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Sporočilo za javnost  
 
 

Pohodništvo in kolesarjenje pomembna turistična produkta za čezmejno sodelovanje 
med Slovenijo in Avstrijo 

 
 
Ljubljana, 25. avgusta 2016 - V torek, 23. avgusta 2016 je na Bledu potekalo delovno 
srečanje pristojnih za razvoj turizma Slovenije in avstrijske zvezne dežele Koroške. 
Slovensko delegacijo je vodila Eva Štravs Podlogar, generalna direktorica Direktorata za 
turizem in internacionalizacijo, Koroško delegacijo pa dr. Albert Kreiner, vodja Področja 
za gospodarstvo turizem, infrastrukturo in mobilnost pri Koroški vladi. Sestanek je 
nadaljevanje pogovorov, ki so potekali v okviru 3. zasedanja Skupnega odbora 
Slovenija–Koroška v juliju 2016, njegov namen pa je krepitev sodelovanja na področju 
turizma, predvsem priprava skupnih, čezmejnih projektov.  
 
Pohodništvo 
Po uvodni seznanitvi z organiziranostjo in financiranjem turizma so bili predstavljeni projekti, pri 
katerih bi se moralo sodelovanje okrepiti oziroma je potrebno odpraviti obstoječe ovire. 
Delegaciji sta se strinjali, da sta med pomembnejšimi turističnimi produkti sodelovanja 
pohodništvo in kolesarjenje. Na področju pohodništva je zelo dobro razvit trilateralni projekt 
Alpe Adria Trail, ki je lani generiral več kot 60.000 nočitev, od tega v Sloveniji približno 9.000. 
Ta projekt je National Geographic Traveler uvrstil med 10 najboljših novih pohodniških poti na 
svetu.  
 
Kolesarjenje 
Na področju kolesarjenja sta bila izpostavljena gorsko kolesarjenje in doživljajsko kolesarje. 
Veliko pozornosti je bilo namenjene Dravski kolesarski poti, ki je ena najbolj priljubljenih, 
saj Dravo spremlja 366 km – od njenega izvira na Toblaškem polju v SV Italiji do Maribora v 
Sloveniji.  Zaradi urejenosti, varnosti in dostopnosti je certificirana s petimi zvezdicami po 
kriterijih ADFC (6 etap – do Lavamünda) in je eden izmed ključnih turističnih produktov 
avstrijske Koroške. Na slovenski strani pa - kljub obstoječemu povpraševanju turistov in 
načrtom za povezavo ter ureditev trase poti vse do meje s Hrvaško - za zdaj ostaja še 
neizkoriščena priložnost. Glavna ovira na slovenski strani je neurejena osnovna infrastruktura, 
ki bi omogočala varno in udobno kolesarjenje. Zaradi zanimivosti te kolesarske poti in njenega 
mednarodnega pomena, si bomo prizadevali povezati vse ključne deležnike na slovenski strani 
in spodbuditi nadaljevanje projekta.  
 
Povezanost kolesarjenja in javnega potniškega prometa 
Prav tako so se udeleženci srečanja pogovarjali o nujnosti čim boljše povezanosti kolesarskega 
in javnega potniškega prometa, tako da kolesarji s kolesi ali brez njih lahko brez večjih težav 
postanejo potniki na sredstvih javnega prometa (vlak, avtobus idr.) in obratno, da lahko potniki 
po koncu potovanja z avtomobilom, vlakom in/ali avtobusom nadaljujejo pot s kolesi.  
 
Gastronomski produkt Terra madre 
Koroška stran je slovenski strani predstavila zanimiv mednarodni gastronomski produkt »Terra 
madre« ter slovenske ponudnike povabila k sodelovanju. To je mednarodni projekt, ki povezuje 
vse deležnike v prehrambno-preskrbovalni verigi, ki podpirajo trajnostno kmetijstvo, ribištvo ter 
gojenje živali, s ciljem ohranitve okusa in biodiverzitete. Njihova mreža vključuje kmete, sirarje, 
vinogradnike, ribiče, kuharje, prodajalce, hotele, restavracije ter strokovnjake, akademike, 
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študente, mlade… Projekt vodi Slow food International, globalna neprofitna organizacija, 
ustanovljena leta 1989, ki želi preprečiti izginotje lokalne kulture prehranjevanja in tradicije. 
Vključuje milijone ljudi iz več kot 160 držav in želi zagotoviti, da ima vsak na svetu na voljo 
hrano, ki je dobra (sveža, okusna), čista (katere pridelava ne škoduje okolju, počutju živali in 
našemu zdravju) in cenovno dostopna. Verjamejo, da je hrana povezana z vsemi segmenti 
življenja, vključno s kulturo, politiko, kmetijstvom in okoljem. Koroška stran je predlagala, da bi 
regija Alpe Adria (Slovenija, skupaj s Koroško (A) in delom Italije) postala »Slow food 
destinacija« Evrope ali celo prva certificirana »Slow food destinacija« na svetu, saj imamo za to 
vse možnosti. Prav tako bi to bil zelo dober turistični produkt, ki bi se odlično kombiniral s 
produkti kolesarjenja in pohodništva.  Iz Slovenije so doslej v projekt vključene tri Convivie 
(lokalne izpostave organizacije, ki so ustanovljene po vsem svetu); te so v Ljubljani, na 
Primorskem ter v Štajerski. Več informacij je na spletni strani: http://www.terramadre.info 
 
Aktualne teme 
Strani sta nato izmenjali izkušnje glede aktualnih tem, kot so delitvena ekonomija, begunska 
kriza, ipd. Dogovorjeno je bilo, da bo pred naslednjim zasedanjem Skupnega odbora Slovenija 
– Koroška organiziran še en sestanek na temo sodelovanja na področju turizma (tokrat bodo 
gostitelji Korošci).  
 
Obe strani sta izrazili zadovoljstvo nad dosedanjim uspešnim sodelovanjem na področju turizma 
ter prepričanje, da obstaja še veliko možnosti za njegovo nadgradnjo.  
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