
Poročilo 
Dravska kolesarska pot – Drava Bike 2019 in 2020



GRADNJA
• Kolesarske poti (1.500 m) v Občini Radlje ob Dravi ob reki Dravi v smeri Vodnega parka Reš s 

strani DRSI (Direkcija RS za infrastrukturo).
• Kolesarske poti (350 m) v Občini Radlje ob Dravi pri HE Vuhred s strani DRSI.
• Podhoda za kolesarje (50 m) v Občini Muta s strani DRSI.
• Kolesarske poti (2.000 m) na odseku Laznica–Limbuš v MO Maribor in Občini Ruše s strani 

DRSI. V tem delu se urejajo 4 počivališča, števec kolesarjev ter varni prehod kolesarjev v Rušah.
• Kolesarske steze ob državni cesti G1-1 v dolžini 150 m v Občini Selnica ob Dravi s strani DRSI.
• Servisne poti (400 m) ob železnici v Občini Središče ob Dravi s strani DRSI.
• Servisne/kolesarske poti (750 m) po nasipu v Melju v MO Maribor s strani DEM (Dravske 

elektrarne Maribor).
• Servisne/kolesarske poti (400 m) v MO Ptuj s strani DEM.

OZNAČEVANJE, URBANA OPREMA  
IN VZDRŽEVANJE
• Pregled stanja makadamskih kolesarskih poti in usmerjevalnih tabel pred kolesarsko sezono.
• Menjava manjkajočih in poškodovanih tabel s strani DRSI.
• Sanacije makadamskih poti s strani občin.
• Pomoč pri koordinaciji LAS projekta sodelovanja za razvoj turizma ob reki Dravi z akronimom 

»Naša Drava«, preko katerega se bo uredilo počivališča Drava Bike ter drugo turistično 
infrastrukturo ob Dravi. Projekt je bil odobren in se je pričel izvajati septembra 2020.

• Postavitev 27 informacijskih tabel Drava Bike s strani DRSI.
• Začasna označitev novega odseka Dravske kolesarske poti med Trbonjskim in Vuhreškim 

mostom (dolžina 15 km) z usmerjevalnimi tablami.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,  
EU RAZPISI IN PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ
• Zaključek priprave projektne dokumentacije na 11 sklopih na nivoju PGD/PZI ter 2 sklopih na 

nivoju IDZ s strani DRSI.
• Izvedba delne parcelacije na sklopu št. 11 v Občini Ormož in Občini Središče ob Dravi s strani DRSI.
• Priprava projektne dokumentacije na odseku Limbuš–Dvoetažni most in Melje–Trčova. Odsek 

med Starim mostom in Dvoetažnim mostom je MO Maribor prijavila na poziv za sredstva s 
strani MO Maribor iz mehanizma CTN.

• Vložitev vloge za 2 odseka Dravske kolesarske poti (sklop 3 in 4) v občinah Muta, Radlje ob Dravi in 
Podvelka in prijava projektov na EU sredstva v skupni vrednosti cca. 4 milijone € s strani DRSI.

• Pričetek priprave projektne dokumentacije PZI na odseku Dravske kolesarske poti znotraj 
Občine Duplek od meje z MO Maribor do konca protipoplavnega nasipa s strani DRSI.

Spoštovani člani  
Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot. 
Pred vami je kratek povzetek izvedenih aktivnosti v letu 2019 in 2020. 
Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo in se veselimo nadaljnjega tvornega sodelovanja tudi v letu 2021! 

Leo Kremžar, 
Predsednik Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot 

Pripravila: 
Uroš Rozman, RRA Podravje - Maribor 
Karmen Razlag, RRA Podravje - Maribor
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PR
• Redno izvajanje vseh aktivnosti komuniciranja z novinarji ter 

priprava PR člankov in sporočil za medije.

• Pressclipping – v letu 2019 je bilo 333, v letu 2020 pa 317 
medijskih objav v slovenskih medijih na temo Dravske 
kolesarske poti.

SPLETNI PORTAL IN  
DRUŽBENA OMREŽJA

• Spletni portal Drava Bike 
V letu 2020 smo na spletni strani dravabike.si zabeležili 43.088 
uporabnikov (82,28 % več kot v letu 2019), 56.465 sej 
(81,31 % več kot v letu 2019) in 145.701 ogledov strani (79,42 
% več kot v letu 2019). Velika večina (73,88 %) obiskovalcev 
spletnega portala je iz Slovenije. Z deležem okoli 4 % sledijo 
Italija, Avstrija, Hrvaška in Nemčija. Obiskovalci spletnega 
portala pa prihajajo tudi iz ZDA, Kitajske, Madžarske, Švice in 
Francije. V primerjavi z letom 2019 smo obdržali visok nivo 
organskega iskanja, z oglaševanjem pa se je povečal obisk 
spletnih strani preko družbenih omrežij. 

• 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 
2020 dosegle 443.516 prikazov, 139.235 uporabnikov in 
10.748 klikov na www.dravabike.si.

• Predstavitev DKP na največjem nemškem spletnem out
door portalu outdooractive.com. Gre za spletni portal v 30 
jezikih, ki ima 10,3 milijona registriranih uporabnikov, cca 13 
milijonov uporabnikov na mesečni ravni, 121.000 sledilcev 
na družbenih omrežjih. 

• Predstavite DKP na Slovenia.info in Slovenia Outdoor. 

DOGODKI IN  
OSTALE PRIREDITVE
• Mednarodni dogodek: Drava kot priložnost 

• Sejemske predstavitve: Slovenija (Natour Alpe Adria 
Ljubljana, Na Turo Gornja Radgona, Sejem športa in zdravja 
Maribor), Avstrija (Ferien Messe in Argus Bike Festival na 
Dunaju), Nemčija (F.re.e. München, CMT Stuttgart), Srbija (IFT 
Beograd), Nizozemska (Vakantibeurs, Utrecht) in drugi. 

• Posebne predstavitve DKP: na konferenci Travel Talk v 
Friedrichshafnu in Global Green Destination Days v Zagrebu, 
delegaciji iz Grada in Pecsa, na izobraževanju za vodnike v 
Ormožu in javni tribuni Reka Drava in Dravska kolesarska pot - 
priložnost za razvoj turizma in podjetništva, Centru mobilnosti 
v Mariboru, na Občini Ruše in v Varaždinu, na dogodku Drava 
kot priložnost, na sejmu F.re.e. München in v sodelovanju z 
avstrijskimi partnerji v Utrechtu. 

• Organizacija kolesarskih dogodkov po trasi DKP v sklopu 
Drava Festivala in Adventure Kick Radia Si. 



PROMO MATERIAL 
• Tiskana karta 

SLO/HRV in NEM/ANG jezikovna verzija – leta 2020 je bilo 
100% več naročil kart preko spletne strani dravabike. 

• Skupna image brošura 510 km poti – z avstrijskimi in 
hrvaškimi partnerji smo izdali skupno promocijsko brošuro  
s karto za 510 km trase Dravske kolesarske poti. 

INKUBATOR DRAVA BIKE 
• Pridobivanje novih članov v Drava Bike inkubator.  

V Drava Bike je vključenih 90 ponudnikov (od tega 13 iz 
Hr vaške). 

• Nagrada za dober primer povezovanja deležnikov  
Za primer dobre prakse povezovanja deležnikov na Dravski 
kolesarski poti smo prejeli Sustainable Destination Award / 
Green Destination. 

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

medijih, slovenskih in tujih. V sodelovanju z A partnerji 
(Sport Activ, Bikeline …). 

• Digitalne kampanje: na območju Slovenije in Avstrije;  
na slovenskem trgu za porabo vavčerjev na DKP. 

• Snemanje oddaj: Dobro jutro, Na lepše 

• Posebna priloga in predstavitev DKP v sodelovanju s 
časnikom Večer »Drava – Od splavarjenja do kolesarjenja«. 

• sodelovanje v kampanji in brošuri Slovenske turistične 
organizacije: kampanja Moja Slovenija ‘’Zdaj je čas za 
Dravsko kolesarsko pot’’, predstavitev v outdoor brošuri  
‘Slovenija na prostem – Moj način gibanja v naravi.’’ 

ŠTUDIJSKE TURE 
• Za ponudnike: srečanje slovenskih in hrvaških ponudnikov vključenih v Verein Drauradwegwirte.  

• Za medije: Eco tour Slovenia, Kiesow TV, Focus E-bike Magazin. 

• Drugo: Bratislava Region. 


