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Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Primeri prakse za Model in Akcijski načrt oblikovanja in trženja 
ponudbe v KP SoD

Cilji:
Krajinski park Središče ob Dravi - Center narave Krajinskega parka Središče ob Dravi

Mreža partnerjev Krajinskega parka Središče ob Dravi
Verige specializiranih ponudnikov krajinskega parka SoD po panogah

Razviti in trženi integralni turistični produkti za izbrane ciljne skupine turistov KP SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini 
Središče ob Dravi (SoD) - aktivnosti

1. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 5. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec 2

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Primeri prakse (za)varovanih območij z razvito                          
naravoslovno in turistično ponudbo

Svetovanje pri oblikovanju doživetij v nastajajočem KP SoD
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini 
Središče ob Dravi (SoD), 1 delavnica, 5. 1. 2019
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Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Primeri prakse (za)varovanih območij                                                   
z razvito naravoslovno in turistično ponudbo

Cilji:
Krajinski park Središče ob Dravi - Center narave Krajinskega parka Središče ob Dravi

Mreža partnerjev Krajinskega parka Središče ob Dravi
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Primeri prakse za Model in Akcijski načrt oblikovanja in trženja 
ponudbe v KP SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini 
Središče ob Dravi (SoD), 2 delavnica, 26. 1. 2019
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1 Primeri prakse za Model 
razvoja in trženja turistične 

ponudbe z mrežo ponudnikov 
– partnerjev KP SoD

2 Razvoj verig za turistične     
produkte KP SoD:

• TP1 Preizkusi se v 
rokodelskih spretnostih

• TP2 Doživetja ob reki Dravi
• TP3 Naravoslovni turizem
• TP4 Edukativni turizem
• TP5 Kulinarična doživetja

3 Akcijski načrt razvoja in trženja 
turistične ponudbe z 

mrežo ponudnikov – partnerjev 
KP SoD

Cilji:
Krajinski park Središče ob Dravi - Center narave Krajinskega parka Središče ob Dravi

Mreža partnerjev Krajinskega parka Središče ob Dravi
Verige specializiranih ponudnikov krajinskega parka SoD po panogah

Razviti in trženi integralni turistični produkti za izbrane ciljne skupine turistov KP SoD



Svetovanje pri oblikovanju doživetij v nastajajočem KP SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini 
Središče ob Dravi (SoD), 3 srečanje, 31. 1. 2019
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Svetovanje članom verig TP pri izvajanju doživetij 
v KP Drava:

• TP1 Preizkusi se v rokodelskih spretnostih
• TP2 Doživetja ob reki Dravi
• TP3 Naravoslovni turizem
• TP4 Edukativni turizem
• TP5 Kulinarična doživetja

Cilji:
Krajinski park Središče ob Dravi - Center narave Krajinskega parka Središče ob Dravi

Mreža partnerjev Krajinskega parka Središče ob Dravi
Verige specializiranih ponudnikov krajinskega parka SoD po panogah

Razviti in trženi integralni turistični produkti za izbrane ciljne skupine turistov KP SoD



Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini 
Središče ob Dravi (SoD), časovnica
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Deležniki 5. – 17. 12.
2018 

5. 1. 2019 26. 1. 2019 31. 1. 2019 28. 2. 2019

Aktivnosti Intervjuji z 
deležniki:

5.12.2018 - 5
6.12. 2018 - 2
10. 12. 2018 - 2
12.12.2018 - 3 
17.12.2018 -3

Delavnica 1:
Posnetek 

stanja in vizija
razvoja in 

trženja 
ponudbe v      

KP SoD

Delavnica 2:
Model razvoja 

in trženja 
ponudbe KP 
SoD z mrežo 

partnerjev ter 
verige za TP

Srečanje 3:
Svetovanje 

pri 
oblikovanju 

doživetij
v KP SoD

Oddaja elaborata:
1 Uvod
2 Posnetek stanja
3 Vizija in cilji 
oblikovanja 
ponudbe v KP SoD
4 Model razvoja in 
trženja ponudbe v 
KP SoD
5 Akcijski načrt za 
oblikovanje in 
trženje TP v KP SoD
6 Zaključek
Priloge



Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini 
Središče ob Dravi (SoD), 1 delavnica, 5. 1. 2019
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Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Primeri prakse (za)varovanih območij                                                   
z razvito naravoslovno in turistično ponudbo

Cilji:
Krajinski park Središče ob Dravi - Center narave Krajinskega parka Središče ob Dravi

Mreža partnerjev Krajinskega parka Središče ob Dravi
Verige specializiranih ponudnikov krajinskega parka SoD po panogah

Razviti in trženi integralni turistični produkti za izbrane ciljne skupine turistov KP SoD
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Posnetek stanja in vizija razvoja ponudbe KP SoD
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Primeri prakse (za)varovanih območij                                                   
z razvito naravoslovno in turistično ponudbo
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Primeri prakse ZO z razvito naravoslovno in turistično pb
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http://www.kp-kolpa.si/

Krajinski park Kolpa: 43 km² oz. 4.331 ha; 70 naravnih vrednot in 16 naravnih 
spomenikov, 42 kulturnih spomenikov (16 mlinov in žag); 
EDEN 2010 – Reka Kolpa.
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http://www.kp-kolpa.si/

• Krajinski park (KP) Kolpa razglašen 
leta 1998 z občinskim odlokom občine 
Črnomelj, na državnem nivoju leta 
2006, upravljavec je Javni zavod 
Krajinski park Kolpa.

• Osnovni namen ustanovitve KP Kolpa 
je ohranitev naravnih vrednot, biotske 
raznovrstnosti in krajinske pestrosti 
ter izvajanje ukrepov za zagotavljanje 
ohranitve območij Natura 2000 in 
ekološko pomembnih območij.

• Namen delovanja KP je tudi 
povezovanje gospodarskega in 
socialnega razvoja na območju KP 
Kolpa in čezmejno sodelovanje.
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http://www.kp-kolpa.si/

Naloge JZ KP Kolpa:
• pripravljanje predloga načrta upravljanja parka;
• sprejemanje letnega programa dela parka;
• spremljanje in analiziranje stanja naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v parku;
• skrb za izvajanje varstvenih režimov in razvojnih usmeritev ter izvajanje naravovarstvenih nalog;
• skrb za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot v parku in drugih vrednih predelov;
• sklepanje pogodb o varstvu;
• sodelovanje z ZRSVN pri pripravi naravovarstvenih smernic za del, ki se nanaša na park;
• sodelovanje pri pripravi območnega in regionalnega razvojnega programa;
• usklajevanje in spremljanje raziskovalnih nalog v zvezi s parkom;
• izvedba in sodelovanje pri izvajanju mednarodnih projektov;
• skrb za predstavitev parka; ozaveščanje javnosti o pomenu parka;
• zagotavljanje dostopa do informacij o parku in vodenje informacijskega centra parka;
• sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na območju parka;
• sodelovanje z lastniki zemljišč na območju parka, strokovna pomoč in svetovanje;
• pripravljanje in vzdrževanje poti in označb v parku ter druge parkovne infrastrukture, potrebne za obisk;
• opravljanje vodniške službe po parku;
• urejanje naravnih vrednot in delov parka za ogledovanje in obiskovanje v skladu z načrtom upravljanja;
• izvajanje neposrednega nadzora v parku;
• upravljanje z bazami podatkov, ki se nanašajo na park.
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http://www.kp-kolpa.si/

https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1025&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=XCAnXPKgJp-Q1fAPi7eRoA8&q=kolpa+reka+do%C5%BEivetja&oq=kolpa+reka+do%C5%BEivetja&gs_l=img.3...1550.4433..4594...0.0..0.216.1600.11j3j1......1....1..gws-wiz-img.......0j0i30j0i8i30j0i24.QOUpJKYXNC4#imgrc=zeWuSMYiooUGCM:
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1025&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=XCAnXPKgJp-Q1fAPi7eRoA8&q=kolpa+reka+do%C5%BEivetja&oq=kolpa+reka+do%C5%BEivetja&gs_l=img.3...1550.4433..4594...0.0..0.216.1600.11j3j1......1....1..gws-wiz-img.......0j0i30j0i8i30j0i24.QOUpJKYXNC4#imgrc=zeWuSMYiooUGCM:
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http://www.kp-kolpa.si/

Namen projekta EKO-ETNO - širši javnosti približati 
spretnosti mojstrov domače in umetnostne obrti ter na 
podeželju oživiti društveno življenje in izboljšati 
turistično ponudbo.

• Uredili rokodelsko središče v Šokčevem dvoru v 
Žuničih (prodajna trgovina in muzej čebelarstva).

• Na ogled postavili "vuglenko„ (kuhanje oglja) ter 
apnenico za žganje apna, uredili počivališče in 
postavili informativni tabli. 

• Posneli pet filmov o rokodelstvu ter postavili tri 
premične bivalne enote za glamping. 

• Izdelali lesen čoln - nekdaj prevažali pesek iz Kolpe, 
obnovili elektroenergetski vod v Gorenjcih 

• Izdali predstavitveni letak in promocijske majice ter 
oblikovali glinene lončke z logotipom.
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https://www.naravniparkislovenije.si/slo/naravni-parki/krajinski-park-kolpa
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https://www.naravniparkislovenije.si/slo/naravni-parki/krajinski-park-kolpa
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http://www.metlika-turizem.si/sl/portfolio_page/kampi/
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http://www.kamp-podzemelj.si/



Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse ZO z razvito naravoslovno in turistično pb

1. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 5. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec 18

http://www.kamp-podzemelj.si/



Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Primeri prakse ZO z razvito naravoslovno in turistično pb

1. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 5. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec 19

https://www.kolpa-resort.si/kolpa-resort?ref=StoreYa&utm_medium=trafb&utm_source=stry&utm_term=dsa-
433163914961
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https://www.kolpa-resort.si/kolpa-resort?ref=StoreYa&utm_medium=trafb&utm_source=stry&utm_term=dsa-
433163914961
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https://www.belakrajina.si/sl/ponudba/lokalna-samooskrba/domace-dobrote-mojca-peka-peciva-in-slascic/
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https://www.belakrajina.si/sl/ponudba/okusi-bele-krajine/
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http://www.park-goricko.org/sl/prvastran.asp

Goričko je najbolj SV dežela Slovenije, ki se stiska med Avstrijsko 
in Madžarsko mejo – trideželni park Goričko-Raab-Őrsé.
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http://www.park-goricko.org/sl/prvastran.asp
Površina KP Goričko: 462 km² (46.200 ha)
Občine: 11, 90 vasi
Število prebivalcev: 23.418 preb. (SURS 2002)
KP Goričko ustanovljen leta 2003 s sklepom 
vlade RS
JZ KP Goričko je bil ustanovljen 8. januarja 2004, 
s sedežem na Gradu 

Zaposlenih je 15 oseb:
• Splošna služba (5), 
• Skupina za varstvo narave in mednarodne 

projekte (6), 
• Naravovarstveni nadzorniki (2), 
• Središče za obiskovalce – vodniki (2)
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http://www.park-goricko.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=59&id_jezik=0&id_language=0&id_informacija=854
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PONUDBA V SREDIŠČU ZA OBISKOVALCE GRADU GRAD IN KRAJINSKEGA PARKA GORIČKO
• Vodenje po gradu z razlago o preteklem življenju na gradu, o njegovem stavbnem razvoju in ogled 
obnovljenih prostorov in grajskega dvorišča

• Vodenje in ogled delavnic domačih obrti in dejavnosti: žganjekuha, tkalstvo, zeliščarstvo, kovaštvo, 
kolarstvo in lončarstvo

• Ogled filma o kulturnih in naravnih znamenitostih Krajinskega parka 
• Pokušina in prodaja vin v okrogli grajski kleti pod zemljo
• Doživljajsko vodenje po gradu in v grajskem parku
• Izvedba naravoslovnih in tehničnih dni za osnovne šole prilagojeno učnim načrtom
• Informacije o ponudbi gostinskih in nočitvenih storitev na območju Krajinskega parka Goričko
• Informacije o ogledu vrednih znamenitosti v naravi in kulturni krajini
• Oddajanje prostorov v gradu za uporabo strokovnih srečanj, predavanj, porok in pogostitev: okrogli salon,

koncertno-poročna dvorana, viteška dvorana, črna kuhinja, pokuševalnica lokalnih produktov in klet
• Nočitve v grajskih sobah
• Izposoja moških in ženskih koles različnih velikosti
• Kulturne prireditve na grajskem dvorišču, koncerti, gledališče
• Sejemske prireditve: jesenski bazar na grajskem dvorišču 

http://www.park-goricko.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=64&id_jezik=0&id_language=0&id_informacija=373
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https://issuu.com/natasa23/docs/katalog_kbz_2018/1?ff&e=17857779/63396814

http://www.park-goricko.org/sl/informacije_seznam.asp?id_jezik=0&id_tip1=8&id_tip2=1&id_tip3=0
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https://issuu.com/natasa23/docs/katalog_kbz_2018/1?ff&e=17857779/63396814

http://www.park-goricko.org/sl/informacije.asp?id_informacija=115&id_jezik=0&id_tip1=8&id_tip2=1&id_tip3=0
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https://issuu.com/natasa23/docs/katalog_kbz_2018/1?ff&e=17857779/63396814
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Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Primeri prakse (za)varovanih območij                                                   
z razvito naravoslovno in turistično ponudbo

Cilji:
Krajinski park Središče ob Dravi - Center narave Krajinskega parka Središče ob Dravi

Mreža partnerjev Krajinskega parka Središče ob Dravi
Verige specializiranih ponudnikov krajinskega parka SoD po panogah

Razviti in trženi integralni turistični produkti za izbrane ciljne skupine turistov KP SoD
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http://www.sredisce-ob-dravi.si/?tag=turizem

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD
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Cilji operacije RTNP:

• Identifikacija naravne in kulturne dediščine.
• Predstavitev naravne in kulturne dediščine.
• Razvoj koncepta trženja narave na območju pomembne 

naravne dediščine.
• V lokalnem okolju ponuditi novo razvojno priložnost.  
• Spodbuditi trajnostni pristop upravljanja z naravo.
• Z interpretacijo narave še dodatno krepiti odnos ljudi do 

naravnega okolja.
• Vključevanje ranljivih skupin.

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD
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Pričakovani rezultati operacije:
• Projektno partnerstvo.
• Vzpostavitev osnovne infrastrukture na območju operacije.  
• Priprava CGP območja Občine Središče ob Dravi. 
• Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe pri lokalnih 

ponudnikih storitev.
• Brošura za promocijo območja v slovenskem, angleškem in 

nemškem jeziku.
• Ureditev informacijske točke v prostorih občine Središče ob 

Dravi.
• Vzpostavitev spletne strani s predstavitvijo projekta.

https://www.centernarave-sredisce.si/

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD
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KP Središče ob Dravi v ustanavljanju temelji na:
• Varovani naravi (Natura 2000) – reka Drava in mozaični krajini, ki 

omogočata pridelavo zdrave hrane in osnovo za turizem v 
naravovarstvenem območju - zeleni in izobraževalni turizem.

https://www.centernarave-sredisce.si/

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD
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KP Središče ob Dravi v ustanavljanju temelji na:
• Karizmatičnih živalskih vrstah (mali deževnik, vodomec, lastovka 

breguljka, hrček, bober, vidra idr.) – opazovanje živali in bivanje v 
naravi sta temelj za zeleni in izobraževalni turizem.

https://www.centernarave-sredisce.si/

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD
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KP Središče ob Dravi v ustanavljanju temelji na:
• Kulturni dediščini – predmeti od prazgodovine (kamnite sekire in 

drugi predmeti iz „nove“ kamene dobe, predmeti iz bronaste 
dobe, temelji rimske stavbe in grobišče ter ostanki rimskodobne 
ceste Poetovio - Savario) pa vse do današnji dni (Cerkev sv. Duha iz 
14. stol., Grabe) – aktivno življenje v območju je temelj za kulturni 
in romarski turizem.

https://www.centernarave-sredisce.si/

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD
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https://www.centernarave-sredisce.si/

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

.
Obrež - Arheološko najdišče Pri Koračici
Leta 1906 so izkopali cinasto rakev oziroma rimskodobni grob.

Rimska cesta Poetovio - Savaria
Del trase rimskodobne ceste, ki je povezovala Poetovio s Savario - Ptuj (SLO) - Sombotel 
(HUN). Potek ceste je viden le še kot proga raztresenega proda.

Obrež - Arheološko najdišče Pri cesti
Med oranjem so leta 1953 našli rimskodobno pepelnico.

Grabe pri Ormožu - Arheološko najdišče Cirkvica
Ostaline rimskodobne stavbe z ohranjenim hipokavsto (kurišče) in srednjeveško grobišče z 
več kot 300 odkritimi grobovi, večinoma iz druge polovice 10. do začetka 11. stol., 
nekateri grobovi so tudi iz 13. in 14. stol.

Grabe pri Ormožu - Cerkev sv. Duha
Cerkev sestavljajo zvonik, triosminsko zaključen prezbiterij in ladja. Cerkev je iz 14. stol. 
Zunanjost cerkve je bila obnovljena 1908. V notranjščini je zakramentna hišica iz leta 
1515 in kamnita prižnica iz 17. stoletja.

Kulturna dediščina v občini Središče ob Dravi
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https://www.centernarave-sredisce.si/

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Središče ob Dravi - Arheološko območje Lipje
Na območju je bilo več najdb prazgodovinske in rimskodobne lončenine ter 
rimskodobnega gradbenega materiala.

Središče ob Dravi - Arheološko najdišče Gradišče
Umetno narejen grič z ledinskim imenom Gradišče, najverjetneje je ostalina srednjeveške 
zemljene utrdbe oziroma stolpastega gradu (Motte - Hausberg - Turmhuegelburg).

Središče ob Dravi - Vas
Gručasto obcestno naselje s stavbami pretežno iz 19. stoletja. Kraj ima staro poselitveno 
tradicijo, ki sega v čas Rimljanov. Kot trg se prvič omenja v 1. polovici 15. stoletja.

Središče ob Dravi - Cerkev Marije sedem žalosti
V gotski tradiciji leta 1637 zgrajena cerkev.

Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4
Enonadstropna stavba s sedemosno glavno fasado, ki jo poudarjata rizalit in kamnit 
klasicistični portal in izvira iz 19. stoletja je danes občinska stavba.

Kulturna dediščina v občini Središče ob Dravi
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KP SoD v ustanavljanju temelji na ponudbi kmetijskih pridelovalcev 
lokalnega prostora:
• Meso in mesni izdelki, Miran Sever, Šalovci 42, Središče ob Dravi
• Meso in mesni izdelki, Božidar Kocjan, Godeninci 2, Središče ob 

Dravi
• Zelenjava, Miroslav Krajnčec, Godeninci 46, Središče ob Dravi
• Meso in mesni izdelki, Renata Požgan Bubek, Godeninci 36, Središče 

ob Dravi
• Domača pivovarna, Matej Skoliber, Grabe 7, Središče ob Dravi
• Pekarstvo in slaščičarstvo, Vesna Žerjav, Grabe 42, Središče ob Dravi
• Borovnica, eko meso, Jure Kolarič, Šinkova ul. 8A, Središče ob Dravi
In širšega območja destinacije Jeruzalem Slovenija in Prlekije.

https://www.centernarave-sredisce.si/

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD
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https://www.centernarave-sredisce.si/

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Informacijska točka Centra narave 
Središče ob Dravi bo odprta v stavbi 
Občine Središče ob Dravi.

V njenih prostorih bodo lahko 
obiskovalci dobili promocijski material 
in informacije o naravni in kulturni 
dediščini ter turistični ponudbi Občine 
Središče ob Dravi.

Info točka CENTER NARAVE
Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Telefon: 02 741 66 10
Spletna stran: www.centernarave-sredisce.si
e-mail: info@centernarave-sredisce.si
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Dopolnilna ponudba:
• Konjeniški šport – jahanje, vožnja s kočijo, tudi nastanitev v 

mobilnih kočijah – konjeniški turizem.
• Lov na nizko divjad – LD Središče – lovni turizem.
• Ribolov na reki Dravi – RD Ormož – ribolovni turizem.
• Kmetijska pridelava in predelava zdrave hrane – Dobaviteljska 

veriga za gostince in tržnice ter Ponudniki odprtih vrat Destinacije 
Jeruzalem Slovenija s ponudbo pridelkov kot so buče, borovnice … 
ter kulinaričnih izdelkov kot je bučno idr. olja, bučna semena, med 
pivo ... – ruralni turizem

• Doživljajska vodenja na kmetijah, pokušine pridelkov, prehranskih 
izdelkov in jedi iz lokalnih živil ter delavnice – gastronomski 
turizem.

• Tradicionalne prireditve - Praznik buč, Konjeniški dogodki ipd.

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD
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Tradicija delovanja društev in prireditev, ki jih organizirajo:
• Gasilsko društvo (130 let delovanja)
• Godba na pihala (130 let delovanja)
• Lovska družina (74 let delovanja)
• Ribiška družina 
• Konjeniško društvo Središče ob Dravi (od 2008)
• Čebelarsko društvo …

Gospodarski subjekti:
• Jeruzalem SAT – Oljarna in mešalnica Središče ob Dravi, trgovina, 

proizvodnja in storitve, d.o.o.,
• Obrat Droge Portorož – v lasti podjetja AHAC
• Pekarna Prosnik
• Eko kmetija Kolarič idr. kmetije
• Domača pivovarna Skoliber …

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD
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Lokalna ponudba v gostinskih obratih:
• Gostilna Ta folk 
• Slaščičarna Borko, 
v prihodnje se načrtuje:
• Prenova najstarejše gostilne Veselko
• Pivnica z odprto kuhinjo v Mercatorju
• Večja kuhinja s catering ponudbo
• Pivnica Skoliber
obstaja potreba po: 
• Turistični kmetiji z lokalno kulinariko in nastanitvijo
• Razpršenih nastanitvenih kapacitetah po vaseh in v Središču
• Kampu in postajališčih za avtodome

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Prednosti Slabosti

Kje vidimo prednosti in kje slabosti? 
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Prednosti, udeleženci delavnice
Idealna geografska lega, bližina meje, dobra dostopnost in ugodna klima ter odmaknjenost od mest.
Majhno, umirjeno in obvladljivo območje za komunikacijo s ponudniki, ni gneče.
Ohranjena narava - reka Drava in karizmatične živalske vrste, čist zrak.
Varovana narava – biodiverziteta in habitati – potencial za vodene oglede.
Bogata zgodovina, kulturna dediščina ter kulturna krajina.
Lovska družina skrbi za živali v naravi.
Bližina vinorodnih gričev - Jeruzalem in panonskih term ter obmejno območje s Hrvaško.
Pohodništvo, konjeništvo, možnosti za rekreacijo na in ob vodi.
Obstoječi prehrambni obrati Oljarna, pekarna, pivovarna idr.), ki že promovirajo Središče s kakovostnimi izdelki 
– obstoječe znanje in spretnosti v rokodelstvu, kmetijstvu…
Kopanje v reki Dravi (ni pravno-formalno urejeno).
Nabiranje gob in zelišč v naravi.
Tradicija – prireditve, rokodelske spretnosti (oljarstvo).
Način življenja prebivalcev, prijazni, gostoljubni in odprti in preprosti ljudje in tradicija povezovanja v civilnem 
sektorju – številna društva.
Pridelava zdrave hrane, ekološka pridelava in tradicionalna kulinarika.
Občina je prepoznala pomen narave in kulturne dediščine ter gospodarskih subjektov kot osnovo za 
naravoslovni, zeleni, izobraževalni, ekološki turizem.
Ponudniki so pokazali interes za povezovanje in sodelovanje.

Kje vidimo udeleženci delavnice prednosti?
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Prednosti – sekundarna analiza in intervjuji
Ohranjena in varovana narava (Natura 2000) – reka Drava (kopanje) in mozaična krajina (mejice, gramoznice, poplavni 
gozd, reka, potoki, gozdni rezervat, lepi pogledi, interpretacija narave – učna pot, interpretacija narave – motorik park, 
možnost gibanja v naravi, peš, s kolesom, s konji, kanuji, rafti).
Karizmatične živalske vrste (mali deževnik, vodomec, lastovka breguljka, hrček, bober, vidra idr.).
Informacijski center v Občini Središče ob Dravi (občina/ kmetija) – potenciali za vodene oglede.
Bogata zgodovina, kulturna dediščina – predmeti od prazgodovine (kamnite sekire in drugi predmeti iz „nove“ kamene 
dobe, predmeti iz bronaste dobe, temelji rimske stavbe in grobišče ter ostanki rimskodobne ceste Poetovio - Savario) pa 
vse do današnji dni (Cerkev sv. Duha iz 16. stol., Grabe) in kulturna krajina.
Bogata etnološka dediščina – stare rokodelske spretnosti - običaji, ki jih je nujno obuditi (ribolov s križaki, pletenje košar, 
izpiranje zlata, mlinarstvo, čebelarstvo, pridelava buč in bučnega olja…) ter bogata kulinarična tradicija.
Ugodna klima – malo padavin in veliko sončnih dni.
Informacijski center v Občini Središče ob Dravi (občina/ kmetija).
Bogata kulturna dediščina – od prazgodovine  Poetovio - Savario) vse do današnji dni (Cerkev sv. Duha iz 16. stol., Grabe).
Bogata etnološka dediščina – stare rokodelske spretnosti - običaji, ki jih je nujno obuditi (ribolov s križaki, pletenje košar, 
izpiranje zlata, mlinarstvo, čebelarstvo, pridelava buč in bučnega olja…).
Odmaknjenost od večjih mest in ne prisotnost industrije  - čist zrak in relativno čista in zdrava narava.
Jeruzalem SAT – Oljarna, manjši uveljavljeni ponudniki: Obrat Droge Portorož v lasti podjetja AHAC, Pekarna Prosnik, 
Domača pivovarna Skoliber idr., ponudba sedmih lokalnih kmetijskih pridelovalcev ter ponudba v območju DJS in 
Prlekije.
Številna društva in bogata društvena dejavnost – tradicionalne prireditve; Konjeniško društvo in bogata konjeniška 
ponudba.
Projekt „Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)“ z informacijsko točko in spletno 
stranjo za promocijo in ozaveščanje.
Bližina Jeruzalema in panonskih term, kjer je veliko turistov ter večjih mest Maribor, Ptuj, Zagreb...
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Prednosti
Dobra geografska lega ob meji s Hrvaško in bližina Jeruzalema, panonskih term in večjih mest.
Ugodna klima, malo padavin in veliko sončnih dni, odmaknjenost od mest in industrije – čist zrak in relativno čista in 
zdrava narava.
Majhno, umirjeno in obvladljivo območje za komunikacijo s ponudniki, ni gneče.
Ohranjena in varovana narava (Natura 2000) – reka Drava in mozaična krajina – osnova za interpretacijo narave – učna 
pot, motorik park, možnost gibanja v naravi, peš, s kolesom, s konji, kanuji, rafti idr. ter Karizmatične živalske vrste (mali 
deževnik, vodomec, lastovka breguljka, hrček, bober, vidra idr.) ter Informacijski center v Občini Središče ob Dravi 
(občina/ kmetija) – potenciali za vodene oglede.
Bogata zgodovina, kulturna dediščina – predmeti od prazgodovine (kamnite sekire in drugi predmeti iz „nove“ kamene 
dobe, predmeti iz bronaste dobe, temelji rimske stavbe in grobišče ter ostanki rimskodobne ceste Poetovio - Savario) pa 
vse do današnji dni (Cerkev sv. Duha iz 16. stol., Grabe) in privlačna - mozaična kulturna krajina.
Bogata etnološka dediščina – stare rokodelske spretnosti - običaji, ki jih je nujno obuditi (ribolov s križaki, pletenje 
košar, izpiranje zlata, mlinarstvo, čebelarstvo, pridelava buč in bučnega olja…) ter bogata kulinarična tradicija.
Obstoječi prehrambni obrati oljarna, pekarna, pivovarna, kmetije idr., ki že promovirajo Središče s kakovostnimi pridelki, 
izdelki in storitvami – obstoječe znanje in spretnosti v rokodelstvu, kmetijstvu…. 
Pridelava zdrave hrane, ekološka pridelava, nabiranje gob in zelišč v naravi in tradicionalna kulinarika.
Način življenja prebivalcev, prijazni, gostoljubni in odprti in preprosti ljudje in tradicija povezovanja v civilnem sektorju 
- aktivna društva s tradicijo - bogata društvena dejavnost - konjeništvo, lov, ribolov…različne možnosti za rekreacijo na, v 
in ob reki ter tradicionalne prireditve.
Projekt „Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)“ z informacijsko točko in spletno 
stranjo za promocijo in ozaveščanje.
Občina je prepoznala naravo in kulturno dediščino ter gospodarske subjekte kot osnovo za naravoslovni, zeleni, 
izobraževalni, ekološki, ruralni turizem; ponudniki so pokazali interes za povezovanje in sodelovanje.
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Slabosti, udeleženci delavnice

Nepovezanost ponudnikov, nepripravljenost za sodelovanje in neprepoznavnost ponudbe.
Slaba cestna povezava.
Ni nastanitvenih kapacitet, ni ljudi, ki bi želeli delat v gostinstvu.
Mala občina z majhnim številom prebivalcev, malo ponudbe.
Turiste zadržimo premalo časa v območju in premalo iztržimo od njih.
Zavist med ponudniki in domačini nasploh, slaba informiranost in šibki medsebojni odnosi.
Slaba kakovost ponudbe in nezaupanje ter samozadostnost ponudnikov.
Premalo znanja na področju stroke in turizma ter ozkoglednost -
Malo registriranih dopolnilnih dejavnosti – neugodna davčna zakonodaja (npr. čebelarji). 
Neobvladljiva zakonodaja in dolgi birokratski postopki.
Malo prireditev in slaba udeležba.
Šibka turistična infrastruktura.
Raznovrstne omejitve ter nekontrolirano gibanje ter vedenje turistov.
Premalo izkoriščene dane priložnosti.
Mladi se ne vključujejo v aktivnosti in odhajajo v mesta – beg možganov.

Kje vidimo slabosti udeleženci delavnice? 
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Slabosti – sekundarna analiza in intervjuji

Ni povezovalca, ki bi organizirano povezal ponudnike v celovite turistične produkte, jih 
promoviral, tržil, prodajal in evalviral.
Ni nastanitvenih kapacitet.
Malo ponudnikov gostinske prehrambne ponudbe.
Ni turistične kmetije z nastanitvijo in prehrano, ni kampa, ni postajališča za avtodome.
Malo registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in s tem šibka lokalna ponudba 
prehranskih izdelkov. 
Šibka osnovna in dopolnilna turistična ponudba za izletnike in stacionarne goste.
Slabo urejena infrastruktura – ceste in poti ob Dravi, učne poti, table, kolesarske poti, ki so 
povezane z večjimi kraji.
Geostrateška lega ni najboljša, saj v neposredni bližini ni večjega mesta s potencialnim 
povpraševanjem.
Kmetje ne izkoristijo za namakanje razpoložljive vode (Drava, Mura, vrtine).
Mimo se pelje veliko potnikov pa jim v Središču ničesar ne ponudimo.
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD
Slabosti 

Ni povezovalca, ki bi organizirano povezal ponudnike v celovite turistične produkte, jih promoviral, tržil, 
prodajal in evalviral – neprepoznavnost ponudbe.
Nepripravljenost za povezovanje in sodelovanje, nezaupanje, zavist ter samozadostnost ponudnikov, slaba 
informiranost in šibki medsebojni odnosi.
Mala občina z majhnim število prebivalcev; turistov ne pritegnemo, da bi se ustavili, ne zadržimo jih dovolj 
časa v območju in premalo iztržimo od njih.
Ni nastanitvenih kapacitet in malo ponudnikov gostinske prehrambne ponudbe, ni gostinskega kadra.
Ni turistične kmetije z nastanitvijo in prehrano, ni kampa, ni postajališča za avtodome.
Malo registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (neugodna davčna zakonodaja) in s tem šibka lokalna 
ponudba prehranskih izdelkov tudi za oskrbo gostinskih ponudnikov (ni kritične mase izdelkov, ni zagotovljene 
redne dobave). 
Premalo znanja na področju stroke in turizma ter ozkoglednost - Podpovprečna kakovost osnovne in dopolnilne 
turistična ponudba za izletnike in stacionarne goste.
Slabo urejena splošna in turistična infrastruktura – ceste in poti ob Dravi, učne poti, table, kolesarske poti, ki so 
povezane z večjimi kraji.
Geostrateška lega ni najboljša, saj v neposredni bližini ni večjega mesta s potencialnim povpraševanjem.
Kmetje ne izkoristijo za namakanje razpoložljive vode (Drava, Mura, vrtine).
Malo prireditev in slaba udeležba, v društvih ni podmladka – beg možganov.
Raznovrstne omejitve ter nekontrolirano gibanje in vedenje turistov (npr. dostop do reke Drave za kopanje)
Mimo se pelje veliko potnikov pa jim v Središču ničesar ne ponudimo.
Neobvladljiva zakonodaja in dolgi birokratski postopki, še predvsem pri dopolnilnih dejavnostih.
Premalo izkoriščene dane priložnosti narave, kulturne dediščine…
Mladi se ne vključujejo v aktivnosti in odhajajo v mesta – beg možganov.
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Priložnosti Nevarnosti

Kje vidimo priložnosti in kje nevarnosti? 
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Priložnosti – udeleženci delavnice

Ohranjena narava ob reki Dravi (zdravo in čisto okolje in zrak) in kulturna dediščina ter mozaična krajinska 
podoba z ekološko pridelavo (Eko Prlekija d.o.o.) in predelavo zdrave hrane kot temeljev KP SoD – priložnosti 
za zeleni, ekološki, izobraževalni, ruralni turizem.
Koordinirano povezani, informirani in sodelujoči ponudniki kot partnerji KP SoD ter aktiven pristop k
projektom narave in oblikovanju ter trženju skupne zgodbe – uvrstitev na turistični zemljevid - naravoslovni, 
izobraževalni, ruralni, čezmejni turizem (sodelovanje s Hrvaško).
Povezovani ponudniki, registrirane dopolnilne dejavnosti, odlična komunikacija med njimi in skupne 
predstavitve članov mreže partnerjev KP SoD – lažje zagotavljanje kritične mase kakovostnih pridelkov, 
izdelkov in storitev, višja cena ponudbe za izbrane ciljne skupine (KBZ KP), lažja promocija in prodaja.
Urediti infrastrukturo KP SoD (piknik prostori, energetske točke, tematske poti, kolesarske poti, table), 
vzpostaviti kakovostno ponudbo pri ponudnikih – KBZ, urediti nastanitvene kapacitete (prazne stare stavbe, 
kamp, app…), košarica dobrot KP (zajtrkovalna in piknik), lokalna tržnica in trgovinice lokalnih izdelkov pri 
ponudnikih (lastni in od drugih ponudnikov).
Privlačna – vau doživljajska ponudba povezanih ponudnikov za zeleni turizem – vodena doživetja - storytelling, 
delavnice (kulinarične, zeliščarske, naravoslovne…), pokušnje, jahanje, izobraževanje na kmetiji za otroke in 
odrasle – družinski turizem, izobraževalni turizem.
Več odmevnih dogodkov, ki popestrijo življenje skozi vse leto (Odprta vrata Oljarne, Konjeniška prireditev in 
Slovenija Clasic, Pust)… - izletniški turizem
Konjeniški, lovni, ribiški turizem, Čebelarski - Apiturizem.
Prenos kmetij na mlade prevzemnike.

Kje vidimo priložnosti udeleženci delavnice? 
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Priložnosti  – sekundarna analiza in intervjuji

KP z varovano naravo (Natura 2000) – reko Dravo, raznovrstno biodiverziteto s karizmatičnimi živalskimi vrstami 
ter mozaično krajino, ki omogoča pridelavo zdrave hrane in osnovo za turizem v naravovarstvenem območju z 
informacijsko točko in spletno stranjo ter privlačno infrastrukturo (urediti ceste in poti ob Dravi, učne poti, table, 
kolesarske poti, ki so povezane z večjimi kraji) in ponudbo opazovanja živali in bivanja v naravi po meri različnih 
ciljnih skupin obiskovalcev - zeleni in izobraževalni turizem.
Bogata kulturna dediščina – predmeti od prazgodovine pa vse do današnji dni ter bogata etnološka dediščina so 
temelj za kulturni, doživljajski in izobraževalni turizem.
Povezovanje ponudnikov v mrežo partnerjev KP ter širše v mrežo ponudnikov Dnevi odprtih vrat destinacije 
Jeruzalem Slovenija – KBZ DJS (Jeruzalem SAT – Oljarna ter manjši uveljavljeni ponudniki: Obrat Droge 
Portorož v lasti podjetja AHAC, Pekarna Prosnik, Domača pivovarna Skoliber idr. in ponudba sedmih kmetijskih 
pridelovalcev – dobaviteljska veriga sveže, zdrave in sezonsko tipične hrane za gostince in tržnico, košarica 
dobrot KP) – ekološki in ruralni turizem.
Konjeniško društvo in bogata konjeniška ponudba – konjeniški turizem; ribolov in ribolovni turizem.
Številna društva, bogata društvena dejavnost in tradicionalne prireditve – izletniški in stacionarni turizem.
Dobro razvita ponudba na bližnjem Jeruzalemu in v Panonskih termah – pritegniti goste – izletnike.
Povezano ponujati doživetja celotne destinacije Jeruzalem Slovenija. 
Vzpostaviti nastanitvene kapacitete različnih vrst in kakovosti (zasebne sobe in apartmaji – razpršene 
nastanitvene kapacitete, turistične kmetije, kamp, postajališče za avtodome, mladinski hotel).
Vzpostaviti učne kmetije in podjetja kot osnovo za izobraževalni turizem.
Prenos kmetij na mlade prevzemnike.
Volonterska dejavnost za pritegnitev mladih k inovativnemu in podjetnemu razmišljanju.



1. delavnica z deležniki – potencialnimi turističnimi ponudniki v SoD, 5. januarja 2019, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec 61

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Priložnosti

KP z ohranjeno in varovano naravo (Natura 2000) – reko Dravo, raznovrstno biodiverziteto s karizmatičnimi živalskimi vrstami, 
zdravim in čistim okoljem  ter mozaično kulturno krajino, ki omogoča pridelavo zdrave ekološko pridelane hrane in osnovo za 
turizem v naravovarstvenem območju z informacijsko točko in spletno stranjo ter privlačno infrastrukturo (urediti ceste in poti ob 
Dravi, učne poti, table, piknik prostore, energetske točke, kolesarske poti, ki so povezane z večjimi kraji) in ponudbo opazovanja 
živali in bivanja v naravi po meri različnih ciljnih skupin obiskovalcev – zeleni, ekološki, izobraževalni, ruralni turizem.
Bogata kulturna dediščina – predmeti od prazgodovine pa vse do današnji dni ter bogata etnološka dediščina so temelj za 
kulturni, doživljajski in izobraževalni turizem.
Koordinirano povezani, informirani in sodelujoči ponudniki v mreži – konzorciju partnerjev KP – KBZ KP ter širše v mreži 
ponudnikov Dnevi odprtih vrat destinacije Jeruzalem Slovenija – KBZ DJS ter aktiven pristop k projektom narave, in oblikovanju 
ter trženju skupne zgodbe – uvrstitev na turistični zemljevid – naravoslovni, izobraževalni, ruralni, čezmejni turizem.
Povezovani ponudniki, registrirane dopolnilne dejavnosti, odlična komunikacija med njimi in skupne predstavitve članov mreže 
partnerjev KP SoD – lažje zagotavljanje kritične mase kakovostnih pridelkov, izdelkov in storitev, vzpostavljena dobaviteljska 
veriga za lokalno tržnico in trgovinice, oskrbo gostinskih obratov (sezonska in zdrava hrana), košaro dobrot (za zajtrk, piknik); 
višja cena ponudbe za izbrane ciljne skupine (KBZ KP), lažja promocija in prodaja – ekološki in ruralni turizem.
Urediti infrastrukturo kot dopolnilno ponudbo KP SoD - nastanitvene kapacitete (razpršene kapacitete – urediti prazne stavbe, 
turistične kmetije, kamp, postajališče za avtodome, app, mladinski hotel…), košarica dobrot KP (zajtrkovalna in piknik), lokalna 
tržnica in trgovinice lokalnih izdelkov pri ponudnikih (lastni in od drugih ponudnikov) ter vzpostaviti privlačno – vau doživljajsko 
ponudbo povezanih ponudnikov za zeleni turizem (vodena doživetja - storytelling, delavnice (kulinarične, zeliščarske, 
naravoslovne…), pokušnje, jahanje, izobraževanje na kmetiji za otroke in odrasle) – družinski turizem, izobraževalni turizem.
Spodbujati društveno dejavnost - konjeniški, lovni, ribiški turizem, čebelarski - apiturizem in tradicionalne prireditve (več 
odmevnih dogodkov) – izletniški in stacionarni turizem.
Povezovanje s ponudniki na bližnjem Jeruzalemu in v Panonskih termah – pritegniti goste, izletnike in ponujati doživetja celotne
destinacije Jeruzalem Slovenija. 
Vzpostaviti učne kmetije in podjetja kot osnovo za izobraževalni turizem. 
Prenos kmetij na mlade prevzemnike in volontersko delo za pritegnitev mladih k inovativnemu in podjetnemu razmišljanju.
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Nevarnosti – udeleženci delavnice

Nepripravljenost za sodelovanje in nezaupanje v skupno zgodbo.
Odhajanje mladih - beg možganov in izseljevanje zaradi delovnih mest izven občine –
staranje prebivalstva.
Migrantska kriza.
Nedoseganje pričakovanj in potreb specifičnih gostov, ki pričakujejo kakovostne storitve 
zelenega, ekološkega turizma in ne spregledajo odstopanj.
Masovni turizem – še predvsem na reki Dravi.
Zakonodaja in birokratski postopki.
Ovire pri kmetovanju zaradi režimov varovanja narave.
Nestrokovno pristopanje k projektom.

Kje vidimo nevarnosti? 
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Nevarnosti – sekundarna analiza in intervjuji

Malo registriranih dopolnilnih dejavnosti in šibka vlaganja v infrastrukturo za kmetijsko pridelavo in 
predelavo pridelkov v prehranske izdelke.
Beg možganov.
Nadaljnje odseljevanje prebivalcev zaradi delovnih mest in migracije na delo izven območja.
Šibko investiranje v gostinsko ponudbo – prehrambno in nastanitveno.
Šibko investiranje v doživljajsko ponudbo na področjih narave in kulturne dediščine.
Vedno manj EU idr. sredstev za naložbe v turizem.
Negotove vremenske razmere in naravne katastrofe.
Težko prilagajanje zakonodaji.
Dolgi birokratski postopki.
Tuj kapital, ki ne čuti vrednot območja.
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Nevarnosti

Nepripravljenost za sodelovanje in nezaupanje v skupno zgodbo, kar bi nas lahko uvrstilo na zemljevid 
zelenih, ekoloških destinacij.
Nedoseganje pričakovanj in potreb zelenih, ekoloških gostov, ki pričakujejo kakovostne storitve, po 
meri oblikovana doživetja  in ne spregledajo odstopanj.
Malo registriranih dopolnilnih dejavnosti in šibka vlaganja v infrastrukturo za kmetijsko pridelavo in 
predelavo pridelkov v prehranske izdelke.
Odhajanje mladih - beg možganov ter staranje prebivalstva.
Nadaljnje odseljevanje prebivalcev zaradi delovnih mest in migracije na delo izven območja.
Migrantska kriza.
Šibko investiranje v gostinsko ponudbo – prehrambno in nastanitveno.
Šibko investiranje v doživljajsko ponudbo na področjih narave in kulturne dediščine.
Vedno manj EU idr. sredstev za naložbe v turizem.
Masovni turizem – še predvsem ob reki Dravi.
Negotove vremenske razmere in naravne katastrofe.
Težko prilagajanje zakonodaji in dolgi birokratski postopki.
Tuj kapital, ki ne čuti vrednot območja.
Ovire pri kmetovanju zaradi režimov varovanja narave.
Nestrokovno pristopanje k projektom.



Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Cilji:
Krajinski park Središče ob Dravi - Center narave Krajinskega parka Središče ob Dravi

Mreža partnerjev Krajinskega parka Središče ob Dravi
Verige specializiranih ponudnikov krajinskega parka Središče ob Dravi  po panogah

Razviti in trženi integralni turistični produkti za izbrane ciljne skupine turistov KP SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini 
Središče ob Dravi (SoD), 1 delavnica, 5. 1. 2019
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Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Primeri prakse (za)varovanih območij                                                   
z razvito naravoslovno in turistično ponudbo
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Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

15 intervjuvanih, 67% moških in 33% žensk; starost: 53% 31-50, 40 % nad 50 in 7 % 18-30 let
1. Kako ocenjujete razpoložljivo ponudbo (turistična, gostinska, dopolnilne dej….,  v Občini Središče 

ob Dravi ? NITI SLABO/NITI DOBRO (0,07)

2. Kako ocenjujete promocijo kulturne in naravne dediščine, znamenitostih, kmetijskih 
produktov…? DOBRO (0,46)

3.    Kako bi lahko bolje promovirali ponudbo v Občini Središče ob Dravi?
78% - preko ustanovitve KP, ki bi prevzel promocijo in povezovanje ponudnikov
43% - preko Občine Središče ob Dravi
14% - preko tistega, ki bo prevzel promocijo in povezovanje ponudnikov
7 % - preko TIC-a Ormož

4.    Kako vidite ponudbo občine Središče ob Dravi leta 2030?
• Koordinirana in celovito povezana promocija in trženje ponudbe.
• Zeleni in ekološki turizem temelji na (za)varovani naravi, kulturni dediščini, lokalni kulinariki in 

konjeništvu. 
• Butična prodajalna lokalnih dobrot in pokušnje živil lokalnih ponudnikov. 
• Navezava na ponudnike na Jeruzalemu, v širši destinaciji Jeruzalem Slovenija in panonske terme. 
• Povezana ponudba nastanitveni kapacitet in lokalna dobaviteljska veriga za oskrbo gostinskih        

obratov in stojnic na tržnicah ter v delikatesah izven območja.
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Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

5.   Ali bi se z vašo ponudbo priključili k skupnemu pristopu promocije ponudnikov občine Središče ob    
Dravi.   86% DA, 0% NE, 14 % ŠE MORAM RAZMISLITI

6. Ali bi se povezovali z ostalimi lokalnimi ponudniki v verige (npr. sadje – sok – gostilna, šola…, 
meso – mesni izdelki – gostilna, šola…,  mleko / mlečni izdelki – šola, mlekomat, gostilna…, sadje
– šola, gostilna)?
86% DA, 14% DA, ČE NEKDO PREVZAME ORGANIZACIJO, POVEZOVANJE, KOMUNIKACIJO, TRŽENJE

7. Ali bi sodelovali pri pripravi kriterijev za blagovno znamko?
79% DA, 14% NE, 7 % BI RAZMISLILA

8.   Ali bi lahko zaradi blagovne znamke, ki zagotavlja kakovostnejše produkte dosegali višje cene?
50% DA, 29% DA, VENDAR NE BI BIL ZANIMIV V LOKALNEM OKOLJU
14% NE, 7% NE VEM

9. Ali prodajate / bi prodajali produkte na trgu izven vaše občine?
75% DA – mnogi že prodajajo
25% NE VEM
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Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

10.   Ali bi blagovna znamka prispevala k večjemu zanimanju za produkte ?
73% DA, 20% DA, VENDAR NA TRGU IZVEN NAŠE OBČINE, 7% NE

11. Kakšna sem vam zdi ideja o ustanovitvi KP v Središču ob Dravi z aktivnim upravljanjem ? 
54% ODLIČNA, 20% DOBRA, VENDAR BREZ DODATNIH OMEJITEV, 13% DOBRA, 13% SLABA

12. Kje vidite priložnosti ustanovitve KP  (npr. ohranjanje narave, promocija, projektna sredstva, 
povezovanje ponudnikov…)?

• Območje mora postati prepoznano po ohranjenem - zdravem okolju in hrani - kulinariki.
• Občina naj pritegne mlade k sodelovanju, vzpostavi povezovalca in poveže ponudnike z 

naravoslovnimi vsebinami – Drava je izjemna, etnologija, kulinarika, ribištvo, konjeništvo, 
kolesarjenje, prireditve… ter poskrbi za promocijo in trženje povezane kakovostne ponudbe 
ter za prijave na razpise različnih skladov.

• Urediti infrastrukturo na območju KP – edukativni/izobraževalni turizem.
• Spodbuditi ponudbo nastanitev - apartmaji z zajtrkovalno košaro, turistične kmetije, kamp, 

zasebne sobe;  velneško dejavnost ter logistiko pridelkov in  prehranskih izdelkov pod skupno 
KBZ KP v večja mesta.
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Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

13. Katere bi bile omejitve krajinskega parka?
Ne sme se dodatno omejevati kmetijstva v KP – strah zaradi zakonodaje.
Ne razmišljati o omejitvah, temveč o prednostih KP.
Spremeniti miselnost v glavah ljudi.
Mnogi niso seznanjeni z omejitvami, drugi vedo, da ni predvidenih dodatnih omejitev kot so 
z NATURO 2000.

14.   Ali bi podprli ustanovitev krajinskega parka ?
21% DA, 65% DA, AMPAK SAMO V PRIMERU, ČE SE BO S PARKOM UPRAVLJALO: ohranjalo 
naravo, promoviralo, pridobivalo projekte, organiziralo dogodke
7% NE, 7% NE VEM
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Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

15.   Ali bi s svojo oziroma nastajajočo dejavnostjo sodelovali s KP?
1. Oživljanje rokodelskih spretnosti: Pekarna, Pivovarna, Oljarna.
2. Ponudba doživetij: Pokušnja lokalnih živil za zdrav življenjski slog. Predstavitev tehnologije 

peke kruha in krušnih izdelkov na klasičen način in pokušnja izdelkov. Predstavitev domače 
pivovarne in pokušnja piva. Jahanje.

3. Naravoslovni turizem: Drava je izjemna – vodena doživetja ob, v in na reki.
4. Kulinarična doživetja: Pokušnja živil za zdrav življenjski slog in prodaja prehranskih izdelkov v 

butični trgovinici; Pokušnja različnih vrst kruhov (koprivin kruh, kruh iz polnozrnate moke; kruh
z bučnimi / sončničnimi semeni; bučni koruzni kruh, ovseni kruh, lokalni kruh za hamburgerje 
ipd.); Tradicionalna hrana v gostinskih obratih, catering ponudba lokalnih dobrot; Košara za 
zajtrk ali piknik; Peka peciva iz lokalne moke, peciva z moko iz bučnih semen ipd.  

5. Izobraževalni turizem s tremi osnovnimi temami – (za)varovana narava, kulturna dediščina in 
kulinarika: Učna kmetija, Učna pekarna, Učna oljarna, Tabori za otroke (raziskovanje narave, 
jahanje…).

6. Drugo: Nastanitveni obrat – app na kmetiji, zajtrkovalna košara, velneška dejavnost, logistika 
kmetijskih pridelkov in izdelkov; Promocija lokalnih pridelkov (krompir, česen, buče) in 
registracija dopolnilnih dejavnosti – vložnine; Veriga ponudnikov za košarico za zajtrk/piknik, 
lokalna oskrbna veriga za gostince; Povezovanje v verige ponudnikov za ITP…
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Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Intervjuvani 
/datum

Vsebina

Kmetija Žerjav, 
Davorin 
Žerjav, 5. 12. 
2018

Živinoreja – govedoreja in prašičereja, 15 ha zemlje za krmo živine in gozd, včasih 
zelenjadarstvo.
Vzpostaviti KP kot koordinatorja, ki povezuje in promovira ponudnike (spletna stran, 
brošura) in trži ter prodaja ponudbo, širi inovativne ideje, oblikuje skupne projekte, 
prijavlja projekte na razpise, upravlja in vzdržuje infrastrukturo ter trži doživetja za 
obiskovalce. 
Investicije v nastanitveni obrat (app) in velneško dejavnost ter polnjenje zajtrkovalne 
košare (zelenjava, sadje, mesnine, mleko… , kruh) v povezavi z drugimi ponudniki za 
lastne goste in goste drugih app.
Investicije v predelavo - specializirano, če bi imel zagotovljen odkup.
Pristopil bi h KBZ KP, če bi se povezali ponudniki in bi bilo zagotovljeno trženje in 
logistika ponudbe pod skupno KBZ KP.
Vzpostaviti verigo ponudnikov za gostinsko oskrbo v destinaciji in za prodajna mesta 
izven destinacije v večjih mestih – skupaj bi prevzeli logistiko – vsak dan drugi kmet –
prodaja brez posrednika.
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Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Intervjuvani 
/datum

Vsebina

Borut 
Puklavec,         
5. 12. 2018

Trenutno transport, logistika (žita) in trgovina (s.p. in d.o.o.). Sin bo mladi prevzemnik 
kmetije. Trenutno gojijo koze za meso ter kraljeve krape, topinambur, žita (sončnice, 
konoplja, buče za olje, koruza)  – zdrava prehrana.
V družinski hiši (na 8 prostorih) vzpostaviti butično trgovino z lokalnimi pridelki in 
prehranskimi izdelki za zdrav življenjski slog (izbrana ponudba po višjih cenah), v 
kletnih prostorih urejen prostor za pokušnje lokalnih živil.
KBZ bi bila dobro izhodišče za kritično maso ponudbe in spodbude za registracijo 
dopolnilnih dejavnosti. Sodelovanje z verigo eko pridelovalcev govedi.
Razmišlja o vzpostavitvi oljarne s hladno stiskanim nerefiniranim belim oljem npr. 
sončnice, kar se ne ponuja v Oljarni Središče. 
Učna kmetija s pridelavo žit, topinamburja, koz, krapov, … - živila za zdrav življenjski 
slog, ko sin zaključi šolanje na Kmetijski šoli.
Povezava na TK Puklavec in lastne app v Vinskem vrhu – vlakec, izposoja električnih 
koles, prostor za avtodome…
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Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Intervjuvani 
/datum

Vsebina

Pekarna 
Prosnik, Tone 
Prosnik,
5. 12. 2018

Tradicionalna družinska rokodelska pekarna in proizvodnja živinske krme, 3 zaposleni.
Izdelava različnih kruhov in pekovskih izdelkov.
Ekološki turizem - Učna pot ob Dravi, zgodba hrčka, vožnja po Dravi, kolesarski 
turizem – tranzitna kolesarska pot ter vsebine za zgodbe od kamene dobe, časa 
Rimljanov do rokodelskih spretnosti in cerkva.
Povezati ponudnike pod KBZ KP in vzpostaviti celovito ponudbo. 
Gostilna za večje skupine manjka; Jahalna šola bi potrebovala nadgradnjo (galoperjev
nima nihče).
Sam bi lahko pekel kruh za zajtrkovalno košaro, peče ga že za hamburgerje v novem 
gostinskem obratu. Sodeloval bi z vsemi, ki potrebujejo kruh in krušne izdelke. Lahko bi 
bil tudi vodnik po KP, saj je odličen ribič in poznavalec reke Drave in življenja v in ob 
njej.
Na KP zaposliti profesionalca (vsaj 1 osebo), povezati ponudnike in oblikovati ter 
tržiti ponudbo – kako pridobiti sredstva za delo in aktivnosti, ko pa ni industrije.
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Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Intervjuvani 
/datum

Vsebina

Mojca Šafarič, 
Gostilna 
Veselko, 
catering
5.12.2018

V najemu Gostilna Veselko – catering ponudba malic in kosil; sprejmejo lahko več kot 
en avtobus potnikov.
Želi, da se poveže ponudbo v domačem kraju in ponudi programe za izletnike: reka 
Drava, konjeništvo, kolesarske poti, degustacija v Oljarni, slaščičarna, oni lahko 
pogostijo avtobus turistov,
Kolesarske poti in table je potrebno urediti.
KP potrebuje strokovnjaka, ki bo delal v dobro vseh ponudnikov.

Mirjana Panič, 
5.12.2018

Kmetija s pridelavo krompirja in česna; prodaja na domu in v trgovine Jager, nekaj se ga 
proda za predelavo mesa Bubek-Požgan.
Zemljišča v Naturi 2000 – KOPOP ukrepi in imajo nekaj omejitev, bojijo se strožjega 
režima - namakanje kmetijskih površin bi pomenilo neodvisnost od vremenskih razmer.
Predelavo bi registrirali za bučno olje in vloženi česen, če bi bil otežen odkup 
krompirja.
Opozori na problem remiz.
Oljarna letos ne odkupuje bučnih semen, ker je trg nasičen.

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD
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Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Intervjuvani 
/datum

Vsebina

Marko 
Kočevar,
Kmetija,
6.12.2018

Na kmetiji pridelava mleka, mesa, bučnic, pšenice, rdeče pese in letos zadnjič 
sladkorne pese. Prodaja preko zadruge, s plačilom zadovoljen, saj pokrije stroške 
Ne vidi koristi njegove kmetije od KP, zato je proti KP. 
Vidi samo omejitve – boji se, da ne bo možnosti komasacij in namakalnega sistema.
Je zadovoljen kot je in se ne želi spuščati v riziko.

Božidar 
Kocjan,
6.12.2018

Dopolnilna dejavnost za rejo perutnine za meso, jajca in bučno olje (2000 perutnine –
200 nesnic in 20 svinj) - perutnino odkupi Brenholc in nekaj se proda na domu.
Ozavestiti gostince in končne kupce, da je lokalno meso bolj zdravo kot kupljeno od 
trgovcev, ki nabavijo meso iz tujine po najbolj ugodni ceni. 
Predelava mesa se ne splača.
S svojimi izdelki bi sodeloval v košarici lokalnih produktov.
V turizmu ne vidi perspektive, ker je Središče preveč odmaknjeno od mest.

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD
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Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Intervjuvani 
/datum

Vsebina

Miran Sever,
Kmetija,
10.12.2018

Pridelava piščancev in predelava piščančjega mesa.
Problem predstavlja nelojalna konkurenca trgovcev, ki uvažajo piščance nižje 
kakovosti in seveda nižje cene.
Šole in gostinci bi morali kupovati lokalno meso – kratke lokalne oskrbne verige. 
KP bi lahko bil priložnost za turiste. Potrebno bi jim bilo pripraviti oglede, in ponuditi 
kosilo z živili lokalnih pridelovalcev, ki bi bili vključeni v verigo. 
V SoD potrebujemo nastanitvene kapacitete.
Kmetijo bo prevzel sin – nimajo namena spreminjati dejavnosti ali širiti.

Dragica 
Florjančič,
TD Središče in 
Oljarna 
Središče 
10.12.2018

TD Središče ima 80 članov, cca 30 aktivnih. Z dogodki je precej dela in velika 
odgovornost.
Trenutno je samo v Oljarni ponudba degustacij skozi celotno leto in ne samo ob 
dogodkih. V trgovini se prodaja tudi druge lokalne ponudnike (npr. pecivo).
Z novo restavracijo ni več ustreznega prostora za razstave.
Oljarna se lahko še bolj poveže s ponudniki. Tedensko imajo Poljske goste. Pogostitev 
bi lahko pripravili skupaj z več ponudniki. Oblikovali bi lahko ponudbe za upokojence.
Ponudniki bi morali biti resni in fleksibilni. Priložnost je tudi košarica za turiste. 

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD
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Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Intervjuvani 
/datum

Vsebina

Sok Mihael, 
Konjeniško 
društvo 
Središče
12.2.2018

V Društvu je 73 članov, aktivnosti: konjeništvo, kočije, šola jahanja, konjeniški tabori.
Vsako leto organizirajo mednarodno srečanje kočijažev, imajo 8 konj, 2 imajo v oskrbi.
Delajo manežo za konje. Lahko bi izvedli tabor za otroke v povezavi z drugimi 
ponudniki. Ni dobro, da se vse aktivnosti centralizirajo okrog Oljarne. Martinovanje bi 
moralo biti pred občino, več bi bilo ponudnikov hrane in vina.
Manjka povezovanje. Sam ima 5 kočij, lahko bi se povezal še z drugimi kočijaži.

Vesna Žerjav, 
peka peciva,
12. 12. 2018

Peka peciva na domu (potice, bučni hrustljavčki, marmelade, mlinci, presne torte, ko-
nopljini keksi), hišna vegeta, prodaja doma in v trgovini Botanik, peče za javne 
ustanove v Ormožu in Središču ob Dravi. Sadovnjak s starimi sortami jabolk za sok.
Moko kupujejo v ekološkem mlinu Kolenko. Promocija samo od ust do ust. Priznanja iz 
Dobrot slovenskih kmetij. Ne razmišlja o širjenju dejavnosti. Sodeluje s šolo pri 
darilnem bazarju – na tekmovanju Kuhna pa to so dosegli 1 mesto. Naredili spominek 
iz prodnikov.
Pridružila bi se verigi za zapolnit košarico dobrot KP. Ideja - Poroka po Središko -
povezati ponudnike: prostor Sokolana, ogledi znamenitosti, gostinec prevzame hrano 
in pijačo, Žerjavova pecivo, obred župnik in župan, igre društvo. 

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD
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Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Intervjuvani 
/datum

Vsebina

Štemberger 
Zlatko
Gostilna TA 
FOLK,
12.12.2018

V letu 2018 odprt gostinski lokal - pomembno sodelovanje z lokalno skupnostjo. 
Sodelavce iskal v lokalnem okolju, vendar ni bil uspešen. Podpira prodajo na stojnicah,
saj tako pride v stik s ponudniki živil. Ponujajo nedeljska kosila, čez vikend tudi 
tematska kosila iz svežih lokalnih živil. Za mlajše burgerji. 3 sladice – pečeno jabolko in 
štrudelj ter baklava. Želijo lokalne goste v radiusu 30 km. Odprta kuhinja je središče 
dogajanja v gostilni. Promocija predraga – računa na dober glas od ust do ust.
Dostopnost za invalide, bližina parkirnih mest, kratka oskrbna veriga za meso
(Klemina), zelenjava grosist Atina, v sezoni bi odkupoval zelenjavo od lokalnega 
ponudnika. Sodeluje s Pekarno Prosnik – bombetka za hamburger. Razmišlja o ponud-
bi grila za zabave na domu.
Vizija: odlična ponudba za goste, zadovoljni zaposleni.
Povezati vse atrakcije – lepa narava, zdravo okolje, mir – izposoja koles za ogled 
območja. V občini je veliko praznih hiš – urediti za  oddajanje sob ali kmetij turistom. 
Povezati ponudnike – košarica živil, lokalna dobaviteljska veriga za oskrbo gostincev. 

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD
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Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Intervjuvani 
/datum

Vsebina

Kmetija 
Kranjčec, 
zelenjadar-
stvo,
17.12.2018

Zelenjadarstvo, 4 rastlinjaki, namakalni sistem – velike cisterne za deževnico, lastna 
vzgoja sadik zelenjave: zelje, krompir, paradižnik, paprika, kitajsko zelje… Zelenjavo 
prodajajo veletrgovcem in gostincem, šolam še niso ponudili.
Razmišljajo o inovativni nadgradnji: zelenjava za juhe (jušna kocka), ponudba paketov
sezonske zelenjave in košarice z zelenjavo po naročilu kupca.
BZ KP bi bila zanimiva za končni trg – višja cena.

Kmetija 
Skoliber, 
Skoliber
Matej,
17.12.2018

Kmetija (žito in buče) z registrirano dopolnilno dejavnostjo domača pivovarna. Posluje 
v maksimalni proizvodnji in prodaja v lokalne gostinske obrate. Zaposlen v BEVOGu.
Nima polnilne linije za stekleničenje, pivo se ponuja le v sodih – v točeni obliki (čas 
trajanja). Ponudil bi lahko predstavitev pivovarne in pokušnjo piva. V prihodnje želi 
lastno pivnico.

Kelemina Eva, Na kmetiji redijo piščance in pridelavo krme za piščance (koruza, ječmen) in buče. Z 
oglaševanjem na FB prodajo večino piščancev. Na mesec prodajo cca 300 piščancev. 
Dostavijo na različna mesta po Sloveniji. V prihodnje želijo povečati klavnične 
prostore. Oljarna, kamor pridejo turisti, se bi morala povezati z drugimi ponudniki, 
da bi goste napotili tudi k njim oz. v Oljarni predstavili celovito ponudbo Središča.

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD



Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Cilji:
Krajinski park Središče ob Dravi - Center narave Krajinskega parka Središče ob Dravi

Mreža partnerjev Krajinskega parka Središče ob Dravi
Verige specializiranih ponudnikov krajinskega parka Središče ob Dravi  po panogah

Razviti in trženi integralni turistični produkti za izbrane ciljne skupine turistov KP SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini 
Središče ob Dravi (SoD), 1 delavnica, 5. 1. 2019
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Obstoječa turistična in naravoslovna ponudba v občini SoD

Analiza intervjujev z deležniki v občini SoD

Primeri prakse (za)varovanih območij                                                   
z razvito naravoslovno in turistično ponudbo
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Kakšna naj bo destinacija Središče ob Dravi leta 2030?

Kakšne turiste si želimo?
Kakšna doživetja želimo ponuditi našim gostom?

Kaj potrebujemo za to?
Kdo so ključni akterji?

Kako lahko aktivnosti financiramo?
Kaj lahko jaz storim, da bomo bližje viziji?
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Kakšne turiste si želimo?
Ozaveščene / neozaveščene o pomenu narave in kulturne dediščine?

• Ekoturiste, naravoslovne turiste
• Manjše skupine, ki si želijo doživeti območje in poizkusiti lokalno kulinariko
• Turiste, ki cenijo ohranjeno naravo, se odločajo za izobraževalne programe in rekreacijo v lepo 

ohranjenem okolju in se kulturno vedejo, so radovedni raziskovalci
• Iskalce narave, miru, doživetij, zgodbe – slow turizem
• Iskalce miru v objemu ohranjene narave, lokalne kulinarike, učnih poti, tradicionalnih obrti in 

spretnosti (košare in mreže za ribolov), nastanitvenih kapacitet z lokalno zgodbo
• Turiste, ki so za odlično ponudbo pripravljeni plačati več - zapravljive, ki spoštujejo doživetja 

narave, kulturne dediščine, tradicionalne prireditve, specifično lokalno kulinariko
• Ozaveščene turiste o pomenu ohranjanja narave in kulturne dediščine ter lokalno pridelane 

ekološke hrane
• Večje skupine izletnikov za prireditve
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Kakšne turiste si želimo?
Pare, družine, manjše / večje skupine?

• Mlade družine željne doživetij podeželja in ohranjene narave ter pristne sezonske kulinarike
• Pare in družine, ki si želijo pobega iz urbanega okolja, stran od stresa v mirno in ohranjeno 

okolje z bogato dediščino
• Šolske skupine vseh generacij in nivojev izobraževanja, ki jih zanima narava, kulturna 

dediščina, lokalna kulinarika in izobraževanje na področjih trajnostnega turizma
• Manjše skupine zainteresiranih umirjenih turistov, ki želijo odklop v naravi in edukativni 

turizem in pričakujejo oblikovane programe doživetij po meri
• Študijske skupine, ki prihajajo zaradi določene tematike, ki jo je potrebno odlično oblikovati
• Manjše skupine, ki jih zanima rekreacija v lepo ohranjeni naravi
• Avtobusne skupine, ki jih zanima naravoslovni turizem in predelava buč v olja …
• Gurmani, ki želijo preizkusiti lokalno sezonsko kulinariko in s polnimi prtljažniki zdrave hrane 

napolniti svojo shrambo 
• Rekreativci – pari, družine, manjše skupine
• Otroci in mladina na taborih, tudi družine z otroki 
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Kakšna turistična doživetja želimo ponuditi našim gostom?
Narava, kulturna dediščina, običaji, prireditve, kulinarika…

• Mir v objemu ohranjene narave, lokalno sezonsko kulinariko, učne poti, košare in mreže za ribolov, 
nastanitvene kapacitete z lokalno zgodbo, jahanje in druge urejene aktivnosti na (vožnja po reki s kajaki, 
kanuji, čolni), ob (učne poti, interpretativna in tematska vodenja, energijske točke, pohodništvo, 
jahanje, vožnja s kočijo, lov, počitek in sproščanje) in v (kopanje, ribolov) reki Dravi – conacija in režimi.

• Kulturna dediščina (arheološka dediščina, cerkve) in obujanje starih običajev in spretnosti.
• Tradicionalne prireditve, ki pritegnejo letos in naslednja leta različne ciljne skupine.
• Lokalni, kakovostni (in v primerni količini skozi vse leto), zdravi pridelki in prehranski izdelki in pokušnje 

le-teh.
• Inovativna sezonska kulinarika, pikniki v  naravi, malice za pohodnike ipd..
• Lokalne zgodbe in predstavitev izdelkov s tradicijo, čebelarstvo in apiturizem.
• Izobraževanja na področjih kmetijstva, konjeništva, naravnih danosti, zgodovine, ohranjanja starih 

običajev (žetev, ribolov, izpiranje zlata idr.), nabiralništva (gobe, zelišča).
• Aktivno športno rekreacijsko preživljanje počitnic. 
• Ogled kmetije (reja živali, sadjarstvo, ekološka pridelava in predelava) in delo na kmetiji (grabljanje, 

hranjenje živali…).
• Doživetja narave, kjer so močno vpeti v aktivnosti – sodelujejo in gradijo svojo osebnost in izkušnje.
• Različne oblike mobilnosti po destinaciji - s kolesi, s konjem, s kočijo, peš.
• Nastanitev v lokalno prepoznavnih nastanitvenih kapacitetah (materiali, zgodbe, slike, zajtrkovalna 

košara dobrot…) in velneške storitve na kmetiji
• Popeljati jih v svet buč, bučnega olja in kulinarike iz buč skozi zgodbo od polja do olja.
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Kaj potrebujemo za to?
Kadri, infrastruktura, znanje, veščine…

• Koordinator - znanja in veščine menedžeriranja in komuniciranja v več jezikih z ekipo, ki bo znala povezati ponudnike in 
dejavnosti ter doseči optimalne sinergične učinke.

• Kader na vseh področjih – strokovno usposobljen, z veseljem do dela z ljudmi in naravo in z empatijo do gostov – pozna 
psihologijo gostov in jim zna po meri oblikovati doživetja.

• Odlične vodnike interpretatorje in etno-animatorje, ki se povezujejo s ponudniki, ki so pripravljeni sprejeti goste ob 
dogovorjenem času. 

• Varstveni režim – red obiskovanja varovane narave ter osnovno in turistično ter edukativno infrastrukturo v KP in celotni 
destinaciji SoD.

• Kakovostno infrastrukturo: nastanitvene kapacitete različnih vrst in kakovosti; raznoliko in večjo ponudbo kmetij in 
gostincev (prostore za delavnice, pokušnje, pogostitve); usmerjevalne, izobraževalne, interpretativne table; učne idr. 
tematske poti, kolesarske in jahalne poti; prostor za manežo; prostore za kopanje na Dravi; urejen ribnik, klopce; 
promocijska materiale in filme; obnovljen mlin

• Pripravljene in voljne lokalne prebivalce (gostoljubne, prijazne, odprte, pripravljene sprejeti goste v svoj dom) in 
ponudnike (zelenjava, moka, kruh, sir, meso, mleko) za sodelovanje.

• Finančna sredstva za investicije v celovito ponudbo.
• Vzpostavljene posamezne točke s kakovostno ponudbo, povezano in organizirano ponudbo vseh točk – skupna promocija 

in trženje.
• Vzpostavljene programe – enodnevne in večdnevne – za vodene skupine in samovodene – individualne goste - pare in 

družine.
• Čas – turizem je dejavnost na dolge proge.
• Mlade, ki po študiju ostanejo doma in vidijo priložnosti za preživetje in kakovostno življenje v lokalnem okolju.
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Kdo so ključni akterji?

• Ponudniki: kmetije – turistične, izletniške, učne…, gostinci idr.
• Domačini
• Center narave - KP SoD
• Vodniki interpretatorji narave in kulturne dediščine – koordinatorji predstavljanja lokalne 

ponudbe
• Izvajalci delavnic in pokušenj ter taborov
• Občina SoD (infrastruktura, kadri, financiranje aktivnosti)
• TD Središče in druga društva
• Izobraževalne in raziskovalne institucije
• Ljudje, ki živijo in delajo za projekte
• Turisti 
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Kako lahko aktivnosti financiramo?

• Zaposlitev koordinatorja in delovanje Informacijske pisarne iz javnih sredstev oz. sredstev 
razpisov.

• Skupno sofinanciranje projektov – partnerski dogovor (članarina in projekti z namenom) 
skupna promocija in trženje ter drugi projekti iz prijave na razpis EU idr. skladov.

• Občina z raznimi projekti iz javnih sredstev in ponudniki sami.
• Poiščimo investitorje, partnerski dogovori, volanterstvo, investicije ponudnikov. 
• Vsak partner mreže naj prispeva svoj delež iz dejavnosti, ko gre za projektno delo v katero je 

vključen.
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Kakšna naj bo destinacija Središče ob Dravi leta 2030?

• Povezana celota vseh deležnikov in celovite ponudbe
• Prepoznana po ohranjeni naravi in kulturni dediščini, izjemnih ljudeh, zdravi hrani - zeleni, 

ekološki, doživljajski, kulinarični … ponudbi
• Zelena, trajnostno naravnana, prijazna, naravna, ohranjena, ekološka, privlačna
• Čista, lepo urejena, zelena, poučna, domačna, gostoljubna, gostom in domačinom prijazna, 

iskana, povezovalna
• Umirjeno in sproščujoče naravno okolje
• Ponudba starih običajev in spretnosti
• V izobraževanje usmerjene aktivnosti (delavnice, pokušnje, vodeni programi, tabori)
• Destinacija, kjer ljudje živijo za svoj kraj in aktivno sodelujejo v vseh dogodkih
• Urejena infrastruktura, manjše nastanitvene kapacitete pri domačinih
• Dobro vodena in koordinirana s strani odgovorne osebe
• Čim bolj naravno območje, brez večjih posegov
• Športno-rekreativne aktivnosti: lov, ribolov, pohodništvo, kolesarjenje
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Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

Kaj lahko jaz storim, da bomo bližje skupni viziji?
• Aktivno vključevanje v projekte, delavnice, izobraževanja, „prepričevanje“ občanov, pomoč pri prijavah 

na razpise, obveščanje o projektih, pomemba vloga občine.
• Otroke vzgajam v duhu skrbništva narave .
• Predlagam, poslušam, priskrbim prenočitvene kapacitete, investiram, volantiram.
• Pomagam, kjer je potrebno.
• Trdo delo in čim hitrejša ureditev kmetije.
• Sodelujem z različnimi deležniki območja, prenašam znanja in znam poslušat ostale.
• Skrbim za naravo in sodelujem pri projektih.
• Pomoč pri svetovanju, prijavi na razpise, vzpodbujanje ostalih.
• Investicije v razvoj na lasti kmetiji.
• Se povežem s profesionalnim turističnim podjetjem.
• Vzpostavitev dejavnosti.
• Sodelovanje in pomoč pri vzpostavljanju skupne zgodbe.
• Sodelujem, povezujem, se udejstvujem v projektih, pomagam pri marketingu.
• Se povezujem s ponudniki in delam po svojih močeh.
• Promoviram ponudbo preko TD na sejmih, srečanjih, gostovanjih v tujini in v Sloveniji – povabim jih v 

destinacijo in predstavim našo ponudbo .
• Prenova stare domačije na Slovenski 67, preko gostilne Veselko, za prenočitev ali najem hiše.
• Se povezujem z zainteresiranimi, aktivno delam, živim zgodbo destinacije, vabim turiste, 

proizvajam kvalitetne produkte.
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Ključne besede za vizijo razvoja turistične in naravoslovne 
ponudbe v KP SoD

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi (SoD)

Vizija razvoja turistične in naravoslovne ponudbe v KP SoD

KP Središče ob Dravi z zaledjem bo leta 2030

Povezano, prepoznano, zeleno, domačno, poučno in trajnostno naravnano,                                     
ekološko območje z izjemno biodiverziteto, 

kjer lahko vsakdo najde svoj mir, počitek in sprostitev,               
prisluhne naravi, samemu sebi in svojim najbližjim,                                                 

spoznava ohranjene ekosisteme in karizmatične živalske vrste ter       
bogato kulturno dediščino, 

se rekreira v zdravem in čistem okolju ter 
se v druženju s prijaznimi in gostoljubnimi domačini 

preizkuša v tradicionalnih kmečkih opravilih in rokodelskih spretnostih,
uživa v ponudbi lokalnih ekološko pridelanih in certificiranih živil ter                                 
inovativni sezonski lokalni kulinariki in ob tradicionalnih prireditvah, 

ki temeljijo na sobivanju ljudi in živali v, na in ob reki Dravi 
v destinaciji Jeruzalem Slovenija.



Primeri prakse za Model in Akcijski načrt oblikovanja in trženja 
ponudbe v KP SoD

Cilji:
Krajinski park Drava - Center narave Krajinskega parka Drava

Mreža partnerjev Krajinskega parka Drava
Verige specializiranih ponudnikov krajinskega parka Drava  po panogah

Razviti in trženi integralni turistični produkti za izbrane ciljne skupine turistov KP Drava   

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini 
Središče ob Dravi (SoD), 2 delavnica, 26. 1. 2019
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1 Primeri prakse za Model 
razvoja in trženja turistične 

ponudbe z mrežo ponudnikov 
– partnerjev KP Drava 

2 Razvoj verig za turistične     
produkte KP Drava:

• TP1 Preizkusi se v 
rokodelskih spretnostih

• TP2 Doživetja ob reki Dravi
• TP3 Naravoslovni turizem
• TP4 Edukativni turizem
• TP5 Kulinarična doživetja3 Akcijski načrt razvoja in trženja 

turistične ponudbe z 
mrežo ponudnikov – partnerjev 

KP Drava 



doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec, ProVITAL d.o.o.
info@provital.si

Središče ob Dravi, 5. januarja 2019

Hvala lepa za Vaše 
konstruktivno sodelovanje!
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