
Priloga 7 

PODROBNEJŠI OPIS OPERACIJE 

UREDITEV REKREACIJSKEGA CENTRA 

GRAMOZNICA V ZGORNJEM DUPLEKU V 

OBČINI DUPLEK 
IZZIVI: 
Operacija sledi večji prepoznavnosti območja, varovanju naravne dediščine  in zagotavljanju kapacitet 
za prenočišča, saj na območju, kot je bilo ugotovljeno v sami strategiji lokalnega razvoja, ni 
vzpostavljenih turističnih kampov in postajališč za avtodome, po katerih je na območju 
povpraševanje. 
Izvedba operacije se povezuje s produktom, ki bo zaživel na območju občine Duplek - v gramoznici v 
Zgornjem Dupleku, že v mesecu maju 2017, tj. vodnim smučanjem. Omenjena dejavnost skupaj z 
ureditvijo območja gramoznice - infrastrukturo, kot je parkirišče za potrebe vodnega smučanja in 
parkirišča za avtodome, ureditvijo sprehajalne poti, parkom za izboljšanje motoričnih sposobnosti, 
prireditvami ter dogodki predstavlja vzpostavitev rekreacijskega centra, v katerem se bodo odvijale 
humanitarne, rekreativne, športne, društvene in kulturne dejavnosti, namenjene vsem starostnim 
skupinam. Zaradi pomanjkanja zavesti o ohranjanju tradicije, se bo na območju vzpostavil tudi center 
za spodbujanje zavesti o tradiciji splavarstva in rancarije ter s tem osveščanja predvsem mladih 
generacij o pomenu ohranjanja tradicij in varovanju kulturne in tehniške dediščine. Vključitev 
tovrstne dejavnosti namreč sovpada z »moderno« dejavnostjo vodnega smučanja, saj bo na eni strani 
možnost doživetij, ki niso bile do sedaj dosegljive in spodbuja adrenalinsko doživetje, po drugi strani 
pa gre za dejavnost, ki ohranja tradicijo in prav tako omogoči uporabniku vodno doživetje, četudi 
manj adrenalinsko.  
Cilj operacije je vzpostaviti nove, inovativne produkte, ki so novost tako v občini kot na območju LAS, 
slediti varovanju naravne dediščine in varstvu okolja, ter izvajati programe namenjene osveščanju o 
pomenu zdravja ter motivaciji in spobujanju medgeneracijskega sodelovanja. Cilj je tudi urediti 
območje tako, da omogoča nadaljevanje oz. nadgradnjo dejavnosti vodnega smučanja in z njim 
povezanih dogodkov, prireditev ter razvoja območja rekreacijskega centra, kjer se v prihodnje 
načrtuje tudi ureditev vodnega parka, kampa – glampinga in t.i. robinzonskega kampa, ki pa bo 
predmet druge operacije. Pričakovani učinki operacije so nove vsebine, storitve, znanje in 
vzpostavitev podpornega okolja za inovativne pristope, novi produkti, ki prispevajo k razvoju turizma, 
športa in ekologije ter kulture ter nova partnerstva za vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanje. 
Ciljna skupina so vse starostne kategorije, rekreativci, športniki, družine. Kot kazalniki operacije so 
opredeljeni so vzpostavitev novega delovnega mesta, izvedba vsaj treh izobraževanj za različne ciljne 
skupine, izvedba vsaj treh programov za učenje, osveščanje in motivacijo, urejena sprehajalna pot in 
parkirišči, povečano število obiskovalcev na tem območju, ureditev parka za izboljšanje motoričnih 
sposobnosti,… 
 

AKTIVNOSTI 

 
Operacija se bo izvedla v eni fazi, in to po sledečih aktivnostih:  
 
Aktivnost 1: Ureditev parkirišča za avtodome in parkirišča za potrebe vodnega smučanja v skupni 
površini 1.600m2.  
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Parkirišče za avtodome in za potrebe vodnega smučanja bo izvedeno v gramozni izvedbi ob obstoječi 
javni cesti. Kapaciteta parkirišč za potrebe vodnega smučanja je okvirno 50 parkirnih mest, ter 7 
parkirišč za avtodome standardne velikosti in 2 parkirišči v XL izvedbi. Razpored in označitev parkirnih 
mest se bo izvedla s parkirnim satovjem ali gruščnato trato.  
 
Aktivnost 2: Ureditev sprehajalne poti – uredi se sprehajalna poti v skupni dolžini 700 m in širini do 2 
m. Sprehajalna pot se izvede v komprimirani peščeni izvedbi z lesenimi robniki (okroglicami).  
 
Aktivnost 3: Nakup urbane opreme – ob sprehajalni poti in na parkirišču za potrebe vodnega 
smučanja se namesti negrajena urbana oprema, klopi in koši, ovire (gobice). Predvidena je postavitev 
20 klopi iz tropskega lesa, kar se sklada z naravnim okoljem in 10 košev za odpadke, prav tako v leseni 
izvedbi in ovire na sprehajalni poti, ki preprečujejo vožnjo motoristov, kolesarjev in drugih, s čimer 
uresničujemo namen poti. Prav tako nameravamo postaviti 4 stojala za kolesa.  
 
Aktivnost 4: Nakup in postavitev turistično informacijske table 
Območje gramoznice, kjer se bo uredil rekreacijski center je območje, ki je z Odlokom o razglasitvi 
naravnih znamenitosti v občini Maribor razglašeno za območje Krajinskega parka Drava, prav tako so 
posamezni deli navedenega območja zavarovano območje Natura 2000. V skladu s Pravilnikom o 
prometni signalizaciji bomo nabavili in postavili informacijsko tablo oz. znak za obveščanje o 
območjih kulturnih, naravnih in turističnih znamenitosti. Znak bo postavljen ob vstopu na 
rekreacijsko območje.  
 
Aktivnost 5: Ureditev parka za izboljšanje motoričnih sposobnosti – park se bo razprostiral na 
površini cca. 500m2. Park bo sestavljen iz elementov, ki omogočajo tako mladim kot starejšim in 
drugim možnost izboljšanja motorike oz. vzdrževanja ustreznih motoričnih sposobnosti. Takšni parki 
so priložnost za posameznike, da lahko na posameznih »telovadnih« elementih izvajajo vaje 
izboljšanje ravnotežja, mišičnega tonusa in motorike.  Tovrstni park je na območju novost. 
Predvideno, da se park sestoji iz 20 elementov, ki ustrezajo zahtevam mednarodnih standardov in so 
sestavljeni predvsem iz lesa. Prav tako so posamezni elementi dostopni tudi invalidom. Elementi so 
idealni za zelene površine, zato smo park tudi umestili na območje v gramoznici, prav tako so 
primerni za vse vremenske pogoje, ekstremne temperature, vlago.  
 
Aktivnost 6: Prireditev 1– Akustični koncert na vodi  
Akustični koncert se bo odvijal čez dan. Na koncertu bodo nastopili tuji in lokalni ustvarjalci glasbe. 
Koncert bo izveden na plavajočem odru in bo zagotovo popestril dogajanje v sami gramoznici. 
Poskrbljeno bo za video in foto podporo; izdelek pa bo služil promociji območja in vseh sodelujočih.  
 
Aktivnost 7: Prireditev 2 – Dan za tekmovanje 
V okviru dejavnosti vodnega smučanja se bo organiziralo tekmovanje. Predvideva se, da bodo 
tekmovalci bodo iz vseh regij. Tekmovanje bo kot dogodek novost v Sloveniji, saj so se do sedaj 
tekmovalci srečevali le na tekmovanjih v tujini. Takšna tekmovanja delujejo po principu glasovanja 
vseh udeleženih, zmagovalci pa za nagrado pridobijo uporabne izdelke pokroviteljev,… Bistvo 
tekmovanja pa je predvsem sproščeno vzdušje in preživljanje  prostega časa v naravnem okolju, kar 
pa gramoznica v Zgornjem Dupleku zagotovo je.  
 
Aktivnost 8: Nakup in dobava rance in splava  
V okviru aktivnosti9, ki je opisana v nadaljevanju, se bosta za potrebe predstavitve splavarjenja in 
rancarije izdelala ranca in splav, ki bosta v času razstavljena na vodni površini v gramoznici in bosta 
služila predstavitvi te dejavnosti, ki jo želi partner v teh krajih ponovno obuditi in ponuditi turistični 
produkt, ki bo zanimiv tako za občane, kot tudi za širšo javnost.  
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Aktivnost 9: Prireditev 3– predstavitev splavarjenja in rancarije ter izvedba tehniškega dneva za 
otroke s tematiko izdelave majhnih izdelkov iz lesa 

Splavarjenje skupaj z rancarstvom je v Dravski dolini eno najznačilnejših oblik predstavljanja kulturne 
in tehniške dediščine. Splav kot prevozno sredstvo za transport lesa na reki Dravi in ranca, kot rešilni 
čoln splavarjev  je v zgodovini, največ med 1. In 2. Svetovno vojno pustilo sledove gospodarstva v teh 
krajih, kakor tudi veliko kasnejših dogodkov na omenjeno tematiko. V  
Danes  se splavarstvo in rancarstvo predstavlja na različne načine. Kot turistični produkt, 
izobraževalna tematika, hobi ali kot projektna ideja oziroma  podpora drugim vsebinam. Aktivnost 
predstavitve splavarjenja in rancarije pa ne pomeni le predavanja, ampak obsega tudi izvedbo 
tehniškega dneva za otroke, v okviru katerega bodo otroci izdelovali manjše rance in splave in se tako 
podučili o zgoraj opisani dejavnosti.  

 
Aktivnosti 1, 2, 3, 4, 5 bo izvedel prijavitelj oz. vlagatelj. 
Aktivnost 6 in 7 bo izvedel partner Astraea  investicije ena d.o.o..  
Aktivnost 8 in 9 bo izvedel partner Turistično splavarsko društvo Krajinski park Drava. 

OPERACIJA ZAJEMA NASLEDNJE CILJNE SKUPINE: 

 
Izvedba aktivnosti, vključno z delujočim vodnim smučanjem, je primerna za vse starostne generacije,  
družine z otroki (park za izboljšanje motorike, osveščanje o pomenu naravnega okolja, parkirišče za 
avtokamp, prireditve – tehniški dan za otroke in predstavitev splavarstva ter rancarstva), mlade 
(spodbujanje k aktivnemu preživljanju prostega časa in ukvarjanja z rekreacijo in telesno vadbo, 
prireditve partnerjev), starejše (možnost izkoriščanja sprehajalnih poti za preživljanja časa v naravi, 
izboljšanje oz. vzdrževanja stanja dobre motorike – park za izboljšanje motorike, aktivno staranje). 
Aktivnosti, kot so urejena sprehajalna pot, park za izboljšanje motorike in dogodki, ki jih bosta 
organizirala partnerja, so primerni tudi za invalide.   

Predvidevamo, da se bo število obiskovalcev območja povečalo nekje za slabih 20%. Menimo, da  bo 

rekreacijski center najbolj zanimiv za mlade in družine (50%) ter tudi starejše(20%) in druge skupine, 

kot so tuji obiskovalci (turisti), rekreativci, adrenalinski navdušenci (30%), ki se jim bo dogajanje v 

rekreacijskem centru zdelo zanimivo in vredno ogleda. 

INOVATIVNOST  

 
Operacija je novost predvsem, ko gre za izvajanje dejavnosti v povezavi z dejavnostjo vodnega 
smučanja na tem območju. Organizirane bodo namreč številne aktivnosti, ki bodo to območje 
popestrile in predstavljale začetek vzpostavitve turistične destinacije. Aktivnosti, ki se bodo izvajale, 
so novost tako na območju same občine, kot tudi na celotnem območju LAS. V povezavi z aktivnosti, 
ki so predvidene na območju gramoznice, bo urejen tudi prostor za avtokampe. Glede na strategijo 
lokalnega razvoja LAS Ovtar tovrstna možnost prenočitve na celotnem območju LAS ni, je pa po tej 
vrsti prenočitev povpraševanje.  
S tem bomo omogočili počitnikovanje in prepoznavnost območje ter prepoznavnost tudi lokalne 
ponudbe, saj je v nadaljevanju možno operacijo nadgraditi in s predmetom operacije Ureditev 
rekreacijskega centra tudi povezati ostale znamenitosti v občini in lokalno ponudbo, ki je na območju 
same občine izjemno pestra. Hkrati je možno povezati in vključiti tudi lokalne ponudnike s širšega 
območja LAS. V okolje umeščamo tudi novost »park za izboljšanje motoričnih sposobnosti«, po vzoru 
parka, ki je urejen v Avstriji in ga v Sloveniji še ne poznamo. Park je namenjen predvsem izboljšanju in 
vzdrževanju motoričnih sposobnosti za vse kategorije prebivalstva, tudi za ranljive skupine (mladi, 
starejši, invalidi). Ker je postavljen v naravno okolje, omogoča hkrati aktivno preživljanja prostega 
časa.  
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Ureditev sprehajalne poti na območju gramoznice je posodobitev v lokalnem okolju, saj poti v takšni 

meri, kot je predvidena – ureditev  z naravnimi materiali, ni. Prav tako se v gramoznico usmerja 

tradicionalna dejavnost, splavarjenja in rancarstva, s čimer se posodablja tradicionalne oblike 

izkušenj v okolje in se poskuša tovrstno dejavnost oziroma užitek usmeriti ne samo na Dravo, ampak 

tudi na stoječe vode, kot je vodna površina v gramoznici. S tem tudi zaokrožujemo športne in 

rekreacijske dejavnosti v gramoznici, saj se na eni strani vzpostavlja dogajanje okoli vodnega 

smučanja, na drugi strani pa je dogajanje povezano s splavarjanjem in rancarijo, in kot tretje še 

dejavnosti, povezane z aktivnostmi za izboljšanje motorike. 

CILJI 

 
Operacija prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest in zaposlitev, podpori lokalnim podjetjem, s 
tem ko krepi dejavnost vodnega smučanja in ureditve celotnega območja gramoznice kot 
rekreacijskega centra in razvoju podjetništva ter projektom za ustvarjanja klasičnih in zelenih 
delovnih mest. V okviru operacije se bo izvedla ena nova zaposlitev, in sicer za potrebe vzdrževanja in 
nadzora območje ter skrbi za red.  
Operacija prispeva tudi k oblikovanju in izvajanju mreže storitev za ranljive ciljne skupine, saj z 
aktivnim preživljanjem prostega časa v naravnem okolju povečuje kakovost življenja, omogoča 
aktivno staranje in podpira zdrav način življenja ter vključuje storitve in aktivnosti tudi za ranljive 
skupine, s tem ko vpliva za povečanje kakovosti življenja in podpira zdrav način življenja in 
medgeneracijsko sodelovanje. Infrastruktura, ki bo urejena na območju rekreacijskega centra 
omogoča spodbujanje aktivni življenjski slog in prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, varovanje 
tehniške dediščine.  

Prav tako operacija sledi cilju inovativnega pristopa in novih produktov oziroma izvajanja aktivnosti, 

ki se na območju LAS še ne izvajajo, in so hkrati vezane na dejavnost vodnega smučanja, ki se bo 

pričelo izvajati v mesecu maju 2017. Operacija se bo izvajala na območju, ki je naravno zavarovano, in 

sicer je z občinskim predpisom določeno kot območje Krajinskega parka, hkrati pa se deli območja 

nahajajo tudi na območju NATURA 2000. Prav tako dejavnosti prispevajo k ohranjanju naravnega 

okolja in prispevajo k razvoju turizma, športa, kulture in društvene dejavnosti. Predvidene aktivnosti 

so namenjene osveščanju (zdravju) in motivaciji in so primerne za vse starostne skupine. 

TRAJNOST 

Upravljavec območja bo prijavitelj, in sicer bo skrbel za vzdrževanje infrastrukture in koordiniral 
aktivnosti na območju skupaj s partnerjema. Hkrati bo poskrbel, da se bodo programi na območju 
izvajali, in sicer skupaj s partnerjema in zunanjimi izvajalci.  

Urejanje same infrastrukture – sprehajalna pot, parkirišče za avtodome in parkiriršče za potrebe 

vodnega smučanja, park za izboljšanje motoričnih sposobnosti, urbana oprema bo v finančnem 

smislu pokrival prijavitelj, ostale aktivnosti, kot so organiziranje posameznih dogodkov – dan za 

tekmovanje, akustični koncert na vodi, predstavitev splavarjenja in rancarstva, tehniški dan za otroke 

pa bo v domeni 

VLOGA PARTNERJEV V OPERACIJI 

Vlagatelj/Nosilec operacije:  

Ureditev infrastrukture: ureditev sprehajalne poti, ureditev parkirišča za avtodome in parkirišča za 
potrebe vodnega smučanja, nakup ter montaža negrajene urbane opreme (klopi, koši, turistična 
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tabla), ter izvedba parka za razvijanje motoričnih sposobnosti je v domeni prijavitelja, in sicer tako v 
vsebinskem kot finančnem smislu.  

 

Partner 1: Astraea investicije ena d.o.o. 

Podjetje Astraea investicije ena, kot partner bo na območju parka za vodno smučanje organiziral 
dogodka: akustični koncert na vodi in dan za tekmovanje, in ga tudi financiral.  

  

Partner 2: Turistično splavarsko društvo Krajinski park Drava  

Društvo bo dobavilo in za razstavilo ranco in splav na vodni površini v gramoznici. Razstavljena 

eksponata bosta na območju celotno sezono. Organizirana bo tudi predstavitev dejavnosti 

splavarjenja in rancarije in tehniški dan za otroke na temo izdelave lesenih izdelkov, med drugim tudi 

ranc. Finančna sredstva in vsebinsko izvedbo zagotavlja društvo samo. 

TRAJNOSTNA (SONARAVNA RABA LOKALNIH VIROV) 

 

Operacija se bo izvajala na območju, ki je z občinskim odlokom naravno zavarovan, in sicer se nahaja 
v celoti v Krajinskem parku Drava.  
Vse aktivnosti, ki se bodo izvajale ne bodo vplivale na razvrednotenje naravne dediščine, saj gre za 
aktivnosti, ki sledijo varovanju le te in so v skladu z že sprejetimi smernicami pristojnih institucij, 
pridobljenimi v času priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično rekreacijski  
športni center v občini Duplek.  
Aktivnosti so zasnovane na način, da okolja dodatno ne obremenjujejo.  

Operacija bo prispevala k izboljšanju oz. ohranjanju zdravja prebivalcev na območju LAS, kot tudi v 

sami občini, saj se bodo aktivnosti odvijale v naravnem okolju, stran od vsakdanjega vrveža in bodo 

omogočale sproščen oddih in hkrati tudi aktivno preživljanje prostega časa. Obiskovalci se bodo 

namreč lahko ne le naužili svežega zraka, ampak tudi poskrbeli tako za telesno vadbo na vadbenih 

elementih parka za izboljšanje motoričnih sposobnosti, kot tudi za adrenalinsko doživetje s 

smučanjem na vodi, ali pa se samo sprehodili po urejeni sprehajalni poti. 


