TEMATSKA KOLESARSKA POT
Prijavitelj operacije: OBČINA SELNICA OB DRAVI,
Slovenski trg 4, 2352 SELNICA OB DRAVI

Partnerji: /
Vrednost operacije: 27.852,78 EUR
Vrednost sofinanciranja (EKSPR): 18.694,60 €
Izvedba operacije: FEBRUAR 2017 – MAJ 2018
Ozadje operacij
V SLR LAS Drava je glede razvoja urbanih naselij izražena potreba po obnovi sistema
tematskih poti v urbanih delih in obnova degradiranih območij za potrebe turizma. Z
ureditvijo Tematske kolesarske poti je prijavitelj sledil urejanju tako tematskih poti kot
degradiranih območij.
TEMATSKA KOLESARSKA POT v Občini Selnica ob Dravi poteka po degradiranem
območju in tako se bo z manjšim vlaganjem prenovilo degradirano območje ob gramoznici
za potrebe kolesarskega turizma. Z navezavo predmetne tematske kolesarske poti na
Jabolčno pot in Dravsko kolesarsko pot, ki v nadaljevanju povezuje naselje Selnico ob Dravi
z Rušami na nasprotnem bregu Drave, se bo vzpostavil celovit sistem tematskih poti skozi
naselje Selnica ob Dravi, s čimer bomo pospešili rabo koles tako v vsakdanjem življenju kot
v turistične namene. Slednje bo vplivalo na urbano trajnostno mobilnost. Uporaba koles
bo zmanjšala onesnaževanje okolja, urejene tematske poti bodo pritegnile večje število
kolesarjev, kar bo posledično vplivalo na razvoj trajnostnega turizma.
Tematska kolesarska pot poteka skozi naselje Selnica ob Dravi, od hladilnice kmetijske
zadruge preko gramoznice proti Ruškemu mostu v dolžini 610 m. Ta del poti je umeščen v
traso Dravske kolesarske poti. To je makadamska pot v širini 3m. Je utrjena, prevozna in
ima ustrezno konfiguracijo terena na klančini. Primerna je tudi za manj zahtevne kolesarje.
Pot je opremljena z urbano opremo, od počivališča, informacijske table, javne razsvetljave,
ograje na nevarnih delih ter krajinske zasaditve.

Cilji operacije
1. Z vlaganjem v sistem tematskih poti bo zagotovljeno varno in privlačno kolesarjenje, pot bo
opremljena z ustrezno informativno in usmerjevalno signalizacijo
2. Urbana trajnostna mobilnost bo pospešena z vključitvijo dela kolesarske poti, ki je predmet
tega projekta, v čezmejno Dravsko kolesarsko pot ob reki Dravi od avstrijske do hrvaške meje,
3. Degradirano območje ob gramoznici bo urejeno za potrebe kolesarskega turizma in vključeno
v traso Dravske kolesarske poti. Informacijske table bodo pritegnile kolesarje, ki se vozijo po
Dravski kolesarko poti, da obiščejo znamenitosti kraja in spoznajo krajevne običaje in ponudbo.
4. Potrebe uporabnikov kolesarske poti bodo spodbujale lokalne dejavnike, da bodo razvili
ustrezne storitve za kolesarje in aktivno pristopili k razvoju kolesarskega turizma.

Aktivnosti operacije
-

-

izvedba gradbeno obrtniških del
postavitev urbane opreme
izvedba krajinske ureditve

Rezultati operacije
-

nova ponudba v kraju
zmanjšana degradiranost območja
nova kolesarska pot
vzpodbujanje trajnostne mobilnosti

