Persone ..., 2016). Podrobnejši opis in
pregled vseh 12 person se nahaja v Prilogi A.
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Slika 2: Pregled person segmentnih skupinah (vir podatkov: Persone ..., 2016) ter s črtkano črto označene
persone, ki bi jih lahko uvrstili med ekoturiste.
Preglednica 4: Podroben opis izbranih person, ki ustrezajo merilom študije povprečnega ekoturista iz leta
1998 (vir podatkov: Persone ..., 2016).
SEGMENTNA
SKUPINA

OPISNO
IME

MOTIVI
POTOVANJA

INTERESI

POTOVALNI
STIL

PRIMER
PERSONE

Zeleni
raziskovalci

Iti nekam na
lepše, spoznati
novo deželo,
doživeti
raznolikost, ...

Narava,
kultura,
obisk starih
mestnih
jeder, ...

Avanturisti

Aktivno
doživetje, umik
od stresa, nove
izkušnje in
spoznanja, ...

Narava,
šport,
kulturne
znamenitosti,
...

Javni prevoz,
kolo, hoja.
Privatna
namestitev.
Organiziran,
aktiven.
Odkriva novo.
Osebno vozilo,
kolo, hoja.
Kampiranje.
Spontan,
aktiven.

Aktivne
družine

Doživeti nekaj
novega, biti
aktiven,
spoznati
naravno okolje,
...

Aktivnosti v
naravi,
raziskovanje
okolice
na kolesu, ...

Johanne znanstvenica, potuje
z možem, ima malo
prostega časa. Je
razgledana, svet
okoli sebe raje
odkriva sama.
Mirelle ravnateljica, potuje
v paru, drzna,
športna, spontana.
Potuje s prikolico in
s kolesom, rada ima
izzive.
Mette - lab. tehnik,
potuje z družino,
aktivnosti v naravi
ji daje občutek
povezanosti z
družino, obožuje
jahanje, na pot
vedno vzame kolo.

RAZISKOVALCI

Osebno vozilo,
kolo, hoja.
Kampiranje ali
privatna
namestitev.
Organiziran,
aktiven.

Se nadaljuje
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Nadaljevanje Preglednice 4
SEGMENTNA
SKUPINA

OPISNO
IME

MOTIVI
POTOVANJA

INTERESI

POTOVALNI
STIL

PRIMER
PERSONE

Sproščeni
eskapisti

Pobeg od
napornega
vsakdana, skrb
za zdravje in
dobro počutje,
umik od
telefona, ...

Narava,
digital-detox,
lokalne
specialitete,
...

Letalo, osebno
vozilo.
Hotel.
Spontan,
umirjen.
Se rad vrača.

Marco - arhitekt,
potuje z ženo,
umirjen, zadržan,
natančen,
pragmatičen,
zdravje in dobro
počutje postavlja na
prvo mesto, želi si
odmika v naravo,
mir in brezskrbnost.

Predane
mame

Preživeti čas z
družino in
prijatelji, umik
iz mesta v
naravo, ...

Narava,
aktivnosti za
vso družino,
razgledi

Aktivni
nostalgiki

Stik z naravo,
sprememba
vsakdana,
preživljanje
časa z ženo, ...

Lažje
aktivnosti v
naravi,
naravni
parki,
lokalne
prireditve, ...

Osebno vozilo,
hoja
Privatna
namestitev
Spontan,
aktiven
Odkriva novo
Osebno vozilo.
Hotel.
Delno spontan,
umirjen.
Se vrača na
ista mesta.

Chiara - socialna
delavka, potuje z
družino in prijatelji,
odgovorna,
praktična, otroke
vzgaja v duhu
pozitivnih vrednot.
Zoran - upokojenec,
potuje z ženo, rad
vrtnari, narava mu
veliko pomeni. Rad
se vrača na ista
mesta, kjer obuja
spomine.

MUZE

DRUŽABNIKI

Na podlagi študije profila povprečnega ekoturista iz leta 1998 (Preglednica 3, str. 15) in
demografskih podatkov 12 person ciljnih skupin slovenskega turizma (Priloga A) smo
poiskali presek meril, ki jih lahko definiramo kot merila za določanje tujih obiskovalcev
kot skupino potencialnih ekoturistov na podlagi trenutnih trendov in ponudb v Sloveniji.
Od skupno 12 person je bilo izbranih 6 (Slika 2 in Preglednica 4), ki ustrezajo vsaj trem
kriterijem povprečnega ekoturista, to so zeleni raziskovalci, avanturisti, aktivne družine,
sproščeni eskapisti, predane mame ter aktivni nostalgiki. Skupna značilnost vseh je
brezskrbno preživljanje počitnic v naravi. Večina od teh išče aktivna doživetja, kot so
kolesarjenje, pohodništvo, jahanje, idr., nekateri (sproščeni eskapisti in aktivni nostalgiki)
pa so bolj umirjenega značaja in jim narava v prvi vrsti pomeni umik od napornega
vsakdana v mirno in brezskrbno okolje, kamor potujejo s svojim partnerjem. Poleg narave
in aktivnosti v njej je veliko zanimanje tudi za kulturne znamenitosti in lokalne posebnosti,
kot so kulinarične specialitete, lokalne prireditve in festivali. Vsi izbrani predstavniki
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potujejo bodisi v paru bodisi skupaj z družino (in prijatelji). Na cilj se skoraj vsi pripeljejo
z osebnim vozilom, le zeleni avanturisti raje uporabijo javni prevoz. Izbira osebnega
prevoznega sredstva je s praktičnega vidika seveda razumljiva, ni pa ravno sprejemljiva z
načeli ekoturizma, katerega naloga je varovanje okolja in zmanjševanje toplogrednih
izpustov, ki jih avtomobili in druga motorna prevozna sredstva generirajo. Najbolj
priljubljena izbira prenočitve je privatna namestitev, to so predvsem apartmaji, turistične
kmetije, koče, brunarice, Airbnb namestitve, itd. Ta opcija namreč nudi varno zasebno
namestitev za več ljudi po nižji ceni. Najcenejša varianta, ki pa ne nudi toliko ugodja kot
privatne namestitve, je pa tudi priljubljena med bolj aktivnimi popotniki, je kampiranje. Pri
tej obliki namestitve je potrebna visoka stopnja prilagodljivosti, saj je pri izbrani ciljni
destinaciji možnost kampiranja lahko zelo omejena. Največ fleksibilnosti in ugodja, a za
višjo ceno, pa ponujajo hoteli. Le-ti so ponavadi prva izbira bolj umirjenih turistov, ki se
želijo odklopiti od vsakdana in se prepustiti razvajanju.
2.1.7 Značilnosti in primeri ekoturistične destinacije
Principi ekoturizma se v praksi lahko manifestirajo na različne načine. Uvajanje načel
ekoturizma v gospodarsko in turistično razvitih regijah se razlikuje od uvajanja ekoturizma
v nerazvitih območjih. Za gospodarsko in turistično že visoko razvita področja sveta
uveljavljanje principov ekoturizma pomeni predvsem saniranje močno izčrpanih naravnih
virov in onesnaženega okolja ter racionalnejše razporejanje kapitala, medtem ko za
nerazvita področja ekoturizem predstavja visok razvojni potencial v okviru trajnostnega
razvoja z ugodnimi vplivi predvsem na ekonomsko-socialnem področju (Božičnik, 2003).
Na podlagi pregledanih primerov ekoturizma v Sloveniji in v tujini smo v tem poglavju
značilnosti ekoturistične destinacije razvrstili in opredelili glede na njihovo udejanjanje
posameznih načel ekoturizma: bodisi je ekoturizem na nekem območju udejanjen kot
oblika sonaravne rabe prostora zavarovanih območij, kot zvrst turizma, kot koncept
oziroma orodje trajnostnega razvoja, kot tržna niša ali pa, kakor v večini primerov, kot
kombinacija naštetih načel.
Ekoturizem kot oblika sonaravne rabe prostora zavarovanih območij
Ekoturizem v tem primeru išče odgovor, kako tržiti varstvena območja in omogočiti njihov
obisk, a hkrati preprečiti negativne učinke turizma na okolje. Ekoturistične destinacije
nudijo izobraževalne obiske v ekološko občutljivih habitatih, ki potekajo pod vodstvom
usposobljenih turističnih vodičev, takšne izobraževalne in predstavitvene dejavnosti pa so
namenjene predvsem manjši skupini obiskovalcev, ki jih organizirajo specializirane,
manjše poslovne enote v lokalni lasti (Mednarodno leto ..., 2005, cit. po Merc, 2005). V
večini primerov gre za širša in ožja zavarovana območja, kot so narodni, regijski ali
krajinski parki, naravni in kulturni spomeniki, vodna telesa, itd. Za nekatera od teh
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zavarovanih območij je turizem neposredno povezan z načrtovanimi in ustrezno vodenimi
programi, ki lahko pozitivno prispevajo k varstvu okolja.
Narodni park je območje s številnimi naravnimi vrednotami in biotsko raznovrstnostjo,
namenjeno zaščiti izjemnih naravnih in scenskih območij, predvidenih za znanstveno in
rekreacijsko uporabo. Običajno gre za večja varstvena območja, ki jih človeška dejavnost
ni bistveno spremenila, in znotraj katerega veljajo strogi varstveni režimi ob upoštevanju
mednarodnih varstvenih standardov in kriterijev (Zakon o ohranjanju ..., 2004).
Regijski park je obsežno območje varovanih ekosistemov, ki so značilni za to regijo.
Večji del park obsega prvobitna narava in območja naravnih vrednost, kjer so prisotni tudi
večji vplivi človekovega dejanja, vendar so ti uravnoteženi z naravo (Zakon o ohranjanju
..., 2004).
Krajinski park je varovano območje, ki ga definira značilna, tudi izjemna krajina z
elementi narave in kulturne dediščine, ki ima izjemno ekološko, krajinsko ter biotsko
vrednost (Hladnik in sod., 2017).
Naravni spomenik je območje z eno ali več naravnimi vrednotami za varovanje in
ohranjanje pomembnih naravnih značilnosti, ki jih opredeljujejo posebne oblike, velikost,
vsebina ali lega ali pa so redek primer naravne vrednote (Zakon o ohranjanju ..., 2004).
Po navedbah Koščak (2003) naj bi bil ekoturizem eden od najbolj učinkovitih mehanizmov
za zagotavljanje finančnih virov za vzdrževanje varstvenih območij, kar se je pokazalo že v
manj razvitih državah in v tistih z najbogatejšimi viri s področja biodiverzitete (Koščak,
2003). Mednarodna raziskava zavarovanih območij iz leta 1994 je pokazala, da v državah
v razvoju kar 54 % denarnih sredstev, namenjenih razvoju ekoturizma v zavarovanih
območij, prihaja od vstopnin turistov (Giongo, 1993, cit. po Wood, 2002). Dobro
regulirana varstvena območja v državah tretjega sveta, kot so na primer otoki Galapagos v
Ekvadorju, najbolj profitirajo od vstopnin turistov. V letu 1998 je otoke Galapagos
obiskalo skupno 65.000 obiskovalcev. Takrat je vstopnina znašala 6 dolarjev na domačina
in kar 80 dolarjev na turista, torej v povprečju 66 dolarjev na obiskovalca, kar pomeni, da
so v tistem letu upravljalci in državni organi zaslužili skupno 4,3 milijona dolarjev. Prav
zaradi pobiranja visokih vstopnin od tujih turistov na otokih Galapagos je bilo vodstvo tega
narodnega parka zmožno nadzorovati obiske in preprečiti preobremenitev ekosistema te
svetovne kulturne dediščine, izkupiček zaslužka pa so poleg rednemu vzdrževanju in
upravljanju namenili tudi usposabljanju lokalnih prebivalcev za turistične vodiče. Nižja
tarifa za domačina pa je opravičljiva s tega vidika, da je omogočala ogled domačemu in
revnejšemu prebivalstvu, ter jih tako spodbudila k sodelovanju pri izvajanju turističnih
storitev (Wood, 2002).
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Ekoturizem kot vrsta turizma
Kot zvrst turizma lahko ekoturizem opredelimo kot obliko gospodarske dejavnosti na
nekem območju, ki nudi možnosti zaposlovanja lokalnega prebivalstva in možnosti
financiranja, vzdrževanja in upravljanja ekoturistične destinacije s prihodki turističnih
storitev. V nekaterih primerih takšen ekoturizem ne more delovati samostojno, zatorej je za
izvajanje ekoturizma na teh območjih potrebno sodelovanje z drugimi deležniki
turističnega razvoja. Turistična industrija je vse bolj prisoten zagovornik podpore
zaščitenim območjim in to dinamiko je treba spodbujati z vzpostavitvijo ustreznih
mehanizmov za komunikacijo in sodelovanje med upravljavci zavarovanih območij in
ostalimi ponudniki turističnih dejavnosti, kot so prevozniki, turistične agencije,
organizatorji potovanj, ponudniki prostočasnih aktivnosti, prenočitveni in gostinski objekti,
itd. Sklenitev teh medsebojnih dogovorov je zapleten proces, ki poteka tako na lokalni,
kakor tudi na regionalni in državni ravni, je pa za uspešno izvajanje ekoturizma in udobja
obiskovalcev nujno potreben (Drumm in Moore, 2005).
Primer potencialne ekoturistične destinacije v Sloveniji - Logarska dolina je ena najlepših
alpskih ledeniških dolin v Evropi in hkrati najprepoznavnejša znamenitost Solčavskega. S
svojim zglednim upravljanjem naravnih virov, zaščito naravne in kulturne dediščine,
sodelovanjem z lokalnimi oblastmi, razvojem primernih in kvalitetnih turističnih
proizvodov in nenazadnje informiranjem in izobraževanjem javnosti je Logarska dolina
lahko zgleden primer razvoja ekoturizma v Sloveniji (Stopar, 2011). Zaradi njenih
prvobitnih naravnih in kulturnih vrednosti je bila Logarska dolina leta 1987 razglašena za
krajinski park. Čez Logarsko dolino vodi glavna pohodna pot, imenovana Naravoslovna
etnografska pot, ob kateri lahko občudujemo prvobitno naravo in številne naravne
znamenitosti, svoj pečat prostoru pa so pustile tudi visokogorske samooskrbne kmetije, ki
so skozi stoletja ustvarjale kulturno krajino (Logarska dolina, 2019). Poleg naravnih in
kulturnih znamenitosti ter neštetih oblik rekreacije na prostem, kot je pohodništvo,
plezanje, lokostrelstvo, tek na smučeh, itd., je v Logarski dolini prisotnih 13 turističnih
ponudnikov z nastanitvami: 5 gostinskih objektov s prenočišči, 3 turistične kmetije in 5
planinskih koč, skupno 358 ležišč (Stopar, 2011).

Slika 3: Čez Logarsko dolino poteka naravoslovna
etnografska pot, kjer so postavljene informativne
table (Lucu, 2012).
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Ekoturizem kot orodje trajnostnega razvoja
Najpogosteje citirana definicija trajnostnega razvoja je definicija, ki jo je leta 1987 podala
Svetovna komisija okoljskega razvoja (ang. World Commission on Environment and
Development – WCED), ki pravi, da je trajnostni razvoj razvoj, ki je v skladu s potrebami
današnje generacije, ne da bi pri tem ogrožal možnosti za zadovoljevanje potreb prihodnjih
generacij (WCED, 1987, cit. po Hall in sod., 2015). Kakovost turističnega proizvoda je
odvisna od tega, kako trajnosten je turistični razvoj v kraju, regiji ali državi. Po eni strani
razvoj turizma na nekem območju povečuje pritiske na naravno, kulturno in družbeno
okolje, po drugi strani pa razvoj inovativnih tehnologij in ekološki management delujeta v
nasprotni smeri (Mihalič, 2004). Spodbujanje razvoja sonaravnega in visoko kakovostnega
turizma je eden izmed kjučnih ukrepov razvojne prostorske politike. Politika prostorskega
razvoja med drugim tudi spodbuja razvoj takšnega turizma, zlasti v razvojno zaostajajočih
regijah. Določene oblike »mehkega« turizma, ki so skrbno prilagojene krajevnim in
regionalnim posebnostim, nudijo številnim regijam priložnost za trajnostni razvoj (Premzl,
2002).
Ekoturizem lahko nastopi kot orodje za izvajanje sonaravno uravnoteženega prostorskega
razvoja, ki v svoje turistične dejavnosti in storitve vpeljuje načela trajnostnega razvoja.
Razvoj ekoturizma lahko na nekem večjem območju lahko presega moč in potrebe ene
občine, zato je z regionalnim prostorskim planom potrebno uskladiti prostorske planske
odločitve med državo in občinami. Po določbah Zakona o urejanju prostora (2017) je z
regionalnim prostorskim planom potrebno uskladiti takšne prostorske projekte, ki so
vitalnega pomena za nadaljni razvoj regije (Zakon o urejanju ..., 2017).
Ekoturizem kot tržni segment
Ekoturizem kot ekonomska kategorija ima svoje izhodišče v marketinški filozofiji, kjer kot
poseben marketinški turistični produkt omogoča promocijo in trženje celovitega
ekoturističnega produkta določenega območja, ki ga sestavljajo številni podproizvodi, kot
so na primer tradicionalna arhitektura, zgrajena iz lokalno pridobljenih materialov,
bivanjski ambienti s tradicionalnim načinom življenja, ekoturistične tematske pohodne in
kolesarske poti, varovana območja, ekološko neoporečne pitne in kopališke vode, čist zrak,
urejeno in vzdrževano naravno okolje, itd. ki so osnovani na osnovi mednarodno priznanih
ekoturističnih in ekololoških standardov in kriterijev (Božičnik, 2003).
V prvem desetletju 21. stoletja se je »zelena potrošnja« uveljavila kot sestavni del
potrošniškega trga. Prodaja izbranih proizvedenih storitev zelene, bio in eko kakovosti je
skupna mnogim potrošniškim trgom. Čeprav je težko natančno opredeliti, kaj je zeleno
potrošništvo, in ga je zato tudi težko izmeriti, ankete potrošnikov o vzorcih vedenja, ki
temeljijo na okoljskih stališčih, kažejo, da bo skrb za okolje v prihodnje igrala vedno večjo
vlogo pri vedenju potrošnikov (Holden, 2009).
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V Sloveniji je možno najti posamezne tržne segmente ekoturizma, vendar je teh zelo malo.
Pojavljata se predvsem dve obliki ekoturistične ponudbe: ekološke kmetije in že
uveljavljeni nastanitveni objekti, ki na podlagi pridobljenega okoljskega znaka razvijajo
svojo ekoturistično ponudbo. Destinacija je usmerjena v trženje območja za manjše
skupine turistov oziroma posamezne turiste (Stopar, 2011).
Primer prepoznavne ekoturistične namestitve v Sloveniji - Zelena vas Ruševec na Pohorju,
ki je svoja vrata odprla leta 2013, sebe promovira kot edinstveni primer ekološkega,
trajnostnega ali zelenega turizma v Sloveniji. Na 1.100 m nadmorske višine, sredi odprte
jase v gozdu, stoji pet eko brunaric (Slika 4), zgrajenih izključno iz naravnih in ekološko
neoporečnih materialov, kot sta les in ovčja volna. Poleg bivalnih brunaric deluje znotraj
eko dežele deset postaj permakulturnega kroga, ki goste vasi izobražuje o pomembnosti
narave (Zelena vas Ruševec, 2019).

Slika 4: Eko brunarice Zelene vasi Ruševec.

V tem poglavju velja poudariti še negativne primere izkoriščanja tržnega koncepta
ekoturizma. Ker se je na začetku ekoturizem razvil le kot ideja in ne koncept, so ga mnoga
podjetja in organizacije promovirale kot produkt, oziroma brez razumevanja osnovnih
načel (Wood, 2002).
Razvil se je nov fenomen, imenovan »greenwashing«, ki označuje neutemeljene ali
zavajajoče trditve o okoljskih koristih izdelka, storitve, tehnologije ali aktivnosti podjetja.
Na žalost je to vedno bolj pogostejša praksa nekaterih podjetij, organizacij, agencij,
političnih strank, in drugih, da namerno ali zgolj zaradi nevednosti zlorabljajo pojem
ekoturizma.

22

Lovrić M. Možnosti za razvoj ekoturizma ob Dravski kolesarski poti v Zgornjem Podravju.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2019

2.2

TURIZEM IN KOLESARJENJE

Uravnotežen ekološki, socialni in ekonomski razvoj, ohranjanje naravne in kulturne
dediščine, tradicionalnih okolij ter biotske raznovrstnosti, vzpostavljanje in ohranjanje
blaginje lokalnega prebivalstva ter usmerjanje turistične ponudbe v nasprotju z masovnim
turizmom k individualnim popotnikom in manjšim organiziranim skupinam pod nadzorom
usposobljenih vodnikov so temeljna načela ekoturizma (Razvoj ..., 2003). Aktivnosti, ki
posredno in neposredno sledijo načelom ekoturizma, je mnogo, nekaterih se (ne)zavedno
poslužujemo vsak dan. Tako nam na primer kolesarjenje, ki je za nekatere vsakodnevna
dejavnost, nudi način spostitve in ob redni uporabi ohranja našo telesno in duševno
kondicijo, pri tem pa ne obremenjuje okolja z izpušnimi plini in hrupom. Kolo postaja vse
bolj priljubljeno prevozno sredstvo za premagovanje krajših in tudi daljših razdalj. Za
nekatere posameznike brez avtomobila je kolo najbolj praktično, za nekatere pa je
vsakodnevni uporabi kolesa botrovala zavestna odločitev za ohranjanje zdravega telesa ali
čistejšega okolja oziroma obojega hkrati.
2.2.1 Vrste kolesarjenja
Dnevno (utilitarno) kolesarjenje – kot že samo ime pove, predstavlja ta oblika
kolesarjenja vsakodnevno vožnjo na delo, v šolo, po nakupih, itd. Kolo tem osebam
predstavlja glavno prevozno sredstvo (Rotar, 2012).
Športno kolesarjenje (cestno in gorsko) – predstavlja različne treninge in tekmovalne
oblike kolesarjenja, kot je naprimer cestno kolesarjenje, gorsko kolesarjenje in njegove
različice (downhill, mountain bike, kros, itd.) ter kolesarjenje v okviru duatlonov in
triatlonov (Strategija ..., 2005).
Športnorekreativno kolesarjenje – je namenjeno rekreativnim športnikom, katerih glavni
namen kolesarjenja je sprostitev, rekreacija v naravi in izboljšanje telesne kondicije (Rotar,
2012).
Izletniško kolesarjenje – je zvrst kolesarjenja, ki ne traja več kot le en dan, z namenom
bivanja v naravnem okolju, z razmeroma nezahtevno intenzivnostjo. Kolesarjem so
pomembni doživetje, udobnost in varnost na poti (Rotar, 2012).
Popotniško kolesarjenje – traja več dni, relacija in cilj sta določena že pred začetkom
potovanja. Pomembno vlogo pri izbiri relacije imajo namestitve, specializirane za
kolesarje, bogata turistična ponudba, naravne lepote, kulturne znamenitosti in posebnosti
krajev, pri čemer je pomembno, da je kolesarska infrastruktura opremljena s prometno
signalizacijo, informacijskimi tablami in urejenimi počivališči, po možnosti z oskrbo s
pitno vodo ter prenočišči v bližini (Rotar, 2012).
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Turistično kolesarjenje – je kombinacija zgoraj naštetih zvrsti kolesarjenja (izletniško,
gorsko, popotniško), kjer kolesarji kot domači ali tuji turisti spoznavajo turistično
destinacijo in odkrivajo njene kulturne, ekološke in druge značilnosti (Rotar, 2012).
Družinsko kolesarjenje – je pomembna oblika kolesarjenja, saj gre za specifično zvrst
uporabnikov, t.j. družine, ki so zaradi drugačnih zahtev, potreb in želja od ostalih
kolesarjev deležni posebne obravnave. Družina je specifična družbena skupina, ki svoj
prosti čas preživlja skupaj predvsem ob vikendih in v času šolskih počitnic, zato je
smiselno vključevati takšne športne in rekreativne aktivnosti ob poti, ki so prilagojene
temu času. Takšna zvrst kolesarjenja namreč bogati notranje družinske vezi in oblikuje
koristne navade družinskih članov za aktivno preživljanje časa v naravi (Strategija ...,
2005).
V zadnjih letih se na kolesarskih površinah vse pogosteje pojavljajo tudi električna kolesa.
Gre za nov trend kolesarjenja, ki v bolj razvitih evropskih mestih postaja stalnica. Kolo
poganja električni pogon, kar pomeni, da je takšna oblika vozila primerna tudi za
uporabnike s slabšo telesno kondicijo. Prednost električnega kolesa je predvsem lažje
premagovanje daljših razdalj in višjih višinskih razlik. Slabost oziroma nevarnost takšnega
kolesa pa je lažji doseg višjih hitrosti (nad 25 km/h), s katerimi že kršimo zakonsko
predpisane omejitve, zraven pa ogrožamo tako sebe kot tudi ostale udeležence v prometu.
2.2.2 Kolesarski turizem
Kolesarjenje se vse bolj uveljavlja tudi na področju izletništva in turizma. Kolesarski
turizem je eden izmed najhitreje rastočih segmentov v turizmu, ki kot trajnostna oblika
rekreacije prinaša destinaciji ekonomske, okoljske in socialne koristi. Kot navaja Weston
(2012) se kolesarski turizem nanaša na potovanja s kolesom med kraji z namenom
sprostitve. Kolesarske počitnice in enodnevni kolesarski izleti so pogosto kategorizirani
kot trajnostna turistična ponudba, ki ustrezajo naslednjim kazalnikom: osredotočenost na
naravne vire, upoštevanje naravnih in kulturnih značilnosti območja ter stalno spremljanje
učinkov (Weston in sod., 2012). V nadaljevanju se kolesarski turizem deli na naslednje
kategorije (Weston in sod., 2012):
- Kolesarske počitnice - kolesarjenje je glavni namen počitnic. Trajanje kolesarjenja
vključuje eno ali več noči od doma. Kolesarji prespijo bodisi vedno na istem mestu
bodisi na več mestih po poti.
- Počitniško kolesarjenje - vključuje vožnjo po dnevnem ciklu iz počitniške nastanitve
ali z druge začetne točke (na primer najem kolesa na železniški postaji). Začne in konča
se v istem dnevu na istem mestu, tovrstno kolesarjenje pa je le ena od aktivnosti v času
trajanja počitnic.
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- Kolesarski izlet - kolesarska potovanja, ki trajajo več kot 3 ure, vendar ne več kot le en
dan, z začetkom od doma ali drugega mesta, namenjena predvsem za prosti čas in
rekreacijo.
Navedene kategorije vključujejo tudi kolesarje, ki se udeležujejo kolesarskih prireditev,
»športnega« in gorskega kolesarjenja, ne pa tudi športnih potovanj, kot so tekmovanja na
dirkah ali gorskih kolesih, za katere udeleženci potrebujejo strokovno znanje in opremo
(Weston in sod., 2012).
V tej nalogi je izraz kolesarski turizem uporabljen za opis prvih dveh kategorij: kolesarskih
počitnic, kot so kolesarske ture iz kraja v kraj in pa počitniškega kolesarjenja, tj.
kolesarjenje v in iz ene lokacije.
2.2.3 Kolesarska infrastruktura
Kolesarjenje je sestavni del mehkega oziroma rekreativnega turizma in dobro načrtovana,
urejena in vzdrževana infrastruktura je osnovni pogoj za privabljanje turistov na kolesih.
Pet osnovnih pogojev primerne kolesarske infrastrukture, ki jih navaja nizozemska
platforma za raziskovanje prometa, infrastrukture in odprtega prostora CROW (ang.
Technology Platform forTransport, Infrastructure and Public Space) (Rotar, 2012):
-

varna (ločene površine od prometa ali mešanje z umirjenim prometom),
direktna (vodenje do cilja po najkrajši in/ali najhitrejši poti),
povezana (neprekinjeno povezana v omrežje),
udobna (gladke površine, zravnani robniki in klančine, brez ovir,...),
atraktivna (vodenje kolesarjev mimo znamenitosti, parkov, klopi, učnih poti,...).

Načrtovanje kolesarskih poti na dolge razdalje mora zajemati načela trajnostnega razvoja
turizma. Načrtovalci kolesarskega turizma se morajo zavedati potrebe po ohranjanju
naravnih dobrin, s tem se namreč okrepijo sposobnosti in zmogljivosti skupnosti ter tako
spodbujajo ponudnike turističnih storitev, da bi čim bolj zmanjšali porabo virov in
proizvodnjo odpadkov (Weston in sod., 2012).
Zakon o cestah (2010) deli kolesarsko infrastrukturo na tri tipe (Zakon o cestah, 2010):
1. Kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo označena
cesta, ki je namenjena prometu koles in drugih uporabnikov, pod pogoji, določenimi s
pravili cestnega prometa in predpisi, ki urejajo ceste (Zakon o cestah, 2010). Lahko je kot
skupna mešana površina namenjena tudi prometom drugih uporabnikom. Drugi uporabniki
kolesarskih poti so poleg pešcev lahko tudi traktorji in podobna motorna vozila (dostop
lastnikom zemljišč do parcel, vzdrževalna dela in podobno), v kolikor jim prometna

25

Lovrić M. Možnosti za razvoj ekoturizma ob Dravski kolesarski poti v Zgornjem Podravju.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2019

signalizacija to dovoljuje. Kolesarske poti so primerne predvsem za daljinsko kolesarjenje
in so praviloma odmaknjene od motornega prometa (Lipar, 2012).
Kolesarske poti se glede na povezovalni pomen v prostoru delijo naprej na (Andrejčič
Mušič, 2005):
-

daljinske kolesarske poti,
glavne kolesarske poti,
regionalne kolesarske poti,
lokalne kolesarske poti.

Daljinska kolesarska pot, pod katero se uvršča tudi Dravska kolesarska pot, je torej cesta,
označena s predpisano prometno signalizacijo in infrastrukturo, ki je namenjena prometu
koles in drugih uporabnikov (pešci, traktorji in ostali) pod določenimi pogoji in omogoča
povezavo z daljinskimi kolesarskimi potmi v evropskem omrežju (Rozman, 2014).
2. Kolesarska steza predstavlja del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od njega
ločena kako drugače in je namenjena prometu koles in koles s pomožnim motorjem (Zakon
o cestah, 2010). Ta je lahko enostranska dvosmerna ali dvostranska enosmerna. V naselju
je kolesarska steza lahko od vozišča za motorna vozila ločena samo z robnikom in
varovalno širino, vendar je s stališča kolesarja boljše, da je vmes zelenica, za kar je
potrebno tudi več prostora. Medtem ko pa zunaj naselja pa mora biti kolesarska steza
ločena z vmesno zelenico zadostne širine brez varovalne ograje. Le v izjemnih primerih (če
ni dovolj prostora), je kolesarska steza lahko varovana z jekleno varovalno ograjo. S
prometno varnostnega stališča so sprejemljive vse naštete rešitve, vendar naj projektant po
možnosti izbira kolesarju prijazne rešitve (Lipar, 2012).
3. Kolesarski pas je vzdolžni del vozišča, ki je označen z ločilno črto in je namenjen
prometu koles in koles s pomožnim motorjem (Zakon o cestah, 2010). Ta je na isti nivojski
ali horizontalni višini kakor cestišče. Najbolj primerna je lokalna cesta z umirjenim
prometom. Ponekod čez stara mestna jedra, naselja, ulice, trge vodijo le lokalne ceste in so
kot take edina možnost za umestitev kolesarske infrastrukture, saj pri tem želimo
upoštevati tudi potrebe kolesarskih turistov, ki si na svoji poti želijo ogledati znamenitosti,
prav tako pa s takšim pristopom umirjamo promet na lokalnih cestah (Rotar, 2012).
2.2.4 Kolesarska povezava
Zakon o cestah (2010) opredeljuje kolesarsko povezavo kot »niz prometnih površin,
namenjenih javnemu prometu kolesarjev in drugih udeležencev pod pogoji, določenimi s
pravili cestnega prometa, in predpisi, ki urejajo javne ceste, ter je označena s predpisano
prometno signalizacijo.« (Zakon o cestah, 2010).
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Kolesarska povezava je lahko izvedena kot kolesarska pot, kolesarska steza, ali kolesarski
pas in/ali pa kot prometna površina, ki je namenjena tudi pešcem in ostalim udeležencem v
prometu. Vendar obstoj kolesarske poti nastopi šele takrat, ko ta dobi tudi oznake in (po
možnosti tudi) spremljajoče dejavnosti, ki omogočajo izvajanje kolesarjenja. Kakovost
kolesarske povezave je torej odvisna od kakovosti kolesarske infrastrukture in
spremljajočih dejavnosti. V tem primeru lahko kolesarsko povezavo imenujemo tudi
kolesarska pot, ki s tem pridobi komercialno oziroma turistično ime (Dravska kolesarska
pot), ki pa mora biti označena in opremljena s spremljajočimi dejavnostmi (Izdelava
modela ..., 2017).
Kolesarska trasa je določen odsek kolesarske povezave. Pri umeščanju kolesarskih
povezav v prostor se ni potrebno omejevati le na eno možno varianto trase. Četudi je trasa
enovit kolesarski turistični produkt, se lahko posamezni odseki razčlenijo v več različic.
Kolesarske trase morajo (Izdelava modela ..., 2017):
potekati po ustreznem terenu, kjer ni prevelikih naklonov in višinskih razlik,
povezovati območja večje poselitve,
potekati v bližini turistične ponudbe,
povezati čim večje število obstoječih ali načrtovanih kolesarskih poti,
v čim večji meri potekati po obstoječih javnih poteh, poljskih poteh, gozdnih cestah ali
opuščenih trasah drugih infrastruktur, ki ustrezajo merilom za kolesarske poti,
- potekati v bližini tekočih voda,
- se navezovati na postajališča in postaje javnega potniškega prometa.
-

2.2.5 EuroVelo
EuroVelo je omrežje 16 transevropskih daljinskih kolesarskih poti, ki jih vzdržuje,
koordinira in promovira Evropska kolesarska zveza (ang. European Cyclists' Federation ECF). Ustanovljeno je bilo leta 1995 z namenom vzpostavitve celotne evropske kolesarske
mreže, ki bo povezovala vso Evropo. Skozi Slovenijo potekajo tri daljinske kolesarske
poti, ki so označene s številkami 8, 9 in 13. Za državo je najpomembnejša pot številka 9,
imenovana tudi Jantarna pot (ang. The Amber Route), saj poteka pretežno po celotni
dolžini državnega ozemlja, od meje z Avstrijo pri Šentilju, čez Maribor in Ljubljano vse do
jugozahoda države ob obali in naprej proti Pulju. Vse tri daljinske poti omrežja EuroVelo v
Sloveniji so še v fazi razvoja, njihov nadaljni razvoj pa je v rokah države, skozi katero
potekajo. Pri tem si EuroVelo prizadeva nadgraditi na visok standard obstoječe daljinske
poti v vsaki državi (EuroVelo, 2019).
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Slika 5: Omrežje 16 daljinskih kolesarskih poti EuroVelo (EuroVelo, 2019).

Dravske kolesarske poti žal ni med EuroVelo daljinskimi kolesarskimi povezavami,
vseeno pa lahko pomembna merila EuroVela v smislu standardov in priporočil upoštevamo
tudi pri umeščanju novih daljinskih kolesarskih poti. V nadaljevanju so podana priporočila,
po katerih naj bi se ravnale države pri načrtovanju kolessarskih poti (Larsen, 2012):
- varnost uporabnikov je najpomembnejša,
- kolesarska podlaga mora biti čim bolj utrjena, spremembe materialov morajo biti redke,
- pot mora biti načrtovana tako, da je primerna za vse vrste koles, tudi za kolesa s
prtljago,
- zelo pomembne so vidne označbe ob poti,
- objekti za okrepitev in bivanje morajo biti dosegljivi vsakih 25 km,
- postaje s pitno vodo morajo biti dosegljive vsakih 20 km,
- kjer je le mogoče, je potrebno kolesarju ponuditi nepozabno izkušnjo,
- kolesarjem je treba ponuditi ažurne informacije tako v domačem kot tujem jeziku,
tujcem pa je potrebno podati dodatne informacije o zakonih in običajih v državi, skozi
katero potujejo.
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2.2.6 Profili kolesarjev
Vrste uporabnikov lahko delimo na podlagi več kriterijev. Lahko jih delimo glede na
uporabljen tip kolesa, dolžino poti kolesarjenja, čas kolesarjenja, lokacijo kolesarjenja ali
način kolesarjenja. Andrejčič Mušič (2005) je kolesarje razdelila v naslednji dve ciljni
skupini (Andrejčič Mušič, 2005):
1. Kolesarji, ki se vozijo iz potrebe - ti se pogosto vozijo s kolesom v šolo, službo, in po
drugih opravkih. Raziskave v kolesarsko razvitih evropskih mestih kažejo, da približno
polovica prebivalcev hodi peš ali s kolesom na delo, dve tretjini pa s kolesom po
nakupih, kar je povsem razumljivo, saj večji del njihovih opravkov poteka v krogu dveh
do največ štirih kilometrov, kar kolesarju ne predstavlja dodatne časovne in fizične
obremenitve.
2. Kolesarji, ki se vozijo zaradi rekreacije in v turistične namene – na njihov izbor
kolesarske destinacije najbolj vpliva okolje, udobnost in varnost na poti. Nadalje se ta
skupina kolesarjev deli na:
- Kolesarje, ki kolesarijo predvsem zaradi sproščanja energije in vzdrževanja
splošne telesne kondicije - ti kolesarijo zelo pogosto, tudi vsakodnevno, vendar pri
izbiri relacije ne razmišljajo toliko o prometni ureditvi in o naravnih ali kulturnih
znamenitosti, ki jim jih ponuja izbrana destinacija, temveč o tem, kako bi v določenem
času sprostili čim več energije.
- Kolesarje, ki kolesarijo pretežno enkrat na teden in je zanje kolesarjenje način
izletništva in tudi priložnost za druženje s partnerjem oziroma družino ali
prijatelji - ta skupina kolesarjev pri izbiri kolesarskih poti upošteva prometno ureditev
in varnost ter bližino naravnih, kulturnih ali turističnih danosti, ki jim jih posamezna
relacija ponuja. Ravno ti kolesarji so v največjem obsegu tudi uporabniki državne
kolesarske mreže.
- Potovalno-turistične kolesarje, ki se odpravijo na daljšo, več dni ali tednov
trajajočo vožnjo. S seboj imajo največkrat vso potrebno opremo (opremo za
kampiranje, orodja, obleko, itd.), ki jo potrebujejo med potovanjem. Le-ti se odločajo za
čim krajše relacije z blagimi vzponi in padci, te pa morajo vključevati čim bogatejšo
turistično ponudbo in naravne ter kulturne znamenitosti. Velik pomen pri izbiri relacije
ima tudi možnost kampiranja. Kolesarji turisti si cilj in relacijo ponavadi določijo že na
začetku potovanja, vendar jo zaradi nepoznavanja razmer in terena pozneje velikokrat
spremenijo. Zaradi slabe oziroma nezadostne obveščenosti (nezadostna cestnoprometna
signalizacija, slabe ali nepopolne karte) se velikokrat zgodi, da ti kolesarijo po cestnih
odsekih, ki so povsem neprimerni za kolesarski promet, ali pa celo tam, kjer je
kolesarski promet prepovedan, kar pogosto privede do prometne nezgode.
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Druga in tretja skupina rekreativno-turističnih kolesarjev določata ciljne uporabnike
izbranega območja v tem magistrskem delu.
Preglednica 5: Primerjava profila povprečnega turista (Preglednica 3) in povprečnega turističnega kolesarja,
povzetega po študiji EuroVelo (Weston in sod., 2012).

Starost

Spol

Izobrazba

Način potovanja
Trajanje
potovanja
Stroški
potovanja

Dohodki
gospodinjstva
Tip prenočitve

POVPREČEN EKOTURIST

POVPREČEN TURISTIČNI
KOLESAR

Med 35-54 let, čeprav se leta
razlikujejo v odvisnosti od aktivnosti
in ponudbe, ter stroškov potovanja.
Razmerje 1:1, čeprav so možna
odstopanja glede na aktivnosti.

Med 45-55 let.

82 % univerzitetni diplomanti. Zaradi
širitve trga je možno opaziti
povpraševanje tudi tistih z nižjo
izobrazbo.
60 % najraje potuje v paru, 15 % z
družino in 13 % sami.
Največja skupina izkušenih ekoturistov
(50 %) preferirajo izlete, ki trajajo
8 - 14 dni.
Izkušeni ekoturisti so pripravljeni
odšteti več denarja kot ostali turisti.
Najštevilčnejša skupina (26 %) je
pripravljena odšteti 1.000 – 1.500
dolarjev na potovanje.
-

Motivi
potovanja

Opazovanje narave, nova doživetja,
odkrivanje novih krajev, itd.

Interesi

Aktivnosti v naravi, srečanje z enako
mislečimi ljudmi, naravne in kulturne
znamenitosti, naravni parki, itd.

60 % moški, 40 % ženske; delež je bolj
enakomeren tekom kolesarskih
ekskurzij.
Srednješolska ter pomembna manjšina
poklicno in visoko izobraženih.

50 % v parih, 20 % v manjših skupinah
po tri do pet kolesarjev, 20 % sami.
8 - 14 dni (32 %),
5 - 7 dni (30 %),
2 - 4 dni (30 %).
-

Višji od povprečnega dohodka na
gospodinjstvo v državi.
Penzion (45 %), hotel (40 %), kamp (15
%), zasebne sobe (11%),
hostel (7 %).
Športna aktivnost, ki je sproščujoča in
koristna zdravju, bližina narave in
možnost raziskovanja novih krajev in
pokrajin.
Narava, pokrajina, naravne in kulturne
znamenitosti – odvisno kje poteka
kolesarska pot.

Če primerjamo oba profila turistov v Preglednici 5, lahko opazimo zelo majhna odstopanja,
edina opaznejša razlika pri obeh skupinah je stopnja izobrazbe: povprečen ekoturist ima
univerzitetno, povprečen turistični kolesar pa le srednješolsko izobrazbo.
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2.2.7 Smernice STO za razvoj kolesarske destinacije
STO je razvila standarde, ki jih kraj, ki se želi predstavljati kot kolesarska destinacija,
mora izpolnjevati. Ta mora nuditi (Rotar, 2012):
-

kolesarsko informacijsko točko (ang. Bike Information Point),
namestitev, specializirano za kolesarje (bike hotel, bike camp, turistična kmetija,...),
označene najmanj tri kolesarske poti,
zemljevid ali panoramsko karto kolesarskih poti in izletov,
usposobljene kolesarske vodnike,
izposojo in servis koles.

Namen uvajanja kolesarskih trženjskih standardov (KTS – v nadaljevanju) je predvsem
večja prepoznavnost kolesarskih produktov in storitev, pospeševanje rasti kakovosti
turistične ponudbe za kolesarje, diferenciranje ponudbe od konkurence in večja prodaja
storitev, povezanih s kolesarjenjem ter boljša izkoriščenost potencialov (Poziv ..., 2019).
Kolesarska informacijska točka lahko deluje samostojno ali v okviru turistično
informacijskih centrov (TIC – v nadaljevanju), kolesarskih trgovin ali servisov. Prvotno je
namenjena kolesarjem turistom in pa tudi ostalim interesentom, kjer so jim na voljo vse
relevantne informacije o kolesarskih poteh, ponudbah, nočitvah, možnostih prevoza,
izposoje koles, itd. Obratovalni čas kolesarskih informacijskih točk poteka tekom
kolesarske sezone, med aprilom in oktobrom. Tamkajšnje osebje mora biti usposobljeno za
svetovanje in podajanje informacij, prav tako pa mora biti strankam omogočen dostop do
interneta (Rotar, 2012).
Specializirane kolesarske nastanitve (hoteli, penzioni, apartmaji, ...) lahko poleg klasične
oznake z zvezdicami pridobijo še oznako s kolesi, ki kaže širino in kakovost ponudbe za
kolesarje, pri tem pa morajo, podobno kot kolesarske informacijske točke, zagotavljati vse
za kolesarje relevantne informacije na enem mestu. Njihova ponudba storitev za kolesarje
je ovrednotena z znakom od 1 do 5 koles (Slika 6). Z enim kolesom je označena osnovna
ponudba za kolesarje, t.j. zagotavljanje osnovnih informacij o kolesarski ponudbi v okolici,
prenočitev za eno noč brez doplačila za kolesa, varen prostor za shranjevanje koles,
možnost izposoje osnovnega orodja, prostor za sušenje kolesarskih oblačil in čevljev ter s
sadjem in polnozrnatimi živili obogaten zajtrk. Z dvema, tremi in štirimi znaki je označena
ponudba na višjem nivoju in več storitvami za kolesarje, s petimi kolesi pa so označeni
ponudniki, ki jim je kolesarjenje prioriteten produkt v hotelu (Rotar, 2012).

Slika 6: Oznaka za specializirano kolesarsko namestitev,
označeno z enim kolesom (Razlaga oznak ..., 2019).
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Kolesarski kamp zagotavlja gostom dostop do informacij o kolesarskih izletih v bližnjo in
širšo okolico, prav tako mora imeti urejeno kolesarsko informacijsko točko, večdnevni
program kolesarskih tur in vsaj enega usposobljenega vodnika. Kolesarjem mora zagotoviti
tudi orodje za servis kolesa, možnost pranja koles in opreme, varno shranjevanje koles,
prostor za sušenje oblačil in čevljev, prevoz koles ter možnost izposoje koles srednjega
razreda. V kolesarskem kampu je na voljo tudi energijsko bogata hrana in pijača (Razlaga
oznak ..., 2019).
Kolesarjem prijazna kmetija mora izpolnjevati približno enake zahteve za pridobitev
naziva kot hoteli in kampi. Obvezni kriteriji so lega kmetije, ki mora biti dostopna
kolesarjem, oprema kmetije, kjer je na voljo prostor za shranjevanje koles, ter sama
ponudba oziroma storitve na kmetiji (Rotar, 2012).
Kolesarjem prijazna gostilna nudi jedi in pijače, ki so prilagojene energijskim potrebam
kolesarjem. Poleg prijazne gostinske ponudbe ima gostilna kolesarjem prilagojeno
infrastrukturo (kolesarska stojala, varen prostor za shranjevanje koles, prtljage in opreme)
ter ostale usluge, kot so turistične informacije za kolesarje, sodelovanje pri iskanju
prenočišč, orodje za popravilo koles, možnost sušenja oblačil, itd. (Rotar, 2012).
Standarde kolesarske destinacije v Sloveniji izpolnjuje približno 14 območij na pretežno
celotnem območju države (Rotar, 2012), med njimi je tudi Bela krajina, kjer je urejenih in
označenih 15 kolesarskih poti, ki so si med seboj raznolike tako po reliefu kakor tudi po
zahtevnosti. Na destinaciji se nahajajo trije informacijski centri: TIC Metlika, TIC
Črnomelj in TIC Semič, kjer so kolesarjem na voljo brezplačni zemljevidi in karte
belokranjskih kolesarskih poti. Turistična infrastruktura je prilagojena kolesarjem. V
sklopu ponudbe je 11 apartmajev, 2 hotela, od katerega eden (Hotel Bela krajina)
organizira kolesarske izlete, 7 camping območij ob reki Kolpi, 10 turističnih kmetij z
nastanitvijo, 9 gostiln s prenočišči, 3 domovi ter eno postajališče za avtodome v Metliki,
kjer je možno najeti kolesa (Bela krajina, 2019).

Slika 7: Camping Bela krajina ob
reki Kolpi nudi izposojo električnih
koles v sklopu projekta E-bike, prav
tako pa njihova ponudba vključuje
vodene
kolesarske
izlete
(Avtokampi, 2019).
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3

EKOTURIZEM IN RAZVOJNE USMERITVE SLOVENSKEGA TURIZMA

Problematika varovanja okolja je ena izmed največjih težav skoraj vseh držav na svetu.
Leta 1992 so se države članice Združenih narodov sestale v Riu de Janeiru (Brazilija) na
konferenci o okolju, kjer so sprejele program sonaravnega razvoja Agenda 21 – poziv
vsem državah sveta, naj pripravijo svoje nacionalne strategije in programe za uresničevanje
načel trajnostnega razvoja (Preglednica 1, str. 7). Ublažitev okoljskih problemov je
uresničljiva s premišljenimi okoljskimi načrti in programi (Razvoj ..., 2003).
Slovenija kot članica svetovne skupnosti in njenih številnih organizacij aktivno sledi
sodobnim trendom trajnostnega razvoja, namreč v svoji razvojni viziji strateškega
gospodarskega razvoja se je že opredelila za trajnostni razvoj. Z vidika razvoja turizma
predstavlja koncept trajnostnega razvoja možnost vzpostavitve ekonomskega, socialnega in
okoljskega ravnovesja v turistični ponudbi. Tako turizem ponuja turistu proizvode in
storitve, ki so del uravnoteženega načina življenja prebivalcev na določenem območju. S
tega vidika je turistična destinacija celotna dežela in so turistične storitve in proizvodi vse,
s čimer se turisti srečujejo na svoji poti in bivanju v Sloveniji (Koščak, 2012).
Biotska raznovrstnost narave uvršča Slovenijo med najlepše evropske države. Njena
krajinska pestrost in raznolikost je ključna naravna geografska značilnost in s tem temeljna
naravna poteza turistične privlačnosti (Koščak, 2012). Slovenija ima »košček« alpskega
sveta, Panonije, Sredozemlja in Krasa, ki gradijo slovensko identiteto in so prepoznavne
tudi v evropskem merilu, raznolikost pokrajin pa povečuje še mnoštvo prehodnih oblik.
Slovenskim krajinam dajejo pečat nekatere posebnosti, ki jih redko srečamo drugod v sicer
sorodnih krajinskih območjih (Marušič in sod, 1998). Kljub veliki raznolikosti pokrajin na
majhnem prostoru in izjemni naravni in kulturni privlačnosti, Slovenija, zaradi preteklih
gospodarskih problemov, teh turističnih potencialov ni povsem izkoristila (Strategija ...,
2017).
Slovensko gospodarstvo je po letu 2009 močno prizadela finančna in gospodarska kriza, ki
se je kazala v visokem padcu BDP-ja in rasti brezposelnosti, posledično pa se je večal
državni dolg. Prvi znaki gospodarskega okrevanja so bili vidni šele v letu 2014, od takrat
naprej se ekonomsko stanje v državi postopoma izboljšuje. Drug problem v razvoju
slovenskega turizma, ki je še dandanes pereč, pa so slabe javne mednarodne prometne
povezave. Imamo zastarelo železniško strukturo, preko katere ni možno speljati hitre in
pogoste intervale voženj vlakov, kot je to praksa v drugih razvitih evropskih državah, zato
nam tudi primanjkuje mednarodnih železniških povezav. Prav tako je izjemno slaba
letalska dostopnost, predvsem zaradi premalo mednarodnih povezav in potnikov ter
pomanjkanja strateškega pristopa k odpiranju novih letalskih povezav na pomembnih
turističnih trgih (Strategija ..., 2017). Nadaljne izboljšave le-teh so zelo dolgotrajne, po več
let ali celo desetletij, odvisne so pa predvsem od razpoložljivih sredstev za financiranje
infrastrukturnega razvoja Slovenije.
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3.1

ZAKONODAJNI OKVIR SLOVENSKEGA TURIZMA

3.1.1 Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS - v nadaljevanju) je temeljni strateški
prostorski akt, ki na podlagi Zakona o urejanju prostora (2017) določa temeljne usmeritve
prostorskega razvoja na celotnem nacionalnem ozemlju, upoštevajoč družbene,
gospodarske in okoljske dejavnike prostorskega razvoja. Je krovni akt, ki določa strateške
usmeritve in izhodišča za urejanje prostora na državni, regionalni in lokalni ravni, hkrati pa
je osnova za usklajevanje sektorskih politik. V prostorskem dokumentu so podana načela
urejanja prostora, njegove rabe in varstva, ter usmeritve in prioritete za doseganje
skladnega prostorskega razvoja Slovenije v prihodnosti. Te prioritete so naslednje:
enakovredna vključenost Slovenije v evropski prostor, spodbujajnje policentričnega in
uravnoteženega teritorialnega razvoja, spodbujanje celovitega razvoja v mestih, na
podeželju in v drugih posebnih regijah, povezan in usklajen razvoj prometnega in
poselitvenega omrežja ter izgradnja gospodarske javne infrastrukture, zagotavljanje
globalne konkurenčnosti regije, ki temelji na močnem lokalnem gospodarstvu, boljša
teritorialna povezljivost za posameznike, skupnosti in podjetja ter krepitev prepoznavnosti
kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine (Preliminarni ..., 2018).
Osnovni vzorec prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050 je izboljšanje prostorske
kohezije, s katerim se zagotavlja uravnotežen in trajnosten razvoj območij z upoštevanjem
in rabo endogenih prostorskih virov in potencialov. SPRS opredeljuje pet strateških ciljev
prostorskega razvoja, in sicer (Preliminarni ..., 2018):
1.
2.
3.
4.
5.

Racionalen in učinkovit prostorski razvoj.
Konkurenčnost (in privlačnost) slovenskih mest.
Kakovostno življenje v mestih in na podeželju.
Krepitev prostorske identitete.
Odpornost prostora in prilagodljivost na spremembe.

Na področju turizma se podpira zlasti trajnostni razvoj turizma, ki temelji na ohranjenosti
narave in prepoznavnosti krajine, kulturni dediščini in mestih. Spodbuja se prenova in
ponovna uporaba obstoječih turističnih kapacitet v smislu večanja kakovosti storitev in
programov ter izboljšanje prometne infrastrukture, ki omogoča trajnostno mobilnost in
dostopnost z javnimi prevoznimi sredstvi (Preliminarni ..., 2018).
Prostorska strategija med drugim tudi upošteva zahteve po zagotavljanju in varstvu
kakovosti okolja. Ohranjanje narave, varstvo prostorske identitete in kulturne dediščine ter
varstvo in izboljšanje kvalitete bivalnega in delovnega okolja so temeljne razvojne zahteve,
ki jih SPRS vključuje kot sestavni del usmerjanja prostorskega razvoja (SPRS, 2004).
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3.1.2 Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021
Strateška vizija slovenskega turizma se glasi: »Slovenija je globalna zelena butična
destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne
koristi« (Strategija ..., 2017).
Slovenija je ena izmed najbolj zelenih držav na svetu in je izjemno bogata z naravnimi,
predvsem vodnimi viri. Bogate okoljske in kulturne raznolikosti, ki jih celotna država
lahko ponudi, so ena od najvitalnejših lastnosti in dajejo Sloveniji nesporno konkurenčno
prednost na turističnem trgu. V tej strategiji so podane smernice za razvijanje globalno
prepoznavne in tržno zanimive turistične ponudbe in doživetij na celotnem območju
države. Prednostno se razvija koncept živahnega, poglobljenega in interaktivnega zelenega
(trajnostnega) turizma. Smiselna uporaba in razvoj turističnih destinacij ter naravne,
kulturne in druge dediščine nadgrajujejo slovensko podobo zelene, zdrave, naravne in
butične destinacije (Strategija ..., 2017).

Slika 8: Strategija trajnostne rasti turizma deli Slovenijo na štiri makro destinacije: Alpska, Termalna
Panonska, Mediteranska in Kraška Slovenija, ter Osrednja Slovenija z Ljubljano (STO, 2019).
Preglednica 6: Opis posameznih turističnih makro destinacij v Sloveniji (Strategija ..., 2017).
KARAKTER SCENARIJ

Alpska
Slovenija

Slikovit in
celoletni
aktivni alpski
utrip.

Alpski vrhovi,
izjemni
razgledi, reke,
jezera in doline,
pohodniške in
kolesarske poti
in smučišča.

DESTINACIJE
(št. nočitev
*1000, 2015)

NOSILNI
PRODUKTI

SEKUNDARNI
PRODUKTI

Bled (730),
Kranjska Gora
(520),
Bohinj (371),
Maribor (285),
Bovec (199).

Počitnice v
gorah,
celoletni
aktivni športi
v naravi,
poslovna
srečanja.

Gastronomija,
doživetja v naravi,
kultura,
turizem na
podeželju,
igralništvo.

Se nadaljuje
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Nadaljevanje Preglednice 6
KARAKTER SCENARIJ

DESTINACIJE
(št. nočitev
*1000, 2015)

NOSILNI
PRODUKTI

SEKUNDARNI
PRODUKTI

Mediteranska
Slovenija

Mediteranska
raznolikost in
kraška
naravna
čudesa.

Vabljiva in
lahko dostopna
mediteranska
mesteca, zeleno
istrsko
podeželje,
podzemne jame,
avtentična
kulinarika in
vrhunska vina.

Piran (1.409),
Izola (348),
Ankaran (265),
Nova Gorica
(162),
Koper (141).

Poslovna
srečanja in
dogodki,
zdravje in
dobro počutje,
sonce in
morje,
gastronomija.

Turizem na
prostem,
kultura,
doživetja v naravi,
turizem na
podeželju,
športni turizem,
križarjenje in
navtika,
igralništvo.

Termalna
Panonska
Slovenija

Podeželska
Panonija,
bogata s
termalnimi in
mineralnimi
vrelci,
gričevnata
pokrajina,
vinogradi,
bogata
kulturna
dediščina.

Romantični
mozaik ravnic,
gričev,
vinogradov,
vasic in gradov,
prepreden s
termalnimi
izviri.

Brežice (635),
Moravske
Toplice (492),
Podčetrtek
(318),
Laško (236),
Rogaška Slatina
(224).

Zdravje in
dobro počutje
(Wellness,
termalna
vodna
doživetja),
gastronomija,
turizem na
podeželju.

Turizem na
prostem,
kultura,
doživetja narave,
posebni interesi,
športni turizem.

Osrednja
Slovenija in
Ljubljana

Živahna
prestolnica,
na pragu
neokrnjene
in lahko
dostopne
narave.

Kultura in
umetnost,
ulične
prireditve,
nakupovanje,
dinamična
urbana scena,
aktivnosti v
naravi in
avtentične
podeželske
ponudbe.

Ljubljana
(1.186),
Kamnik (56),
Domžale (25),
Črnomelj (25),
Metlika (24).

Poslovna
srečanja in
dogodki,
Kultura,
Krožna
potovanja,
Gastronomija.

Turizem na
prostem,
nakupovanje,
posebni interesi,
doživetja narave,
igralništvo,
športni turizem.

Obravnavano območje Zgornjega Podravja ob reki Dravi po tej klasifikaciji spada pod dve
makro destinaciji: zahodni in severni del zgornjepodravskega območja pripada Alpski
Sloveniji, medtem ko se ostala območja vzhodno in južno od Maribora že vključujejo v
sosednjo makro destinacijo Termalna Panonska Slovenija. V sklopu slednje je bila
vzpostavljena turistična destinacija (TD – v nadaljevanju) Maribor-Pohorje (Zgornje
Podravje), ki je za potrebe razvoja turistične ponudbe promovirana pod krovnim nazivom
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Osrednja Štajerska. Glavni turistični produkt Termalne Panonske Slovenije so aktivna
termalna in zelena doživetja, kot so bivanje v termah, na turističnih kmetijah, v glampingu
in drugih manjših butičnih nastanitvah, dobro počutje, aktivno odkrivanje narave in
kulture, kolesarjenje, pohodništvo, golf in druge aktivnosti (Strategija ..., 2017).

x
Slika 9: Območje TD Maribor-Pohorje (Zgornje Podravje) ter potek reke Drave skozi makro destinacije (viri podatkov:
STO, 2019; GURS, 2019).

3.1.3 Zelena shema slovenskega turizma (Slovenia Green)
Zelena shema slovenskega turizma (ZSST – v nadaljevanju) je državna turistična
certifikacijska shema, ki ga upravlja STO. Pod krovno znamko »Slovenia Green« se
spodbuja trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom pa so podana
konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja po evropskih (ang.
European Tourism Indicator System – ETIS) in globalnih (ang. Global Sustainable
Tourism Council – GSTC) merilih, ki skozi znamko »Slovenia Green« to zeleno delovanje
tudi promovirajo. Poglavitni strateški cilj ZSST je uvajanje trajnostnih modelov v
slovenski turizem, tako na nivoju turističnih ponudnikov kot tudi destinacij, upoštevajoč
trajnostni razvoj in skrb za ekonomsko, družbeno-kulturno in naravno okolje (Strategija...,
2017).
V začetku leta 2019 je v shemo vključenih 48 slovenskih destinacij (Slovenia Green
Destination – Gold, Silver, Bronze), 25 turističnih ponudnikov (Slovenia Green
Accommodation), 4 parki državnega pomena (Slovenia Green Park) in 2 prejemnika znaka
Slovenia Green Agency (STO, 2019).
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Preglednica 7: Prejemniki znaka Slovenia Green (STO, 2019).
PREJETA ODLIKA

PREJEMNIKI

Slovenia Green
Destination (Gold)

Ljubljana, Podčetrtek, Bled, Rogaška Slatina, Komen, Miren Kras.

Slovenia Green
Destination (Silver)

Kamnik, Idrija, Rogla - Zreče, Radlje ob Dravi, Cerkno, Nova Gorica,
Maribor, Brda, Kranjska Gora, Ptuj, Slovenj Gradec, Bela krajina, Vipavska
dolina, Logarska dolina Solčavsko, Šentjur, Novo mesto, Bohinj, Škofja
Loka, Sevnica, Šmarješke Toplice, Koper, Hrpelje-Kozina, Lenart, Sveta
Ana, Brežice, Postojna.

Slovenia Green
Destination (Bronze)

Laško, Žalec, Celje, Velenje, Kočevsko, Blagajeva dežela, Ljutomer, Litija in
Šmartno pri Litiji, Sežana, Divača, Razkriški kot, Kostanjevica na Krki,
Moravske Toplice, Ljubno, Rečica ob Savinji, Kanal ob Soči.

Slovenia Green
Accommodation

Hotel Thermana Park Laško, Kamp Koren Kobarid, Terme Snovik, Turistična
kmetija Urška, Posestvo Trnulja, Hotel Park Ljubljana, Sobe z zgodbo Pr'
Gavedarjo, Hotel St. Daniel Štanjel, Hotel Savica, Hotel Astoria Bled, Hotel
Bioterme Mala Nedelja, Ramada Resort Kranjska Gora, Hiške slovenske
Istre, Turistična kmetija Marjanca, eco boutique hotel A.M.S Beagle, Hotel
Atrij Superior Terme Zreče, Hotel Natura Rogla, Terme Dobrna, Vila Mila,
Vila Angelina, Hotel Mond, Hostel Bearlog, Kamp Menina, Prenočišča
Kogoj, Hostel Celica.

Slovenia Green
Park

Triglavski narodni park, Kozjanski park, Park Škocjanske jame, Krajinski
park Logarska dolina.

Slovenia Green
Travel Agency

Visit GoodPlace, Roundabout travel.

TD Maribor-Pohorje je bila ena izmed prvih 12 destinacij, ki so leta 2016 vstopile v pilotni
program ZSST. S tem je celotno območje promovirano
kot okolju in družbi prijazna destinacija na slovenskem,
pa tudi na evropskem in svetovnem trgu. Na območju
se nahajajo trije kraji, ki so prejeli srebrno odliko
Slovenia Green Destination, to so: Maribor, Lenart in
Sveta Ana (Maribor-Pohorje, 2019).
Slika 10: Tržna znamka Slovenia
Green Destination (STO, 2019).

3.1.4 Strategija pametne specializacije
Strategija pametne specializacije (SPS – v nadaljevanju) je programski načrt, ki je
strateško usmerjen v trajnostno naravnano tehnologijo za krepitev gospodarske
konkurenčnosti Slovenije. Podaja usmeritve razvojne politike, spodbuja politiko raziskav
in inovacij, industrijsko politiko, podjetništvo, izobraževanje, razvoj podeželja, in drugo.
Trajnostni turizem je eden izmed prednostnih področij SPS. Kot temeljna razvojna
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prioriteta slovenskega turizma je izpostavljeno oblikovanje konkurenčnega in trajnostnega
turističnega produkta, ki bo državo pozicioniral na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in
zdravo turistično destinacijo. V ospredje se postavljajo celostne storitve, ki vodijo k
vrhunskemu doživetju ob vključevanju in upoštevanju ohranjanja narave ter naravnih in
kulturnih danosti, kar je moč doseči s sistematičnim razvojem inovativnih turističnih
produktov in storitev, ki so sledijo trendom turističnega trga.« (Slovenska ..., 2017).
3.2

PROGRAMSKE RAZVOJNE PRIORITETE PODRAVJA

3.2.1 Regionalni razvojni program Podravja 2014-2020
Regionalni razvojni program (RRP – v nadaljevanju) Podravske regije 2014-2020 (2015)
je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni, s katerim se opredeljuje
prednosti razvojne regije, določa njene prioritete, ukrepe in aktivnosti. V programu so na
podlagi pregleda gospodarstva in analize raziskovalnega potenciala v Podravski regiji v
povezavi s SPS podana prednostna razvojna področja za celotno regijo (Regionalni ...,
2015):
1. Zdravje in aktivno staranje v luči demografskih sprememb ter izboljšanje blaginje
prebivalstva.
2. Trajnostna kmetijska in živilsko predelovalna dejavnost s poudarkom na samooskrbi in
varni hrani.
3. Trajnostni turizem in razvoj podeželja.
4. Napredni proizvodni sistemi, nove tehnologije in novi materiali.
Na področju turizma se na destinaciji spodbujajo investicije v turistično infrastrukturo,
katerih dolgoročni namen je razvoj kakovostne turistične ponudbe in povečanje
konkurenčne prednosti. Ob upoštevanju sodobnih trendov v slovenskem turizmu se
vzpostavijo inovativni integralni turistični produkti (ITP) skozi tematska doživetja in parke
(Regionalni ..., 2015).

Slika 11: V regiji delujeta dve regionalni turistični destinaciji: regionalna destinacijska organizacija (RDO)
Maribor-Pohorje (Zgornje Podravje) in Podravsko-Ptujsko-Ormoška regionalna destinacija (Spodnje
Podravje) (viri podatkov: Regionalni ..., 2015; GURS, 2019).
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3.2.2 Strategija razvoja turizma turistične destinacije Maribor- Pohorje 2010 – 2020
Strategija razvoja turizma TD Maribor-Pohorje (Zgornje Podravje) 2010-2020 (2011) je
razvojni strateški dokument, ki je nastal v okviru dogovora 22 občin – Benedikt,
Cekrvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Makole,
Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Pesnica, Poljčane, Rače-Fram, Ruše,
Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v
Slovenskih goricah, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Šentilj. Njihova naloga je
oblikovati mednarodno konkurenčno in prepoznavno turistično območje ter povezati
lokalne skupnosti, ustanove in gospodarske subjekte s področja turizma na območju
destinacije (Strategija ..., 2011).

Slika 12: Občine v Zgornjem Podravju (vir podatkov: GURS, 2019).

V strategiji je opredeljena temeljna vizija razvoja turizma TD Maribor-Pohorje do leta
2020, katere cilj je postati mednarodno prepoznavna turistična destinacija z jasnim
pozicioniranjem in šestimi celostnimi turističnimi produkti (Strategija ..., 2011):
1. Vino in kulinarika.
2. Šport in rekreacija.
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3.
4.
5.
6.

Kultura.
Kongresni in poslovni turizem.
Naravno okolje - ekoturizem in turizem na podeželju.
Mladinski turizem in posebni interesi.

Za namen razvrščanja teh produktov v prostor in oblikovanja identitete turistične
destinacije je območje TD Maribor-Pohorje razdeljeno na tri subdestinacije, ki po svojih
naravnih in kulturnih značilnostih, karakterju in razvitosti predstavljajo homogene celote.
To so: Maribor, Pohorje in Slovenske gorice z Dravskim poljem. Mesto Maribor
predstavlja gospodarsko, turistično in infrastrukturno najbolj razvito območje regije z
bogatim kulturnim programom, zgodovino in dediščino. Pohorje je ena najbolj gozdnatih
površin Slovenije, ki je v enem delu izjemno turistično razvita (Mariborsko Pohorje), v
nekaterih delih pa popolnoma nedotaknjena. Za Slovenske gorice in Dravsko polje je
značilen podeželski značaj, kjer prevladujejo kmetijske dejavnosti (Strategija ..., 2011).

Slika 13: Razdelitev Zgornjega Podravja na tri subdestinacije: Pohorje, Maribor in Slovenske gorice z
Dravskim poljem (viri podatkov: Strategija ..., 2011; GURS, 2019; kart. podloga.: Esri, 2019).
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Za vsako subdestinacijo so bile prepoznane usmeritve za razvoj turističnih produktov. V
Mariboru tako prevladujejo interesi na področju kulture, poslovnih potovanj, vina in
kulinarike ter mladinskega turizma v obliki študijskih izmenjav in srečanj. Na Pohorju je
že razvit športno-rekreacijski program, predvsem smučanje, pohodništvo in kolesarjenje,
prav tako je razvita nastanitvena infrastruktura, ki poleg prenočitev ponuja še druge
prvovrstne storitve, kot je velnes, kulinarika, poslovna srečanja in koference, itd.
Slovenske gorice kot območje vinorodnih gričev ohranjajo tradicijo vinogradništva in
vinarstva, zato se tu prednostno razvija enološki turizem in turizem na podeželju. Skupaj z
Dravskim poljem tvorijo območje izjemne naravne raznolikosti in pestrosti, ki nudijo
možnost razvoja drugih turističnih produktov, ki temeljijo na doživljanju narave, predvsem
športa in rekreacije. Ekoturizem kot specializirani del trajnostnega turizma ostaja
potencialni turistični produkt na vseh treh subdestinacijah (Strategija ..., 2011).
3.2.3 Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino (SLR LAS)
Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino (SLR LAS) je programski
dokument posameznih občin znotraj lokalnih akcijskih skupin (LAS – v nadaljevanju),
katere prioritetna naloga je razvoj podeželskega prebivalstva, razvoj turizma in ohranitev
dediščine podeželja. Na območju Zgornjega Podravja deluje šest lokalnih akcijskih skupin:
LAS Drava, Toti LAS, LAS Lastovica, LAS OVTAR Slovenskih goric, LAS Od Pohorja
do Bohorja ter LAS Dobro za nas (Lokalne ..., 2016). Za namen magistrske naloge sem
natančneje pregledala štiri lokalne strategije LAS: LAS Drava, Toti LAS, LAS Lastovica
in LAS Ovtar Slovenskih goric, saj te vključujejo naše izbrano ožje območje za razvoj
ekoturizma ob reki Dravi, predvsem me je zanimalo njihovo stališče do razvoja turizma.
»Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (ang. Community-Led Local Development – CLLD) v
programskem obdobju 2014–2020 vključuje tri sklade, to so Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeželja (EKSRP), Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski sklad
za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Namen tega programa je spodbujanje celovitega in
uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«. Lokalnemu
prebivalstvu je tako omogočeno, da z oblikovanjem LAS aktivno odloča o prednostnih
nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje
ciljev« (Lokalne ..., 2016).
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Slika 14: Šest lokalnih akcijskih skupin na območju Zgornjega Podravja (viri podatkov: Lokalne ..., 2016;
GURS, 2019).

LAS Drava (Občine: Lovrenc na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi) – Glavni izpostavljen
problem teh treh občin LAS-a je visoka stopnja brezposelnosti (14 %) in pomanjkanje
delovnih mest. Po drugi strani pa je območje uspelo ohraniti svoj prvotni značaj, kar
pomeni, da je narava še v svojem »neokrnjenem« stanju. Še vedno je veliko gozdnih
površin, ki dajejo možnosti razvoja lesno-predelovalnih dejavnosti in s tem odpirajo nova
delovna mesta. Izbira prostočasnih dejavnosti je pestra - pohodništvo, (gorsko)
kolesarjenje, smučanje, ogledi kulturne dediščine (glažute, mlini, fužine, splavarjenje, itd.).
Te aktivnosti predstavljajo potencialni temelj za vzpostavitev skupne lokalne turistične
destinacije, v kateri lahko sodelujejo kmetje s svojo ponudbo dopolnilnih dejavnosti, ter
razna društva, ki s svojimi aktivnostmi popestrijo turistično ponudbo (LAS Drava, 2018).
Večji del območja LAS-a zavzemajo varstvena območja, ki so del ekološko pomembnih
območij (EPO – v nadaljevanju) ali Nature 2000 – to so Pohorje, Zgornja Drava s pritoki
in Kozjak. V naravnem okolju je več športnih poti, ki so jih oblikovali sami uporabniki
(tekaške in kolesarske poti po Pohorju, pohodniške poti na Lovrenška jezera, proge za tek
na smučeh, itd.). Vsa navedena infrastruktura se lahko ob dodatnih investicijah posodobi in
tako postane primerna za širšo uporabo in tudi v turistične namene. Eden glavnih ciljev
LAS-a je razviti turizem bolj trajnostno, s poudarkom na zeleni turizem in s povezovanjem
ponudnikov turističnih dejavnosti (LAS Drava, 2018).
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Toti LAS (Občini: Maribor, Kungota) – Na območju Toti LAS se nahajata dve svetovno
znani turistični atrakciji – najstarejša vinska trta na svetu, ki se nahaja v samem središču
Maribora, in pa mednarodno prepoznavna cesta v obliki srca med vinogradi v Kungoti, ki
je med domačini poznana kot »Dreisiebnerjev srček«. V obeh občinah je poudarjeno in
razvito vinogradništvo in vinartsvo v povezavi s kulinariko. Ponudba območja zajema več
kot 100 sadjarsko-vinogradniških kmetij, 70 ponudnikov s področja kulinarike in
namestitvenih zmogljivosti ter več kot 30 naravnih in kulturnih znamenitosti.
Prepoznavnost destinacije pa nadgrajujejo še mnoge mednarodne prireditve, kot so festival
Lent ter druge kulturne, etnološke in športne prireditve (Toti LAS, 2016).

Slika 15: Najstarejša vinska trta na svetu (levo) in vijugasta cesta med vinogradi v vasi Špičnik, znana pod
nazivom “Dreisiebnerjevo srce” (desno; Vertuš, 2017) veljata za svetovno znani turistični atrakciji.

Območje Toti LAS spada med naravno in geografsko pestre pokrajine severovzhodne
Slovenije, ki ga sestavljajo homogene krajinske enote zahodnih Slovenskih goric,
vzhodnega dela Pohorja, Kozjaka in ravninskega dela reke Drave. Na območju se nahajata
še dve ožje zavarovani območji: krajinski park (KP – v nadaljevanju) Mariborsko jezero in
KP Drava (Toti LAS, 2016).
Območje LAS ima velik potencial za razvoj sonaravnega in trajnostno naravnanega
turizma. Del Pohorja, reke Drave od izstopa iz Dravske doline do Dravskega polja,
Kozjaškega ter zahodnega dela Slovenskih goric je poleg izjemne narave bogato s
številnimi kulturnimi znamenitostmi in objekti kulturne dediščine, ki jih dopolnjujejo
kolesarske in pohodniške poti, vinske turistične ceste in druge oblike sekundarne turistične
ponudbe (Toti LAS, 2016).
Strategija kot enega glavnih potencialov območja navaja ustvarjanje novih delovnih mest v
povezavi s kmetijstvom, turizmom in varstvom okolja - zelena delovna mesta kot
priložnost za razvoj povezane zelene turistične destinacije (Toti LAS, 2016).
LAS Lastovica (Občine: Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Starše) – Največji
izziv predstavlja velika površina ožjih zavarovanih območij znotraj KP Drava, ki vpliva na
življenje in delo posameznika, saj tam prevladuje intenzivna kmetijska raba. Skupnost ima
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izrazito vlogo bivalnega okolja, po čemer se tudi loči od ostalih občin. Počitniška bivališča
so se v veliki meri spremenila v stalna bivališča (LAS Lastovica, 2016).
Posamezne občine na območju LAS Lastovica so v zadnjih letih vlagale v različne
tematske poti, predvsem v kolesarske in sprehajalne, ki pa se še vedno soočajo s
pomanjkljivostmi, saj na mejah med posameznimi občinami niso medsebojno povezane,
slabo so označene in rekreativcem nepoznane. Poti niso izkoriščene in dopolnjene v
zadostni meri, da bi se tu razvil rekreativni turizem (LAS Lastovica, 2016).
Območje LAS-a ima zelo dobro pokritost s cestno, železniško in letalsko povezavo. Čez
območje poteka avtocesta, železniška os Koper – Šentilj, v občini Hoče-Slivnica pa se
nahaja še javno mednarodno letališče Edvarda Rusjana. Obstoječa prometna infrastruktura
tako nudi priložnost za nastanek novih storitvenih dejavnosti za udeležence v tranzitnem
prometu: sobodajalstvo, počivališča, avto in moto kampe za tranzitne goste, ponudba
lokalnih izdelkov in zdrave hrane, itd. (LAS Lastovica, 2016).
Območje LAS Lastovica je zaradi raznolikosti habitatov in velikega števila občutljivih
rastlinskih in živalskih vrst eno izmed naravovarstveno najpomembnejših območij v
državi. Pretežni del območja pokrivajo varstvena območja Natura 2000 (Drava in Pohorje),
zato prebivalci prilagajajo kmetovanje na vodovarstvenih območjih (VVO – v
nadaljevanju) in se usmerjajo v ekološko pridelavo hrane (LAS Lastovica, 2016).
LAS Ovtar Slovenskih goric (Občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica,
Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti
Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj) - Območje LAS Ovtar predstavlja zaokroženo
geografsko in funkcionalno celoto zahodnih in osrednjih Slovenskih goric, ki jo določajo
enake naravne značilnosti, skupna zgodovina in notranja družbena povezanost. Tamkajšnja
podjetja, društva in kmetije ter njihovi pridelki in izdelki, ki predstavljajo avtohtonost,
kvaliteto in tradicijo, se že od leta 2007 uspešno promovirajo pod blagovno znamko Ovtar.
Turizem je ena od glavnih prepoznavnih priložnosti in potreb za ustvarjanje novih delovnih
mest, predvsem je poudarjeno razvijanje ekološko usmerjene ponudbe podeželskega
turizma (ekološka pridelava hrane, pestra gastronomija in ostale storitve na osnovi
ekoloških virov), torej možnost razvijanja eko-destinacije ter povezovanja s sosednjimi
turističnimi destinacijami in državami (LAS Ovtar ..., 2019).
Celotno območje je bogato z naravnimi in kulturnimi danostmi, osrednje območje
Slovenskih goric je zaščiteno kot ekološko pomembno območje, poleg tega se na območju
LAS nahajajo trije krajinski parki – KP Jareninski dol, KP Kamenščak-Hrastovec in KP
Drava, ter mnogo drugih naravnih in kulturnih spomenikov. Večji del območja se izkorišča
v kmetijsko-predelovalne in turistične namene, še vedno pa so prisotne potrebe po
nastanitvenih objektih ter po povezovanju in urejanju tematskih poti, predvsem kolesarskih
(LAS Ovtar ..., 2019).
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3.2.4 Občinski prostorski načrti občin
Za namen podrobnega preučevanja prostorskega in programskega razvoja turizma na
izbranem območju ob reki Dravi smo pregledali še Občinske prostorske načrte (OPN – v
nadaljevanju) sedmih občin v Zgornjem Podravju, skozi katere poteka Dravska kolesarska
pot, te predstavljajo naše območje za razvoj ekoturizma ob Dravski kolesarski poti. To so
občine: Lovrenc na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi, Maribor, Duplek, Miklavž na
Dravskem polju in Starše.

Slika 16: Karta občin izbranega območja ob reki Dravi (viri podatkov: GURS, 2019).

OPN Lovrenc na Pohorju – Naselje Lovrenc na Pohorju je na podlagi izhodišč
prostorskega razvoja v SPRS (2004) opredeljeno kot lokalno središče s funkcijo
občinskega središča in potencialnimi možnostmi za razvoj turističnega središča, prav tako
je izpostavljeno Pohorje, kot prednostno območje za razvoj turizma v Republiki Sloveniji
in kot bogato območje ohranjene narave, naravnih in kulturnih kakovosti ter kot krajinsko
območje s prepoznavnimi značilnostmi, pomembnih na nacionalni ravni (Občinski ...,
2018).
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Občina Lovrenc na Pohorju se nahaja v Dravski dolini in obsega pobočja Pohorja nad
dolino Drave, za katere je značilno, da so strma, zaobljena in razgibana z grapami
hudourniških potokov. Glavna gospodarska dobrina so lesno-proizvodni gozdovi, saj
gozdne površine zavzemajo kar 85 % območja, od tega prevladujejo smrekovi gozdovi.
Kmetijskih površin je zelo malo, te so skoncentrirane na osrednjih in severnih nižinskih
predelih občine (Občinski ..., 2018).
Na področju razvoja turizma je občina prepoznana kot potencialno območje za turistično
rekreacijske dejavnosti zimskega, gorskega, sonaravnega in ekološkega turizma. Možen
potencial turističnega produkta predstavljajo tudi izjemne naselbinske kulturne dediščine
na območju Lovrenca in v okolici. Turistične dejavnosti bodo usmerjene na območje
Pohorja, reke Drave in statističnega naselja Ruta, kjer se predvideva graditev turističnokmetijskega kompleksa. Občina Lovrenc na Pohorju bo v sodelovanju s sosednjimi
občinami spodbujala nadaljnji razvoj kolesarskega omrežja in omrežja pešpoti na območjih
razvoja turizma ter tudi na ostalih območjih občine, in sicer kot oblika dodatne, ekološko
naravnane turistične ponudbe k predvideni turistično rekreacijski ponudbi (Občinski ...,
2018).
OPN Ruše – V občini Ruše se turistične dejavnosti usmerjajo prav tako na območje
Pohorja, torej južni rob mesta, kjer bo vstopna postaja žičnice ter že razvito turistično
rekreacijsko območje z nočitvenimi kapacitetami. Kot eden izmed glavnih ciljev
prostorskega razvoja se bodo na področju turizma izvajale infrastrukturna dostopnost
predvidenih turističnih območij z gradnjo ustrezne infrastrukture, tj. žičniška povezava
občinskega središča z vrhom Pohorja, cestne, kolesarske in pešpoti teh območij ter
vzpostavitev plovne poti po reki Dravi (Odlok ..., 2010).
OPN Selnica ob Dravi – Večji del območja zavzema hribovit teren Kozjaka z vmesnimi
dolinami in z značilnim ohranjenim avtohtonim vzorcem poselitve. Južni rob občine
prehaja v ravninski del Dravske doline, kjer je poselitev vzdolž glavne ceste bistveno
gostejša. Z namenom ohranjanja poseljenosti in kulturne krajine na odmaknjenih delih
občine, se spodbuja podeželski turizem in druge oblike zelenega turizma kot dopolnilna
dejavnost na kmetijah, navezujoč se na urejene pešpoti, kolesarske in druge rekreacijske in
tematske poti (Odlok ..., 2017).
Turistična dejavnost v odprtem prostoru se usmerja v dopolnitev obstoječe dejavnosti, kot
je območje kulturne dediščine gradu Viltuš in turistično območje ob gostišču Pec, ter v
ustvarjanje novih, predvsem na območjih z naravnimi kakovostmi (ob reki Dravi), kjer se
prednostno spodbujajo trajnostne, nemnožične in neagresivne oblike turizma in rekreacije
(Odlok ..., 2017).
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OPN Maribor – OPN Mestne občine Maribor (MOM – v nadaljevanju) je še v postopku
priprave, so pa z Urada za komunalo, promet in prostor podali par informacij o poteku
prostorskega razvoja turizma v zadnjih letih. Drastičnih sprememb v prostorskem razvoju
turizma na območju MOM ni bilo, novost predstavljajo le glamping prenočitveni objekti,
ki se odpirajo in širijo na Pohorju, ob Dravi, ter na že obstoječih turističnih kmetijah.
V trajnostni urbani strategiji (TUS – v nadaljevanju) MOM je mesto izpostavljeno kot
turistična destinacija z dobro geostrateško lego na pomembnem evropskem prometnem
koridorju in dobro avtocestno povezavo s sosednjimi evropskimi mesti (Dunaj, Gradec,
Zagreb, Budimpešta, itd.). Maribor velja za pomembno kulturno središče na državni ravni,
ki razpolaga z izredno bogato kulturno dediščino, vrhunskimi kulturnimi ter mednarodno
prepoznavnimi produkti, storitvami in dogodki (Trajnostna ..., 2015).
Na območju destinacije se nahajajo številna naravna bogastva. Mariborsko Pohorje
predstavlja osrednjo in turistično razvito zeleno ponudbo v regiji, ki ga dopolnjujejo
Kozjak, Dravsko polje in Slovenske gorice. Reka Drava je opredeljena kot generator in
indikator kvalitete bivanja v mestu ter kot izletniška točka za mestne obiskovalce. Je
sestavni del urbanega prostora. Njen nekdanji gospodarsko-prometni koridor je sedaj
prostor, namenjen rekreaciji, prostemu času in s tem je tudi nosilec potenciala turizma. V
dokumentu so kot ključni prostorski problemi ob reki Dravi izpostavljeni pomanjkanje
prostorskega koncepta, oblikovanja in infrastrukture za sinergijske učinke s turistično
ponudbo mesta ob reki, kot so turistične storitve, počivališča, razgledišča, znamenitosti,
informacije, itd. (Trajnostna ..., 2015).
OPN Duplek – Večji del območja občine Duplek zavzema gričevnat svet Slovenskih
goric, kjer se ta prostor namenja razvoju kmetijskih, vinogradniško turističnih in
gozdnogospodarskih dejavnosti. V nižinskem delu občine se prednosto ohranjajo sklenjeni
kmetijski kompleksi, v predelu ob Dravi pa se spodbujajo kmetijske, vodno- in
gozdnogospodarske dejavnosti, povezane z dejavnostmi turizma, rekreacije in varstva
narave (Občinski ..., 2019).
V naravovarstvenih območjih (Natura 2000, zavarovana krajinska parka KamenščakHrastovec in Drava ter drugi) se spodbujajo trajnostne, sonaravne oz. zelene, nemnožične
in neagresivne oblike turizma in rekreacije (Občinski ..., 2019).
Prednostna območja za razvoj turistične dejavnosti sta območje nekdanje gramoznice med
Spodnjim in Zgornjim Duplekom, ter območje gradu Vurberk. V prihodnje so po
neobremenjenih cestah načrtovane kolesarske povezave lokalnega pomena, katerih
funkcija bo ne le rekreativna in krajinsko doživljajska, temveč v poudarjeni meri tudi
turistična. Spričo tega se bo omrežje kolesarskih povezav kakovostno navezalo med
drugim tudi na obe turistično rekreacijski območji, nekdanjo dupleško gramoznico in grad
Vurberk (Občinski ..., 2019).
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OPN Miklavž na Dravskem polju – občina Miklavž na Dravskem polju še zaenkrat nima
sprejetega OPN-a, zato je bil pregledan tekstualni del njihovega Prostorskega plana iz leta
2004.
Za potrebe rekreacije se v občini Miklavž urejajo zelene površine znotraj oziroma ob
naseljih ter se tako navežejo na obstoječa območja s turistično funkcijo (izletniški, kmečki,
lovski, zimsko športni, obvodni turizem), pri čemer so posebej upoštevane dostopnost,
naravne znamenitosti, kulturni in zgodovinski spomeniki ter krajinske kvalitete prostora.
Rekreacijska območja se urejajo na način, ki ne ruši naravnega ravnovesja v krajini. Ob
športnem letališču je načrtovana površina za avtokamp. Vse obstoječe ali potencialne
rekreacijske površine se smiselno vključujejo v prostor in povezujejo z ostalimi rabami
prostora (Odlok o spremembah ..., 2004).
OPN Starše – Občina Starše opredeljuje turizem kot kot dopolnilno ponudbo občinskega
središča s spremljajočo ponudbo večjih športnih objektov, kot je strelišče s počivališčem za
avtodome, moto športni park, muzej lesenih podov kot večji etno-prireditveni prostor ob
gradu s turističnimi in športnimi prireditvami, ter ureditev območja ob Dravi za potrebe
vodnega in obvodnega turizma, pri čemer se spodbuja povezovanje s sosednjimi občinami.
Dejavnost sonaravnega turizma z obvodnim turizmom in dejavnostmi na vodi bo občina
usmerjala v širši obrečni prostor med naseljema Loka in Zlatoličje ter v širše območje
gramoznice Pleterje kot velike umetne vodne površine. Za umestitev posebnih turističnih
dejavnosti se zagotovijo primerni prostorski pogoji v občinskem središču (Odlok ..., 2016).
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4

DRAVSKA KOLESARSKA POT V ZGORNJEM PODRAVJU

4.1

OPIS OBMOČJA

4.1.1 Geografski oris
Reka Drava na območju Zgornjega Podravja poteka skozi eno mestno občino (Maribor) in
šest občin (Lovrenc na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi, Duplek, Miklavž na Dravskem
polju in Starše). Skupno število prebivalcev v navedenih občinah je v prvem polletju 2019
znašalo 144.263 (SiSTAT, 2019). Dravsko-Ptujsko polje spada med najgosteje poseljene
ravnine v Sloveniji (Pak, 1996, cit. po Merc, 2005). V Mariboru, kjer je število, predvsem
pa gostota prebivalstva največja, in sicer 759,8 preb./km² (SiSTAT, 2019), živi skoraj 80
odstotkov prebivalstva celotnega obravnavanega območja ob Dravi.
Preglednica 8: Površina občin, število prebivalcev in gostota naseljenosti občin ob reki Dravi v prvem
polletju 2019 (SiSTAT, 2019).
OBČINA

POVRŠINA
(km²)

ŠTEVILO PREBIVALCEV

GOSTOTA
(preb./km²)

Lovrenc na Pohorju

84,4

2.979

35,3

Ruše

60,8

7.070

116,3

Selnica ob Dravi

64,5

4.494

69,7

Maribor

147,5

112.065

759,8

Duplek

40

6.937

173,4

Miklavž na
Dravskem polju
Starše

12,5

6.744

539,5

34

3.974

116,9

SKUPAJ

443,7

144.263

325,1

Da je poselitev občin ob reki tako raznolika, je posledica predvsem razgibanega reliefa.
Ravno pred Mariborom se reka Drava iz Dravske doline odpre na Dravsko ravnino in tako
nadaljuje svojo pot po Dravsko-Ptujskem polju vse do meje s Hrvaško. Občini v Dravski
dolini (Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi) sta redko poseljeni, saj gre za hribovito
območje, poraščeno z gozdovi, zato so tam najbolj zastopane gozdnogospodarske
dejavnosti. V nižinskih delih Dravske doline (Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše)
se izmenjujejo kmetijske površine in sklenjene vasi obcestnega tipa. Zaradi vpliva
urbanizacije so to v prvi vrsti spalna naselja, ki so zaradi ugodnega reliefa in avtocestne
povezave do Maribora in drugih večjih mest gosteje poseljena.
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Ravninsko območje med Mariborom in Ptujem je gosteje poseljeno in ga lahko razdelimo
na tri območja: 1.) območje levo od reke Drave, 2.) območje med reko in kanalom
hidroelektarne (HE – v nadaljevanju) Zlatoličje ter 3.) območje desno od kanala HE. Na
območju levo od Drave je poselitev večja predvsem v začetnem ravinskem delu, kjer se
nahajajo naselja Zgornji in Spodnji Duplek ter Dvorjane. Med Dravo in kanalom HE se
nahajata večji naselji Starše in Zlatoličje. Največja naselja z najvišjo gostoto poselitve pa
se nahajajo na Dravskem polju desno od kanala HE, to so Miklavž na Dravskem polju,
Skoke, Dobrovce, Dravski dvor, Prepolje in Zgornja Hajdina (Rozman, 2014).
Drava je bila v preteklosti pomembna prometna, transportna in komunikacijska os. S splavi
in šajkami so naši predniki prevažali les iz koroških gozdov vse do Črnega morja. Nekoč
vodilna splavarska pot, je reka danes podrejena energetski izrabi in intenzivnemu
kmetijstvu. Prvi posegi v strugo Drave segajo v 19. stoletje, ko so se s postavljanjem
obrežnih utrditev lotili uravnavanja manjših predelov. Obsežnejše spremembe pa so se
pričele s postavitvijo hidroelektrarn. Prvo, HE Fala, so začeli graditi leta 1913, v naslednjih
letih so se zgradile še preostale hidroelektrarne: Dravograd, Vuzenica, Vuhred, Ožbalt,
Mariborski otok in Zlatoličje, zadnja, HE Formin, pa je bila zgrajena leta 1978. Posledično
se je dinamika Drave začela bistveno spreminjati. Po stari strugi v ravninskem delu se
trenutno pretaka kar 20-krat manj vode kot pred posegi, saj je večina vode preusmerjena v
stranske kanale. Posledice sprememb, kot so oženje in poglabljanje rečnega dna ter s tem
znižanje gladine podtalnice in izsuševanje območja ob reki, so skupaj s krčenjem
poplavnih gozdov in izsuševanjem zemljišč omogočile razmah intenzivnega kmetijstva in
urbanizacije. Med drugim so nastale nove, umetne vodne povšine (Božič in Denac, 2014).
Na območju Zgornjega Podravja se vzdolž reke Drave nahajajo štiri hidroelektrarne: HE
Ožbalt, HE Fala, HE Mariborski otok in HE Zlatoličje.
Zgornje Podravje se zaradi nizke stopnje ogroženosti poplav v večini naselij ob reki Dravi
uvršča med manj ogrožene regije. Od Maribora dolvodno je poplavna ogroženost večja, saj
na tem odseku reka ni v celoti regulirana. Ob višjih vodah namreč poplavlja Stara struga,
tj. neregulirana struga Drave levo od kanala HE, tako da so ob času nižinskih poplav
najbolj ogrožene bližnje kmetijske površine, pa tudi nekatera naselja, med njimi je najbolj
izpostavljen Spodnji Duplek, ki na petstopenjski lestvici ogroženosti zaradi poplav zaseda
četrto stopnjo – drugi najvišji razred poplavne ogroženosti območja glede na izbrane
parametre. Peta, najvišja, stopnja predstavlja zelo visoko ogroženost, četrta visoko
ogroženost, tretja srednjo, druga majhno in prva zelo majhno stopnjo poplavne
ogroženosti. Med manj ogrožena območja pa spadajo naselja Starše, Zlatoličje, Miklavž na
Dravskem polju in Malečnik (Ocena ogroženosti ..., 2016).
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4.1.2 Dravska kolesarska pot
Dravska kolesarska pot je daljinska kolesarska pot, ki poteka skozi štiri države: Italijo,
Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško, in tako predstavlja odlično povezovalno pot med temi
državami, ob tem pa združuje različne destinacije, lokalne ponudnike nastanitev, gostišč in
turističnih znamenitosti. 710 kilometrov dolga daljinska pot poteka od Toblaškega polja v
Italiji vse do Legrada na Hrvaškem, kjer se reka Mura izliva v Dravo. V Sloveniji je
speljanih 145 kilometrov kolesarskih poti skozi Koroško in Podravsko statistično regijo, od
mejnega prehoda Vič do Središča ob Dravi (Drava Bike, 2019).

Slika 17: Karta celotne Dravske kolesarske poti od Toblacha do Legrada (Drava Bike, 2019).

Njeni začetki segajo v leto 1999, ko je bil sklenjen dogovor za projekt »Projekt za izvedbo
odseka državne kolesarske povezave Drava-Mura (Vič-Dravograd-Trbonje)«. Takrat
imenovana Obdravska kolesarska pot je bila dolga 12 kilometrov, potekala pa je od
mejnega prehoda Vič preko Dravograda do mostu čez Dravo v Trbonjah. Leta 2002 je bila
podpisana namera za vzpostavitev kolesarske povezave ob Dravi med Italijo, Avstrijo in
Slovenijo, ki je predlagala izgradnjo kolesarskih povezav od izvira Drave na Toblaškem
polju do Maribora (Direkcija RS ..., 2002).
Sunkovit premik naprej se je zgodil leta 2012 z organizacijo posveta »Dravska kolesarska
pot - priložnost za trajnostni razvoj Slovenije« ter vzpostavitev delovne skupine, katere cilj
je bila določitev poteka trase Dravske kolesarske poti vzdolž reke Drave ter gradnja
manjkajočih delov ločene kolesarske poti s pripadajočo kolesarsko infrastrukturo. Namero
po sodelovanju pri vzpostavitvi integralnega turističnega produkta Dravska kolesarska pot
je konec leta 2012 podpisalo vseh 21 slovenskih občin ob Dravi (Čeh in Rozman, 2013).
Regionalna razvojna agencija Koroška je leta 2015 prevzela vodenje projekta Dravska
kolesarska pot, kot glavi cilj pa si je zadala uskladitev celotne kolesarske trase ob Dravi v
Sloveniji. Od takrat so se zvrstile številne novogradnje in posodobitve kolesarske
infrastrukture. Med Mariborom in Ptujem, čez občine Miklavž na Dravskem polju, Starše
in Hajdino, je leta 2018 zaživel nov, 30 kilometrov dolg odsek kolesarske poti. Leto
kasneje so zgradili nove odseke še v Rušah (4,5 km) in v Muti (1,5 km). V prihodnosti se
načrtuje še ureditev kolesarskih poti v Občini Radlje ob Dravi (3 km) in v Mestni občini
Maribor (1,5 km), glavi investitor gradnje pa je DRSI (Drava Bike, 2019).
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Slovenska Dravska kolesarska pot poteka večinoma po manj prometnih lokalnih cestah in
v manjši meri po urejenih kolesarskih poteh in stezah. Le na odseku med Podvelko in Falo
je večji vzpon kolesarske poti na hrib, zato je ta odsek primeren za fižično bolj pripravljene
kolesarje, kjer je priporočljiva tudi uporaba gorskih koles. V izogib temu hribovitemu delu
je kot alternativa na voljo vlak med Podvelko in Falo (Drava Bike, 2019).
Omenjen kritični del hribovite poti predstavlja manjši del kolesarske trase v Zgornjem
Podravju. Od Recenjaka, mimo Lovrenca na Pohorju, se pot po lokalni cesti začne počasi
spuščati v nižino, nato se ta pri naselju Puščava ponovno začne vzpenjati čez Ruto, kjer se
po slabih treh kilometrih spusti v dolino in pri Fali doseže brežino reke Drave.

Slika 18: Nadmorska višina Dravske kolesarske poti med Podvelko in Falo (viri podatkov: Rozman, 2014).

Opisan odsek se na celotni povezavi slovenske Dravske kolesarske poti najbolj oddalji od
reke Drave in v povezavi z vzponom predstavlja največjo oviro v smislu trženja kolesarske
poti širšemu krogu kolesarjev (Rozman, 2014).
V izogib hribovitemu terenu je, kot že omenjena alternativna rešitev, kolesarjem omogočen
prevoz z vlakom na relaciji Maribor – Dravograd – Pliberk (Avstrija). Vendar ta prinaša
manj fleksibilnosti, saj se je potrebno prilagoditi urniku vožnje, ki pa je precej tog – vlak
vozi le štirikrat dnevno. Zaradi tega mnogo kolesarjev ubere pot čez Dravsko dolino po
ravni, a precej ovinkasti glavni cesti I. reda (G1-1) in po njej nadaljuje vožnjo vse do
Maribora. Cesta vsekakor ni primerna za kolesarsko pot, kajti nima urejene kolesarske
infrastrukture, je prometno preobremenjena, tudi s tovornimi vozili, povrhu pa vodi čez
nepregledne ovinke, ki so lahko za kolesarja usodni.
Pri Fali kolesarska pot prečka reko Dravo in se nadaljuje po lokalni cesti na obrobju
Selnice ob Dravi od koder se znova premesti na desni breg Drave proti Rušam. Od Ruš do
Bistrice ob Dravi poteka Dravska kolesarska pot po novozgrajeni kolesarski prometnici ob
železnici (Slika 49, str. 85), od tam naprej pa povezava vodi kolesarje po lokalni cesti do
Maribora, kjer se pot spusti na brežino reke.
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Slika 19: Makadamska kolesarska pot tik ob reki Dravi v Mariboru.

Od Maribora dolvodno se kolesarska povezava razdeli na dve trasi. Glavna pot vodi po
makadamskih poteh in delno po neobremenjenih, lokalnih cestah čez spalna naselja
Zrkovci, Dogoše, Miklavž na Dravskem polju, Loka, Starše in Zlatoličje, medtem ko njena
alternativna različica poteka vzporedno na robu Dravske doline po kolesarski stezi ob
regionalni cesti III. reda (R3-710) mimo Malečnika, Zgornjega in Spodnjega Dupleka ter
naprej do Ptuja.

Slika 20: Nova, slab kilometer dolga kolesarska steza v Malečniku, ki je bila zgrajena leta 2012 v sklopu
novogradnje vzhodne mestne vpadnice in galerije.
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4.2

NARAVNE DANOSTI

4.2.1 Reka Drava
Reka Drava je osrednja gonilna sila Podravja, po njej je ta statistična regija namreč dobila
ime. Celotna dolžina reke, od izvira v severni Italiji na Toblaškem polju pa do izliva v reko
Donavo blizu Osijeka na Hrvaškem, znaša 724 km, od tega 133 km v Sloveniji, kar jo
uvšča med drugo najdaljšo reko v državi. Drava teče skozi pet držav: Italijo, Avstrijo,
Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko (Drava v Sloveniji, 2019). Je nenehno spreminjajoče se
vodno telo, čemur so prilagojeni številni organizmi. Zaradi ohranjenosti nekaterih lastnosti
naravne nižinske reke je tu dom nekaterih najpomembnejših živalskih in rastlinskih
populacij v državi (Božič in Denac, 2014).

Slika 21: Reka Drava v Mariboru, v ozadju hribovje Kozjak.

Zaradi kar 38 v evropskem merilu ogroženih vrst je reka Drava vključena v območje
Natura 2000, t.j. evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države
članice Evropske unije, njen glavni cilj pa je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje
generacije. V naravovarstvenih območjih se ohranjajo živalske in rastlinske vrste ter
habitate, ki so v Evropi redki ali pa so že ogroženi. Evropska unija je omrežje Natura 2000
uvedla kot steber izvajanja Direktive o habitatih in Direktive o pticah. Slovenija je ob
pridružitvi Evropski uniji določila naravovarstvena območja, ki ustrezajo merilom obeh
direktiv (Natura 2000, 2019). Območje reke Drave med Mariborom in Zavrčem je prav
tako uvrščeno na seznam mednarodno pomembnih orintoloških lokalitet (ang. Important
Bird Area – IBA). V času selitev tam gnezdijo velike jate obvodnih ptic, redno se jih
pojavlja vsaj 20 tisoč na leto (Mencinger, 2004).
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4.2.2 Pohorje
Pohorje je največje alpsko planotasto hribovje v SV Sloveniji, ki se dviga nad 1500 m
nadmorske višine. Skupna površina Pohorja meri slabih 458 km², na severnem delu ga
omejuje reka Drava, na zahodu sega do Dravograda, na vzhodu do Maribora in na jugu do
Slovenskih Konjic (Tovšak, 2007).
Celotno območje je zajeto v program Natura 2000, in sicer je določeno kot posebno
naravovarstveno območje po Direktivi o habitatih, ter kot posebno območje varstva po
Direktivi o pticah (Natura 2000, 2019).

Slika 22: Za Pohorje je značilen hribovit relief brez izrazitih vrhov ter velika poraščenost z iglastim gozdom.

Pohorje je svet bogatih gozdov, skritih jezer, divjih sotesk in slapov, barij, čudovitih planj
in razglednih vrhov. Med najlepše znamenitosti Pohorja spadajo soteska Lobnice in slap
Šumik s pragozdom, Črno jezero, slap Skalce, Lovrenška jezera, itd. Ob Kočevskem gozdu
se Pohorje lahko pohvali z največjim sklenjenim gozdom pri nas, zato je celotno območje
Pohorja predlagano za regijski park. Danes na Pohorju prevladuje smrekov gozd, kajti
bukovega so v preteklosti izsekali zaradi potreb glažutarstva (Pivka, 2007).
4.2.3 Kozjak
Kozjak (nem. Poßruck), poimenovan tudi Kobansko, je sosednje hribovje, ki tako kot
Pohorje, sestavlja del Vzhodnih Alp. Razteza se od Dravograda na zahodu do Slovenskih
goric na vzhodu, glavni greben pa teče po avstrijski meji. Na slovenski strani Kozjaka je
speljanih več učnih in tematskih pohodnih poti za spoznavanje okolja, narave in kulturne
dediščine (Tovšak, 2007). Od leta 1969 je tam speljana Pot čez Kozjak, ki od mariborskega
Mestnega parka vodi čez vrhove sv. Urban, Tojzlov, Žavcarjev in Ostri vrh, mimo
vinogradov in sadovnjakov samotnih turističnih kmetij in vinogradnikov vse do končne
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točke poti - romanska cerkev sv. Vida v središču Dravograda. Naravno mikavne, z gozdovi
bogate krajine in panoramski razgledi na Pohorje, Dravsko dolino in Kamniško-Savinjske
Alpe so temeljni razlog za obisk vsakega planinca.

Slika 23: Pogled iz Partizanke na Pohorju na Kozjak, ki je v primerjavi s sosednjim Pohorjem dokaj
razgibano in valovito hribovje, ki ga razčljenjujejo številni potoki.

4.2.4 Širša zavarovana območja
Mariborsko jezero je pet kilometrov dolgo akumulacijsko jezero, ki je leta 1948 nastalo z
zajezitvijo reke Drave zaradi gradnje HE Mariborski otok. Že takrat so se na tem območju
razvile številne možnosti preživljanja prostega časa. Z leti so ob obali zgradili več
gostinskih objektov in čolnarn (Mencinger, 2004). S svojo krajinsko podobo, predvsem
gozdovi, ki ga obrobljajo na desnem bregu, in obvodnimi biotopi in plitvinami je
Mariborsko jezero pomembno naravovarstveno območje. Poleg razraslega obrežnega
gozda so nastale rečne plitvine, ki jih porašča obvodno rastlinje, ta pa predstavlja nov
dragocen habitat številnim živalskim in rastlinskim združbam (Božič in Denac, 2014).
Od leta 1992, ko je bil sprejet Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju
Mestne občine Maribor, je Mariborsko jezero zaščiteno kot krajinski park. S tem se je
vzpostavil sistem varstva živalskih in rastlinskih vrst, ki so bile ogrožene predvsem zaradi
vplivov urbanizacije in drugih posegov v naravo. Pritiski urbanizacije so bili vseskozi
veliki in so se kazali v neprestanem rivalstvu med investitorji in naravovarstveniki. V
odloku je določeno, da KP Mariborsko jezero obsega reko Dravo z obrežnim pasom med
občinsko mejo Ruš in elektrarno Maribor v velikosti 204 hektarov (Mencinger, 2004).
V zadnjem desetletju so Dravske elektrarne Maribor (DEM) uspešno sanirale številne
turistično-rekreacijske točke na Mariborskem jezeru. Izvedena je bila ureditev iztoka in
pritoka reke, gradnja umetnih otočkov ter poglobitev rečnega dna pri čolnarnah in
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turističnih objektih, s katerimi se sedaj razširjajo razvojne turistične možnosti jezera. Pri
njegovi sanaciji so bile upoštevane tudi možnosti za turistično in rekreativno izrabo vodnih
površin (Okoljski projekti, 2019). Sedaj na območju KP Mariborsko jezero obratuje
športno-rekreacijski center Drava, ki ponuja izposojo plovil in drugih športnih rekvizitov,
organizirane in vodene športne dejavnosti ter različne tečaje, skupinske in individualne
učne ure. Drava center je priljubljena točka za družinske izlete, saj so poleg športnih
aktivnosti tam še igrišče za otroke, prostori za piknik z žarom, bar in restavracija.

Slika 24: KP Mariborsko jezero, kjer je jadranje ena od najpogostejših aktivnosti na vodi.

Slika 25: Kavarna Drava center; v ozadju je gradbišče, kjer bodo kmalu postavljene glamping hišice v okviru
projekta »Čokoladna vas Tete Fride« oziroma »Chocolate Village by the River«, kot se bo resort uradno
imenoval.
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Krajinski park Drava predstavlja enega zadnjih delov naravne struge reke Drave, ki
obsega ekološko in naravovarstveno najvrednejše biotope in rastišca redke in ogrožene
flore ter favne, ki so po domači in mednarodni zakonodaji deležna posebnega varstva.
Znotraj meja krajinskega parka se nahajata še rastišči rakitovca pri Miklavžu in pri
Dupleku ter gozdni rezervat Zlatoličje. (Odlok ..., 1992).
Krajinski park sega od Malečniškega mostu do meje z občino Ptuj, s tem da vključuje staro
strugo Drave z vsemi najvrednješimi biotopi, ki so se še ohranili v tem 2337 ha velikem
območju. Ob reki je uravnano območje poplavnih travnikov, melioriranih površin in loke naravovarstveno najbolj dragocen pojav v tem delu, kjer se v času poplav voda razliva in
umirja, ko pa se visoke vode umaknejo, v lokah zaživi bogato, raznovrstno življenje. Temu
prostoru so v preteklosti povzročile ogromno škode obsežne agromelioracije in nenačrtna
pozidava (Mencinger, 2004). Da bi se takšne degradacije krajinskega parka preprečile, so
bili v Odloku (1992) sprejeti naslednji varstveni režimi (Odlok ..., 1992):
- prepovedano je graditi v poplavnem pasu reke Drave in izven strnjenih naselij;
dovoljeno je graditi le na podlagi veljavnih zazidalnih načrtov ter v sklopu obstoječih
kmetij, pri čemer morajo gradnje biti usklajene z lokalnimi značilnostmi urbanizacije,
arhitekture in stavbarstva,
- predvideno je ohranjanje tradicionalne kmetijske in gozdarske rabe prostora ter urejanje
vodnih površin, ki so v skladu z njihovimi ekološkimi in krajinsko-estetskimi
značilnostmi,
- prepovedano je izvajati večje hidromelioracije, agromelioracije in komasacije ali na
kakšren koli način posegati v kmetijsko zemljišče tako, da negativno vpliva na izgled
krajine.

Slika 26: Dravska kolesarska pot, ki poteka čez KP Drava.
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Slika 27: Čez KP Drava poteka pot za sprehajalce in kolesarje na protipoplavnem nasipu.

Poleg biotopske in spomeniške ima krajinski park še rekreacijsko namembnost (Odlok ...,
1992). Leta 2017 je na območju dupleške gramoznice zaživel »Wakepark Dooplek«, prvi
»full-size wakepark« - športni center za deskanje in smučanje na vodi v Sloveniji
(Dooplek, 2019). Od takrat so se na območju številni zvrstili številni dodatni projekti, kot
je izgradnja gostinskih objektov Lake Bar in Gud Street Fud, igrišč za otroke, fitnesa na
prostem in motoričnega parka.

Slika 28: Dupleška gramoznica, v ozadju športni kompleks »Wakepark Dooplek«.
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Krajinski park Kamenščak- Hrastovec je gozdnati del Slovenskih goric in ima izjemen
naravovarstveni pomen predvsem zaradi svojevrstnega vodnega in gozdnega ekosistema.
Razprostira se na 851 ha površine občine Duplek in je med domačini dokaj priljubljeno
območje za razne oblike rekreacije, raziskovanje specifičnih obvodnih biotopov in
občudovanje čudovite krajinske podobe. Kot že samo ime pove, je Kamenščak osamel
kamnit otok plitvega krasa, kar je dokaj neobičajen pojav v tem delu Slovenije. Ta se
namreč geološko povsem razlikuje od mehkih diluvialnih kamenin okoliškega vinorodnega
gričevja. Najbolj značilni pojavi t.i. »štajerskega« krasa so številne vrtače, kraški izviri ter
ponikalnice in nekaj manjših jam. Tu domujejo predvsem skupine dvoživk, saj imajo tako
na razpolago primerne vodne in kopenske habitate (Mencinger, 2004).

Slika 29: Pogled iz vasi Zimica na območje krajinskega parka Kamenščak-Hrastovec. V širšem območju
naselij se zadnje čase pojavlja vse intenzivnejša urbanizacija in posledično krčenje kmetijskih površin.

Slika 30: Na območju krajinskega parka je ponekod še vedno ohranjena tradicionalna slovenjegoriška
kulturna krajina z ekstenzivno kmetijsko rabo: ekstenzivni travniki, visokodebelni senožetni sadovnjaki,
vinogradi, gozdnata severna pobočja ter njive, pašniki in travišča v dnu dolin (Duplek, 2019).
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4.2.5 Naravni spomeniki
Ob Mariborskem jezeru, a zaenkrat zunaj meja krajinskega parka, je zaradi postopnega
odlaganja plavnega materiala nastala izjemna geomorfološka oblika na reki Dravi –
Mariborski otok. Ta predstavlja pravo naravno posebnost, saj gre za pravi rečni otok in
edini te vrste v Sloveniji. Prekriva ga bogata gozdna združba, kjer rastejo številne redke
rastline, ki jih iz Alp prinaša Drava, tu pa domujejo tudi številne ptice. Zaradi tega je bil
razglašen kot naravni spomenik, saj je vpliv človeka že dodobra spremenil podobo otoka.
Na njem je namreč urejeno najbolj priljubljeno javno kopališče med Mariborčani, ki pa s
svojo veliko obiskanostjo preobremenjuje naravno zaledje otoka (Pivka, 2007).

Slika 31: Mariborski otok (levo) in kopališče Mariborski otok (desno), ki je bilo zgrajeno leta 1930, trenutno
pa ga upravlja zavod Športni objekti Maribor.

Slika 32: Okrog Mariborskega otoka poteka naravoslovna pot, kar nam nakazuje tudi informativna tabla na
začetku poti.
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Hidrološki naravni spomenik Stara struga je, kot že samo ime pove, prvotna struga reke
Drave na Dravskem polju, ki teče vzporedno z kanalom HE Zlatoličje od Maribora do
Ptuja. Čeprav je naravno stanje struge dokaj ohranjeno, je vodni režim nekoliko
spremenjen. Zaradi izgradnje HE Zlatoličje je znižan volumen pretoka in popačen sezonski
ritem spreminjanja vodostaja. Le zelo velike vode, ki jih kanal ne more prevajati, še
napolnijo staro dravsko strugo in ji dajo nekdanji videz. Na obrežju in kot otoki v strugi
Drave se pojavljajo prodišča, ki predstavljajo skrajno specifičen biotop, a ti so zaradi hitrih
sprememb le predhodnega značaja. Njihova eksistenca je odvisna od ohranitve naravnih
karakteristik vodotoka (Odlok ..., 1992).

Slika 33: Stara struga Drave (levo), ki je še danes najpomembnejši biomehanski očiščevalec voda v regiji,
vzporedno z njo pa na njeni desni strani teče kanal HE Zlatoličje (desno).

Znotraj KP Drava se nahaja še hidrološki, zoološki in botanični naravni spomenik
Miklavški izviri in ribniki, ki velja za svojevrsten hidrološki fenomen, saj gre za izvire
studenčic pohorskih voda, ki se ob prodoru izpod diluvialnih Dravskih teras združijo v
Miklavški potok in se pri Loki pri Rošnji izlijejo v Dravo. Ob »čistih« ribnikih se širijo še
trstišča in pomenijo izredno dragoceni biotop za ogrožene živalske in rastlinske vrste
(Odlok ..., 1992).

Slika 34; Miklavški ribnik, ob katerem stojijo počitniške hišice.
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4.3

KULTURNE DANOSTI

Kulturne danosti predstavljajo pomemben turistični segment ob Dravski kolesarski poti v
zgornjepodravski regiji. Na tem območju se namreč nahajajo mesta in naselja, ki slovijo po
svoji bogati zbirki kulturne dediščine. V večjih mestih ob poti, kot je Maribor,
predstavljajo kulturne znamenitosti osrednji turistični produkt, ki vsako leto k ogledu
privabi veliko število domačih in tujih turistov. Staro mestno jedro Maribora s svojo
večstoletno kulturno zgodovino velja za prostorsko dediščino izjemne vrednosti, katerega
vrednost in potencial sta obenem tudi zakonsko zavarovana.
Obrežje reke Drave sodi med najstarejše dele mesta in ta čar preteklosti je na Lentu
prisoten še dandanes. Drava je imela v preteklosti pomembno gospodarsko in prometno
vlogo, saj je na tem mestu stalo pomembno pristanišče, kjer je do izgradnje koroške
železnice leta 1863 letno pristajalo do 800 šajk in 1200 splavov (Radovanovič, 2007). Od
tod izhaja tudi ime Lent (Pristan), ki se je ohranilo do danes. Tukaj še vedno stojijo
znamenita Stara trta, obrambni stolpi nekdanjega obzidja in židovska četrt s stolpom.

Slika 35: Sodni stolp iz 14. stoletja (levo), ki je služil kot mestna utrdba, Židovski trg (sredina), katerega
obdajajo Židovski stolp iz 15. stoletja, sinagoga in nekaj novejših stavb, ter še en obrambni stolp, t.i. Vodni
stolp iz 16. stoletja (desno).

Ohranjene stavbne dediščine, ki še dandanes kažejo tipiko arhitekture prejšnjih stoletij
(mestna hiša Rotovž, Mariborski grad, Frančiškanska cerkev, itd.) so za turista najbolj
privlačne točke v Mariboru. Ker je teh dediščinskih stavb v središču mesta veliko in
datirajo iz različnih zgodovinskih obdobij, se v podrobne opise posameznih objektov ne
bomo spuščali.
Izven Maribora v bližnjih naseljih posamično stojijo gradovi oziroma dvorci, ki so včasih
bili v lasti premožnih oseb. Večina od njih je uspešno prestala prenovo in sedaj tam
obratuje muzej ali gostinska dejavnost, le usoda gradu Viltuš še naprej ostaja uganka, saj
zaradi neodziva trenutnih lastnikov objekt že vrsto let propada. Za mimoidoče kolesarje sta
najbolj zanimiva grad Fala in Vurberk, saj se nahajata tik ob poti in sta zatorej že
uveljavljeni kot kolesarski postojanki, ki ju spremlja živahno kavarniško vzdušje.
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Slika 36: Notranji vrt dvorca Fala (levo) in pogled s tribun ob gradu Vurberk na krajinski park Drava z višine
200 metrov (desno; Fabjan, 2018).

Nedaleč stran od dvorca Fala stoji HE Fala, ki predstavlja prav poseben dosežek moderne
kulturne dediščine, saj velja za najstarejšo hidroelektrarno na slovenskem delu Drave,
hkrati pa je nekoč veljala za največjo hidroelektrarno na območju Vzhodnih Alp. Z
odlokom Vlade Republike Slovenije je bila leta 2008 razglašena za kulturni spomenik
državnega pomena (Muzej ..., 2019). V sklopu jezovne zgradbe elektrarne je kot
pomembna tehniška dediščina ohranjena stara strojnica, ki danes deluje v sklopu Muzeja
HE Fala.

Slika 37: Še delujoča HE Fala in tehnološki muzej na desni strani reke, kateri obiskovalcem predstavi
originalno opremo s sodobnimi eksperimenti, ki prikazujejo načine pretvarjanja energije (Wenzel, 2018).

Kulturno dediščino v manjših naseljih ob reki Dravi obeležujejo tradicije, ki so se ali pa se
še vedno prenašajo iz roda v rod. Nekdanje vaške obrti, kot so glažutarstvo, sodarstvo,
kovaštvo itd. pripovedujejo zgodbo o tradicionalnih dejavnostih prednikov, ki bi utegnila
biti zanimiva za mimoidočega obiskovalca. Nekatere od teh zastarelih obrti občani še
dandanes ohranjajo in predstavljajo širšemu krogu ljudi, večino teh dejavnosti pa so zaradi
modernizacije in spremebe načina življenja že opustili.
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4.4

SEDANJI OBSEG TURIZMA

4.4.1 Nastanitvene kapacitete
Za analizo turistične infrastrukture na izbranem območju smo v spletni podatkovni bazi
Statističnega urada Republike Slovenije (SURS – v nadaljevanju) poiskali podatke o
prenočitvenih zmogljivostih posameznih občin na izbranem odseku ter s pomočjo spletnih
katalogov kartirali vse tamkajšnje ponudnike prenočitev. V Preglednici 9 (str. 72) je
najprej razvidno, da ima daleč pred vsemi največjo kapaciteto nastanitve Maribor, saj gre
za regionalno središče z dobro razvito infrastrukturo. Poleg tega ima Maribor od vseh
občin največje število hotelov, medtem ko se v občinah Ruše in Miklavž na Dravskem
polju nahaja le po en hotel.
Na drugem mestu po nastanitveni zmogljivosti se je za slabih štiri tisoč ležišč manj znašlo
mesto Ruše. Velik del občine zajema turistični del Pohorja, ki je aktualen čez celo leto, še
posebej pozimi v smučarski sezoni. Na vzpetinah ruškega Pohorja obiskovalcem nudita
prenočišča Koča Cojzarica in Ruška koča. Število ležišč v prereostalih občinah je
razmeroma nizko, in sicer manjše od 100, čeprav gre pri nekaterih (Lovrenc na Pohorju) za
veliko območje, ki pa je bodisi zaradi neugodnega reliefa bodisi zaradi nenaseljenosti slabo
turistično razvito, nekatere od občin pa celo ne premorejo nobene turistične infrastrukture
(Duplek, Starše).
Zaskrbljujoč je tudi podatek, da na celotnem obravnavanem območju stojita le dva legalna
kampa, to sta Camping Center Kekec in pa Glamping Resort Ramšak. Oba se nahajata na
območju Maribora in oba sta vsaj štiri kilometre oddaljena od Dravske kolesarske poti.
Prav zaradi premajhnega števila camping prostorov je med turisti (in tudi domačini) dokaj
razširjeno kampiranje na parkiriščih, v parkih, (privatnih) zapuščenih zemljiščih in na
ostalih mestih, ki niso prvotno namenjena in opremljena za taborjenje. Takšna območja so
bila opažena na makadamskem parkirišču pred prečkanjem mostu na Mariborski otok, na
brežinah Drave znotraj območja KP Mariborsko jezero ter ob robovih dupleške
gramoznice. Čeprav gre za dolgoletno prakso nedovoljenega kampiranja, se ta redko
sankcionira, problem pa predstavlja tudi zbiranje in odnašanje večjih količin odpadkov, saj
ta območja niso opremljena s primerno komunalno infrastrukturo.

Slika 38: Primer nedovoljenega kampiranja ob
reki Dravi pri Mariborskem otoku.
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Pobude za ureditev večjega števila camping območij so že nekaj let aktualne. Tako se
nekateri lokalni deležniki spogledujejo z idejo vzpostavitve prostora za avtodome ob
dupleški gramoznici v sklopu športnega kompleksa Wakepark Dooplek, ob Drava centru v
KP Mariborsko jezero pa se že gradi glamping resort Čokoladna vas tete Fride (Slika 25,
str. 61). Načrti nadaljne gradnje in širitve turistične infrastrukture ob Dravi so sedaj
usmerjeni na koncept glampinga, ki predstavlja svojevrstno izkušnjo bivanja na prostem.
Preglednica 9: Nastanitvene kapacitete v posameznih občinah na odseku Dravske kolesarske poti v letu 2017
(SiSTAT, 2019).
HOTELI*
OBČINA

KAMPI

Število
objektov

Število
sob

Število
ležišč

Število
objektov

Število sob

Število
ležišč

Ruše

1

42

108

-

-

-

Maribor

31

997

2.128

2

-

220

Miklavž na
Dravskem polju

1

10

21

-

-

-

SKUPAJ

34

1.049

2.257

2

-

220

OSTALI OBJEKTI**
OBČINA

SKUPAJ

Število
objektov

Število
sob

Število
ležišč

Število
objektov

Število sob

Število
ležišč

Lovrenc na Pohorju

…

10

47

…

10

47

Ruše

…

59

202

…

101

310

Selnica ob Dravi

…

21

96

…

21

96

Maribor

…

733

1.879

…

1.730

4.227

Miklavž na
Dravskem polju

…

3

17

…

13

38

SKUPAJ

…

826

2.241

…

1.925

4.718

* V to skupino nastanitvenih obratov so uvrščeni hoteli, moteli, penzioni, gostišča in prenočišča.
** Kot ostali nastanitveni objekti so mišljena apartmajska naselja, turistične kmetije z nastanitvijo, mladinska
prenočišča, zasebne sobe, apartmaji ali hiše, planinski domovi in koče, počitniški domovi, drugi nastanitveni
obrati ter začasne nastanitvene zmogljivosti in marine (SiSTAT, 2019).

Neenakomerna gostota nočitvenih kapacitet je posledica koncentracije turističnih
dejavnosti in infrastrukture v kulturnih in športnih središčih. V Zgornjem Podravju sta
prisotna dva najbolj »aktualna centra« prenočitvenih zmogljivosti in obiskov, to sta
središče mesta Maribor ter vznožje Mariborskega Pohorja, imenovanega tudi Vzpenjača.
Posamični penzioni, gostišča in turistične kmetije v okolici pa so bolj ali manj prepuščeni
sami sebi. Med njimi in turističnimi zavodi ni vzpostavljenega povezovalnega mehanizma,
ki bi jim omogočal večjo prepoznavnost na turističnem trgu, kot je to praksa v sosednji
Avstriji z njihovim združenjem turističnih ponudnikov Drauradweg-Wirte (str. 78 - 79).
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4.4.2 Turistični promet
Občine ob reki Dravi v Zgornjem Podravju je leta 2017 obiskalo dobrih 191 tisoč turistov,
približno 95 % teh se je zadržalo v Mariboru. Obiskanost sosednjih občin je zaradi nižje
prenočitvene zmogljivosti občutno manjša. V občinah Duplek in Starše ni evidentiranih
nastanitvenih obratov, zato turistične obiskanosti tamkajšnjih naselij ni bilo možno
obravnavati.
Preglednica 10: Prihodi in prenočitve domačih in tujih turistov ter povprečno obdobje bivanja in zasedenost
ležišč v posameznih občinah na odseku Dravske kolesarske poti, skupaj in v Sloveniji v letu 2017 (SiSTAT,
2019).
PRENOČITVE

PRIHODI
OBČINA

Domači
turisti

Tuji turisti

Skupaj

Domači
turisti

Tuji turisti

Skupaj

289

161

450

1.006

766

1.772

Ruše

1.350

3.441

4.791

3.019

6.082

9.101

Selnica ob Dravi

4.144

151

4.295

9.360

422

9.728

Maribor

26.839

154.583

181.422

51.998

285.252

337.250

74

850

924

351

1.107

1.458

SKUPAJ

32.696

159.186

191.882

65.734

293.629

359.309

Slovenija

1.362.042

3.586.038

4.948.080

4.019.345

8.572.217

12.591.562

Lovrenc na
Pohorju

Miklavž na
Dravskem polju

POVPREČNA DOBA BIVANJA
(ŠTEVILO DNI)
OBČINA

ZASEDENOST LEŽIŠČ (%)

Domači
turisti

Tuji turisti

Skupaj

Domači
turisti

Tuji turisti

Skupaj

Lovrenc na
Pohorju

3,5

4,8

4,1

5,9

4,4

10,3

Ruše

2,2

1,8

1,9

2,6

5,4

8,0

Selnica ob Dravi

2,3

2,8

2,3

26,7

1,2

27,8

Maribor

2,0

1,9

1,9

3,4

18,5

21,9

Miklavž na
Dravskem polju

4,7

1,3

1,6

2,5

8,0

10,5

SKUPAJ

2,0

1,8

1,9

3,8

17,1

20,9

Slovenija

3,0

2,4

2,5

8,2

17,4

25,6

Razmerje med prihodi domačih in tujih turistov v izbranih zgornjepodravskih občinah je v
letu 2017 znašalo 17 : 83, razmerje med domačimi in tujimi nočitvami pa 18 : 82, oboje v
prid tujim turistom. Povprečna dolžina bivanja dosega le 1,9 dneva oziroma 76 %
slovenskega povprečja (2,5 dni). Izjema je le Lovrenc na Pohorju, kjer se gosti zadržijo
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največ časa, povprečno 4,1 dni. Zasedenost ležišč na izbranem območju v letu 2017 je bila
skupno 20,9-odstotna, kar je za 4,7 % pod slovenskim povprečjem.
Da je povprečna doba bivanja (PDB – v nadaljevanju) na izbranem območju v Zgornjem
Podravju tako nizka, je povsem razumljivo, saj gre v prvi vrsti za tranzitno destinacijo, ki
mimoidočim turistom predstavlja le kratek postanek na poti za »hiter ogled mesta in
njegovih glavnih znamenitosti«. Največje število gostov čez leto se zatorej beleži v
poletnih mesecih v času izrazite tranzitne turistične sezone.
Prenočitve turistov

Prihodi turistov

36 %

Poleti 40 %

Poleti

Pozimi

64 %

60 %

Pozimi

Slika 39: Primerjava prihodov in prenočitev turistov v poletnih (april-september) in zimskih mesecih
(oktober-marec) v letu 2017 (SiSTAT, 2019).

V letih 2013-2017 je število prihodov in prenočitev domačih in tujih turistov na
obravnavanem območju iz leta v leto naraščalo, le leto 2014 je zaznamoval malenkosten
upad števila domačih gostov.
350000

+ 10 %

300000
250000

PRIHODI - Domači turisti

200000

+ 13 %

150000

PRIHODI - Tuji turisti
PRENOČITVE - Domači turisti

100000

+ 4%

50000

PRENOČITVE - Tuji turisti

+ 7%

0
2013

2014

2015

2016

2017

Slika 40: Trendi spreminjanja prihodov in prenočitev domačih in tujih turistov na izbranem odseku v letih
2013-2017 (SiSTAT, 2019).

Rast števila prihodov in nočitev na obravnavanem območju v letih 2013-2017 gre
predvsem na račun tujega trga. Število prihodov tujih obiskovalcev se je letno povečevalo
za povprečno 13 %, število prenočitev pa za 10 %, medtem ko rast prihoda in prenočitve
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domačega trga ostaja nizka – 4-procentna povprečna letna rast prihodov in 7-procentna rast
števila prenočitev domačega turista.
Leto 2017 je po podatkih STO bilo četrto zaporedno rekordno leto za slovenski turizem.
Samo v tem letu se je v Sloveniji število prihodov domačih turistov povečalo za 6 %,
število prihodov tujih turistov za 18,3 %, število prenočitev domačih turistov za 4,7 % in
tujih za 16,8 % (Turizem v številkah, 2017). Tudi v letu 2018 se je po zadnjih podatkih
število prihodov turistov na nacionalni ravni povečalo za 8 %, število prenočitev pa za
10 % (Turizem v številkah ...., 2018).
Iz vsebine preglednic in grafikonov lahko posplošimo, da turizem cveti tako v Zgornjem
Podravju kot tudi v celotni državi, saj število prihodov in prenočitev turistov iz leta v leto
narašča, kar narekuje potrebo po večjem številu namestitvenih obratov. Najbolj pereč
problem na obravnavanem območju ob reki Dravi predstavljata neenakomerna
razporejenost nočitvenih kapacitet po občinah in nizek PDB. Slednji povzroča lastnikom
nastanitvenih objekotv veliko preglavic, saj kratki postanki gostov (1-2 dneva) prinašajo
premalo zaslužka za ponudnika, hkrati pa so stroški pri tako majhnem številu prenočitev
največji.
4.4.3 Izvorne države tujih obiskovalcev
Slika 41 prikazuje število prihodov tujih turistov glede na njihovo državo prebivališča.
Lestvica zajema tuje obiskovalce iz dvajsetih najpogostejših držav, ki so leta 2017 obiskali
Lovrenc na Pohorju, Ruše, Selnico ob Dravi, Maribor in Miklavž na Dravskem polju. V
občinah Duplek in Starše teh podatkov ni bilo možno izmeriti.
Na vrhu seznama gostov se nahajajo državljani Nemčije, ki prispevajo kar 11 % vseh
prihodov. Med prvo deseterico se nahajajo države, ki predstavljajo primarni trg tujih
turistov, to so Avstrija, Italija, Hrvaška, Srbija, Madžarska, Češka in Poljska, visoko na
lestvici pa se nahajajo tudi daljne države, kot je Južna Koreja. Le-ta je v letu 2017 zasedala
drugo mesto po številu prihodov turistov.
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Nemčija

21276

Koreja (Republika)

14462

Avstrija

13573

Poljska

11760

Italija

11007

Hrvaška

9227

Srbija

6689

Madžarska

6571

Romunija

5830

Češka republika

5062

Nizozemska

4827

Bosna in Hercegovina
Ukrajina

4050

3184

Francija

2919

Ruska federacija

2752

Slovaška

2678

Kitajska (Ljudska republika)

2660

Združeno kraljestvo

2387

Švedska

2351

Španija

2256

Slika 41: Število prihodov tujih turistov po državah v letu 2017 (SiSTAT, 2019).
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5

PRIMERI DOBRIH PRAKS EKOTURIZMA IZ TUJINE

Izbrana primera mednarodno prepoznavnih kolesarskih poti ob reki, ki v določenem
obsegu že sledita načelom ekoturizma, sta sosednja avstrijska Dravska kolesarska pot in
kolesarska pot ob reki Labi v Nemčiji. Prva predstavlja pomemben referenčni primer za
naše območje, saj gre za nadaljevanje Dravske kolesarske poti čez državno mejo. Razlika
med slovensko in avstrijsko stranjo je očitna – zahtevni vzponi ter pomanjkljiva
infrastruktura in turistična ponudba ob poti na naši strani odvračajo od vožnje turiste, ki
prečkajo severno mejo in želijo nadaljevati pot po celotni dolžini Drave.
Snovalci Dravske kolesarske poti v Sloveniji si že nekaj let prizadevajo doseči visoke
standarde, ki jih izpolnjuje državno kolesarsko omrežje ob Dravi v Avstriji. Po vzoru
avstrijskega združenja turističnih ponudnikov ob Dravski kolesarski poti DrauradwegWirte je bil leta 2016 vzpostavljen inkubator Drava Bike, v katerega se lahko včlanijo
ponudniki turističnih storitev ob kolesarski poti. Trenutno je v projekt vključenih 80
različnih ponudnikov vzdolž celotne trase poti med Dravogradom in Legradom (Drava
Bike, 2019). Le-ti pa ne rabijo izpolnjevati strogih kriterijev za priključitev k združenju,
kot je to praksa pri Avstrijcih, kar pomeni tudi slabšo kvaliteto ponudbe za kolesarje.
Nemški trg kolesarskega turizma je eden največjih v Evropi (Weston in sod., 2012).
Kolesarskih poti v Nemčiji ne odlikuje zgolj mikavna steza po slikoviti pokrajini, temveč
tudi ustrezna kolesarska infrastruktura in turistična ponudba ob njej. Izbrana kolesarska pot
ob reki Labi nam daje vpogled v to, kako je kljub strogim varstvenim režimom možno
vpeljati interpretativna orodja v ožja zavarovana območja. V poglavju smo posebej
izpostavili biosferni rezervat Mittelelbe kot nazoren primer takšnega območja, kjer smo
avgusta 2017 v sklopu terenskega ogleda prevozili 90 kilometrov dolgo kolesarsko pot ob
reki Labi od Magdeburga do Wittenberga in tam podrobno preučili sistem učnih poti.
5.1

DRAVSKA KOLESARSKA POT V AVSTRIJI

Avstrijska Dravska kolesarska pot sodi med štiri najboljše kolesarske poti v Evropi. Leta
2015 je od ADFC, ki velja za najpomembnejšo mednarodno institucijo za klasificiranje
kolesarskih poti, bila ocenjena s petimi zvezdicami, kar je najvišja možna ocena
posamezne kolesarske poti v Evropi (Drava Bike, 2019). Dravska kolesarska pot v Avstriji
meri približno 290 km in poteka skozi dve avstrijski zvezni deželi: manjši del poti (65 km)
skozi Vzhodno Tirolsko (nem. Osttirol), večji del poti (225 km) pa se nadaljuje skozi
avstrijsko Koroško (nem. Kärnten) in tako predstavlja njeno osrednjo daljinsko povezavo
(Dravska ..., 2019b).
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Slika 42: Potek kolesarske poti ob reki Dravi na avstrijski strani. Njena pot se začne na meji z Italijo v bližini
naselja Silian ter se nadaljuje vse do meje s Slovenijo mimo naselja Labot. Kolesarska pot tako povezuje
večje kraje ob reki, kot so Lienz, Špital ter Beljak (Dravska ..., 2019b).

Začetki razvoja avstrijske Dravske kolesarske poti segajo v 90. leta prejšnjega stoletja in
sovpadajo z začetkom gradnje hidroelektrarn na Dravi, saj so takrat za namene transporta
ob reki vzpostavili tovorne poti, ki so si jih ob koncu gradnje prisvojili tudi kolesarji. Leto
2005 je bilo za Dravsko kolesarsko pot prelomno, saj se je začel izvajati program Interreg
IV, s katerim se je začela gradnja uradne kolesarske poti, trženje, vzpostavitev turistične
infrastrukture in njeno vzdrževanje. V okviru tega programa bilo med drugim ustanovljeno
tudi gospodarsko interesno združenje Drauradweg-Wirte (neposredni prevod »Gostilničarji
ob Dravski kolesarski poti«). Osnovni cilj tega združenja je skupno trženje, nadzor
kakovosti in medsebojna izmenjava dobrih praks. Vsa podjetja so ob vstopu certificirana,
kar pomeni, da morajo izpolnjevati naslednje kriterije (Oberdorfer in Tscherne, 2012):
-

brezplačna uporaba toaletnih prostorov za kolesarje,
možnosti nočitve za eno noč,
varno shranjevanje in zaklepanje koles,
možnost sušenja mokrih oblačil,
ponudba, prilagojena kolesarjem (zemljevidi, brošure, zajtrki, kosila, ...),
orodja za popravilo koles.

Vsi člani združenja sodelujejo s turističnim zavodom avstrijske Koroške, pa tudi z
Vzhodno Tirolsko, predvsem za namene promocije. Prav tako so tesno povezani z
avstrijskimi železnicami (nem. Österreichische Bundesbahnen - ÖBB), ki kolesarjem ob
nakupu vozovnice za vlak do mest ob avstrijski Dravski kolesarski poti dodelijo še 20 %
popusta na izbrane ponudnike namestitev ter številne druge ugodnosti v sklopu ponudbe
Drauradweg Wirte (Drauradweg-Wirte, 2016).

Slika 43: Logotip združenja Drauradweg-Wirte, ki vključuje preko 50
podjetij s področja nastanitev, gastronomije, vinogradništva, kulture,
vzdrževanja in turističnih agencij (Drauradweg-Wirte, 2016).
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Kolesarjenje na avstrijski Koroški in Vzhodni Tirolski je tretja najbolj priljubljena
aktivnost turistov, takoj za pohodništvom in kopanjem. Od približno 1,4 miljona turistov
letno na avstrijski Koroški, se jih približno 46 % odloči za tamkajšnje kolesarjenje
(Kanatschnig, 2016). Približno 120.000 kolesarjev letno prevozi avstrijsko Dravsko
kolesarsko pot, kjer povprečen uporabnik te poti na dan zapravi 88 evrov. Povprečno
trajanje kolesarskih počitnic je 5 dni (Drauradweg-Wirte, 2016).
5.2

KOLESARSKA POT OB REKI LABI V NEMČIJI

Daljinska kolesarska pot ob reki Labi (nem. Elberadweg) ponuja edinstven vpogled v
uspešen kolesarski turizem. Je eden najbolj znanih kolesarskih odsekov v Nemčiji in tudi v
Evropi. V letnih analizah kolesarskega turizma ADFC je bila Laba vsako leto od leta 2004
ena najbolj priljubljenih in načrtovanih kolesarskih poti v Nemčiji (Weston in sod., 2012).
Razlogi za to so številni: označene poti, informacijske table, hoteli in apartmaji, prilagojeni
potrebam kolesarjev, malo vzponov, ob poteh privlačne pokrajine in kulturno bogata mesta
pa tvorijo razburljivo mešanico naravnih doživetij in kulturnih znamenitosti.
Kolesarska pot ob reki Labi meri v skupni dolžini 1.270 kilometrov in poteka vzdolž
celotne dolžine reke. Prične se v bližini njenega izvora na Češkem, v smučarskem naselju
Špindlerův Mlýn, ki je del narodnega parka Krkonoše, in konča v mestu Cuxhaven v
Nemčiji, od koder se reka izlije v Severno morje (Elberadweg, 2017).

Slika 44: Potek kolesarske poti po celotni dolžini reke Labe. Na poti do izliva reka prečka dve državi: Češko
in Nemčijo (Elberadweg, 2017).

Začetki kolesarske poti segajo v začetek 90. let prejšnjega stoletja, ko so ob progi
postavljali prve usmerjevalne table. Od neznane kolesarske poti do najbolj priljubljene
kolesarske destinacije v Nemčiji je proga ob Labi postala zahvaljujoč stalnemu
posodabljanju tako kolesarske infrastrukture, kot tudi turističnih informacijskih tabel in
brošur. Kolesarska pot je razdeljena na štiri odseke: poleg Češke je razdeljena na tri
območja: jug, srednja in severna Laba v Nemčiji (Elberadweg, 2017).
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Obrečne kolesarske povezave predstavljajo poseben tip doživetij in aktivnosti, saj večji del
poti poteka ob reki, kjer so habitati značilnih živalskih in rastlinskih vrst ter naravnih
pojavov, ki skupaj tvorijo čudovito rečno pokrajino, ta pa mimoidočim kolesarjem
predstavlja eno od glavnih motivov za obisk.
Preglednica 11: Prikaz motivacijskih faktorjev na kolesarski poti ob reki Labi v Nemčiji (Weston in sod.,
2012).
MOTIVACIJSKI FAKTOR
Narava, pokrajina

91 %

Sprostitev, prosti čas

66 %

Šport, zdravje

60 %

Kultura, obisk znamenitosti

52 %

Slika 45: Za območje ob reki Labi je značilen visok delež zavarovanih območij s pestro krajinsko sliko.
Kolesarjenje ob reki Labi za uporabnika tako predstavlja zdrav in sproščujoč način spoznavanja narave in
rečne pokrajine.

Glede na rezultate meritev v letih 2005-2009, ki jih je opravil ADFC, prevozi kolesarsko
pot ob Labi v Nemčiji približno 150.000 kolesarjev na leto. Povprečen kolesar porabi 66
evrov na dan, povprečno trajanje kolesarskih počitnic pa je 9 dni (ADFC, 2011, cit. po
Mühlnickel in sod., 2012).
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5.2.1 Biosferni rezervat srednje Labe v Nemčiji
Biosferni rezervat srednje Labe (nem. Biosphärenreservat Mittelelbe) je 125.510 hektarjev
velik rezervat in je največje zaščiteno območje v zvezni deželi Saški-Anhalt (nem.
Sachsen-Anhalt). Razteza se ob reki Labi, med naseljem Gommern na severozahodu, preko
Magdeburga in Dessau-Roßlau, do manjšega mesta Wittenberg na vzhodu. Ta čudovita
rečna pokrajina je ena glavnih turističnih atrakcij v regiji, ki je zanimiva zlasti za
kolesarske turiste. Približno 360 kilometrov kolesarske poti ob Labi poteka znotraj
omenjenega rezervata (Mittelelbe, 2018).

Slika 46: Območje biosfernega rezervata v bližini mesta Wittenberg; v ospredju so značilne loke oziroma
poplavne ravnice, ki podobo rečne pokrajine nenehno spreminjajo in hkrati bogatijo vodne vire, tu pa živijo
še številne živali in rastline, mnoge od njh spadajo med ogrožene vrste.

Biosferni rezervat srednje Labe zavzema 45 % površine celotne rečne pokrajine Labe
(nem. Flusslandschaft Elbe), ta pa je skupaj s 15 drugimi nemškimi naravnimi rezervati že
od leta 1997 uvrščena na seznam UNESCO-ve naravne dediščine, prav tako je uvrščena v
njihov program Človek in biosfera (ang. Man and the Biosphere – MAB)2. Naravna
travniška pokrajina ob reki je dom številnih ogroženih živali in rastlin, kot so vodomec
(lat. Alcedo atthis), orel belorepec (lat. Haliaeetus albicilla) ali sibirska šarenica (lat. Iris
sibirica). Najbolj znani predstavnik te pokrajine je evropski bober (lat. Castor fiber
albicus), ki prebiva v zaščitenih in naravnih poplavnih ravnicah (Leben am Fluss, 2017).
MAB je medvladni raziskovalni program, ki spodbuja prizadevanja za sožitje med ljudmi in njihovim
okoljem ter vzpostavlja svetovno mrežo biosfernih območij. Cilj programa je doseči razvoj, ki temelji na
trajnostni rabi naravnih virov in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Ustanovil ga je UNESCO leta 1971 in se
izvaja v več kot 140 nacionalnih odborih MAB po vsem svetu. V Sloveniji so bila do leta 2018 opredeljena
štiri biosferna območja: Julijske Alpe, Kras, Kozjansko in Obsotelje ter Mura (Naravni parki Slovenije,
2018).
2
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Slika 47: Biosferni rezervat rečne pokrajine Labe, katerega zaščitni znak je bober oziroma »Elbebiber«,kot ga
Nemci ljubkovalno radi poimenujejo (levo), je od leta 1997 na UNESCO-vem seznamu biosfernih območij in
je mednarodno prepoznan ter potrjen s strani mednarodnega Koordinacijskega sveta MAB, kar pomeni da mu
je priznan status z nacionalno zakonodajo in da je njegovo upravljanje v celoti v pristojnosti nemške dežele, v
kateri leži (desno; Mittelelbe, 2018).

Ena od glavnih nalog v biosfernem rezervatu je zaščita in ohranjanje naravnih
ekosistemov, značilnega poplavnega območja s svojimi poplavnimi travniki, gozdovi in
sipinami, ki so za tamkajšnje rastlinstvo in živalstvo nepogrešljiv življenjski prostor.
Posebnost biosfernega rezervata srednje Labe je ta, da poleg konvencionalnega ohranjanja
narave zajema tudi ekonomska in socialna delovna območja. Interdisciplinarne raziskave
na področju ekologije, gospodarstva in sociologije ter monitoring okolja igrajo pomembno
vlogo pri razvoju novih strategij upravljanja (Leben am Fluss, 2017).
303 kilometrov dolgo pot reke Labe čez
deželo
Saška-Anhalt
spremljajo
prostranstva rečnih lok (nem. Aue =
loka), kjer je za obiskovalce rezervata
zasnovanih 20 učnih poti (nem.
Auenpfad), usmerjenih v okoljsko
izobraževanje, ta pa zajemajo različne
tematske sklope, od habitatov rečnih
živalskih in rastlinskih vrst, selitve ptic,
občutljivosti rečnega ekosistema, itd.
(Leben am Fluss, 2017). Izobraževalni
sklopi ob učni poti so opremljeni z
raznimi interpretacijskimi orodji, kot so
interpretativni poligoni, razlagalne table,
brošure, vodeni ogledi, delavnice, info
centri in mobilne aplikacije.
Slika 48: Zemljevid učnih poti na območju
biosfernega rezervata srednje Labe (Karte der
Auenpfade, 2018).
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6

MNENJA LOKALNIH DELEŽNIKOV O EKOTURIZMU

6.1

INTERVJU Z DELEŽNIKI TURISTIČNEGA IN PROSTORSKEGA RAZVOJA

6.1.1 Opis metode
Intervju z deležniki turističnega in prostorskega razvoja v Podravski razvojni regiji in v
sosednjih regijah je bil opravljen v mesecu juniju 2019 na njihovem delovnem mestu.
Intervjuvancem so bila ustno zastavljena vprašanja, ki se nanašajo na razvoj turizma v
Zgornjem Podravju, njegov dosedanji vpliv na gospodarski razvoj in usmeritve za
naslednje desetletje. Zanimalo nas je tudi, kako in s katerimi projekti je v ta razvoj vpeta
Dravska kolesarska pot. Zastavljenih pet vprašanj s podvprašanji je v Prilogi B.
Intervjuvali smo sledeče osebe:
-

Boris Keuc, vodja oddelka za regionalni razvoj pri Mariborski razvojni agenciji
Uroš Rozman, vodja projekta Dravska kolesarska pot
Karmen Razlag, svetovalka za razvoj in projekte na Zavodu za turizem Maribor
Simon Veberič, naravovarstveni svetovalec na Zavodu RS za varstvo narave

6.1.2 Interpretacija odgovorov
Zeleno destinacijo TD Maribor-Pohorje (Zgornje Podravje) koordinira Zavod za turizem
Maribor, ki je od vseh v intervjujih sodelujočih lokalnih deležnikov najbolj vpet v
usmerjanje razvoja ter vodenje in trženje turizma na celotnem območju Zgornjega
Podravja. Zavod tako deluje v javnem interesu spodbujanja in razvoja turizma, ki si skozi
svoje delovanje prizadeva povečati konkurenčnost, kakovost in inovativnost turizma v
okviru turističnega območja. V vsebinskem sklopu zelene politike zavod izvaja dejavnosti,
kot je monitoring turistične infrastrukture in ponudbe, in tako preverja, če ta izpolnjuje
zahteve trajnostnega razvoja in delovanja, ki jih za destinacijo opredeljuje ZSST.
Ključna faza v razvoju turizma, na kateri trenutno dela zavod, je udejanjanje štirih
produktov: 1.) vino in kulinarika, 2.) šport in rekreacija, 3.) urbani turizem in 4.) kultura, v
vse te produkte pa sta posredno vpeta narava in podeželje. Tako so na primer v ponudbo
Hiše stare trte vključena tudi kakovostna vina vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija, ki
ustrezajo zahtevam organske pridelave grozdja. Ekoturizma kot samostojnega produkta še
ne tržijo, saj so trenutno v fazi priprave vseh produktov in prodajnih paketov ter s tem nove
spletne strani, kjer bodo obiskovalci lahko rezervirali prenočišča.
Razvojni trendi za naslednje desetletje v Zgornjem Podravju se po mnenju Karmen Razlag
iz Zavoda za turizem Maribor gibljejo okoli aktivnega turizma na prostem, čigar
popularnost se v zadnjih letih postopoma dviguje, med drugim tudi zahvaljujoč
vzpostavitvi projekta Dravska kolesarska pot. Vodja tega projekta, Uroš Rozman, meni, da
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Dravska kolesarska pot, kot najpomembnejša mednarodna daljinska kolesarska povezava v
Sloveniji, vsekakor lahko pozitivno vpliva na turistični razvoj v lokalnih skupnostih ob
poti ter tako spodbuja razvoj drugih inovativnih produktov in storitev, hkrati pa spodbuja
tudi razvoj podeželja in trajnostne mobilnosti.
Trenutno so vsa finančna sredstva usmerjena v izgradnjo in dokončanje kolesarske poti in
infrastrukture ob Dravi, saj ta predstavlja ključno osnovo za nadaljni razvoj turistične
ponudbe. Pomembna pridobitev v letu 2019 je na novo zgrajena sodobna kolesarska
prometnica v Rušah, ki sedaj tvori dodano vrednost lokalnemu turizmu in športu, načrtuje
pa se še dokončanje preostalega dela kolesarske povezave z MO Maribor. V trenutni fazi
izgradnje je 1,5 kilometrov dolg odsek in kolesarski podhod v Občini Muta. Največji
podvig od vseh projektov pa predstavlja proga od Podvelke do Fale (Slika 18, str. 55), saj
trenutna pot poteka čez hribovit teren Pohorja in tako zaradi težavnosti odvrača kolesarje
od vožnje.

Slika 49: Na novo zgrajena 4,5 kilometrov dolga in 3 metre široka Ruška kolesarska pot, ki poteka od
središča Ruš do Bistrice ob Dravi.

Dravska kolesarska pot je po mnenju večine intervjuvancev enako privlačna za
slovenskega in tujega turista. Kolesarji ob Dravi, tako domači, kakor tuji, želijo spoznati
podeželsko okolje, zato so restavracije in turistične kmetije ki ponujajo pristno izkušnjo,
največja dodana vrednost ob kolesarski poti. Število turistov se vsako leto veča, z njim pa
tudi povpraševanje. Potencialnih ponudnikov ob poti, ki bi svojo trajnostno ponudbo lahko
usmerili na kolesarje, je po mnenju Uroša Rozmana veliko, problem je le v tem, da so ti
največkrat fokusirani na drugo ciljno skupino, kot so na primer organizirane skupine
turistov, ki se na kmetijo pripeljejo z avtobusom.
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Mariborska razvojna agencija (MRA – v nadaljevanju) je v zeleno destinacijo vpletena le
posredno preko svojih projektov, eden od teh je »Drava – reka za prihodnost«. Ta se
namreč dotika vsebin, ki so med drugim tudi sestavni del tega produkta. V okviru tega
projekta se bodo tržile zanimive naravovarstvene vsebine, kot je recimo biotska
raznovrstnost ob reki Dravi. Projekt je sicer fizično naravnan na ureditve brežin in
rokavov, mrtvic ter habitatov živalskih in rastlinskih vrst, vendar bo vključeval tudi
interpetacijske točke, ki predstavljajo osnovo za izobraževanje in osveščanje kolesarjev in
pešcev o zavarovanih območjih ob reki Dravi. Tu načrtujejo večjo interpretacijsko točko v
KP Mariborsko jezero, kjer se nahaja športni center Drava ter v KP Drava ob gramoznici,
ostale točke pa bodo postavljene bolj dolvodno, v Staršah, na Ptuju, v Markovcih in naprej.
S projektom »Drava – reka za prihodnost«,, ki je sicer še v postopku priprave, se aktivno
ukvarja tudi Zavod RS za varstvo narave v Mariboru. V prvi vrsti gre za naravovarstveni
projekt, torej izboljšanje življenjskih prostorov z naravovarstvenimi cilji, kjer bodo, kot
horizontalna komponenta teh območij, vključena interpretacijska orodja, bodisi bodo to
zgolj neke manjše interpretacijske točke, bodisi večji interpretacijski poligoni z
modernejšimi gibalno-interpretacijskimi pristopi, kot so to recimo ptičje opazovalnice,
igrišča, itd.
Po trditvah Simona Veberiča iz Zavoda RS za varstvo narave Maribor ni nobeno
zavarovano območje ob reki Dravi izključeno iz razvoja ekoturizma. Vse omejitve, tudi za
turizem, namreč izhajajo iz varstvenega režima. Vsako zavarovano obmocje ima svoj
namen zavarovanja, ki je podrobno opredeljen, in svoj varstveni režim, ki najbolj
konkretno določa pravila ravnanja. Na podlagi tega se presojajo vsi posegi ali ureditve v
naravovarstveno območje. Posegi na zavarovana območja ob Dravi so možni le s
predhodnim soglasjem Zavoda RS za varstvo narave in na podlagi sprejetih prostorskih
izvedbenih aktov. Zavod je pri prostorskem urejanju v naravnih območjih vključen v več
faz projektiranja, še posebej v območjih Natura 2000, kjer je presoja zelo specifično
opredeljena glede na habitatne vrste, ki so tam prisotne.
Krajinski parki ob reki Dravi na območju Zgornjega Podravja nimajo svojega
upravljalskega načrta, kot je to določeno po pravilih Zakona o ohranjanju narave (2004),
prav tako nimajo svojega aktivnega upravljavca oziroma javnega zavoda, kot je to praksa
pri nekaterih krajinskih parkih po Sloveniji (KP Goričko, KP Kolpa, itd.) ampak je
trenutno vse v domeni Zavoda za varstvo narave Maribor, njihovi varstveni režimi pa so
opredeljeni v Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju Maribora (1992).
Če povzamemo odgovore vseh štirih intervjuvancev, ugotovimo, da obstaja visok potencial
za razvoj ekoturizma kot dopolnilne dejavnosti Dravske kolesarske poti v Zgornjem
Podravju. Umeščanje ekoturizma v ta prostor lokalnim deležnikom predstavlja svojevrsten
izziv, ki pa je s premišljenim načrtovanjem vsekakor izvedljiv. Prvi korak je pravilen
pristop k strateškemu delu. Med seboj bi bilo smiselno povezati vse deležnike v turizmu, ki
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se nahajajo ob celotni dolžini reke Drave v Sloveniji, ter zraven priključiti še lokalne
akcijske skupine (LAS), kjer se posamezna turistična društva povezujejo v projekte. Prav
tako bi bilo smiselno narediti skupne produkte v navezavi s turističnimi kmetijami in
ponudniki lokalno predelane hrane, ter v aktivnosti vključiti naravne in kulturne
znamenitosti, ki pa ob Dravi vsekakor so prisotne.
6.2

ANKETNI VPRAŠALNIK O EKOTURIZMU ZA KOLESARJE

6.2.1 Opis metode
Glavna tehnika zbiranja mnenj in pobud kolesarjev je bilo terensko anketiranje, ki je
potekalo v mesecu juliju in avgustu 2019 na več mestih znotraj raziskovalnega območja.
Izbrana mesta anketiranja, ki so med uporabniki uveljavljena tudi kot počivališča za
kolesarje, so: 1.) športni center Drava, 2.) Mariborski otok, 3.) Lent in 4.) športni park
Wakepark Dooplek (Slika 50). Prav tako smo z udeležbo na organiziranih kolesarskih
izletih ob reki Dravi uspeli dobiti še večje število anketiranih, večinoma domačinov, ki se z
omenjenim prostorom srečujejo vsakodnevno.

Slika 50: Izbrana mesta anketiranja (viri podatkov: GURS, 2019; kart. podloga: Esri, 2019).

Namen ankete je bilo ugotoviti, kako se turisti kolesarji, domači in tuji, ob reki Dravi
opredeljujejo do ekoturizma, ali so seznanjeni s konceptom ali ne, kakšne so njihove
navade na kolesarskem izletu, koliko denarja porabijo na dan, kako ocenjujejo trenutno
stanje urejenosti Dravske kolesarske poti in kaj bi po njihovem mnenju bilo potrebno
izboljšati. Vprašanja so bila postavljena v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku,
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vprašalnik v slovenščini pa se nahaja v Prilogi C. Ključne ugotovitve iz anket so v
naslednjem poglavju uporabljene kot sestavni del analize privlačnosti območja za
ekoturizem.
6.2.1 Demografski podatki anketirancev
V anketi je sodelovalo 73 kolesarjev – 58 domačih in 15 tujih turistov iz držav Avstrija (7),
Nemčija (3),Francija (2), Nizozemska (2) in Hrvaška (1). Kar 26 domačinov prihaja iz
Maribora, kar je, glede na mesta anketiranja, bilo pričakovano. Večje število kolesarjev
prihaja še iz sosednjih občin Ruše (9) in Hoče-Slivnica (4), iz ostalih okoliških in tudi bolj
oddaljenih občin pa je ankete rešil le posameznik ali v dvojicah.

Slika 51: Število anketiranih po državi in občini prebivalstva (viri podatkov: GURS, 2019; kart. podloga:
Esri, 2019).
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Starost anketirancev se giblje od 18 do 73 let. Povprečna starost anketiranih je 46 let,
najštevilčnejšo starostno skupino pa sestavljajo starejši kolesarji nad 60 let. Razmerje med
spoloma je 60 : 40, pri čemer je 44 moških in 29 žensk.

< 21

1

21 - 30

13

31 - 40

10

41 - 50

14

51 - 60

14

> 60

16

Brez odgovora

5

Slika 52: Število anketirancev po starostni in spolni strukturi.

Glede na izobrazbo prevladujejo anketirani s srednješolsko izobrazbo (26 vprašanih), malo
manjše število sodelujočih ima univerzitetno izobrazbo (24 vprašanih) in pa višjo oziroma
visoko izobrazbo (20 vprašanih). Le eden od anketirancev ima dokončano le poklicno šolo,
nižje izobrazbe pa nima nihče od vprašanih.

Nedokončana osnovna šola

0

Osnovna šola

0

Poklicna (dveletna, triletna)

1

Srednješolska izobrazba

26

Višja, visoka izobrazba

20

Univerzitetna izobrazba
Brez odgovora

24
2

Slika 53: Število anketirancev po izobrazbeni strukturi.

Po statusu delovne aktivnosti je v anketi sodelovalo 59 aktivnih oseb in 11 s statusom
neaktivne osebe, med katerimi je 6 upokojencev, 4 študenti in en maturant. Poklici aktivnih
oseb so različni; po številu prednjačijo ekonomisti (7), inženirji strojništva (4), inženirji
kemije oziroma kemijske tehnologije (4), učitelji (3), strojni tehniki (3), prodajalci (2), ter
ostali posamično.
Če primerjamo profil povprečnega kolesarskega turista (Preglednica 5, str. 30) z rezultati
demografskih podatkov anketirancev, opazimo, da se profila ujemata po starostni strukturi,
spolu in izobrazbi kolesarjev.
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6.2.2 Potovalne navade kolesarjev ob Dravski kolesarski poti
Pri prvem vprašanju nas je zanimalo, na katerem odseku Dravske kolesarske poti
anketiranci najpogosteje kolesarijo. To vprašanje je ključno za prepoznavanje določenih
območij ob Dravi, ki so bila s strani anketiranih ocenjena kot privlačna. Ugotovljeno je
bilo, da sta najbolj priljubljena odseka sodelujočih Maribor – Ptuj in Radlje ob Dravi –
Maribor, pri čemer je pomembno poudariti dejstvo, da se nekateri niso omejevali le na en
odsek, saj njihova rutina kolesarjenja ob Dravi presega meje enega odseka, kar smo na
koncu upoštevali kot dva enakovedna odgovora. V odgovorih smo opazili tudi to, da se
večina Slovencev omejuje zgolj na eno etapo, največ dve, kjer pot začnejo in končajo v
istem dnevu, medtem ko tuji turisti kolesarijo čez dva, tri odseke ali pa čez celotno dolžino
Dravske kolesarske poti v Sloveniji. Slednjim predstavlja ta destinacija priložnost za
kolesarske počitnice, medtem ko se domačini tam le rekreirajo v prostem času.

Slika 54: Delež kolesarjev glede na najpogostejši izbrani odsek na Dravski kolesarski poti.

Pod kategorijo »Drugo« so bili navedeni naslednji odgovori: tukaj sem prvič; kolesarim v
okolici Maribora (ali drugega kraja), kar vključuje Dravsko kolesarsko pot le delno;
različno oziroma ne morem se opredeliti; kolesarim čez vse etape. Predpostavljamo, da
večina, predvsem domačini, kolesari rekreativno od doma, kamor se vrne še isti dan, kar
nam ponazarja naslednji graf.
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Slika 55: Število anketirancev glede na trajanje kolesarjenja ob Dravski kolesarski poti.

Tudi pri tem vprašanju se odgovori med domačini in tujci močno razlikujejo. Večina, 43
vprašanih, kolesari le nekaj ur čez dan, v tej kategoriji pa ni niti enega tujca – ti so se
namreč opredelili bodisi kot enodnevni obiskovalci bodisi kot turisti na večdnevnem
kolesarjenju. Medtem ko večina krajanov kolesari povprečno 3 ure, tuji kolesarji ostajajo
tudi po več dni, v povprečju 3,5.
Pogostost kolesarjenja anketirancev na Dravski kolesarski poti se čez leto spreminja. V
toplejših dneh, od maja do septembra, največ vprašanih (18) ob Dravi kolesari enkrat na
mesec, število teh pa v hladnejši polovici leta upade (12), saj takrat večina anketirancev ne
kolesari (19). V času od septembra do maja je pogostost kolesarjenja na teden manjša, le 5
anketiranih kolesari enkrat na teden in le 6 večrat na teden, medtem ko v toplejši polovici
leta enkrat na teden kolesari 8 vprašanih in 9 večrat na teden. Število tistih, ki kolesarijo
enkrat na pol leta, je čez celo leto približno enako (12 poleti in 13 pozimi).
od MAJA do SEPTEMBRA

4

13

8

9

18

12

6

Ne kolesarim tu

Prvič sem tu

Enkrat na teden

Večkrat na teden

Enkrat na mesec

Enkrat na pol leta

Enkrat na leto

Enkrat na ___ let

Brez odgovora

Slika 56: Število anketirancev glede na pogostost kolesarjenja čez leto.
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Povprečna poraba denarja na dan na osebo je znova odvisna od kraja prebivališča
kolesarjev. Kar 33 anketiranih – pri tem gre seveda za lokalne prebivalce – je potrdilo, da
za prenočišče ne porabi nič, saj se teh storitev sploh ne poslužuje, kar je razvidno tudi v
naslednjem grafu (Slika 57). Njihov kolesarski izlet ponavadi vključuje le postanek v
gostinskih objektih in morebiti v muzejih, galerijah, gradovih, itd. 13 oseb za prenočišče
porabi do 20 evrov, isto število anketiranih pa tudi do 40 evrov na dan na osebo.
33
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25

25

22
18

13

13 13
9

8

6
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1
Prehrana

Prenočišče

do 10 evrov

do 20 evrov

5

3
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do 40 evrov

40 evrov ali več

Drugo

nič

Slika 57: Število kolesarjev glede na njihovo povprečno porabo denarja na dan na osebo.

Za prehrano jih največ (29) odšteje do 20 evrov na dan na osebo, sledi jim 22 anketiranih,
ki porabijo do 10 evrov, 13 jih porabi do 40 evrov, nihče od kolesarjev pa na dan za
prehrano ne porabi več od tega zneska.
Vstopnine za razne prireditve in muzeje so ponavadi obvezen del vsakega ogleda, za kar
največ anketiranih (25) odšteje do 10 evrov. Kot »Drugo« so bili upoštevani stroški
transporta in/ali vozovnic javnega prevoza, za kar so trije kolesarji odšteli do 10 evrov in
pet kolesarjev do 20 evrov na dan na osebo.
Glede na izsledke prejšnjih vprašanj je bilo pričakovano, da bo prevladujoč trenuten tip
prenočitve dom anketiranih, saj je kar 54 anketirancev pri naslednjem vprašanju izbralo ta
odgovor. Kar 25 jih ne bo prenočilo na destinaciji, saj se nekateri od njih po enodnevnem
izletu nameravajo vrniti domov oziroma na začetno točko. Turistična infrastruktura ob
Dravski kolesarski poti je tako uporabljena bolj ali manj s strani tujih obiskovalcev. Ti se
najraje poslužujejo kampiranja ob poti, čeprav gre v večini primerov za ilegalna območja,
saj so kapacitete uradnih kamping prostorov premajhne in preveč oddaljene od poti.
Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov izmed danih nastanitvenih opcij: hotel, hostel,
Airbnb oziroma najeta stanovanja ali sobe, camping, pri družini ali sorodnikih, doma in
drugo. Izmed vseh nastanitvenih obratov ob Dravski kolesarski poti je camping (10)
najpogostejša izbira kolesarjev, takoj za njim mu sledita hotel (8) in Airbnb (8). Pet
anketirancev bo prespalo v hostlu, dva pa pri družini oziroma pri sorodnikih.
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Slika 58: Število anketirancev glede na izbran tip prenočitve.

V drugem delu zgornjega grafa zasledimo, da so prenočišča v hotelih ter privatne
namestitve, kot so najete sobe, Airbnb, itd. poleg kampiranja najbolj priljubljena izbira
anketirancev na njihovih drugih potovanjih. S tem primerjalnim grafom smo želeli
preveriti, katere vrste prenočitev se naši kolesarji poslužujejo na destinaciji in nasploh ter v
kolikšnem obsegu se njihova izbira ujema s profilom povprečnega ekoturista izbranih
person slovenskega turizma (Preglednica 4, str. 16). Ti se namreč najraje poslužujejo
hotela, privatnih namestitev in kampiranja. Kot je razvidno, je ujemanje s profilom
povprečnega ekoturista kar visoko; večina anketiranih najbolj prisega na konvencionalno
varianto prenočitve, t.j. hotel (28), sledijo mu najete zasebne sobe (27), tretjeuvrščeni je
camping (17), četrto mesto pa si delita hostel (13) in prenočitev pri družini oziroma
sorodnikih (13). Pod kategorijo »Drugo« (7) so bile s strani anketiranih izbrane naslednje
variante: apartmaji, bungalovi in (planinske) koče.
6.2.3 Motivacijski dejavniki
Motivacija spodbuja vključenost posameznika v določeno aktivnost zaradi zadovoljstva in
užitka ob njenem izvajanju, pri čemer so motivacijski dejavniki odvisni predvsem od
osebnega interesa posameznika. V tem sklopu vprašanj smo želeli ugotoviti, kateri
dejavniki najbolj motivirajo ljudi h kolesarjenju na Dravski kolesarski poti, in na podlagi
teh rezultatov določiti vsebinska izhodišča naših strateških usmeritev za razvoj ekoturizma.
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Slika 59: Najpogostejši motivi za kolesarjenje po izboru anketirancev.

Rezultati kažejo, da anketiranci kolesarijo predvsem zaradi dolgotrajnih pozitivnih učinkov
kolesarjenja na psihofizično stanje posameznika, to je v prvi vrsti zdravje in dobro počutje,
ki jo ta športna aktivnost spodbuja. Velik vpliv na motivacijo kolesarjev imajo tudi zunanji
dejavniki, kot so narava, okolica, naravne in kulturne znamenitosti ter lokalni prebivalci.
Za nekatere anketirance so pomembne tudi ekonomske koristi kolesarjenja, saj je takšna
oblika transporta bistveno cenejša in fleksibilnejša od drugih, predvsem motoriziranih
oblik prevoza. Če primerjamo te rezultate z motivacijskimi dejavniki primerljive
kolesarske poti ob reki Labi (Preglednica 11, str. 81), opazimo, da ima tam glavno vlogo
motivatorja narava, saj je njen pomen tam veliko bolj poudarjen kot na Dravski kolesarski
poti in je zatorej deležna večje pozornosti kolesarjev.
6.2.4 Vrednotenje Dravske kolesarske poti
Vrednotenje Dravske kolesarske poti po šeststopenjski lestvici predstavlja osrednji in
poglavitni del anketnega vprašalnika, ki nam tako služi za nadaljno analizo umeščanja
ekoturistične ponudbe in razvoja ekoturizma. Anketiranci so morali naslednje kriterije v
štirih kategorijah - (1.) varnost in udobnost, (2.) povezanost; (3.) privlačnost in (4.)
ponudba – oceniti z ocenami od 0 do 5, pri čemer 0 pomeni, da anketiranec iz nekega
razloga danega pogoja ne more oceniti, število 1 predstavlja zelo slabo oceno, 2 slabo, 3
niti slabo niti dobro, 4 dobro in 5 zelo dobro oceno.
Prva kategorija »Varnost in udobnost« se nanaša predvsem na kolesarsko infrastrukturo.
Sodelujoči kolesarji ocenjujejo odmaknjenost od motornega prometa in podporno
infrastrukturo za kolesarje, kot so info točke, talne označbe, počivališča, klopi, itd. z oceno
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3, razlog temu pa lahko pripišemo pomanjkljivemu številu teh elementov ob poti, zatorej je
tudi udobje vožnje majhno. Za eno oceno višje, torej 4, so bile ocenjene usmerjevalne
table. Da je ta kriterij ocenjen z dobro oceno, lahko pripišemo dejstvu, da je bilo v
prejšnjih letih v okviru projekta Drava Bike ob poti postavljeno večje število usmerjevalnih
tabel. Večji del celotne kolesarske poti poteka po ravnem območju, zato je tudi ta kriterij
ovrednoten z oceno 4.
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Slika 60: Rezultati ocen anketirancev Dravske kolesarske poti – kategorija »Varnost in udobnost«.

Naslednja kategorija je »Povezanost«, kjer je mišljena tako medsebojna povezanost
odsekov kakor tudi povezanost poti z naravnimi elementi ob poti in okolico. Slednji je bila
dodeljena ocena 4, medtem ko je krožnost poti malenkost slabše ocenjena, z oceno 3. Tu se
je najbolje izkazala povezanost z naselji, saj je ta dobila oceno 4 do 5.
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Slika 61: Rezultati ocen anketirancev Dravske kolesarske poti – kategorija »Povezanost«.

Privlačnost, ki je sicer predmet subjektivne narave, je bila s strani anketirancev ocenjena
zelo enotno. Razgled ob poti je, po mnenju večine, čudovit in zatorej ocenjen z oceno 4.
Naravne znamenitosti dobijo dve enakovredni oceni, 3 in 4, kulturne znamenitosti pa so
bile ocenjene slabše, z oceno 3.
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Slika 62: Rezultati ocen anketirancev Dravske kolesarske poti – kategorija »Privlačnost«.

Ocena ponudbe je precej slabša od ostalih kategorij. Še najboljšo oceno je prejela
kakovostna ponudba kulinarike, ki je bila ocenjena z oceno 3. Z oceno 0 pa so bila
ocenjena prenočišča, saj se jih večina anketiranih ne poslužuje in se zatorej niso mogli
opredeliti. Tudi izobraževalne vsebine in mobilne aplikacije so bile ocenjene z 0, saj
anketiranci aplikacij ne uporabljajo, morebiti pa jih niti ne poznajo oziroma ne vedo če
sploh obstajajo. Ob poti postavljenih izobraževalnih oziroma interpretativnih vsebin je zelo
malo, tako da so s strani večine mimoidočih skorajda neopazni.

Slika 63: Rezultati ocen anketirancev Dravske kolesarske poti – kategorija »Ponudba«.

Sodeč po grafu povprečnih ocen (Slika 64) je od vseh 14 kriterijev vrednotenja Dravske
kolesarske poti najbolje ocenjen razgled ob poti, sledita mu povezanost z naselji in raven
teren. Na zadnjih treh mestih pa so se znašle mobilne aplikacije, informacije in
izobraževalne vsebine ter kakovostna prenočišča. Na teh elementih bodo potrebne dodatne
izboljšave, da bo Dravska kolesarska pot dosegla željen standard, primerljiv z avstrijskimi
in nemškimi kolesarskimi potmi, zato se bo naš končni strateški del osredotočal na te
srednje in bolj kritično ocenjene elemente; to so naravne in kulturne znamenitosti ob poti,
krožnost poti, kulinarična ponudba, podporna infrastruktura za kolesarje (info točke),
prenočitvene kapacitete ter informacijske in izobraževalne vsebine.
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Slika 64: Povprečne ocene danih 14 kriterijev Dravske kolesarske poti.

6.2.5 Poznavanje koncepta ekoturizma
Pomemben del anketnega vprašalnika sestavljajo vprašanja o poznavanju ekoturizma. Z
njimi smo želeli ugotoviti predvsem, kakšen razvojni potencial ima ekoturizem po mnenju
anketirancev ter tako opredeliti stališče do zastavljenih hipotez.
Kot je razvidno iz spodnjih treh grafov, je poznavanje ekoturizma dokaj prisotno, saj se je
kar 66 % vprašanih že srečalo s tem izrazom. Pri drugem vprašanju večina anketiranih ni
bila ravno prepričanih, če bi sebe opredelila kot ekoturista ali ne, prav tako je bilo 25 %
neopredeljenih pri vprašanju o možnosti razvoja ekoturizma ob Dravski kolesarski poti, kar
71 % anketiranih pa meni, da bi se ekoturizem tam lahko razvil.

Slika 65: Odgovori anketirancev na vprašanja o poznavanju ekoturizma.
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Nadaljna pojasnila odgovorov nekaterih anketirancev so povzeta v besednih zvezah. Pri
prvem vprašanju »Kaj si predstavljate pod pojmom ekoturizem?« so anketiranci največkrat
uporabljali naslednje izraze:
• turistične kmetije ob trasi

• lokalno

• hrana, pijača

• preživljanje časa v naravi

• prenočišče

• zdravi turizem

• domače specialitete

• manj avtomobilov

• prekrasen razgled

• ohranjanje narave

• opazovanje živali in rastlin

• majhen vpliv na okolje

• prenočevanje na skednju

• sobivanje narave in človeka

• glamping

• odmaknjenost od mest

• trajnost

• ekološka naravnanost

• narava

• ozaveščenost

V odgovorih na vprašanje »Ali bi sebe opredelili kot ekoturista?« so bile uporabljene
naslednje besedne zveze:
• spoštujem naravo

• ne vozim avtomobila

• spoštujem kulturo

• očistim za seboj

• ne onesnažujem

• preživljam svoj prosti čas v naravi

• zavedam se

• živim v skladu s takšnim konceptom

• trudim se

• občutljivost okolja

• pešačim

• ozaveščenost

• planinarim

• ozaveščanje drugih

• kolesarim

• majhen vpliv na okolje

Pri naslednjem vprašanju »Menite, da bi se ekoturizem lahko razvil ob Dravski kolesarski
poti?« so bili največkrat uporabljeni izrazi:
• dodatna ponudba prenočišč

• reka

• dodatna ponudba prehrane

• naravne danosti

• pestrost prehrane

• boljša povezava železniškega prometa

• lokalno
• kmečki turizem

• pomanjkanje interesa s strani občin in
xxdržave

• glamping

• neizkoriščenost naravnih potencialov
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Na predzadnje vprašanje v anketi »Kako bi po vašem mnenju še lahko izboljšali Dravsko
kolesarsko pot?« pa so nekateri sodelujoči odgovorili:
• boljša kolesarska infrastruktura

• informiranje o ponudbi med potjo

• dokončanje kolesarske poti

• raznolika kulinarična ponudba

• odmaknjenost od motornih vozil

• spletne strani

• več počivališč s klopmi

• oglaševanje

• usmerjevalne table

• organizirani kolesarski izleti

• talne označbe

• športne aktivnosti

• dostop do pitne vode

• prireditve za kolesarje

• več mostov čez Dravo

• vključevanje domačinov

6.2.6 Sklepna ugotovitev
Iz odgovorov na anketna vprašanja lahko posplošimo, da med sodelujočimi prevladuje
želja po izboljšavah kolesarske infrastrukture na Dravski kolesarski poti, kot so nova
počivališča, opremljena s pitniki vode, usmerjevalne table, itd. Interes za razvoj
ekoturistične ponudbe je vsekakor prisoten, tako s strani deležnikov, kakor tudi
uporabnikov, vendar je prvotno potrebna infrastrukturna nadgradnja kolesarske poti, kar je
trenutna prioriteta prostorskih načrtovalcev projekta Drava Bike.
Poleg infrastrukturne in vsebinske nadgradnje so uporabniki izrazili željo po programski
popestritvi kolesarske poti, kot so vodeni kolesarski izleti, koncerti, lokalne prireditve za
kolesarje, itd. Ti so lahko vključeni kot sestavni del kakovostne ponudbe hotelov, katerih
cilj je postati kolesarjem prijazno prenočišče.
Pomanjkljiva kolesarska pot pomeni manj kolesarjev in posledično tudi nižjo porabo
denarja. Kot je bilo ugotovljeno, povprečen lokalni kolesar, ki predstavlja večino
anketiranih, porabi od 0 do 20 evrov na dan na osebo, če pa bi upoštevali samo tuje turiste,
pa po izračunih ugotovimo, da le-ti porabijo veliko večjo vsoto, povprečno 81 evrov na dan
na osebo, kar je le za 7 evrov manj od povprečne dnevne porabe denarja kolesarjev na
avstrijski Dravski kolesarski poti.
Iz rezultatov vrednotenja Dravske kolesarske poti, ki postavlja njene naravne komponente,
kot je razgled ob poti, konfiguracija terena in naravne znamenitosti na višja mesta, lahko
sklepamo, da ima Dravska kolesarska pot veliko naravnih danosti, ki pa po mnenju večine
anketirancev niso dovolj poudarjene. Primanjkujejo predvsem izobraževalni elementi.
Naravovarstvena območja bi lahko opremili z interpretativnimi orodji, kot so učne poti in
izleti, razlagalne table in z intepretativnimi poligoni, po zgledu kolesarske poti ob reki Labi
v Nemčiji.
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Odgovori na zadnje vprašanje v anketi so kljub vsem naštetim pomanjkljivostim
optimistični, namreč kar 53 oziroma 73 % anketiranih kolesarjev se bo v prihajajočem letu
najverjetneje vrnilo na kolesarsko pot ob Dravi, kar nam je lahko še ena spodbuda več za
smiselno dopolnjevanje njene turistične ponudbe.
zelo verjetna

53

ne vem še

14

brez odgovora
ne bom se vrnil/-a
malo verjetna

3
2
1

Slika 66: Odgovori na vprašanje: »Kolikšna je verjetnost, da se boste naslednje leto vrnili?«
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7

ANALIZA POTENCIALOV ZA RAZVOJ EKOTURIZMA NA IZBRANEM
ODSEKU DRAVSKE KOLESARSKE POTI

7.1

ANALIZA PRIVLAČNOSTI POTENCIALNIH OBMOČIJ EKOTURIZMA

Privlačnost prostora za turizem je lastnost prostora, ki ima zmožnost privabljanja ljudi,
tako turistov kot tudi lokalnih prebivalcev (Krešic, 2008, cit. po Cugno in sod, 2012).
Govora je predvsem o danostih in potencialih prostora, na katerem se spodbujajo različne
dejavnosti ter vanj vlaga kapital, znanje in veščine za namen razvoja turizma. Z analizo
privlačnosti torej želimo poiskati tista območja, ki so na podlagi svojih krajinskih
značilnosti ter potreb uporabnikov primerna za razvoj ekoturizma.
Določanje privlačnosti je odvisno od turistične ponudbe, ki se deli na primarno (naravne in
kulturne znamenitosti, pokrajinska slika, zgodovinski spomeniki, itd.) in sekundarno
(turistični nastanitveni objekti, nastanitvene in gostinske zmogljivosti), ter povpraševanja,
ki odraža potrebe in interese turistov ter njihovo dojemanje prostora (Formica in Uysal,
2006, cit. po Cugno in sod., 2012). Slednje smo v prejšnjem poglavju ugotavljali iz
rezultatov ankete.
Za lažje preučevanje potencialov prostora smo celotno obravnavano območje razdelili na
tri raziskovalna območja, poimenovana po odsekih reke Drave: 1.) Zgornja Drava s pritoki,
2.) Urbano območje in 3.) Stara struga Drave. Osnovna prostorska enota pri določitvi
njihovega obsega je bila meja občin.
Analize smo opravili za vsako raziskovalno območje (RO – v nadaljevanju) posebej ter
najprej primerjali njihovo dejansko rabo zemljišč. Kot je prikazano v naslednjih analizah,
ima vsako od treh RO svojo prevladujočo rabo tal, ki nas tako nadalje usmerja pri
opredeljevanju vsebine. Tako je na primer naše prvo RO pretežno gozdnato, zato bodo v
naših strateških usmeritvah na tem območju vključene tudi gozdne učne poti. Kmetijskih
površin je zelo malo, te so prisotne v obcestnih naseljih. Na urbanem območju Maribora
poleg gozdov prevladujejo pozidana zemljišča, ki z vidika načel ekoturizma predstavljajo
manj privlačna območja za razvoj ekoturističnih dejavnosti, zato se bomo pri njihovem
umeščanju v prostor osredotočali bolj na naravne robove mesta. Ob Stari strugi Drave tla
prekrivajo pridelovalne površine (njive, vinogradi, sadovnjaki), ki predstavljajo visok
potencial za razvoj ekoturistične ponudbe, vključujoč lokalne kmetovalce.
Za prikaz trenutnega stanja vrst turizma in njihovega obsega na obravnavanem odseku
Dravske kolesarske poti smo izdelali še tretjo analizo, coning posameznih vrst turizma.
Označena središča delujejo kot gravitacijska polja, ki privlačijo določeno interesno
skupino ljudi. V večjem prostorskem in vsebinskem obsegu se izven večjih mest razvijajo
podeželski in športno rekreativni turizem, medtem ko v centru Maribora dominira kulturni
turizem. V manjši meri se v krajinskih parkih ob reki Dravi razvija tudi vodni turizem, ki
zajema športne aktivnosti na vodi, kot so jadranje, veslanje, deskanje na vodi, itd.
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Slika 67: Razdelitev območja in dejanska raba zemljišč (viri podatkov: GURS, 2019; RABA, 2019).

102

Lovrić M. Možnosti za razvoj ekoturizma ob Dravski kolesarski poti v Zgornjem Podravju.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2019

Slika 68: Conacija trenutnega stanja vrst turizma na obravnavanem območju (viri podatkov: GURS, 2019;
ARSO, 2019; kart. podloga: Esri, 2019).

7.2

SWOT ANALIZA RAZVOJNIH MOŽNOSTI EKOTURIZMA

SWOT analiza je pomembno orodje v praksi vsakega prostorskega načrtovalca, ki pomaga
pri oceni možnega turističnega razvoja, potem ko smo inventarizirali naravne in ustvarjene
danosti, možne investicije, vplive na gospodarski razvoj in okolje ter družbeno
sprejemljivost (Pogačnik, 2008).
SWOT analize smo opravili za vsak RO posebej, vanj pa smo zajeli predloge iz strateških
prostorskih dokumentov LAS in OPN, ter naše ugotovitve iz praktičnega dela.
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7.2.1 RO1 Zgornja Drava s pritoki
SWOT ANALIZA – občine: Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi in Ruše
PREDNOSTI

SLABOSTI

 Območja Nature 2000 in EPO – Pohorje,
Kozjak in Drava.
 Naravni habitati – gozdovi, površinske vode,
barja, šotna jezera (Lovrenška jezera, itd.).
 Kakovostne (eko-)nastanitve na Pohorju.
 Razvita športna infrastruktura na Pohorju –
pohodništvo, kolesarstvo, mountain-bike,
smučanje, deskanje na snegu, itd.
 Ride Ruše – mreža gorskih kolesarskih poti
na Ruškem Pohorju.
 Žičniški promet na Ruškem Pohorju.
 Falski muzej ob HE Fala.
 Tematske poti: Jabolčna pot – sadjarska učna
pot za kolesarje in pohodnike, gozdna učna
pot »Uršankovo«, Ruška planinska pot,
Ruška vinska pot, urejene so številne
planinske pešpoti do vseh koč na Ruškem in
Lovrenškem Pohorju in pešpoti po Kozjaku.
 Dobra železniška povezava med Mariborom
in Dravogradom ter možnost prenosa koles
na vlak.
 Splavarjenje po Dravi.

 Hribovit teren, težaven za nekatere
kolesarje. Dravska kolesarska pot poteka
delno čez Pohorje ali z vlakom.
 Erozije in plazenje tal.
 Degradirani kulturni objekti (grad Viltuš).
 Onesnaževanje zraka, predvsem zaradi
kemične industrije v Rušah, ter z emisijami
toplogrednih plinov avtomobilov zaradi
glavne tranzitne povezave med Podravjem
in Koroško.
 Visoka stopnja brezposelnosti in
pomanjkanje kakovostnih, dobro plačanih
delovnih mest.
 Neenakomerno vzpostavljene nastanitvene
zmogljivosti po občinah (Preglednica 9, str.
72).
 Slabo izkoriščen turistični potencial ter
neprepoznavnost območja kot turistične
destinacije.
 Pomanjkanje prepoznavnih turističnih
blagovnih znamk.

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI

 Nova delovna mesta in večje število
zaposlenih.
 Razvoj ponudbe novih lokalnih proizvodov –
živinoreja, vinarstvo in čebelarstvo kot
priložnost za ponudbo zdrave hrane v lokalni
prehranski verigi.
 Sodelovanje kmetov z njihovo ponudbo
dopolnilnih dejavnosti.
 Meja z Avstrijo – povezava turističnih
ponudb na obeh straneh meje, vzpostavitev
ponudbe vinskih cest.
 Večji dohodki – večje možnosti v nova
vlaganja, kot je naprimer prenova
naselbinske kulturne dediščine v kulturne,
prostočasne in turistične namene.
 Vzpostavitev dejavnosti za oživljanje vaških
jeder, kot je obuditev tradicionalnih obrti.
 Ohranitev stanja naravnega okolja ob sočasni
izrabi njegovih prednosti v turistične
namene.

 Opuščanje kmetijske in gozdarske
dejavnosti.
 Vedno večje pomanjkanje snega – zimski
turizem v zatonu.
 Pomanjkanje finančih sredstev za doseganje
zastavljenih ciljev (gradnja žičnice).
 Zaradi konkurence ali prešibke
prepoznavnosti se velika finančna vlaganja
ne povrnejo.
 Vdor prevelikega števila obiskovalcev v
neokrnjeno naravo lahko povzroči njeno
degradacijo.
 Razvoj agresivnih oblik turizma, ki ne
ustrezajo več okvirjem ekoturizma.
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7.2.2 RO2 Urbano območje Maribora
SWOT ANALIZA – Mestna občina Maribor
PREDNOSTI

SLABOSTI

 Drugo največje slovensko mesto in
pomembno gospodarsko, upravno,
izobraževalno in kulturno središče Slovenije.
 Bogata naravna in kulturna dediščina.
 Razvito in poudarjeno vinogradništvo in
vinarstvo v povezavi s kulinariko.
 Najstarejša vinska trta kot najbolj privlačna
točka turističnih obiskov.
 Okoliška vinarska posestva in kmetije, ki so
znani po svojih vrhunskih vinih in so
vključena v turistično ponudbo.
 Razvita športna infrastruktura na Pohorju –
pohodništvo, kolesarstvo, mountain-bike,
smučanje, deskanje na snegu, itd.
 Mednarodno prepoznavne prireditve,
festivali, koncerti, športna tekmovanja, itd.
 Ugodna geostrateška lega - Dobra prometna
(cestna in železniška) povezava Maribora z
ostalimi pomembnimi kraji, kot so Ljubljana,
Zagreb in Gradec.
 Info točka za kolesarje v središču mesta.
 Veliko število aktivnih društev na področju
kulture, socialnega vključevanja, turizma,
podeželja, itd.
 Visoke prenočitvene zmogljivosti za turiste.

 Slabo razvit javni potniški promet, prednjači
uporaba osebnh avtomobilov, kar se odraža
v preobremenjenosti mestnih ulic ter cestnih
zastojih.
 Onesnažen zrak zaradi prekomerne uporabe
osebnih avtomobilov.
 Centralizacija in veliko število dnevnih
migracij.
 Visoka stopnja brezposelnosti in
pomanjkanje kakovostnih, dobro plačanih
delovnih mest.
 Nepovezanost različnih lokalnih deležnikov
v turizmu.
 Kot oblika nastanitve prevladujejo hoteli, ki
so zgoščeni v turističnih središčih Maribor
center in Mariborsko Pohorje; primanjkuje
prostorov za kampiranje.

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI

 Ustvarjanje novih delovnih mest v povezavi
s kmetijstvom, turizmom in varstvom okolja
= zelena delovna mesta.
 Razvoj povezane zelene turistične
destinacije.
 Bližina Avstrije in možnost čezmejnega
sodelovanja turističnih ponudnikov.
 Trajnostna uporaba virov in večja
osveščenost prebivalstva.
 Promocija zdravega in aktivnega
življenjskega sloga.
 Pridobivanje novih znanj in ustvarjanje
dobrih praks s področja ekoturizma.
 Turistični razvoj zaledja, kar služi tudi
izletništvu meščanov.

 Cestni promet lahko postane preobremenjen
zaradi povečanega obsega turizma.
 Možnost izrivanja domačih prebivalcev na
trgu nepremičnin ter pretiran dvig cen.
 Možnost razvoja masovnega turizma, kar
poveča množičnost turističnih obiskov in
prenapolnjenost mesta.
 Možnost prevelike orientacije mesta v
turizem, kar lahko privede do turističnega
»onesnaževanja« mestnega jedra, navijanja
cen in izgube konkurenčnosti.
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7.2.3 RO3 Stara struga Drave
SWOT ANALIZA – občine: Duplek, Miklavž na Dravkem polju in Starše
PREDNOSTI

SLABOSTI

 Ugodna geografska lega - dobre prometne
(cestne in železniške) povezave.
 Velik delež naravnih zavarovanih območij
Natura 2000 (KP Drava), kjer prebivajo
zavarovane vrste flore in favne, predvsem
ptice.
 Ohranjeni ribniki, številni izviri pitne vode,
mrtvi rečni rokavi in poplavni gozdovi.
 Obstoječi kmetijski območni produkti - vino,
mošt, med, žganje, meso iz tunke, sir, mlečni
izdelki, ...
 Športni objekti in atraktivna lega za športnorekreativne dejavnosti.
 Wakepark Dooplek – v zadnjih letih izjemno
priljubljen športni kompleks ob Dupleški
gramoznici.
 Naravne danosti za razvoj cestnega in
gorskega kolesarstva.
 Grad Vurberk – priljubljena izletniška točka
z izjemnim razgledom na Dravsko polje in
prireditvena lokacija, kjer je postavljena
tribuna nad gradom.

 Območje nima izražene usmeritve in je
neprepoznavno.
 Premajhne nočitvene kapacitete.
 Odsotnost turistične ponudbe – kjer pa
obstaja, je razpršena in nepovezana.
 Turizem je v domeni prostovoljnih
turističnih društev, ne v rokah usposobljenih
profesionalcev.
 Neprepoznavnost zavarovanih območij, ni
tematskih poti in njihove promocije.
 Krajinski parki nimajo svojega lastnega
upravljavskega zavoda in načrta.
 Nerazvite dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
 Omejitve zaradi VVO.
 Poplavno območje.

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI

 Razvoj turistične ponudbe - vzpostavljanje
novih, še nerazvitih dejavnosti na območju
(npr. sobodajalstvo, izboljšanje pogojev
oziroma osnovne infrastrukture za razvoj
turizma, …).
 Razvoj turistično-kmetijskih dejavnosti na
obstoječih kmetijah.
 Uporaba zavarovanih površin za razvoj
turizma, športa in rekreacije.
 Razvoj blagovnih znamk na najrazličnejših
področjih (hrana, turizem, šport, posebne
storitve,…).
 Pridelava ekološke hrane.
 Vzpostavitev novih inovativnih
športnorekreativnih-kulturnih prostorov in
programov.
 Gradnja manjše infrastrukture čez Dravo, ki
bi povezala oba bregova reke in povečala
pretočnost kolesarskih in peš poti ob njej.
 Povečanje prepoznavnosti območja.

 Nenadzorovano širjenje kmetijstva ali
nasprotno - opuščanje kmetijstva in
zmanjšanje obdelovalnih površin ter
posledično zaraščanje kmetijskih zemljišč.
 Sprememba namembnosti kmetijskih
zemljišč v nekmetijska.
 Klimatske spremembe in posledično
pogostejše poplave.
 Možnost hitre onesnaženosti vode in okolja
(VVO).
 Uničenje naravnih habitatov (ogroženih)
živalskih in rastlinskih vrst z
nekontroliranimi posegi.
 Preveč omejevalen pristop (varstvo narave)
lahko onemogoči cenovno sprejemljiv
turistični razvoj, obratno pa prevelika
ekskluzivnost pomeni predrago ponudbo.
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Nadalje smo na podlagi analiz našim trem RO oziroma subdestinacijam določili vsebinska
izhodišča ekoturistične ponudbe. V subdestinaciji Pohorje se bodo vsebine nanašale
primarno na šport in rekreacijo, predvsem pohodništvo in gorsko kolesarjenje, v naseljenih
območjih podeželskega značaja pa se bodo razvijale turistično-kmetijske dejavnosti. Na
območju Maribora predstavlja vseprisotna kulturna dediščina primarni turistični produkt,
izpostavljata pa se tudi kulinarika in ponudba lokalnih vin. Izven urbanega območja se v
bolj naravnih krajih razvijata šport in rekreacija. V Slovenskih goricah in na Dravskem
polju pa nosilni produkt ekoturistične ponudbe predstavljajo naravne vrednote in podeželje
ter športne aktivnosti na reki.

Slika 69: Usmeritve vsebinskega sklopa.
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8

SMERNICE ZA OBLIKOVANJE EKOTURISTIČNE DESTINACIJE

8.1

METODOLOŠKA IZHODIŠČA

Možnosti za razvoj ekoturizma ob Dravski kolesarski poti v Zgornjem Podravju smo
raziskali na podlagi:
-

konceptualnega izhodišča o ekoturizmu,
programskega in prostorskega okvirja regionalnega in občinskega razvoja turizma,
inventarizacije in pregleda trenutnega obsega turizma na izbranem območju,
primerjalne analize s primeri kolesarskih poti iz tujine,
anket in mnenj lokalnih deležnikov,
analize privlačnosti ter
SWOT analize razvojnih možnosti ekoturizma ob Dravi v Zgornjem Podravju.

8.2

VSEBINSKA IZHODIŠČA

Trendi domačega in tujega turističnega trga vse bolj narekujejo možnosti aktivnega
preživljanja počitnic in spoznavanje lokalne naravne in kulturne znamenitosti na bolj
pristen, neinvaziven način. Naše usmeritve tako sledijo konceptu ekoturizma, ki je
prizanesljiv do okolja in upošteva načela ohranjanja narave ter hkrati prispeva k
ekonomskemu razvoju obravnavanega območja.
Naš osrednji fokus pri oblikovanju vsebine predstavlja turistična ponudba, ki je bila s strani
anketirancev omenjena kot najbolj pomanjkljiva od vseh kategorij na Dravski kolesarski
poti (varnost in udobnost, povezanost ter privlačnost). Za celotno izbrano območje
Dravske kolesarske poti v Zgornjem Podravju so na podlagi rezultatov analitičnega dela
zastavljeni naslednji skupni cilji:
Kvalitativni cilji
- trajnostni razvoj turizma na izbranem območju ob upoštevanju principov varovanja
okolja ter ekonomske in socialne vzdržnosti,
- vzpostavitev ekoturistične ponudbe izven aktualnih turističnih centrov (središče
Maribora, Pohorje),
- vključevanje obstoječih turističnih kmetij v ekološko lokalno ponudbo ter usmerjanje na
kolesarje kot ciljo skupino turistov,
- ekonomska korist za lokalne ponudnike,
- obuditev delno ali v celoti opuščenih tradicionalnih obrti (kovaštvo, pletenje košar,
sodarstvo, itd.) v turistične namene,
- spodbujanje večjega števila turistov k bolj vzdržnemu ravnanju z okoljem.
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Kvantitativni cilji
- povečanje števila ležišč iz 4.718 na približno 6.000, od tega 1.000 izven turističnih
središč (Maribor, Pohorje),
- povečanje zasedenosti obstoječih ležišč z 20,6 % na 26 % (državno povprečje),
- povečanje povprečne dobe bivanja z 1,9 na 2,5 dni (državno povprečje),
- povečan obisk turistov kolesarjev izven glavne turistične sezone (poletje) za 10 %,
- povečanje števila delovnih mest in s tem zaposlenih v občinah z visokim deležem
brezposelnosti (14-procentna brezposelnost v občinah Lovrenc na Pohorju, Selnica ob
Dravi, Ruše).
8.3

OBLIKOVANJE EKOTURISTIČNE DESTINACIJE

Vsebina Dravske kolesarske poti je osnovana glede na prebrane strateške usmeritve v
prostorskih načrtih in izražena mnenja lokalnih deležnikov v prostorskem in turističnem
razvoju ter glede na predloge anketirancev, pri čemer so informacijske table in
interpretativna orodja obvezen spremljajoči del vsebine. Naš strateški del tako zajema
predloge za točkovne in linijske ureditve turistične infrastrukture ob Dravski kolesarski
poti v Zgornjem Podravju. Strateški zemljevid ekoturistične ponudbe se nahaja v Prilogi Č.
8.3.1 RO1 Zgornja Drava s pritoki
Na odseku Zgornje Drave s pritoki se na prednostnih območjih za turizem po OPN-jih – v
naseljih Lovrenc na Pohorju, Ruta, Selnica ob Dravi in Ruše – razvijajo turističnokmetijske dejavnosti. Na celotnem območju se poveča kapaciteta nočitvenih zmogljivosti
za 300 ležišč, ki bodo usmerjena predvsem na obstoječe kmetije ob kolesarski poti ter
zaradi ohranjanja kulturne krajine in razpršene poseljenosti tudi na domačije v bolj
odmaknjenih delih.
V naseljih Lovrenc na Pohorju, Ruta in okoliških samotnih vaseh se spodbuja povezovanje
obstoječih kmetij z njihovo ponudbo domačih izdelkov in tradicionalnimi obrtmi, kot so
čebelarstvo, kovaštvo, pletenje košar, sodarstvo, ki so sicer že delno ali v celoti opuščene.
Zaradi prevelike oddaljenosti od središča Maribora, kjer zaenkrat obratuje edina info točka
na celotnem območju Zgornjega Podravja, je v vaškem jedru Lovrenca poleg prenočitvene
in gostinske ponudbe smiselno vzpostaviti novo kolesarsko informacijsko točko kot
podporno strukturo mimoidočim kolesarjem z možnostjo izposoje in popravila koles. Na
lovrenškem Pohorju so zaznane potrebe po novih nastanitvenih objektih ter po
povezovanju in urejanju gozdnih tematskih poti z učno oziroma interpretacijsko vsebino za
pohodnike in kolesarje.
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V Občini Selnica ob Dravi se v gosteje naseljenem obcestnem naselju, kjer vzporedno
poteka Dravska kolesarska pot, obogati turistična infrastruktura z lokalno pridelovalno
ponudbo domačih proizvodov in kolesarjem prijazne ponudbe v tamkajšnjih gostinskih
obratih. Trenutno se na tem območju nahajajo tri gostilne, ki zaenkrat še ne nudijo
obrokov, prilagojenih energijskim potrebam kolesarjev. V bolj odmaknjenih delih, na
vzpetinah Kozjaka, se ob vinogradih vzpostavijo vinske poti ter povečajo namestitvene
kapacitete na tamkajšnjih turističnih kmetijah.
V urbanem naselju Ruše se na južnem robu mesta predlaga umestitev novega hotela s
približno 100 ležišči, primarno namenjenega razvoju turizma na Pohorju, kjer je v
prihodnje predvidena gradnja žičnice, ki bo povezovala naselje z vrhom hribovja. Predlaga
se vzpostavitev interpretacijskih vsebin in novih gozdnih poti na ruškem Pohorju, ki bi
vodile do naravnih znamenitosti, kot so pragozd in slap Šumik ter potok Lobnica. Domače
obrti, kot so glažutarstvo, mlini, fužine, itd., so v preteklih stoletjih zaznamovale pohorsko
vaško življenje, zato se poleg že obstoječih razstav obudijo delavnice, kjer se obiskovalci
lahko preizkusijo v teh tradicionalnih veščinah.
8.3.2 RO2 Urbano območje Maribora
Na območju Maribora se turistične dejavnosti razvijajo zunaj že turistično razvitega
mestnega središča. V KP Mariborsko jezero se še naprej izvajajo vodni športi ter uvedejo
plovbe za kolesarje čez reko na levi breg, od koder poteka zaenkrat edini most na
Mariborski otok. Na obeh straneh brežin se umestijo camping prostori z vso ustrezno
komunalno infrastrukturo. Kampiranje oziroma glamping je kot nova turistična ponudba
predviden v prihodnjih strateških načrtih občine, zato se predlaga umeščanje teh prostorov
tudi na že obstoječih kmetijah na območju Kozjaka, Pohorja in na južnem obronku
Slovenskih goric. Vinarstvo in vinogradništvo kot najbolj izpostavljena turistična produkta
še naprej gradita identiteto Maribora, zato se spodbuja lokalne vinarje, da tržijo svoje
izdelke kot ekoturistično ponudbo.
8.3.3 RO3 Stara struga Drave
KP Kamenščak-Hrastovec predstavlja značilno podravsko gričevnato krajino, po kateri se
razprostirajo vinogradi, sadovnjaki in ekstenzivni travniki. Razgiban relief, kjer se odpirajo
čudoviti pogledi na kmetijska posestva in skozi katerega vodijo manj prometne poti,
ponuja številne možnosti za vzpostavitev vinskih poti, ob katerih se razvijajo turističnokmetijske dejavnosti na obstoječih kmetijah. Kljub čudovitemu naravnemu okolju je
prepoznavnost tega krajinskega parka med turisti in tudi okoliškimi prebivalci zelo majhna.
Iz inventarizacije prostora smo ugotovili, da na celotnem območju ni ponudnikov
prenočitve, zato se na tem območju spodbuja ustvarjanje novih kapacitet za približno 200
ležišč v obliki dopolnilne dejavnosti na obstoječih domačijah.
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Vzdolž Stare struge Drave se območje KP Drava opredeli kot najbolj potencialno območje
za razvoj športnih, rekreativnih in naravovarstvenih izobraževalnih vsebin ob Dravski
kolesarski poti. Ker želimo to območje vzpostaviti kot gravitacijsko točko kolesarjev ob
Dravi, se tam predlaga še dodatna info točka z možnostjo izposoje in popravila koles.
Območje nekdanje gramoznice med Zgornjim in Spodnjim Duplekom, sedanji športni park
Wakepark Dooplek, se že zdaj uspešno trži v turistično-rekreativne namene, primanjkuje
mu le nastanitvenih kapacitet. Ker gre za naravovarstveno območje, večjih gradbenih
posegov tam ne želimo izvesti, kot optimalno rešitev pa predlagamo prenamembnost
praznih parcel in opuščenih kmetijskih zemljišč v camping prostore s skupno 200 ležišči.
Reka Drava ima veliko prepoznanega potenciala za vključitev v turistično infrastrukturo,
vendar je ta še vedno premalo izkoriščena. Odsotnost mostov in s tem nepovezanost levega
in desnega brega Stare struge predstavlja veliko oviro pri pretočnosti kolesarske poti, zato
se na njej vzpostavi plovna pot v obliki splava ali mostička, ki kolesarjem omogoča
neomejen prehod na drugo stran brežine. Ker je reka na celotnem območju KP Drava
uvrščena na seznam IBA, je na več mestih smiselno umestiti interpretacijske poligone v
obliki ptičjih opazovalnic ter točk za fotografiranje ptic.
Naselja na Dravskem polju zaradi bližine avtoceste in mednarodnega letališča predstavljajo
primerno lokacijo za namestitev kolesarjev, ki se na to destinacijo odločijo pripeljati z
avtom ali letalom, ter od tu začeti svojo kolesarsko avanturo ob Dravi. Med občinami
Miklavž na Dravskem polju in Starše se na predvidenih območjih za razvoj turistične
infrastrukture zgradi nov kompleks hotelov in na asfaltiranih neizkoriščenih prostorih ob
športnem letališču Skoke ter na počivališču ob strelišču v Staršah uredijo prostori za
avtodome. Sobodajalstvo je dejavnost, ki je zaradi premalega oziroma ničelnega števila
prenočitvenih objektov na tem območju vsekakor nujna.
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8.4

PRIORITETNI UKREPI

Za opredelitev celovitih in trajnostno naravnanih rešitev za razvoj ekoturizma na izbranem
ožjem območju KP Drava smo nazadnje določili še prioritetne ukrepe izvedbe razvojnega
koncepta. Znotraj krajinskega parka se izvede smotrno umeščanje športno-rekreativnoturistične ponudbe, pri čemer se upoštevajo varstveni režimi in usmeritve iz prostorske in
naravovarstvene zakonodaje, saj s tem preprečimo morebitna okoljska tveganja, kot je
povečanje poplavne ogroženosti in ogrožanje živalskih in rastlinskih vrst v občutljivih
habitatih zavarovanega območja.
Za območje KP Drava smo določili šest prioritetnih ukrepov:
1. Priprava medobčinskega podrobnega prostorskega načrta.
2. Gradnja camping prostorov.
3. Ureditev sprehajalno kolesarske poti na obstoječem protipoplavnem nasipu čez KP
Drava (Slika 27, str. 63).
4. Gradnja podpornega okolja za kolesarje (info točke, postajališča, izposojevalnice koles,
itd.).
5. Postavitev interpretativnih vsebin (poti, poligonov, tabel, itd.).
6. Vzpostavitev športno-rekreacijske vodne osi.
Podrobnejši opis posameznih ukrepov se nahaja v Preglednici 12. Za vsak ukrep smo
določili še časovni okvir izvedbe.
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Slika 70: Idejne lokacije za umestitev predlaganih aktivnosti v KP Drava (kart. podloga: Esri, 2019).
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Preglednica 12: Prednostni ukrepi za izvedbo razvojnega koncepta KP Drava.
UKREPI

PODROBNEJŠI OPIS UKREPA

DELEŽNIKI IN NJIHOVA VLOGA

1. Priprava
medobčinskega
podrobnega
prostorskega
načrta

Za območje se pripravi medobčinski
podrobni prostorski načrt, saj gre na
območju za načrtovanje prostorskih
ureditev turističnih in rekreacijskih
dejavnosti v krajini (člen 116 po
ZUreP-2) ter za rešitve in ukrepe za
varstvo okolja ter ohranjanje narave
(člen 117 po ZUreP-2). V MPPN-ju
se umesti v prostor tematske in
kolesarske poti, lokacije oskrbe,
informacijske table ter zapiše celotno
izvedbeno regulacijo prostora
(dovoljena velikost tabel, kapaciteta
kamping prostora itd.).

- Občine Duplek, Miklavž na Dravskem
polju in Starše: sodelujejo in se
medsebojno usklajujejo pri pripravi
MPPN.
- Pripravljalec MPPN (po javnem
naročilu).
- Ministrstvo za okolje in prostor: podeli
okoljevarstveno soglasje.
- Zavod za varstvo narave RS - Območna
enota Maribor: na podlagi varstvenih
režimov odobri ali zavrne predlagane
posege v zavarovana območja in
območja Natura 2000.
- Prebivalci območja: sodelujejo pri
pripravi razvojnega koncepta z udeležbo
na različnih delavnicah in sestankih.

2. Gradnja
camping prostorov

Ob dupleški gramoznici v sklopu
športnega parka »Wakepark
Dooplek« ter na opuščenih kmetijskih
zemljiščih znotraj KP Drava, ob
katerih je speljana cesta, se določijo
prostori za taborjenje, kjer je
predvidena postavitev največ 50-ih
šotorov. Potrebno je speljati dovozne
poti in zgraditi parkirišče ter objekte s
stranišči in tuš kabinami. Pri tem je
potrebno urediti komunalno
infrastrukturo, ki zajema vodovod,
kanalizacijo in ravnanje z odpadki,
ter speljati električni podzemni vod.

- Občine Duplek, Miklavž na Dravskem
polju in Starše: sofinancirajo izvedbo
gradnje.
- Ministrstvo za okolje in prostor: podeli
okoljevarstveno soglasje.
- Zavod za varstvo narave RS - Območna
enota Maribor: na podlagi varstvenih
režimov odobri ali zavrne predlagane
posege v zavarovana območja in
območja Natura 2000.
- Lastniki zemljišč znotraj KP Drava:
prodaja oziroma soglasje za souporabo
za daljše obdobje.
- Javno podjetje Mariborski vodovod:
podeli projektne pogoje in mnenja za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Izvajalec za gradnjo komunalne
infrastrukture.

3. Ureditev
sprehajalno
kolesarske poti na
obstoječem
protipoplavnem
nasipu čez KP
Drava

Na 4 kilometrov dolgem
protipoplavnem nasipu, kjer je že
sedaj utrjena pot za sprehajalce in
kolesarje, se postavi prometna
signalizacija in štiri postajališča s
klopjo in košem za odpadke na vsak
kilometer. Pot se priključi omrežju
Dravske kolesarske poti.

- Ministrstvo za okolje in prostor: podeli
okoljevarstveno soglasje.
- Zavod za varstvo narave RS - Območna
enota Maribor: na podlagi varstvenih
režimov odobri ali zavrne predlagane
posege v zavarovana območja in
območja Natura 2000.
- Regionalna razvojna agencija Koroška:
vodi postopke umestitve in izgradnje
Dravske kolesarske poti.
Se nadaljuje
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Nadaljevanje Preglednice 12
UKREPI

PODROBNEJŠI OPIS UKREPA

DELEŽNIKI IN NJIHOVA VLOGA
- Direkcija RS za infrastrukturo:
sofinancira in izvaja postavitev prometne
signalizacije.
Vodnogospodarske javne službe in
Dravske elektrarne Maribor: ocenijo
vpliv posega na protipoplavno varnost
ob reki Dravi.

4. Gradnja
podpornega okolja
za kolesarje (info
točke, postajališča,
izposojevalnice
koles, itd.)

Ob dupleški gramoznici v sklopu
športnega parka »Wakepark
Dooplek« se zgradi objekt, kjer bo
deloval TIC (turistično-informacijska
točka), izposojevalnica koles ter
delavnica z orodji za popravilo koles.

- Zavod za turizem Maribor: vodi razvoj
turistične destinacije in upravlja TIC.
- Vodstvo športnega kompleksa Wakepark
Dooplek: uskladitev souporabe prostora.
- Izvajalec gradbenih del.

5. Postavitev
interpretativnih
vsebin (poti,
poligonov, tabel,
itd.)

Čez celotno dolžino krajinskega
parka bo zaživela 13 kilometrov
dolga krožna interpretativna pot, ki
bo potekala na že obstoječih
makadamskih poteh, kjer se bo na
vsaka dva kilometra nahajala
interpretacijska točka. Vzdolž reke
Drave bosta ob poti postavljeni še
dve leseni ptičji opazovalnici.

- Ministrstvo za okolje in prostor: podeli
okoljevarstveno soglasje.
- Zavod za varstvo narave RS - Območna
enota Maribor: na podlagi varstvenih
režimov odobri ali zavrne predlagane
posege v zavarovana območja in
območja Natura 2000.
- DOPPS- Društvo za opazovanje in
proučevanje ptic Slovenije: poda
smernice za postavitev opazovalnic.
- Izvajalec gradbenih del.

6. Vzpostavitev
športnorekreacijske vodne
osi

Na stari strugi reke Drave se
vzpostavi plovna pot in dve
postajališči za čolne znotraj KP
Drava. Dostop do pomolov bo možen
na obeh bregovih reke: eden bo
postavljen na levem bregu, v bližini
Wakeparka Dooplek, kjer je že sedaj
omogočena izposoja športnih
rekvizitov za vodne športne. Drugi
pomol bo dostopen z desne strani, pri
Staršah, kjer se postavi še objekt za
izposojo športnih plovil.

- Direkcija za vode RS: izda vodno
dovoljenje za pristanišče in vstopnoizstopno mesto po predpisih o plovbi po
celinskih vodah
- Izvajalec gradbenih del.
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Preglednica 13: Časovni okvir in koraki izvedbe posameznega ukrepa.
UKREPI

PRVO LETO

DRUGO LETO

TRETJE LETO

ČETRTO
LETO

V okviru priprave medobčinskega
prostorskega načrta
2.Gradnja
camping
prostorov

Terensko delo in
prostorske analize,
študije izvedljivosti
ukrepov z
ekonomskega,
naravovarstvenega in
tehničnega vidika,
lokalne delavnice,
sestanki in usklajevanje
z deležniki, uskladitev
rabe tal, določitev
projektanta, priprava
osnutka načrta ureditve.

Izdelava
projektne
dokumentacije,
presoja vplivov
na okolje,
pridobitev
okoljevarstvenega
soglasja in
gradbenega
dovoljenja.

Določitev
izvajalca
gradbenih del
in komunalne
infrastrukture,
sanacija
okoljskih
bremen.

Začetek
gradnje
parkirišč,
objektov in
komunalne
infrastrukture.

3. Ureditev
sprehajalno
kolesarske poti
na obstoječem
protipoplavnem
nasipu čez KP
Drava

Terensko delo in
prostorske analize,
študije izvedljivosti
ukrepov z
ekonomskega,
naravovarstvenega in
tehničnega vidika,
lokalne delavnice,
sestanki in usklajevanje
z deležniki, uskladitev
rabe tal, določitev
projektanta, priprava
osnutka načrta ureditve.

Izdelava
projektne
dokumentacije,
presoja vplivov
na okolje,
pridobitev
okoljevarstvenega
soglasja in
gradbenega
dovoljenja.

Oblikovanje
prometne
signalizacije in
označb,
določitev
izvajalca
postavitve
signalizacije in
počivališč.

Nakup lesenih
klopi in košev
za odpadke pri
izbranem
podjetju,
postavitev
prometne
signalizacije.

4. Gradnja
podpornega
okolja za
kolesarje (info
točke,
postajališča,
izposojevalnice
koles, itd.)

Terensko delo in
prostorske analize,
študije izvedljivosti
ukrepov z
ekonomskega,
naravovarstvenega in
tehničnega vidika,
lokalne delavnice,
sestanki in usklajevanje
z deležniki, uskladitev
rabe tal, določitev
projektanta, priprava
osnutka načrta ureditve.

Izdelava
projektne
dokumentacije,
presoja vplivov
na okolje,
pridobitev
okoljevarstvenega
soglasja in
gradbenega
dovoljenja.

Določitev
izvajalca
gradbenih del.

Začetek
gradnje
objekta.

Se nadaljuje
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Nadaljevanje Preglednice 13
UKREPI

PRVO LETO

DRUGO LETO

5. Postavitev
interpretativnih
vsebin (poti,
poligonov, tabel,
itd.)

Terensko delo in
prostorske analize,
lokalne delavnice,
sestanki in usklajevanje
z deležniki, uskladitev
rabe tal, določitev
projektanta, priprava
osnutka načrta ureditve.

Izdelava
projektne
dokumentacije,
presoja vplivov
na okolje,
pridobitev
okoljevarstvenega
soglasja in
gradbenega
dovoljenja.

Oblikovanje
interpretativnih
tabel,
določitev
izvajalca
postavitve tabel
in poligonov,
določitev
izvajalca
gradbenih del.

6. Vzpostavitev
športnorekreacijske
vodne osi

Terensko delo in analize
hidromorfološke
strukture, poplavne in
erozijske ogroženosti,
presoja vplivov na
okolje, pridobitev
okoljevarstvenega
soglasja.

Izdelava
projektne
dokumentacije,
presoja vplivov
na okolje,
pridobitev
okoljevarstvenega
soglasja in
gradbenega
dovoljenja.

načrtovanje
Dravske plovne
poti in vstopnoizstopnih mest.
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tabel,
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gradnje
pomolov
in objekta.
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SKLEPI

Ekoturizem je pojav modernega časa. Spodbudila ga je vse bolj prisotna okoljska
ozaveščenost ljudi, želja po spoznavanju naravnih in kulturnih vrednot ter aktivnemu
preživljanju dopusta v zeleni, neokrnjeni naravi. Takšne tendence v turizmu je moč zaznati
tudi na slovenskih tleh. Usmeritve turizma že sledijo načelom trajnostnega razvoja, saj se
Slovenija turističnemu trgu že leta predstavlja kot zelena, butična destinacija. Omenjeni
trendi v slovenskem turizmu, ki se zgledujejo po evropskih in svetovnih tokovih, so bili
povod za izbor teme te magistrske naloge.
V sklopu raziskave smo si zastavili tri hipoteze. S pregledom prostorskih dokumentov in
inventarizacijo območja obravnave smo ugotovili, da ima slovenska Dravska kolesarska
pot s svojim zaledjem narave danosti ter prostorske možnosti za vzpostavitev ekoturizma,
ki je zaenkrat še neizkoriščena, ter s tem potrdili prvo hipotezo. Na podlagi intervjujev z
lokalnimi deležniki v turizmu smo potrdili tudi drugo hipotezo, in sicer da je koncept
ekoturizma med ponudniki ob Dravski kolesarski poti v Zgornjem Podravju zaenkrat še
nepoznan in neuveljaven, saj so ti osredotočeni na drugo ciljno skupino turistov, predvsem
tistih, ki se v večjih skupinah pripeljejo z avtobusom na destinacijo. Preference anketiranih
pa potrjujejo tretjo hipotezo, saj smo iz odgovorov anket ugotovili, da med domačimi in
tujimi turisti obstaja interes za razvoj ekoturizma.
Po naših ugotovitvah sodeč in po mnenju nekaterih lokalnih turističnih deležnikov ter
kolesarjev predstavlja največji potencial za razvoj turistično-rekreativnega središča ob
kolesarski poti krajinski park Drava, ki je trenutno zaznamovan z intenzivno kmetijsko
dejavnostjo in energetsko izrabo Drave. Znotraj parka ob dupleški gramoznici se sicer že
razvijajo športno-rekreativne dejavnosti, tako da postaja KP Drava vse bolj priljubljena
izletniška točka. Na drugi strani pa se območje še vedno srečuje s konflikti glede rabe
prostora. Na državnem nivoju omenjen KP ni med prioritetnimi, zato mu tudi ni dodeljen
lastni upravljalec in konkretni upravljalski načrt, ki je podlaga za izvajanje varstvenih in
razvojnih ukrepov in s katerim se je možno izogniti takšnim konfliktom. Trenutno
upravljanje zavarovanega območja je preozko usmerjeno v varovanje in premalo v
sonaravni razvoj. Zdajšnji upravljavci bi se morali zavedati, da je možno tudi z
ekoturizmom utrjevati odnos do naravnih in kulturnih vrednot ter bogatiti življenje
tamkajšnjih prebivalcev.
Dileme pri umeščanju ekoturizma v občutljiv, naravni prostor so vsekakor prisotne.
Odpiranje zavarovanih območij turistom in hkrati njihovo varstvo je izrazito konfliktna
situacija. Naraščujoče število turistov in artefaktov v prostoru lahko postopoma razvrednoti
scensko lepoto, floro in favno. Vendar z ekoturizmom izvajamo pomembno izobraževalno
in ozaveščevalno dejavnost, zato je pomembno tudi na kakšen način spodbujamo varstvo
narave, da ga upošteva čim večje število obiskovalcev in da se s tem prepreči razvoj
masovnega turizma.
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10

POVZETEK

Turizem je ena najhitreje rastočih panog na svetu in tudi glavni vir dohodka nekaterih
držav. Toda turizem lahko, tako kot druge oblike razvoja, za seboj prinese negativne
posledice, kot so razvrednotenje naravne in kulturne dediščine, socialna segregacija in
ustvarjanje gospodarske odvisnosti izključno od turizma ter posledično onesnaževanje
okolja. Ti razlogi zadostujejo za razumevanje negativnih vplivov masovnega turizma in
nujnosti »bolj odgovornega«, alternativnega turizma. Takšna sodobna in bolj trajnostna
oblika turizma, ki v precej manjši meri negativno vpliva na okolje, ima različna
poimenovanja, kot je »naravni turizem«, »zeleni turizem«, »mehki turizem« ali
»ekoturizem«. Slednji dejavno prispeva k ohranjanju prvotnega naravnega stanja turistične
destinacije. Zanj je namreč značilno poudarjanje varstva in ohranjanja narave ter
spodbujanje gospodarskega razvoja lokalnega prebivalstva. Dejstvo, da obstaja vedno
večje zanimanje turistov za potovanje v naravno okolje na način, ki ne povzroča njegove
degradacije, postavlja ekoturizem v ospredje trajnostnih praks turizma.
Ekoturisti naj bi se posluževali takšnih prevoznih sredstev, ki ne obremenjujejo okolja z
izpušnimi plini in hrupom. V to kategorijo se uvršča tudi kolo, saj poleg njegovih
pozitivnih učinkov na okolje ta predstavlja odličen način sprostitve, prispeva pa tudi k
ohranjanju telesne in duševne kondicije. Zaradi vseh teh pozitivnih lastnosti je kolesarjenje
postalo zanimivo tudi za turiste in turistične ponudnike, ki svojo ponudbo prilagajajo
potrebam kolesarjev.
V magistrski nalogi smo raziskali možnosti udejanjanja ekoturizma ob Dravski kolesarski
poti v Zgornjem Podravju. Najprej smo na podlagi strokovne literature pregledali osnovne
definicije ekoturizma, ki se v praksi pojavlja ne le kot vrsta turizma, ampak tudi kot
dejavnik sonaravnega razvoja danega prostora. Ker našo ciljno skupino turistov
predstavljajo kolesarji, smo preučili še področje kolesarskega turizma in infrastrukture ter
smernice za razvoj kolesarske destinacije. V teoretičnem delu naloge so bili pregledani
zakonodajni okviri slovenskega turizma ter strateški prostorski in programski načrti
posameznih občin na izbranem odseku. Z inventarizacijo občin, skozi katere poteka
Dravska kolesarska pot, ki je naš osrednji predmet obravnave, smo opisali in kartirali
trenutno stanje območja. Iz zbira statističnih podatkov in inventarizacij naravnih danosti,
kulturne dediščine in turistične infrastrukture ter prometa smo ugotovili, da so prostorske
razmere ugodne za razvoj ekoturizma na izbranem odseku kolesarske poti.
Z delovno metodo zbiranja mnenj udeležencev intervjujev in anket smo želeli ugotoviti,
kakšna so stališča do razvoja ekoturizma ob Dravski kolesarski poti s strani lokalnih
deležnikov v turizmu, kolesarskih turistov in nenazadnje tudi okoliških prebivalcev, saj ti
predstavljajo najboljše poznavalce in najvplivnejše oblikovalce obravnavanega prostora.
Izražene so bile pobude na račun kolesarske infrastrukture; ta je namreč še vedno v procesu
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prenove in nadgradnje. Celovita kolesarska infrastruktura je namreč predpogoj za smiselno
dopolnjevanje turistične ponudbe.
K analizam smo pristopili s pregledom dejanske rabe tal ter nanazadnje izdelali coning
turizma glede na njegovo prevladujočo vrsto. Na območju se tako prepletajo športno
rekreativni, podeželski, kulturni turizem in v manjši meri vodni turizem. Pri določanju
obsega turističnega območja smo izhajali tudi iz števila obiskov (prihodov in prenočitve)
turistov.
Rezultat dela je strateška karta, ki je zgolj indikativne narave in nam kvečjemu služi kot
predlog umeščanja ekoturistične ponudbe ob Dravski kolesarski poti, ki je bil izdelan na
podlagi konceptualnih, terenskih in analitičnih raziskav v tej nalogi. Razpršena umestitev
nastanitvenih kapacitet v obliki turističnih kmetij in prostorov za taborjenje je bila nujna,
saj so trenutni prenočitveni objekti skoncentrirani v glavnih turističnih središčih – mestni
del Maribora in vznožje Mariborskega Pohorja, kar onemogoča turistični razvoj manjših
okoliških naselij, s tem pa povzroči konflikte z lokalnim prebivalstvom, ki si želi investicij,
novih delovnih mest in modernizacije. Poleg ponudbe prenočitve turistom si prizadevamo,
da bi krajani obujali delno ali pa v celoti pozabljene tradicionalne veščine, ki so nekoč
zaznamovale njihovo naselje, ter jih kot tržno nišo predstavljali mimoidočim
obiskovalcem. V naravovarstvenih območjih želimo študijsko predstaviti ekosisteme, zato
vanje vpeljemo intepretacijska orodja v obliki interpretativnih poti in poligonov ter
turistično-informacijski center. Kjer nam pa naravne danosti to dovoljujejo, pa v ponudbo
vključimo še športno-rekreativne dejavnosti.
Zavedamo se, da je končni rezultat te naloge le prvi korak k prostorskemu načrtovanju
ekoturizma in da ta nadalje zahteva bolj temeljit pristop. Za konkretno načrtovalsko rešitev
so potrebne podrobnejše analize, kar pomeni, da sam prikaz stanja prostora oziroma
inventarizacija ne zadostuje. Poleg tega pa predstavlja pomemben segment prostorskega
urejanja tudi presoja vplivov na okolje, saj ta omogoča usklajevanje dejavnosti v prostoru
in odvračanje škodljivih učinkov posameznih posegov vanj. Za uspešno delovanje
ekoturizma je usklajena raba prostora ključnega pomena.
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PRILOGA A
Persone ciljnih skupin slovenskega turizma
SEGMENTNA
SKUPINA

OPISNO
IME

MOTIVI
POTOVANJA

INTERESI

POTOVALNI
STIL

PRIMER
PERSONE

Zeleni
raziskovalci

Iti nekam na
lepše, spoznati
novo deželo,
doživeti
raznolikost, ...

Narava,
kultura,
obisk starih
mestnih
jeder, ...

Avanturisti

Aktivno
doživetje, umik
od stresa, nove
izkušnje in
spoznanja, ...

Narava,
šport,
kulturne
znamenitosti,
...

Javni prevoz,
kolo, hoja.
Privatna
namestitev.
Organiziran,
aktiven.
Odkriva novo.
Osebno vozilo,
kolo, hoja.
Kampiranje.
Spontan,
aktiven.

Aktivne
družine

Doživeti nekaj
novega, biti
aktiven,
spoznati
naravno okolje,
...

Aktivnosti v
naravi,
raziskovanje
okolice
na kolesu, ...

Osebno vozilo,
kolo, hoja.
Kampiranje ali
privatna
namestitev.
Organiziran,
aktiven.

Sproščeni
eskapisti

Pobeg od
napornega
vsakdana, skrb
za zdravje in
dobro počutje,
umik od
telefona, ...

Narava,
digital-detox,
lokalne
specialitete,
...

Letalo, osebno
vozilo.
Hotel.
Spontan,
umirjen.
Se rad vrača.

Večno
mladi

Skrb za zdravje
spoznati deželo
kot celoto
(narava,
zgodovina,
ljudje), ...

Zdravniški
pregledi in
terapije,
masaže,
ogledi, ...

Letalo, osebno
vozilo.
Hotel.
Organiziran,
aktiven.
Se rad vrača.

Johanne znanstvenica, potuje
z možem, ima malo
prostega časa. Je
razgledana, svet
okoli sebe raje
odkriva sama.
Mirelle ravnateljica, potuje
v paru, drzna,
športna, spontana.
Potuje s prikolico in
s kolesom, rada ima
izzive.
Mette - lab. tehnik,
potuje z družino,
aktivnosti v naravi
ji daje občutek
povezanosti z
družino, obožuje
jahanje, na pot
vedno vzame še
kolo.
Marco - arhitekt,
potuje z ženo,
umirjen, zadržan,
natančen,
pragmatičen,
zdravje in dobro
počutje postavlja na
prvo mesto, želi si
odmika v naravo,
mir in brezskrbnost.
Liudmila upokojenka, potuje
z možem, pestijo jo
številne zdravstvene
težave, zato išče
kakovostne storitve
in strokovno osebje.

RAZISKOVALCI

MUZE

Se nadaljuje
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Nadaljevanje Priloge A
SEGMENTNA
SKUPINA

OPISNO
IME

MOTIVI
POTOVANJA

INTERESI

POTOVALNI
STIL

PRIMER
PERSONE

MUZE

Lepotni
razvajenci

Skrb za videz,
posvetiti se
samemu sebi,
umik od
vsakdanjega
stresa, ...
Druženje in čas
s prijatelji,
obisk
evropskih
prestolnic,
razvajanje v
mestu, ...

Wellness,
lepotni
programi,
kulinarični
užitki,
nakupovanje.
Glavne
znamenitosti
mesta,
spoznavanje
kulture,
nakupovanje,
...

Letalo, osebno
vozilo.
Hotel.
Organiziran,
aktiven.
Odkriva novo.
Letalo, hoja.
Hotel.
Organiziran,
aktiven.
Odkriva novo.

Predane
mame

Preživeti čas z
družino in
prijatelji, umik
iz mesta v
naravo, ...

Narava,
aktivnosti za
vso družino,
razgledi

Aktivni
nostalgiki

Stik z naravo,
sprememba
vsakdana,
preživljanje
časa z ženo, ...

Urbani
ozaveščeni

Spoznavanje
drugačnega
okolja,
samorefleksija,
...

Lažje
aktivnosti v
naravi,
naravni
parki,
lokalne
prireditve, ...
Mestni utrip,
predmestja
in spalna
naselja,
grafiti,
muzeji,
umetnost, ...

Osebno vozilo,
hoja
Privatna
namestitev
Spontan,
aktiven
Odkriva novo
Osebno vozilo.
Hotel.
Delno spontan,
umirjen.
Se vrača na
ista mesta.

Družabni
foodie-ji

Okusiti in
izkusiti
presežke
kulinarike,
uživati z
družino, ...

Yanina ekonomistka,
poročena. Na
oddihu išče udobje
in razkošje. Rada si
vzame čas le zase.
Marjo svetovljanka,
samska, potuje
izključno z letalom.
Veliko časa preživi
v službi. Prosti čas
rada preživlja s
prijateljicami, hodi
v kino in gledališče.
Chiara - socialna
delavka, potuje z
družino in prijatelji,
odgovorna,
praktična, otroke
vzgaja v duhu
pozitivnih vrednot.
Zoran - upokojenec,
potuje z ženo, rad
vrtnari, narava mu
veliko pomeni. Rad
se vrača na ista
mesta, kjer obuja
spomine.
Iris - rada ima
nenavadne stvari,
pritegne jo
raznolikost in manj
tipična turistična
ponudba, zato išče
stik z lokalnimi
prebivalci.
Max - družina in
otroci mu veliko
pomenijo, želi si
prepotovati cel svet.
Uživa ob dobri
hrani in pijači.

Urbani
potrošniki

DRUŽABNIKI

Kulinarika,
obisk
vinskih kleti,
lokalne
znamenitosti,
...

Javni prevoz,
kolo, hoja.
Hostel.
Spontan,
aktiven.
Odkriva novo.

Osebno vozilo.
Hotel.
Organiziran,
umirjen.
Odkriva novo.
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PRILOGA B
Vprašalnik za deležnike turističnega razvoja
VPRAŠALNIK ZA DELEŽNIKE TURISTIČNEGA RAZVOJA

Ime in priimek, podjetje, datum:_____________________________________________

1. TD Maribor-Pohorje je že vključena v shemo zelenega turizma “Slovenia Green” kot
zelena destinacija s prejetim srebrnim odličjem (Slovenia Green Destination “Silver”),
kako ste vi vpeti v ta program, kakšna je vaša vloga?

2. Eden od šestih turističnih produktov TD Maribor-Pohorje je tudi »Naravno okolje –
ekoturizem in turizem na podeželju«:
a.) Kako vidite udejanjanje tega produkta v vašem sektorju?
b.) Na kašen način tržite ta produkt?
b.) Kaj bi bilo po vašem še potrebno narediti za boljšo uveljavitev te vrste turizma?

3. Kateri so po vašem mnenju razvojni trendi v razvoju turizma za TD Maribor-Pohorje za
naslednje desetletje?

4. V zadnjih letih smo priča tudi velikemu preskoku v razvoju Dravske kolesarske poti,
predvsem v izgradnji novih in varnejših poti:
a.) Kakšen doprinos je po vašem mnenju ta napredek prinesel turizmu v regiji?
b.) Ali gre za dokončno razvit produkt? So potrebne kakšne izboljšave?
c.) Ali je ta turistični produkt bolj privlačen za domačega, slovenskega ali za tujega turista?

5. Območje reke Drave v TD Maribor-Pohorje je uvrščeno na seznam zavarovanih
območij, kot je Natura 2000, Mednarodno pomembna orintološka lokaliteta (IBA),
Ekološko pomembna območja (EPO), vzdolž reke so trije krajinski parki (KP Mariborsko
jezero, KP Kamenščak-Hrastovec in KP Drava), katera območja od teh so bolj primerna
za razvoj ekoturizma, katera manj?
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PRILOGA C
Kratka anketa za kolesarje ob Dravski kolesarski poti
(v slovenščini)
Spoštovani!
Moje ime je Martina Lovrič in sem študentka krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti v
Ljubljani. Pri pisanju magistrske naloge z naslovom »Razvoj ekoturizma ob Dravski kolesarski poti
v Zgornjem Podravju« se z namenom, da z Vašo pomočjo pridobim nekatere pomembne
informacije, obračam na Vas s kratko anketo z 10 vprašanji, ki je pred vami. Za vaše sodelovanje
se Vam iskreno zahvaljujem.

KRATKA ANKETA ZA KOLESARSKE TURISTE OB DRAVSKI KOLESARSKI POTI

1. Na katerem odseku Dravske kolesarske poti najpogosteje kolesarite?
☐ Dravograd – Radlje od Dravi
☐ Radlje od Dravi - Maribor
☐ Maribor – Ptuj
☐ Ptuj – Ormož
☐ Drugo:__________________________
☐ Ne kolesarim na Dravski kolesarski poti
2. Kako dolgo ponavadi traja/ bo trajal vaš kolesarski izlet na Dravski kolesarski poti?
(Označite eno od spodnjih treh možnostih.)
☐ Kratko. Število ur:________________.
☐ Sem enodnevni obiskovalec.
☐ Več dni: _______________ .

3. Kako pogosto kolesarite na Dravski kolesarski poti v Sloveniji?
a.) V času od MAJA do SEPTEMBRA:
☐ – Prvič sem tu

☐ – Ne kolesarim tu

☐ – Enkrat na teden

☐ – Enkrat na mesec

☐ – Enkrat na pol leta ☐ – Enkrat na leto

☐ – Večkrat na teden
☐ – Enkrat na ___ let

b.) V času od SEPTEMBRA do MAJA:
☐ – Prvič sem tu

☐ – Ne kolesarim tu

☐ – Enkrat na teden

☐ – Enkrat na mesec

☐ – Enkrat na pol leta ☐ – Enkrat na leto

☐ – Večkrat na teden
☐ – Enkrat na ___ let
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4. Kako ocenjujete Dravsko kolesarsko pot glede na naslednje kriterije? (1 – zela slaba, 2 –
slaba,
3 – niti slaba niti dobra, 4 – dobra, 5 – zelo dobra, 0 – ne morem oceniti.)
a.) VARNOST IN UDOBNOST
Odmaknjenost od
motornega prometa

0.

1.

2.

3.

4.

5.

Podporna infrastruktura
za kolesarje
0.

1.

2.

3.

4.

5.

Usmerjevalne table

0.

1.

2.

3.

4.

5.

Raven teren

0.

1.

2.

3.

4.

5.

Neprekinjenost (krožnost)
poti
0.

1.

2.

3.

4.

5.

Prehodnost do reke in
naravnih območij
0.

1.

2.

3.

4.

5.

Povezanost s kraji

0.

1.

2.

3.

4.

5.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

Naravne znamenitosti
ob poti
0.

1.

2.

3.

4.

5.

Kulturne znamenitosti
ob poti
0.

1.

2.

3.

4.

5.

Kakovostna kulinarična
ponudba
0.

1.

2.

3.

4.

5.

Kakovostna
prenočišča

1.

2.

3.

4.

5.

Informacije in izobraževalne vsebine o naravnih in
varstvenih območjih 0.
1.
2.

3.

4.

5.

Mobilne aplikacije

0.

1.

2.

3.

4.

5.

Drugo:
_________________

0.

1.

2.

3.

4.

5.

b.) POVEZANOST

c.) PRIVLAČNOST
Razgled ob poti

d.) PONUDBA

0.
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5.a.) Katero vrsto namestitve uporabljate na tem izletu? (Lahko jih izberete več.)
☐ – ne bom prenočil/-a tukaj ☐ – hotel
☐ – hostel
☐ – AirBnB, najeta stanovanja
☐ – camping
☐ – pri družini/sorodnikih
☐ – doma
☐ – drugo: __________________________________________________
5.b.) In sicer, katerega tipa prenočitev se najpogosteje poslužujete nasploh na vaših
počitnicah, potovanjih? (Izberete lahko največ dva.)
☐ – ne bom prenočil/-a tukaj ☐ – hotel
☐ – hostel
☐ – AirBnB, najeta stanovanja
☐ – camping
☐ – pri družini/sorodnikih
☐ – doma
☐ – drugo: __________________________________________________
6. Kateri so vaši glavni razlogi za izbiro kolesarjenja kot aktivnega preživljanja počitnic?
(Izberete lahko največ 5 možnosti, ki so za vas najbolj pomembne.)
Šport

☐

Skrb za zdravje

☐

Odmaknjenost od vsakdanjega življenja

☐

Odmaknjenost od ljudi (biti sam)

☐

Bližina narave

☐

Spoznavanje biotske raznovrstnosti

☐

Obiskovanje kulturnih znamenitosti

☐

Spoznavanje države/regije in njenih prebivalcev ☐
Spoznavanje drugih kolesarjev na poti

☐

Udeležba na kolesarskih dogodkih

☐

Fleksibilnost organizacije potovanja

☐

Cenovna ugodnost

☐

Udobje

☐

Okoljska ozaveščenost

☐

Drugo:________________________

☐

7.a.) Ali poznate koncept ekoturizma? * Pojasnilo spodaj.

☐ - Da

☐ - Ne

7.b.) Kaj si sicer predstavljate pod pojmom ekoturizem? Ali če vam kdo omeni ekoturizem?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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*Pojasnilo: ekoturizem je vrsta turizma, kjer je glavna motivacija turistov opazovanje in
spoštovanje narave ter tradicionalnih kultur, ki prevladujejo na naravnih območjih. Vsebuje
izobraževalne in interpretacijske funkcije ter tako povečuje ozaveščenost o ohranjanju naravnih in
kulturnih dobrin, tako med domačini kot tudi med turisti. Zmanjšuje negativne vplive na naravno in
kulturno okolje ter podpira vzdrževanje naravnih območij, ki se jih interpretira kot ekoturistične
znamenitosti. Zagotavlja alternativna delovna mesta in dohodkovne priložnosti za lokalne
skupnosti, podjetja in upravljavce naravnih območjih.

7.c.) Ali bi sebe opredelili kot ekoturista?

☐ - Da

☐ - Ne

☐ - Mogoče

Pojasnite:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7.d.) Menite, da bi se ekoturizem lahko razvil ob Dravski kolesarski poti?
☐ - Da

☐ - Ne

☐ - Mogoče

Pojasnite:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. Koliko denarja v povprečju porabite na dan na osebo na svojih kolesarskih izletih po
posameznih kategorijah? (V primeru, da ne porabite nič denarja, pustite prazno.)
Prehrana:

☐ - do 10 evrov

☐ - do 20 evrov

☐ - do 40 evrov

☐ 40 evrov ali več

Prenočišče:
Ogledovanje
znamenitosti:
Drugo:
__________

☐ - do 10 evrov

☐ - do 20 evrov

☐ - do 40 evrov

☐ 40 evrov ali več

☐ - do 10 evrov

☐ - do 20 evrov

☐ - do 40 evrov

☐ 40 evrov ali več

☐ - do 10 evrov

☐ - do 20 evrov

☐ - do 40 evrov

☐ 40 evrov ali več

9. Kako bi po vašem še lahko izboljšali ponudbo ob Dravski kolesarski poti?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
10. Kolikšna je verjetnost, da se boste naslednje leto vrnili?
☐ – ne bom se vrnil/-a

☐ – malo verjetna

☐ – zelo verjetna

☐ – ne vem še
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Navedite razlog:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

11. Demografski podatki:
Ž

Spol

M

Starost

_______

Izobrazba

a.) nedokončana osnovna šola
b.) osnovna šola
c.) poklicna (dveletna, triletna)
d.) srednješolska izobrazba
e.) višja, visoka izobrazba
f.) univerzitetna izobrazba

Poklic

___________________________

Iz katere občine prihajate: _________________________________________________
Iz katere države prihajate: _________________________________________________
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PRILOGA Č
Strateška karta razvoja ekoturistične ponudbe ob Dravski kolesarski poti
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