UREDITEV GORSKO KOLESARSKEGA POLIGONA OB SMUČIŠČU V
ČRNI
Prijavitelj operacije: Občina Črna na Koroškem
Partnerji: KUD Krsnik, Mladinsko športno kulturno društvo Žerjav
Vrednost operacije: 10.734,40 EUR
Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 6. 174, 84 EUR
Izvedba operacije: 17. 11. 2017 – 31. 5. 2018
Ozadje operacije
Občina Črna je razvojno usmerjena koroška občina, ki se hitro prilagaja novim razvojnim trendom.
Njene aktivnosti na različnih področjih so usklajene in usmerjene k uresničevanju strateških
usmeritev in zastavljene vizije.
Turizem je v občini Črna prepoznan kot ena ključnih razvojnih dejavnosti, ki bo omogočila nadaljnji
razvoj kraja, novih delovnih mest, boljše izkoriščanje obstoječih potencialov in dolgoročno naravnan
trajnostni razvoj celotne občine. Cilji razvoja turizma v Občini Črna na Koroškem je razviti atraktivno
in kvalitetno turistično ponudbo ter s tem povečati obseg turistične dejavnosti - turistični promet,
število turistov in število prenočitev.
Ugodna lega ob meji z sosednjo Avstrijo občini ponuja integracijo turistične ponudbe, izdelavo
skupnih turističnih paketov za goste iz obeh držav, Slovenije in Avstrije.
Občina Črna na Koroškem bo s predstavitvijo naravne in kulturne dediščine v kombinaciji z atraktivno
adrenalinsko športno ponudbo izboljšala lastno turistično infrastrukturo in povečala privlačnost
celotnega območja, saj je Občina Črna na Koroškem še vedno premalo prepoznana kot območje
izjemne kulturne dediščine in izrednih naravnih danosti, ki ponuja odlične možnosti za rekreacijo,
pohodništvo in izletništvo. Občina je maksimalno usmerjena v izkoriščanje lokalnih virov. V ospredje
postavlja bogato kulturno, tehniško in naravno dediščino, ki se lahko združuje z nekaterimi
smernicami modernega "3 E" turizma (angl. Entertainment, Excitement, Education). Priložnost
dobivajo inovativne ideje, angažirani mladi turistični delavci, ki so pripravljeni hitro prilagajati
ponudbo in bodo z uporabo modernih komunikacijskih orodij dostopni širšemu krogu ljudi.
Tem dejstvom in usmeritvam sledi tudi operacija »Ureditev gorskega kolesarskega poligona ob
smučišču Črna«, ki je namenjena prav razvoju lokalne turistične ponudbe in bo predstavljala eno
izmed aktivnosti za nadaljnji razvoj in oblikovanje celovite ponudbe občine, Mežiške doline in
Koroške regije. Operacija je namenjena tudi dvigu prepoznavnosti območja, popularizaciji ruralnopodeželskega okolja ter posledično dvigu števila obiskovalcev s ciljem povečanja potrošnje kmetijskih
ter drugih izdelkov in pridelkov podeželja ter oblikovanja novih zaposlitvenih možnosti na področju
storitvenih in drugih dejavnosti v turizmu na tem območju. Namen predlagane operacije je ureditev
turistične infrastrukture in zagotavljanje pogojev za razvoj novih aktivnosti, ki bodo dopolnjevale
obstoječo ponudbo in omogočale oblikovanje celovitih turističnih produktov in obenem nadaljnji
usmerjen razvoj trajnostnega turizma na območju Občine Črna na Koroškem. Z vključevanjem
društev, klubov in organizacij bomo ustvarili trdno vez med strokovnimi izvajalci in obiskovalci oz.
lokalnimi prebivalci. Ta povezava je tudi temelj za prenos znanja in spodbujanje interesa za
vključevanje v športne aktivnosti ter spoznavanje narave in njeno ohranjanje. Pri izgradnji športne
infrastrukture, izvedbi tečaja ter pri pripravi promocijskih prireditev bodo sodelovali tudi člani
društev, tako da bodo dobro seznanjeni z vsebino projekta, z novimi produkti in bodo lahko po
končanem projektu suvereno in odgovorno sodelovali z Občino Črna na Koroškem pri upravljanju in
vzdrževanju postavljene infrastrukture.

Cilji operacije
Splošni cilji operacije so:
•

urediti športno infrastrukturo in tako zagotoviti mladim iz Črne in obiskovalcem iz drugih
krajev možnosti za izvajanje gorskega kolesarjenja na urejenem poligonu,
• zastaviti specifično vsebino praktičnega usposabljanja in z njo pritegniti več mladih in
obiskovalcev,
• razviti in obogatiti lokalno turistično ponudbo občine Črna na Koroškem,
• povečati prepoznavnost občine Črna na Koroškem in Mežiške doline kot turistične
destinacije,
• povečati število obiskovalcev in prihodek iz turistične dejavnosti,
• zastaviti temelje za oblikovanje, promocijo in trženje celovite ponudbe občine in Mežiške
doline.
Specifični cilji operacije so:
• z investiranjem v razvoj športne infrastrukture okrepiti lokalno turistično ponudbo občine
Črna na Koroškem,
• oblikovati nove turistične produkte,
• urediti in opremiti gorsko kolesarsko progo – poligon,
• organizirati kolesarski tečaj – tehnike vožnje z gorskim kolesom,
• organizirati dve promocijski prireditvi
izvesti prepoznavno promocijsko spletno akcijo za promocijo in trženje produktov.
Aktivnosti operacije
Koordinacija, administrativno vodenje in nadzor nad izvajanjem projekta
Koordinacija in vodenje sestankov projektne skupine za izvedbo projekta, vodenje dokumentacije o
izvajanju operacije, spremljanje izvedbe aktivnosti, sprotno preverjanje doseganja rezultatov ter
poročanje. Priprava vmesnih in končnega poročila o izvedbi operacije. Finančno spremljanje izvajanja
operacije.
2.
Ureditev gorsko kolesarske steze – poligona, pri čemer gre za manjši poseg v gozd, ki se bo
izvedel ročno. Stezo bo urejena v širini gorsko kolesarskega krmila (cca 60 cm) in bo vijugala med
drevesi v skupni dolžini cca 1km. Na določenih mestih bomo dodali preproste lesene objekte (manjše
mostiče, skoke, itd), pri katerih bomo uporabili že obdelan les (prinesen iz doline). Izognili se bomo
poteku čez odprte drevesne korenine in poškodovanju teh. Uporabili bomo določene primerne dele
že obstoječih poti in gozdnih vlak. Novo stezo pa uredili s poševnim naklonom (kjer preči pobočje) in
manjšimi sistemi za odvodnjavanje (kjer bi steza potekala navzdol), tako da bomo zmanjšali možnost
erozije. Kolesarski poligon bo tudi ustrezno označen z 2 tablama, na začetku in koncu kolesarske poti.
3.
Kolesarski tečaj
V okviru projekta bomo poskrbeli za varno in pravilno uporabo gorsko kolesarskega poligona, zato
bomo pripravili vsebino in organizirali 10 urni tečaj tehnik vožnje z gorskim kolesom za vse, ki jih tak
način gorskega kolesarjenja zanima, tako da se bodo seznanili s pravili uporabe poligona, z varnim
načinom vožnje, z uporabo zaščitnih sredstev, pravilnim odnosom do narave in vsem, kar jih bo v
zvezi s tem še zanimalo. Tako razvita vsebina bo v nadaljevanju prav tako predmet specifične
turistične ponudbe Občine Črna na Koroškem.
4.
Promocijske aktivnosti
Ko bodo končana ureditvena dela na progi bomo organizirali otvoritveno prireditev, katere namen
bo predstaviti potencialnim uporabnikom, obiskovalcem in vsem krajanom novo pridobitev, jim
praktično pokazati, kako se varno spuščati po progi, jih še enkrat opozoriti na pravila obnašanja in

odnosa do narave, poudariti pomen uporabe varnostno zaščitnih sredstev in jim predstaviti še druge
možnosti za aktivnosti v naravi v naši občini. Na otvoritvi bomo poskrbeli tudi za pogostitev
udeležencev in spominska darila.
V okviru tradicionalnega Koroškega turističnega tedna pa bomo organizirali še eno promocijsko
prireditev – tokrat tekmovalnega značaja in nanjo povabili mlade iz naše občine, pa tudi širše iz vse
Koroške regije in sosednje Avstrije.
Za predstavitev gorsko kolesarskega poligona in privabljanje obiskovalcev bomo oblikovali atraktivne
spletne vsebine, ki jih bomo vključili na obstoječe spletne strani občine, posameznih športnih
društev, turističnih ponudnikov, Geoparka Karavanke in drugih inštitucij v regiji.
Rezultati operacije
•
•
•

izgrajen in urejen gorsko kolesarski poligon v dolžini cca. 1 km
zastavljen in izveden praktičen kolesarski tečaj za najmanj 10 udeležencev v trajanju 10 ur
organizirani 2 promocijski prireditvi, ena z namenom promocije in prikaza pravilne rabe
kolesarskega poligona in uporabe zaščitnih sredstev, druga tekmovalnega značaja

•

oblikovane spletne promocijske vsebine, objavljene na spletnih straneh.

