
Poročilo 
Dravska kolesarska pot – Drava Bike 2021



GRADNJA, OZNAČEVANJE
V letu 2021 je Direkcija RS za infrastrukturo skupaj z 
občinami zgradila cca. 8 km novih kolesarskih poti ter 
označila 15 km nove kolesarske povezave:

• Muta – podvoz s kolesarsko potjo (1,5 km)

• Radlje ob Dravi – Vodni park (1,5 km)

• označitev kolesarske povezave na relaciji Trbonje – Muta – 
Radlje ob Dravi – Vuhred (15 km)

• HE Vuhred (300 m)

• HE Fala (150 m)

• Bistrica ob Dravi – Limbuš (2 km)

• Melje (1 km)

• Dogoše (2 km)

Spoštovani člani  
Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot. 
Dravska kolesarska pot velja po naravnih lepotah in kulturni raznolikosti za eno najlepših kolesarskih poti v Evropi. 

Člani Partnerstva smo se v sklopu trajnostnega upravljanja porečja reke Drave zavezali k prostorski umestitvi in izgradnji 
Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi. Dolžina kolesarske poti v Sloveniji je 145 km in od začet-
ka projekta je bilo urejenih več kot 60 km nove trase. Zavezali smo se tudi k oblikovanju integralnega turističnega produkta 
destinacije ter turistične znamke reke Drave – Drava Bike, kar nas skozi vrsto promocijskih aktivnosti umešča tudi na turistični 
zemljevid.

Pred vami je kratek povzetek izvedenih aktivnosti v letu 2021.

Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo in se veselimo nadaljnjega tvornega sodelovanja tudi v letu 2022!

Leo Kremžar,  
Predsednik Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot 

Pripravila:  
Uroš Rozman, Karmen Razlag,  
RRA Podravje - Maribor
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DOGODKI IN  
OSTALE PRIREDITVE
• Posveti:  

Financiranje razvoja kolesarske infrastrukture. Prvi 
kolesarski kongres. Kolo in vlak v letu železnic.

• Predstavitve:  
webinar za tuje medije s Primožem Rogličem, podkast 
turizem STO, Amazon of Europe Bike Trail, na različnih 
občinah in ostalih dogodkih.

• Sejemske predstavitve in workshopi:  
FWV Counter Days – online workshop. Ferien Mese Wien 
– online sejem. Caravan Salon Düsseldorf – eden največjih 
nemških sejmov. SIW – workshop za tuje tour operaterje. 
EXPO Dubaj - največja svetovna razstava.

• Organizacija kolesarskih dogodkov:  
zDRAVAntura in razvoj produkta Drava Kajak.  
Evropski teden mobilnosti.

URBANA OPREMA

Grafična podoba Dravske kolesarske poti v Sloveniji in na 
Hrvaškem bazira na logotipu »DravaBike« in v skladu s tem 
je vzpostavljen koncept počivališč. Počivališče je namenjeno 
relaksaciji, počitku in uživanju v naravi. To je tudi namen nove 
kolesarske poti. S kombinacijo lesa oz. desk smo želeli prikazati 
povezavo s splavarjenjem in splavi, ki so bili na Dravi v preteklosti 
glavni prepoznavni element. Nova počivališča so zasnovana iz več 
elementov, ki omogočajo prilagajanje postavitve in opremljenosti 
počivališča glede na lokacijo, potrebe in prostor, ki je na voljo. 
Lahko so pokrita ali brez strehe.

• POČIVALIŠČA DRAVA BIKE 
V sklopu projekta Naša Drava so občine uredile 15 novih 
kolesarskih počivališč Drava Bike. Štiri nova počivališča je v 
sklopu izgradnje kolesarske poti na relaciji Ruše – Limbuš 
uredila DRSI. Prvo počivališče je bilo postavljeno v Občini 
Lovrenc na Pohorju, financirano iz občinskega proračuna.

• INFORMACIJSKE TABLE - OBČINSKE 
Na celotni trasi Dravske kolesarske poti že stojijo 
informacijske table Drava Bike, ki prikazujejo celotno traso 
in posamezne etape. V letošnjem letu je bilo postavljenih 
tudi 10 občinskih tabel Drava Bike, ki so jih v sklopu projekta 
Naša Drava uredile občine.

• ŠTEVEC ZA KOLESARJE 
V sklopu izgradnje kolesarske poti na relaciji Ruše – Limbuš 
je DRSI postavila že drugi števec za kolesarje na Dravski 
kolesarski poti.
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PROMO MATERIAL 

PR
• Redno izvajanje vseh aktivnosti komuniciranja z novinarji  

ter priprava PR člankov in sporočil za medije

• Nova brošura – zloženka.

• Predstavitvena brošura v treh jezikovnih različicah – 
slovenski, nemški in angleški jezik.

• Naročilo kart preko spletne strani dravabike.

• Skupna image brošura 510 km poti – z avstrijskimi in 
hrvaškimi partnerji priprava ponatisa skupne promocijske 
brošure trase Dravske kolesarske poti od izvira reke Drave 
do Legrada, kjer se reka Mura izliva v reko Dravo.

• Nov video – letalski posnetki.

• Veličastna reka Drava - V videu so na ogled letalski 
posnetki čudovite in mogočne reke Drave, naše najbolj 
vodnate reke na slovenskem.

ŠTUDIJSKE TURE 
Dravsko kolesarsko pot in njeno ponudbo smo predstavili 
več tujim in tudi slovenskim novinarjem ter influencerjem.

•  francoski kolesar Axel Carion 
•  nemški igralec Cobra 11 Daniel Roesner 
•  Besser langen leben – avstrijski novinar 

•  Thorsten Brönner - nemški kolesarski novinar 
•  skupina belgijskih novinarjev
•  snemanje Green & Safe videa

OGLAŠEVANJE  
IN PROMOCIJA
• Promocija na ključnih trgih: oglaševanje v tiskanih 

medijih, slovenskih in tujih. V sodelovanju z A partnerji 
(ADFC, Schönste Radwege, Bikeline …).

• Digitalne kampanje: Facebook oglaševanje: na območju 
Slovenije.

• Snemanje oddaj: Dobro jutro.

SPLETNI PORTAL IN DRUŽBENA OMREŽJA
• Spletni portal Drava Bike 

V letu 2021 smo na spletni strani dravabike.si zabeležili 29 
% več uporabnikov kot v letu 2021. Velika večina (72 %) 
obiskovalcev spletnega portala je iz Slovenije. Z deležem okoli 
4 % sledijo Avstrija, Hrvaška, Nemčija, Italija.

• Facebook in Instagram Drava Bike 
Na Facebooku profilu se poslužujemo možnosti sponzoriranih 
objav, predvsem za domači trg. Objave na temo image 
predstavitve Dravske kolesarske poti so v letu 2021 161.761 
uporabnikov, kar predstavlja 16% več kot v letu 2020.


