OŽIVITEV KULTURNIH IN NARAVNIH POTENCIALOV DRAVINJSKE DOLINE
Občine Makole, Majšperk in Poljčane so z operacijo »Oživitev kulutrnih in naravnih potencialov
Dravinjske doline«, kandidirale na Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje operacij
iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj
regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za
obdobje 2012 – 2014 (Uradni list RS št. 34/12).
Občine v Dravinjski dolini povezuje reka Dravinja, ki je že v preteklosti ustvarila slikovito
pokrajino z mnogimi naravnimi potenciali, ki so omogočili poselitev ter razvoj dejavnosti v
prostoru. Ker pa imajo občine Makole, Majšperk in Poljčane poleg lege in naravnih pogojev tudi
podobno zgodovino in kulturno dediščino, so prav te skupne lastnosti temelj za nove priložnosti
v načrtovanju regionalnega razvoja, ki bo temeljil na naravnih in kulturnih potencialih, ki jih je
potrebno povezati z učnimi potmi. Potreba po povezovanju občin izhaja iz cilja po krepitvi
lokalnih potencialov (naravnih in kulturnih) ter krepitve turističnega potenciala območja
Dravinjske doline kot priložnosti za nov razvoj. Prepoznavanja pomena nadaljnjega razvoja, ki
bo temeljil na naravnih in kulturnih potencialih območja, ki bodo vidno označeni z učnimi
tablami, učnimi točkami, klopmi in projektno pisarno v Štatenbergu. Dosedanja infrastrukturna
oprema učnih točk je vzpostavljena v občini Poljčane, ki je kot učna občina vodilna na področju
izobraževalnega turizma. S ciljem povezave sosednjih občin je potrebno tudi v občini Makole in
občini Majšperk vzpostaviti učno infrastrukturo.
Ob raziskovalno - učnih točkah bodo predstavljena opazovališča, opazovalna mesta in
razgledišča. Tematske učne poti so v Dravinjski dolini idealne mrežne povezave za naravoslovne,
družboslovne in športne vsebine, s ciljem, da bodo vse generacije (s poudarkom na mladih)
celovito doživljale pokrajino, spoznavale procese v naravi in v naseljih ter pridobile zmožnost
vrednotenja ter navezale stik z naravo. Poudarjen je tudi vzgojni moment ter pomen razvijanja
pozitivnega odnosa dijaka (učenca) do narave. Ključni cilj projekta je vzpostaviti strokovne
podlage za mrežo učnih poti, ki bodo spodbujale celostno učenje (z vključitvijo učnih metod, ki
spodbujajo zaznavanje pokrajine in narave z vsemi čutili – zaznavanje, opazovanje,
preizkušanje), oz. doživljajsko zaznavanje pokrajine, samoaktivnost, kot tudi gibanje v pokrajini.
Vodilna občina v projektu je Občina Makole, sodelujeta pa še občini Majšperk in Poljčane. Za
doseganje skupnega cilja operacije intra-regijskega projekta Oživitev kulturne in naravne
dediščine Dravinjske doline se bodo med partnerji izvedle sledeče projektne aktivnosti:
Aktivnosti projekta
1. Strokovne podlage za povezovalne pohodne, kolesarske in učne poti z označenimi
naravnimi ter kulturnimi specifičnosti v regiji z izdelavo brošure
- analiza povezovalnih pohodnih in kolesarskih poti po Dravinjski dolini (analiza možnosti
vzpostavitve povezovalnih poti – identifikacija delov, kjer je potrebno dodatno urediti in
vzpostaviti povezovalne kolesarske in pohodne poti; identifikacija tras kolesarskih poti – glede
na zahtevnost terena, višinske razlike, dolžine poti vključno s kartografskim gradivom trase
kolesarske oziroma pohodne poti na območju Občine Makole, Poljčane in Majšperk ter širše na

Aktivnosti projekta
območju Dravinjske doline) – povezovanje z drugimi občinami – analiza možnosti povezovanja,
brošura.
2. Ureditev povezovalnih poti (dograditev, utrditev brežin, oprema za kolesarske in pohodne
poti – označevalne table) (investicijski del).
3. Strokovne podlage za analizo turistične ponudbe Dravinjske doline z izdelavo kataloga
(identifikacija naravne in kulturne dediščine, lokalnih ponudnikov - turističnih kmetij, ekoloških
kmetij, vinotočev itd, turističnih in drugih društev, ki gravitirajo na območje povezovalnih
kolesarskih in pohodnih poti vzpostavljenih v okviru projekta ter širše v Dravinjski dolini,
brošura.
4. Strokovne podlage za ureditev informacijske signalizacije na terenu
5. Strokovne podlage za ureditev informacijske pisarne na gradu Štatenberg in
vzpostavitev učne poti na območju grada Štatenberg ter ureditev učne poti grad Štatenberg z
namenom ureditve Turistično-kulturne info točke.
6. Organizacija in izvedba delavnic za vključevanje kulturne in naravne dediščine zlasti
med mlade
7. Karte (kartografsko gradivo) povezovalnih učnih poti z zemljevidi s predstavljenimi
naravnimi, kulturnimi znamenitostmi ob povezovalnih poteh in učilnic v naravi , karte,
programi
8. Spletna aplikacija z zemljevidi kolesarskih in pohodnih poti, izobraževalnimi programi in online prijave na dogodke

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«,
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.
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