SPOROČILO ZA MEDIJE

(Dravograd, 19. 5. 217) Včeraj, 18. maja 2017, je na relaciji Labot-Dravograd potekal čezmejni
kolesarski dogodek, ki so se ga udeležili predstavniki slovenskih in avstrijskih državnih in
lokalnih institucij ter tako skupaj pripravili uvod v kolesarsko sezono na Dravski kolesarki poti.
Skupnemu kolesarjenju je sledila novinarska konferenca v Dravogradu, vstopni točki
slovenskega dela Dravske kolesarske poti.
Sogovorniki na novinarski konferenci so bili:
-

Christian Benger, Minister za turizem Koroške deželne vlade,
Renata Martinčič, v. d. generalne direktorice Direktorata za turizem, Ministrstvo za gospodarstvo,
razvoj in tehnologijo,
Paco Wrolich, koordinator za kolesarjenje pri Kärnten Werbung,
Uroš Rozman, vodja projekta Dravske kolesarske poti v Sloveniji, RRA Koroška,
Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije, DRSI,
Dieter Mayr-Hassler, pod-predsednik društva Verein Drauradweg Wirte.

Včerajšnji dogodek predstavlja skupni uvod v kolesarsko sezono na Dravski kolesarski poti, na
katerem so bile predstavljene aktivnosti in novice na tej izjemno priljubljeni kolesarski destinaciji. S
pomočjo slovenskih občin ob reki Dravi se tako tudi na slovenski strani vzpostavlja produkt Dravske
kolesarske poti; med prisotnimi so bili predstavniki občin Dravograd, Podvelka, Selnica ob Dravi, Ruše in
Ormož.
Strateški in razvojni pomen Dravske kolesarske poti
Christian Benger, Minister za turizem Koroške deželne vlade, je poudaril pomen kolesarskega produkta
na avstrijskem Koroškem in Dravske kolesarske poti za obe strani meje, še posebej ob upoštevanju
dejstva, da je Dravska kolesarska pot na avstrijski strani meje prejela 5 zvezdic po klasifikaciji ADFC.
Sodelovanju med obema državama daje velik pomen, o njem so govorili tudi s slovenskim ministrom za
gospodarstvo Zdravkom Počivalškom in drugimi ključnimi akterji slovenskega turizma na turistični borzi v
Berlinu. Da ima kolesarjenje kot turistični produkt izjemno pomembno mesto tudi v nastajajoči strategiji
trajnostnega razvoja slovenskega turizma, je poudarila Renata Martinčič, v. d. generalne direktorice
Direktorata za turizem, MGRT, ter dodala, da se MGRT zavzema tudi za ureditev vožnje s kolesi v
naravnem okolju ter ob tem podpira in sofinancira projekt Izdelava modela povezanosti celotne Slovenije
s kolesarskimi potmi.
Ključno je sodelovanje in povezovanje
Ker je projekt Dravske kolesarske poti transnacionalni projekt, ki vključuje kar štiri države, Paco Wrolich,
koordinator za kolesarjenje pri Kärnten Werbung, opozarja na spodbujanje in podporo pri sodelovanju
prav vseh pomembnih partnerjev – da je slednje predstavlja zalogaj in se ga je potrebno lotiti
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sistematično in načrtno, ponazori Uroš Rozman s podatkom, da je trenutno poteka sodelovanje 18 občin
ob reki Dravi, združenih v Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot. Tomaž Willenpart iz Direkcije
Republike Slovenije za infrastrukturo je predstavil trenutne poglavitne aktivnosti, ki potekajo na področju
označitve trase, gradnje kolesarskih poti v občinah Muta, Radlje in Ruše, v pripravi je tudi izgradnja
odseka med Ožbaltom in Falo, ki v tem trenutku predstavlja najzahtevnejši del Dravske kolesarske poti.
Dogodek so organizirali: Kärnten Werbung, RRA Koroška in Zavod za turizem Maribor - Pohorje.

Več informacij:
Uroš Rozman, vodja projekta Dravske kolesarske poti v Sloveniji, RRA Koroška,
E: uros.rozman@rra-koroska.si

Pripravil: Uroš Rozman
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