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Vsebina predstavitve

• Ozadje in izhodišča
• Namen Skupine za Dravo
• Koordinacijski odbor
• Področja delovanja in ključni projekti
• Načrti za prihodnost



Ozadje in izhodišča Skupine za Dravo

2012-2014: projekt SEE River: www.see-river.net

• Priprava Razvojnega koncepta koridorja reke Drave – vizija za Dravo

• Delavnice z lokalnimi deležniki

• ideja za ustanovitev Skupine za Dravo, ki so jo podprli vsi deležniki

• Konec leta 2014 – ustanovitev neformalne Skupine za Dravo 



Ozadje in izhodišča Skupine za Dravo

2012-2014: projekt SEE River: www.see-river.net



Ozadje in izhodišča Skupine za Dravo
Razvojni koncept za reko Dravo: www.see-river.net

Opredeljeni ključni projekti regionalnega 
sodelovanja ob reki Dravi v Sloveniji za 
razvoj in varovanje območja:

• Narava: Revitalizacija reke Drave
• Razvoj: Dravska kolesarska pot, 

plovnost, turizem
• Regionalno sodelovanje  Skupina za 

Dravo
• …



Namen Skupine za Dravo
• Regionalno in medregionalno razvojno sodelovanje deležnikov 

celotnega območja Drave od Dravograda do Središča ob Dravi ter 
prekomejno povezovanje

• Usklajeno delovanje “razvojnih” in “varstvenih” sektorjev ter 
ostalih deležnikov pri pripravi in izvedbi razvojnih in varstvenih 
pobud na in ob Dravi

• Promocija in implementacija Razvojnega koncepta rečnega 
koridorja Drave 



Koordinacijski odbor – način delovanja
• Neformalno sodelovanje znotraj obstoječih organizacij
• Za delovanje Skupine nimamo posebnega vira financiranja 

• Formaliziranje delovanja …
• Zagotovitev financiranje za delovanje in izvedbo projektov



Koordinacijski odbor – člani Skupine

• Regionalna razvojna agencija za Koroško (Uroš Rozman)
• Zavod za Turizem Maribor-Pohorje (Karmen Razlag)
• Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave MO Maribor 

(Živa Bobič Červek)
• Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor (Andrej Grmovšek)
• Zavod Iskriva (Mateja Softić)



Področja delovanja in ključni projekti

• Vzpostavitev Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot in vzpostavitev 
Dravske kolesarske poti

• Drava festival - od leta 2016 naprej
• Priprava kohezijskega projekta za revitalizacijo rečnega ekosistema 

reke Drave – začetek izvajanja v 2019
• Nadgradnja Razvojnega koncepta v okviru drugih projektov v regiji 

(npr. projekt LIVEDRAVA)
• Organizacija posvetov in dogodkov na temo sodelovanja za razvoj ob 

Dravi



Načrti za prihodnost

• Podpora vzpostavitvi dejavnosti na Dravi – plovna pot

• Nadaljnje povezovanje akterjev od Dravi in nadgradnja sodelovanja za 
uresničevanje Razvojnega koncepta

• Širitev sodelovanja preko meja – Hrvaška, Avstrija  nadgradnja 
Dravske kolesarske poti, Drava Festivala …



Hvala za pozornost in dobrodošli ob Dravi!

Več informacij in kontakt:

Uroš Rozman, vodja skupine
uros.rozman@rra-koroska.si


