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1 UVOD
Lovrenc je manjši kraj, ki leži na Pohorju in nudi veliko naravnih lepot, ki jih je po najinem
mnenju potrebno izkoristiti. Po besedah našega bivšega župana (g. Joško Manfreda), je
Lovrenc v starih časih bil zelo dobro turistično razvit, zdaj pa v Lovrenc turisti z namenom,
da si ga ogledajo, prihajajo zelo redko.
Glavni namen raziskovalne naloge je ugotoviti, kaj točno občani naše občine menijo o
trenutnem stanju turizma v našem kraju ter kako bi lahko izboljšali turistično ponudbo
Lovrenca na Pohorju.
Za raziskovalno nalogo na področju geografije in turizma sva se odločili iz dveh ključnih
razlogov. Prvi je zagotovo ta, da je Lovrenc na Pohorju včasih bil eden najrazvitejših krajev
na Pohorju, danes pa je izgubil na svoji prepoznavnosti. Želiva, da bi ljudje v okolici in po
vsej Sloveniji začutili čar Pohorja. Drugi razlog pa je to, da smo v drugem letniku pri
predmetu geografija dobili nalogo, pri kateri smo morali predstaviti zanimive turistične točke
v Sloveniji ter tipične značilnosti Slovenije, kot so hrana, glasba in šport. Naloga se nama je
zdela zanimiva in z veseljem sva jo opravili. Pripravili sva kratek predstavitveni video, v
katerem sva zajeli vse zanimivosti Slovenije. Vanj nisva mogli vključiti najinega domačega
kraja, saj ni med zanimivejšimi in privlačnejšimi kraji v Sloveniji, kar nama je dalo misliti.
Cilj najine raziskovalne naloge je kraju/krajanom predstaviti ideje, ki bi bile privlačne za
turiste, izvedljive s strani občine in bi imele poudarek predvsem na možnosti rekreacije v
naravi. Turistom (predvsem mlajši generaciji) želiva pokazati, da je prosti čas možno
preživeti tudi zunaj udobja njihovega doma, vendar pa športnih aktivnosti ne bi izvajali pod
pretvezo, da telovadijo, ampak bi se s športom ukvarjali z užitkom in nevede krepili svoje
gibalne sposobnosti.
V raziskovalni nalogi sva se ukvarjali z naslednjimi raziskovalnimi vprašanji, na podlagi
katerih sva postavili hipoteze.
V1: Kaj anketiranci menijo o turistični razvitosti Lovrenca na Pohorju?
H1: Tako odrasli kot mladoletni anketiranci menijo, da je Lovrenc na Pohorju slabo turistično
razvit.
V2: Za katere dejavnosti anketiranci menijo, da bi se morale ponuditi oz. izboljšati kot
turistična ponudba v Lovrencu?
H2: Odrasli anketiranci večji pomen pripisujejo že obstoječim dejavnostim, kot so turistične
kmetije in Jezernikovi dnevi, medtem ko mladoletni anketiranci v ospredje postavljajo
rekreativne dejavnosti, kot so adrenalinski park, smučišče in kopališče.
V3:
Se
anketirancem
zdi
Lovrenc
dovolj
turistično
reklamiran?
H3: Tako odrasli kot mladoletni anketiranci menijo, da Lovrenc ni dovolj turistično
reklamiran.
V4: Zakaj je po mnenju anketirancev turizem pomemben za kraj oz. državo?
H4: Mladoletni anketiranci večji pomen pripisujejo zaslužku in prepoznavnosti, odrasli pa
večji pomen vidijo v možnosti zaposlitve - delovna mesta.
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V5: Kako razvit je turizem v Lovrencu na Pohorju v primerjavi s Slovenijo?
H5: Tako odrasli kot mladoletni anketiranci menijo, da je Lovrenc v primerjavi s Slovenijo
slabše turistično razvit.
V6: Katere so po mnenju anketirancev najbolj prepoznavne turistične točke v Lovrencu na
Pohorju?
H6: Odrasli anketiranci se sklicujejo na zgodovinske objekte (Pajštva, Ladejenkovo), medtem
ko mladoletni menijo, da so bolj prepoznavne naravne znamenitosti (Lovrenška jezera).
V7: Zakaj je Lovrenc na Pohorju slabo turistično razvit?
H7: Lovrenc je slabo turistično razvit zaradi slabe propagande, ne ravno raznolike ponudbe in
pomanjkanja infrastrukture.
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2 POVZETEK
V središče raziskovalne naloge postavljava geografijo in z njo tesno povezan turizem.
Geografija združuje več različni tematik ter učnih snovi (geologija, turizem, vremenoslovje,
regionalna geografija, obča geografija, kartografija …), ki so med seboj tesno povezane.
Nekatere so zapletene in zahtevne, druge pa lahkotne in lažje razumljive.
Veliko ljudi potuje po svetu v upanju, da bi odkrili nekaj novega ter s sabo domov odnesli
nova znanja, ki bi jih potem delili z domačimi. Torej, mnogi po svetu potujejo za oddih ter
razvedrilo. Turizem pa ne prinaša le dobre volje, temveč je tudi glavni vir zaslužka v mnogih
delih sveta. Tam se večina prebivalcev ukvarja s turizmom, saj je ta po večini zelo dobro
razvit. Pri nas v Sloveniji je težko živeti le od dobička, ki ga prinese turizem, saj večina ljudi
ne zna dobro izkoristiti odličnih naravnih pogojev, ki bi pripomogli k večjemu razvoju
turizma.
Skozi raziskavo, v kateri sva pridobivali podatke s pomočjo anket, intervjujev in obsežnega
raziskovanja na internetu ter v knjižnici, sva ugotovili, da ima Lovrenc na Pohorju velik
potencial za razvoj. Njegova pomanjkljivost je ponudba turistične dejavnosti ter pomanjkanje
infrastrukture v kraju. V preteklosti so se že pojavljale in izoblikovale različne vizije o raznih
projektih, s katerimi bi spravili v pogon razvoj turizma.
V empiričnem delu najine raziskave izveva, kaj si o trenutnem stanju turizma mislijo občani
naše občine. Rezultate anket sva primerjali glede na starostno pripadnost (polnoletnimi in
mladoletnimi - osnovnošolci in srednješolci) anketirancev.
V nalogi razvijeva in opiševa različne turistične točke in ponudbe, za katere meniva, da bi
pomagale izboljšati trenutno situacijo turizma v občini. Osredotočiva se predvsem na možnost
razvoja rekreativnega turizma, ki bi se bolje vklopil v naš kraj, saj po najinem mnenju ponuja
odlične pogoje za to.
Skozi raziskavo pridobiva odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja, odpirajo pa se
nama nova.
Ključne besede: Lovrenc na Pohorju, turizem, Pohorje, razvoj, rekreativnost, narava
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3 TEORETIČNI DEL
3.1 TURIZEM
Kaj je turizem? Turizem pozna vsak in je povsod, bi rekli. Ko pomislimo nanj, se naše prve
asociacije navezujejo na nabito polne plaže turistov, ki se kar naprej slikajo in kot nori
zapravljajo svoj denar na stojnicah za spominke. In na nek način to tudi drži, vendar je
turizem še veliko več kot to, a se mnogi tega, žal, ne zavedajo. Tudi midve se nisva, dokler se
nisva odločili za to nalogo. Zdaj razumeva, da turizem ni le tekanje turistov z zemljevidi po
mestu, ampak je tudi glavni vir dobička in ustvarjanje novih delovnih mest za mnoge države
po vsem svetu.
Torej, če bi vas vprašali ali znate besedo turizem ovrednotiti, bi skoraj zagotovo obmolknili.
V preteklosti je skoraj vsak, ki je pisal o turizmu, razlagal in zagovarjal svojo definicijo
turizma, tako da se je skozi čas nabralo veliko tovrstnih definicij, pri čemer se so slednje
lahko bistveno razlikovale. Na spletu sva našli naslednje:
Hunzikerjeva in Kraftova definicija turizma:
"Turizem je celota odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja tujcev v
nekem kraju, če to bivanje ne povzroči stalne naselitve in ni povezano s pridobitno
dejavnostjo" (Bunc, 1986, stran 18).
St. Gallenska definicija turizma:
”Turizem je celota odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja oseb, za
katere kraj nastanitve ni niti glavno niti stalno bivališče niti kraj zaposlitve” (Mihalič, 1998,
str. 14).
Definicija turizma v slovarju slovenskega knjižnega jezika:
”Turizem - pojav, da kdo potuje, začasno spremeni kraj bivanja zaradi oddiha, razvedrila”
Po dolgem iskanju in preučevanju sva se odločili, da bova turizem ovrednotili kot
gospodarsko dejavnost, ki temelji na potovanju ljudi za oddih, razvedrilo ali poslovno
dejavnost. Ker pa sva središče najine raziskovalne naloge postavili na Pohorje, ki je sicer
polno naravnih lepot in svežega zraka, a poslovno in politično nekoliko manj pomembno, se
bova bolj posvečali prvima dvema predpostavkama.
Turizem iz dneva v dan raste in postaja ena izmed najhitreje rastočih gospodarskih dejavnosti,
v katero se vključuje zelo širok krog dejavnosti, s čimer se povečujejo gospodarske koristi in
zaposlovanje, kar posledično odpira vedno več delovnih mest in zmanjšuje nezaposlenost, ki
je danes velik problem po svetu. Potovanja so postala del življenjskega sloga, kar zelo
pozitivno vpliva na turizem po svetu in ga bogati v materialnem in duhovnem smislu.
Seveda pa ne smeva pozabiti, da so ključnega pomena za turizem predvsem turisti, saj brez
njih tudi turizma ni. Ti so lahko tujci z drugega konca sveta ali pa obiskovalci iz sosednjega
kraja, zato je pomembno, da tako prvim kot drugim predstavimo razloge, zakaj nas obiskati.
Ne le Lovrenc, ampak že Slovenija kot celota turistom ponuja kulturno in naravno bogastvo
pokrajin, deželo zelenega oddiha ter dobrodejnih voda ter dejstvo, da toliko raznolikosti na
tako majhnem koščku zemlje ni nikjer drugje. Zato je pomembno, da našo lepo pokrajino
izkoristimo v najboljšem smislu in jo v prihodnje turistom in celotnemu svetu predstavimo v
najboljši luči.
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3.2 VRSTE TURIZMA
Poznamo več vrst turizma:
Gorski turizem je primeren za alpske in predalpske pokrajine. Je najpomembnejša
gospodarska dejavnost v Alpskem svetu. Turiste vabi predvsem neokrnjena narava. V teh
krajih je pomemben športni turizem, ki je povezan z naravo: poleg poletnega pohodništva in
zimskega smučanja, prihodek prinašajo še adrenalinski športi, kot so soteskanje, spust po
divjih vodah, plezanje in gorsko kolesarjenje
Obmorski turizem je sezonski, kar pomeni, da je živahen le v enem delu leta. Nekje od
oktobra pa vse do aprila je veliko hotelov in lokalov ob morju zaprtih zaradi neobiskanosti.
To imenujemo "mrtva" sezona, v kateri ponudniki poskušajo privabiti turiste s kongresno
ponudbo ali s kulturnimi prireditvami in šegavim organiziranjem kopanja na novo leto v
ledenem morju. Obala je že od nekdaj pravi magnet za turiste, saj čisto morje in kopica
obmorskih hotelov ponujajo zabavo in pravo poletno plažno vzdušje.
Zdraviliški turizem traja vse leto, saj ni vezan na vreme. Temelj so termalni in mineralni
vrelci. Je eden najstabilnejših turističnih produktov tako v Sloveniji kot tudi v svetu. V
dejavnosti zdravilišč se prepletata zdravstvo in turizem.
Ekoturizem je vedno bolj uveljavljen. Temelj je varovanje narave in spodbujanje blaginje
krajevnega prebivalstva. Namesto množičnosti je v ospredju kakovost. Turista se ozavešča o
ravnanju v okolju in se ga usmerja v rabo krajevnih storitev, kot so bivanje v manjših
penzionih ali domačijah ter turističnih kmetijah. Turisti pa namesto uživanja in relaksiranja
izkusijo kmečka dela, domačo hrano na turistični kmetiji, prav tako lahko obiskovalci kupijo
spominke domačih obrtnikov, si ogledajo prireditve vaškega krajevnega društva ter se
sprehodijo po sprehajalnih poteh v okoliških gozdovih …
Mestni turizem se nanaša na oblike turizma, ki zahtevajo mestno okolje. Ta oblika turizma je
odvisna od raznolikosti urbane kulture, ponudbe zabave, možnosti nakupovanja, prirejanja
poslovnih srečanj in kongresov, znanstvenih dogodkov, koncertov, od dostopnosti mesta in
mestne infrastrukture. Živahnost, razburljivost in raznolikost mest po vsem svetu množično
privabljajo turiste. Mestne oblasti skušajo predstaviti mestna jedra kot privlačne točke,
predvsem s trženjem podobe mesta, raznih zgodovinskih dogodkov, znanih osebnosti,
pomembnih zgradb (vir: https://dk.um.si/Dokument.php?id=68658).
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3.3 GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POHORJA
Pohorje je največje hribovje v Sloveniji v slovenskem delu Vzhodnih oz. Centralnih Alp, ki se
dviga nad mestom Maribor in se od tam razteza proti zahodu. Na njem lahko najdemo več
turističnih točk, kot so Rogla, Kope in Mariborsko Pohorje. Predstavlja zeleno oazo
prečudovite narave in neštetih možnosti za sprostitev in rekreacijo. Krasijo ga številne
naravne znamenitosti, kot so šotna jezera, slapovi in pragozd, do katerih vodijo številne
pohodniške poti in kolesarske steze.
Zaradi neprepustne podlage je Pohorje zelo vodnato območje, prepredeno s številnimi
globokimi grapami potokov, med katerimi so največji Lobnica, Radoljna, Velka, Mislinja in
Oplotnica. Število letnih padavin na Pohorju se giblje med 1100 in 1400 mm. V njem
prevladujejo magmatske (tonalit) in metamorfne (gnajs, blestnik, filit) kamnine. Na
vzhodnem delu je Pohorje na vrhu planotasto, neposeljeno in poraslo z gozdovi. V zahodnem
delu pa lahko najdemo večja naselja, saj na tem območju Pohorje dosega osrednji razvodni
hrbet, ki je bolj razgleden. Pohorje je pokrito z velikimi travnatimi planjavami ter visoko
ležečimi barji. Pretežno je poraslo z iglasti gozdovi, ponekod pa so se razvila visoka barja s
šotnim mahom, med katerimi je med največjimi in najbolj znanimi Lovrenško barje
(Lovrenška jezera). Posebnost najvišjih predelov Pohorja so obsežna travišča ali planje, ki so
nastale kot posledica krčenja gozda. Do prevlade iglavcev v Pohorskih gozdovih je
pripomogel človek, ki je v novem veku začel krčiti gozdove, z namenom, da bi pridobil les, ki
je potreben za glažutarstvo in fužinarstvo. Danes v hribih prevladujejo samotne kmetije, ki se
ukvarjajo predvsem z gozdarstvom in živinorejo.

Slika 1: Razgled na Lovrenc na Pohorju iz Koglerjevega vrha, vir [1]
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3.4 GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI LOVRENCA NA POHORJU
Geografska širina: 46° 32’ 16’’ N, Geografska dolžina: 15° 23’ 36’’
Ustanovljeno: 1913
Imena kraja v preteklosti: Sveti Lovrenc na Pohorju, Sveti Lovrenc v Puščavi
Lega v Sloveniji: Pohorsko Podravje
Nadmorska višina: 459 m
Število prebivalcev: 3014 (2018)
Gostota poselitve: 36,9 preb/km2
Velikost občine: 84,4 km2, Velikost kraja: 3,1 km2
Naravni prirast: -0,03 %o na 1000 prebivalcev (2014)
Število dni s snežno odejo: 27 (2002), se zmanjšuje
Okvirno rastje: mešani gozdovi, travniško rastlinstvo
Prometna dostopnost:
Lovrenc na Pohorju je dostopen iz dveh strani: prva pelje iz Maribora proti Rušam in preko
zaselka Činžat ter Puščave v Lovrenc. Vodi po desnem bregu reke Drave. Druga pot pelje iz
Maribora skozi Brestenico, Selnico ob Dravi in Falo po levem bregu reke, nakar zavije v
kraju Ruta čez most in skozi ozko sotesko Radoljne proti Puščavi v Lovrenc.

Tabela 1: Okvirno podnebje: celinsko z vplivom gorskega podnebja
Vir (8. 8. 2018): http://ciklon.si/stran/?p=18687

Tabela 2: Starostna sestava prebivalstva
Vir (8. 8. 2018):
https://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/
Index/89
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3.5 ZGODOVINA LOVRENCA NA POHORJU
Lovrenc na Pohorju ima več kot 900-letno zgodovino. Leta 1091 (iz tega leta izvira tudi prvi
pisni dokument, imenovan Spanheimska listina) je grof Engelbert Spanheim ustanovil
benediktinski samostan v Šentpavlu v Labotski dolini in mu podaril vas Ruše in Lovrenško
kotlino, takrat imenovano Radomlje. Kotlina je bila že pred tem poseljena z redkimi pastirji,
ki so prišli iz Radelj. Kamnita sekira, najdena na Činžatu, pa kaže, da je bil kraj poseljen že
mnogo prej.
Naselje se je začelo oblikovati v 12. stoletju okoli novo zgrajene samostanske podružnice.
Kraj se je prvotno imenoval Sveti Lovrenc na Pohorju, vendar so ga leta 1952 preimenovali v
Lovrenc na Pohorju na osnovi “Zakona o imenovanju naselij in označevanja trgov, ulic in
zgradb” iz leta 1948.
Leta 1222 je Leopold III naselju podelil trške pravice in današnji kraj se je razvil v takrat
edino pohorsko trško naselje. Iz teh časov je znan tudi prvi popis prebivalstva kraja.
V 15. stoletju je bil kraj podvržen vpadom oskrbnika celjskih grofov na Muti, ki je leta 1407
požgal grad na Fali, dravski brod ter upravni dom v Lovrencu s cerkvijo in trgom. V
naslednjih letih so zgradili novo cerkev in utrdili obrambni zid, ki je odigral pomembno vlogo
v času turških vpadov v 15. stoletju.
V Lovrencu se je poleg kmetijstva v zgodovini uveljavilo še fužinarstvo, lesarstvo,
splavarstvo in glažutarstvo (steklarstvo).
Narodno prebujenje Slovencev se je po letu 1861 razširilo tudi na lovrenškem. Slovenska
čitalnica, zadružna dejavnost in narodno obrambno gibanje so opravili pomembno delo proti
gospodarsko močnimi ter predvsem izkoriščevalni tržani iz Nemčije.
Prebivalstvo se je združevalo tudi v različna športna in kulturna društva. Med II. svetovno
vojno, 1944, je bil Lovrenc med okupacijo osvobojen za dobra dva meseca, kar Lovrenčani
radi imenujejo “čas lovrenške republike”.
Leta 1998 je Lovrenc na Pohorju postal samostojna občina Lovrenc na Pohorju.

Slika 2: Razglednica Lovrenca na Pohorju, vir [2]
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3.6 NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA LOVRENCA NA
POHORJU
3.6.1 LOVRENŠKA JEZERA
Lovrenška jezera so naravna in turistična znamenitost Pohorja. Nahajajo se na visokem barju
sredi Pohorja, med Roglo in Ribniškim Pohorjem. Majhna jezerca dobivajo vodo le s
padavinami. Hoja po močvirju ni dovoljena, narejena je lesena sprehajalna potka med jezerci.
Na začetku barja se nahaja razgledni stolp, ki nam omogoča pogled na skoraj vsa Lovrenška
jezera. Barje, ki je nastalo pred 8000 leti, se je iz mineralnega močvirja spremenilo v visoko
barje. Večji del šotišča porašča ruševje in značilne rastlinske vrste visokega barja:
rožmarinka, okroglolistna rosika in razne vrste šotnih mahov. Lovrenška jezera so največje
barje v Sloveniji in najjužnejše ležeče barje v Evropi, ki se nahaja na skalni podlagi.

Slika 3: Eno izmed Lovrenških jezer, vir [3]

Slika 4: Potka, speljana do jezer, vir [4]
Slika 5: Eno izmed Lovrenških jezer, vir [5]
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3.6.2 PAJŠTVA
Pajštva je etnološki spomenik v Lovrencu na Pohorju. Objekt, ki je delno zidan, delno lesen,
pokrit pa s staro opeko, so v preteklosti uporabljali za sušenje sadja in lana. Notranjost pajštve
je razdeljena na dva dela: na predprostor in na sušilnico. Predprostor je lesen, ima kamnite
temelje ter podeskana tla. Sušilnica, ki je zidana nad obokanim kuriščem, je razdeljena na levi
in na desni del. Na vsakem delu se nahajajo iz lesa zbiti platoji, na katere se je naložilo sadje
(»dere«). Ti so nameščeni na lesenih valjih (»valcni«), da se lahko premikajo in postavljajo na
želeno višino. Tako se sadje lahko enakomerno suši. Natančna starost sušilnice sadja ni znana.
Objekt pa je zagotovo starejši od sto let (po izjavah nekaterih starejših krajanov celo več kot
dvesto let).

Slika 6: Pajštva - sušilnica sadja, vir [6]

Slika 7: Pajštva - sušilnica sadja, vir[7]

3.6.3 LADEJENKOVO
Naselje Puša je eno najstarejših zaselkov v Lovrencu. Tam stoji tudi pristna kmečka domačija
Ladejenkovo. Domačijo, ki naj bi izvirala iz 15. Stoletja, sestavljajo stanovanjska hiša,
gospodarsko poslopje in dvojni kozolec - toplar, ki v tem kraju velja za posebnost. Hiša je v
celoti lesena. Grajena je iz brun, okna pa so kvadratna ter zaščitena z baročnimi kovinskimi
mrežami. Stavbo pokriva strma in čopasta streha. Tla so še vedno lesena.

Slika 8: Domačija Ladejenkovo, vir [8]

Slika 9: Notranjost domačije, vir [9]
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3.6.4 ČEBELARSKI DOM
Leta 1996 je bil ob 75-letnici obstoja čebelarske organizacije zgrajen čebelarski dom z
gozdarsko in čebelarsko učno potjo. Gozdarska učna pot prikazuje rastlinske vrste Pohorja.
Čebelarska učna pot pa prikazuje zgodovinski razvoj panjskih sistemov. V panjih je večkrat
uporabljeno steklo, kar omogoča pogled v notranjost.

Slika 10: Čebelarski dom, vir [10]

Slika 11: Ribnik ob Čebelarskem domu,
vir [11]

3.6.5 SAKRALNI OBJEKTI
3.6.5.1 ŽUPNIJSKA CERKEV SV. LOVRENCA
Cerkev, po kateri je kraj dobil ime, se prvič omenja leta 1184, leta 1191 pa je postala
župnijska. 1765–1766 je gradbeni mojster Janez Jurij Stadler dal zgraditi sedanjo cerkev, ki je
skoraj v celoti baročna cerkev. Med leti 1870 in 1907 je bila zunanjost cerkve ponovno
obnovljena, obzidje, ki je do leta 1868 obdajalo cerkev, pa je bilo odstranjeno. Notranjost, ki
so jo na novo poslikali leta 1892, dopolnjuje bogata baročna oprema, ki je delo mariborskega
kiparja Jožefa Holzingerja. V letih 1988–1991 je bila notranjost ponovno obnovljena, leta
1988 so obnovili še zunanjost.

Slika 12: Župnijska cerkev sv. Lovrenca, vir [12]
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3.6.5.2 ŽUPNIJSKA CERKEV DEVICE MARIJE V PUŠČAVI
Romarska cerkev v Puščavi predstavlja vrh umetnosti 17. stoletja v Podravju in je tudi eden
najpomembnejših spomenikov poznorenesančne oz. zgodnjebaročne arhitekture na
slovenskem. Cerkev je bila postavljena leta 1627, leta 1672 pa so cerkev na novo pozidali, pri
čemer so od prejšnje ohranili zvonik. Notranjost cerkve sestavljata triladijski prostor in
vzhodni del, ki ga oblikujejo polkrožno zaključeni kapeli in polkrožni prezbiterij.
Poleg dveh župnijskih cerkev v Lovrencu stojijo še štiri podružnične cerkve: cerkev sv.
Radegunde, cerkev sv. Križa, cerkev sv. Ignacija na Rdečem bregu in cerkev sv. Ane v
Puščavi.

Slika 13: Zračni posnetek župnijske cerkve sv. Device Marije v Puščavi, vir [13]

3.6.5.3 KIP SVETEGA MIKLAVŽA
Ob cesti v Gornjem trgu stoji znamenje sv. Miklavža, zaščitnika splavarjev. Kamnit baročni
kip je delo nemškega kiparja Jožefa Strauba. V preteklosti so h kipu nosili darove v zahvalo
za srečno vrnitev s plovbe po Dravi.

Slika 14: Kip svetega Miklavža, vir [14]
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3.7 TRENUTNE PRENOČITVENE ZMOGLJIVOSTI
3.7.1 KOČA DOBNIK
Koča se nahaja na prisojnem pobočju Rdečega brega, sredi Pohorja, okoli 2 km
severozahodno od Lovrenca na Pohorju. Koča je dostopna z avtomobilom.
Hiša stoji na 44 ha velikem posestvu. Okrog koče se nahaja velik vrt z gugalnico, prostor za
žar ter paviljon. V koči je popolnoma opremljena kuhinja, dnevna soba z jedilnico za 12 oseb,
kopalnica s tuš kabino, WC, 4 spalnice za 8 oseb ter 4 dodatna ležišča.

Slika 15: Koča Dobnik, vir [15]

3.7.2 TURISTIČNA KMETIJA LIPNIK
Turistična kmetija Lipnik poleg potovanja v preteklost, neokrnjene narave in spoznavanja
konj ponuja tudi apartmaje.
Na razpolago sta dva apartmaja. V večjem apartmaju lahko hkrati stanuje 6 oseb, v manjšem
pa 3. Vsak apartma ima svojo kopalnico, kuhinjo in jedilnico, lasten vhod ter balkon. Zjutraj
lahko uživate v brezplačnem zajtrku ali pa si ga pripravite sami.

Slika 16: Turistična kmetija Lipnik, vir [16]
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4 EMPIRIČNI DEL
4.1 ANALIZA ANKET
MNENJA ANKENTIRANCEV O TURISTIČNI RAZVITOSTI KRAJA
Z analizo anket sva želeli izvedeti, kako na zdajšnje stanje turizma v Lovrencu na Pohorju
gledajo polnoletni občani naše občine in kakšen pogled na to temo imajo mladoletni občani.
Želeli sva ugotoviti, če je starost eden izmed dejavnikov/vzrokov pri raznolikosti mnenj o
turistični razvitosti in idejah o razvoju turizma.

Graf 1: Anketiranci po spolu
Anketiranih je bilo 180 občanov in občank. Mladoletnih anketirancev je bilo 120 (60
srednješolcev in 60 osnovnošolcev), 43 % žensk in 57 % moških. Polnoletnih anketirancev je
bilo 60,52 % žensk in 48 % moških.
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Graf 2: Zakaj je po vašem mnenju turizem pomemben za nek kraj, državo?
Mladoletni anketiranci menijo, da je turizem v kraju najbolj pomemben zaradi
prepoznavnosti. Na drugi strani pa polnoletni anketiranci turizmu pripisujejo pomembnost
zaradi zaslužka, delovnih mest in prepoznavnosti.

Graf 3: S številko od 1 do 5 označite, kako razvit se vam zdi turizem v Sloveniji? (1 - najmanj
razvit, 5 - najbolj razvit)
Večina mladoletnih anketirancev meni, da je Slovenija dokaj dobro turistično razvita (ocenili
so jo s 4). Tudi polnoletni menijo, da Slovenija ni slabo turistično razvita, vendar ji pripisujejo
nižjo oceno - 3.
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Graf 4: S številko od 1 do 5 označite, kako razvit se vam zdi turizem v Lovrencu na Pohorju?
(1 - najmanj razvit, 5 - najbolj razvit)
Mladoletni anketiranci so turistično razvitost Lovrenca ocenili z ocenama 2 in 3. Polnoletni so
bili do domačega kraja strožji, saj so njegovo turistično razvitost največkrat ocenili z ocenama
1 in 2. Oboji pa so turistično razvitost Lovrenca na Pohorju ocenili z nižjo oceno kot
turistično razvitost Slovenije.

Graf 5: Ali poznate kakšno zanimivo turistično točko v Lovrencu na Pohorju?
Mladoletni anketirani so kot turistično točko v Lovrencu na Pohorju največkrat prepoznali
Lovrenška jezera, torej naravno znamenitost kraja. Polnoletni anketiranci pa večji pomen
pripisujejo zgodovinskim objektom, kot sta pajštva in čebelarski dom. Več mladoletnih kot
polnoletnih anketirancev pa trdi, da v Lovrencu n Pohorju ne pozna nobene turistične točke.
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Graf 6: S številkami od 1 do 8 razvrstite, katere turistične dejavnosti bi po vašem mnenju
morali ponuditi oz. jih izboljšati kot turistično ponudbo v Lovrencu na Pohorju (1 - najmanj
pomembna, 8 - najbolj pomembna)
Pri tem vprašanju se mladoletni in polnoletni anketiranci strinjajo. Oboji namreč menijo, da bi
bilo potrebno izboljšati Jezernikove dneve, turistične kmetije ter izkoristiti lepote Lovrenških
jezer, torej izboljšati že obstoječe dejavnosti. Prav tako se oboji strinjajo, da v našem kraju
najmanj potrebujemo kopališče in glamping (luksuzno kampiranje v naravi).

Graf 7: Se vam zdi, da ima Lovrenc na Pohorju dovolj turistične propagande?
Tudi pri tem vprašanju se mladoletni in polnoletni anketiranci strinjajo. Oboji menijo, da
Lovrenc ni dovolj turistično reklamiran.
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Graf 8: Se vam zdi, da bi v Lovrenc prihajalo več turistov, če bi bil bolj propagandno podprt?
Tako mladoletni kot polnoletni anketiranci menijo, da bi v Lovrenc prihajalo več turistov, če
bi bil ta bolje reklamiran. Vendar za razliko od mladoletnih anketirancev več polnoletnih
anketirancev meni, da boljša turistična propaganda ne bi pripomogla k večjemu število
turistov v Lovrencu na Pohorju.

Graf 9: Ali je po vašem mnenju v Lovrencu dovolj možnosti za prenočitev?
Tudi pri tem vprašanju se anketiranci večinoma strinjajo. Večina jih meni, da v Lovrencu na
Pohorju ni dovolj možnosti za prenočitev, vendar se večji delež mladoletnih anketirancev s
tem ne strinja.
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Graf 10: Imate sami kakšno idejo za razvoj turizma v našem kraju?
Pri tem vprašanju je večina mladoletnih in polnoletnih anketirancev zapisala, da nima ideje, ki
bi lahko pripomogla k razvoju turizma v Lovrencu na Pohorju. Ostali, ki pa so na to vprašanje
odgovorili z da, so imeli naslednje ideje: mladoletni anketiranci so pod ideje zapisali
prenočišča in hoteli, kopališče ter smučišče; polnoletni anketiranci pa so pri tem vprašanju bili
zelo enotni - večina jih je pod svoje ideje zapisala večjo ponudbo lokalne hrane, boljše
prometne povezave ter prenočišča in hoteli.
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4.2 INTERVJU Z BIVŠIM ŽUPANOM LOVRENCA NA POHORJU
Glavni namen tega intervjuja je bil ugotoviti, kaj na stanje turizma v Lovrencu na Pohorju
pravi bivši župan občine, g. Joško Manfreda, ter kakšni so nadaljnji načrti na področju
turizma. Na intervjuju sva dobili naslednje odgovore:
Kakšne so po vašem mnenju možnosti za razvoj turizma v Lovrencu na Pohorju?
Zelo velike. V preteklosti je bil Lovrenc dobro turistično razvit, kar pa se je z leti slabšalo in
pristali smo tu, kjer smo danes. Turizem se lahko ustvarja, gradi več desetletij, uniči pa v zelo
kratkem času. Še posebno času, ko nam primanjkuje denarja in evropskih sredstev.
Ali obstajajo kakšni načrti za razvoj turizma v našem kraju?
Narejen je srednjeročni načrt razvoja turizma, idejne zasnove so že pripravljene na izvedbo.
Razmišljamo o gradnji medgeneracijskega centra, ki bi se širil od osnovne šole do doma
starostnikov (slednji je prav tako načrtno zasnovan) z namenom, da združuje ljudi vseh
starosti. V parku bi se vrstila igrišča za različne športne panoge. V turistične namene bi lahko
koristili tudi naše cerkve, predvsem Radegundo, ki je ena izmed treh svoje vrste v Sloveniji.
Najbolje pa bi radi izkoristili naziv klimatskega zdravilišča s prodajo Lovrenške vode, saj
velik potencial predstavljajo naši vodni viri: Radoljna in njene lepote. Imamo čisto in dobro
pohorsko vodo, ki bi jo lahko ustekleničili in postavili na trg. To je zaenkrat le ideja, ime bi ji
bilo Lovrenčanka.
Analiza anket, ki sva jih pripravili, je pokazala, da večina občanov v naši občini meni,
da Lovrenc ni dovolj turistično propagandno podprt ter da v Lovrencu ni dovolj
možnosti za prenočitev. Kaj si vi mislite o tem?
S tem se ne strinjam. Potrebno je le odpreti spletne strani: turistično zvezo Maribor, turistično
zvezo Slovenije, občinsko spletno stran. Na njih se namreč zelo jasno vidi, kaj lahko naša
občina ponudi. Prenočitvenih kapacitet pa je zagotovo premalo. Tudi na tem področju se
trudimo, saj pripravljamo nove možnosti za prenočitev, vendar stvari še vedno ne bodo
optimalne. Dokler v Lovrencu ne bo vsaj enega hotela, ne moremo govoriti o pravem
turizmu. Tukaj se z anketami popolnoma strinjam.
Kako ste sami kot župan pripomogli k razvoju turizma v našem kraju?
Kot župan ogromno delam na tem, da bi turizem v našem kraju spet zaživel. Kot sem že prej
povedal, razvijamo nekatere ideje in upam, da jih bomo kmalu lahko uresničili.
Kakšno besedo imate pri razvoju turizma kot župan naše občine?
Veliko. Če župan ne bi imel besede pri razvoju turizma, bi razvoj verjetno samo nazadoval in
ne bi bilo napredka. Glavno besedo pa imajo tudi razna društva in ostali strokovni delavci, ki
nam pri tem pomagajo. Ti nam po smernicah razvoja pomagajo priti na čim višji nivo. Glavna
odgovornost je vseeno na plečih župana, ki ima veliko pristojnost za razvoj turizma.
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Menite, da bi sodelovanje sosednjih občin pripomoglo k razvoju turizma v posameznih
občinah?
Ne v pomenu, da bi nam sosednje občine pomagale sofinancirati naše projekte, vendar se brez
povezovanja občine turizem ne more razvijati. Povezujejo se tudi šole, saj če ni povezovanja,
ne more priti do izmenjave znanja in mnenja, kar seveda ne privede do želenega rezultata:
napredka. Brez povezovanja danes nič več ne funkcionira.
V kakšni smeri bi se po vašem lahko razvijal turizem v naši občini?
Menim, da bi morali izkoristiti možnost športa in rekreacije. Obnoviti bi morali sedežnico, ki
bi jo speljali do Klopnega vrha, z njega bi se pa lahko spustili po ziplinu. Vlečnica bi imela
tako poletno kot zimsko vlogo: v toplejših mesecih bi se z njo do vrha popeljali gobarji, ko pa
pritisne mraz, bi služila smučarjem in drugim, ki bi se želeli spustiti po Klopnem vrhu.

4.3 INTERVJU Z ŽUPANI SOSEDNJIH OZ. OKOLIŠKIH OBČIN
Poleg bivšega župana naše občine sva se odločili, da je potrebno slišati tudi drugo mnenje.
Odločili sva se, da dve vprašanji o sodelovanju občin pošljeva vsem okoliškim županom.
Tukaj so njihovi odgovori:
Se Vam ideja o sodelovanju sosednjih občin zdi smiselna?
Selnica: Zelo, saj turistov ne zanimajo občinske meje.
Ruše: Sodelovanje med občinami je nujno. Tako med seboj izmenjujemo primere dobrih
praks, si pomagamo na strokovnem in svetovalnem področju, skupaj organiziramo tudi
kakšen spominski dogodek in smo partnerice na različnih področjih.
Podvelka: Ideja o sodelovanju občin se nam vsekakor zdi smiselna in koristna, saj pripomore
k razvoju in prepoznavnosti vseh sodelujočih občin. Sodelovanje občin bi vsekakor
pripomoglo tudi k razvoju turizma v posameznih občinah. Ob skupnem sodelovanju občin bi
se lahko izvedle tudi kakšne večje investicije na področju turizma, ki jih posamezna manjša
občina sedaj sama ne zmore. Ob krepitvi turizma bi imele korist vse sodelujoče občine, kar bi
pripomoglo tudi k dolgoročnemu razvoju posamezne občine.
Zreče: V Sloveniji je tako ali tako že premalo (med)občinskega sodelovanja, saj nam
manjkajo tudi institucionalizirane (politične) pokrajine (regije), v katerih bi lahko po vzoru
drugih držav temeljne povezovalne politike, med katere sodi turizem, bolje usklajevali. Da
zaokrožim, ideja je vsekakor smiselna.
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Menite, da bi sodelovanje sosednjih občin pripomoglo k razvoju turizma v posameznih
občinah?
Selnica: Zagotovo.
Ruše: V prebivalcem kraja, občine ali občin je potrebno vzbuditi pozitiven odnos do turistične
dejavnosti in jih pri tem spodbujati. Turizem lahko v kraju postane ena najpomembnejših
gospodarskih panog, ki je v javnem interesu. S prepoznavanjem pomena turizma se v lokalnih
skupnostih še vedno ne ukvarjamo dovolj. Potreben je drugačen pristop. Zelo pomembno je,
kako snovalci strategije turizma na nacionalni ravni ter ljudje v lokalnih skupnostih
prepoznavajo turizem. Vse več turistov si želi aktivnih počitnic v avtentičnem okolju, kar
vključuje tudi oglede krajevnih znamenitosti. Izboljšati je potrebno kakovost celovite
turistične ponudbe. Lokalna skupnost postaja, zaradi svoje središčne vloge, osrednji element
sodobnega turizma.
Podvelka: Sodelovanje občin bi vsekakor pripomoglo tudi k razvoju turizma v posameznih
občinah. Ob skupnem sodelovanju občin bi se lahko izvedle tudi kakšne večje investicije tudi
na področju turizma, ki jih posamezna manjša občina sedaj sama ne zmore. Ob krepitvi
turizma, bi imele korist vse sodelujoče občine, kar bi pripomoglo tudi k dolgoročnemu
razvoju posamezne občine.
Zreče: Hitrejše in intenzivnejše sodelovanje sosednjih občin je temeljnega pomena za hitrejši
in uspešnejši razvoj turizma ter uveljavljanja turistične krovne blagovne znamke Pohorje.
Celo Pohorje bi se lahko krovno povezovalo po podobnem (vertikalno-horizontalnem)
principu mreženja povezovanja takšnih (sub)regionalnih destinacij: Rogla - Pohorje, Kope,
Ribniški del, Bistriški in mariborski del. Šele takšen način mreženja bi lahko dal boljše
rezultate po vzoru sosednjega Vulkanlanda.
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4.4 MOŽNOSTI RAZVOJA TURIZMA V LOVRENCU
4.4.1 POLETNA PONUDBA
4.4.1.1 ADRENALINSKI PARK
Če imate radi adrenalin in občutek metuljčkov v trebuhu, je adrenalinski park popoln kraj za
vas. V parku se iz tal dvignete med drevesne krošnje in se odpravite na pravo popotovanje
med drevesi, kar je odličen način za zabavo za vso družino. Svet boste videli in doživeli iz
druge in popolnoma drugačne perspektive. Koncept adrenalinskega parka temelji na
doživljajskem popotovanju preko urejenega plezalnega poligona, ki je zgrajen med krošnjami
dreves in to tako, da si obiskovalci sami izbirajo sebi primerno težavnostno stopnjo. Park pa
ni le adrenalin in zabava, temveč odličen način za preživljanje časa v naravi. Pohorje zanj
ponuja idealne pogoje, saj je bogato z gozdovi in obdano s čudovito naravo.
Najina prva ideja bi bila postavitev adrenalinskega parka Lovrenc na Pohorju, saj bi z njim
odlično izkoristili gozdove in privabili turiste, ki jih zanimajo avanturistične dejavnosti.
Adrenalinski park bi se v Lovrencu na Pohorju nahajal na Klopnem vrhu, kar bi pripomoglo k
ponovnemu odprtju tamkajšnje koče.

Slika 17: Koča na Klopnem vrhu vir [17]
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4.4.1.2 DEJAVNOSTI OB RIBNIKU
Še ne dolgo nazaj je v Lovrencu bil ribnik, a slednji se je zaradi slabe oskrbe in pomanjkanja
vode skoraj popolnoma izsušil. Občina se je odločila, da bo ribnik dokončno izsušila in
uredila ter ga počasi poskušala oživeti. Trenutno na njegovem mestu stoji »blatna kopel«, ki
nima namena in je le v napoto.
Če se bodo načrti za obnovitev ribnika uresničili, imava nekaj idej, kako njegovo okolico
narediti veliko bolj zanimivo in živahno, kot je bila nekoč. Ribnik bi lahko služil kot prostor
za piknike, na katerem bi bil postavljen žar za peko mesa. Na vodi bi bil postavljen poligon
imenovan Vodne igre brez meja, ki bi omogočal varen padec v vodo. Na njem bi bile
postavljene razne ovire, ki bi jih bilo treba premagati. Poleg bi prav tako stalo igrišče za
badminton, tukaj bi si lahko sposodili vso potrebno opremo (žogico in loparje), ter igrišče,
primerno za mlajše otroke, na njem bi bil tobogan, gugalnica in plezala. Na voljo bi bila tudi
izposoja raznih družabnih iger (Monopoly, Activity, karte, Limbo, Spomin …).

Slika 18: Juršnikov "tajht", vir [18]
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4.4.1.3 SOTESKANJE
Prepustite se toku pohorskega potoka in se podajte na soteskanje. Soteskanje ali canyoning
predstavlja adrenalinsko aktivnost, ki se odvija v kanjonih in soteskah Radoljne. Gre za spust
skozi sotesko in premagovanje naravnih ovir in preprek. Izraz označuje pot skozi kanjon ali
sotesko, pri čemer lahko uporabljamo različne tehnike, kot so hoja, plezanje, skakanje,
plavanje, veslanje in podobno. Najbolj primerni kanjoni za canyoning so običajno vrezani v
kamen in oblikovani kot tobogani, po katerih se lahko spustite. Dodatno zanimivost
predstavljajo naravni tobogani, čez katere skačete v tolmune. Najboljše pri tem pa je, da vas
neprestano obdaja neokrnjena narava, ki poskrbi za še boljše doživetje. Soteskanje bi lahko
razumeli tudi kot naraven poligon, ki ga je ustvarila narava.
Potok Radoljna izvira pod Roglo in se izliva v reko Dravo. Dolg je 17 km in se na svoji poti
od izvira do izliva spusti za kar 1100 višinskih metrov. Prav zaradi svojega strmega padca je
primeren za soteskanje. V zgornjem pretoku se nahaja tako imenovani »tajht« z globljo vodo
in možnostjo skakanja vanjo iz okoliških skal. Med soteskanjem, ki bi potekalo na večih
odsekih, raziskujete prelepo naravo z rečne perspektive - v strugi Radoljne je Pohorje videti
povsem drugače. Soteskanje je konec koncev raziskovanje in nepozabno doživetje v
prečudovitem svetu.
Pozitivna stvar pri soteskanju je, da je primerno za vsakogar, saj ne zahteva posebne fizične
pripravljenosti. Za soteskanje potrebujete kopalke, čevlje za v vodo (stare športne copate ali
sandale, ki se dobro oprimejo noge in imajo dober, nedrseč podplat), suha oblačila za
preobleči, brisačo in kanček poguma. Za vso ostalo potrebno športno opremo je poskrbljeno.

Slika 19: Soteskanje, vir [19]

Slika 20: Soteskanje, vir [20]
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4.4.1.4 SPREHAJALNE STEZE
Sprehajalne poti bi zajemale skoraj celoten kraj ter okoliške gozdove. Razdeljene bi bile na tri
kategorije: gozdne učne poti, pešpot s trim stezo in pot, ob kateri si je možno ogledati
zgodovinske objekte, ki pričajo o starosti kraja in njegovi zanimivi 900-letni zgodovini.

4.4.1.4.1 GOZDNE UČNE POTI
Gozdne učne poti bi potekale po okoliških gozdovih in bi vodile mimo bližnjih kmetij.
Namenjene bi bile naravoslovnemu izobraževanju: spoznavanju rastlin, gozdarstva in
naravnih pojavov ter uživanju v naravi. Običajno so dolge nekaj kilometrov in so namenjene
tudi ljudem, ki niso vajeni dolgih pohodov. Vsebujejo informacijske table, ki vsebujejo
različne zanimive informacije.

4.4.1.4.2 TRIM STEZA
Pot s trim stezo bi potekala v okolici glamping naselja in bi dolgočasno hojo popestrila z
raznimi zanimivimi in neobveznimi nalogami, ki bi popestrile hojo. Steza je nekakšen športni
poligon v naravi, namenjen vsem generacijam, ki bi želela popestriti dolgočasen sprehod v
naravi. Speljana je po različnih strmih pobočjih, travnikih ter gozdovih in makadamskih
poteh. Ob stezi so postavljene vadbene postaje, na katerih je potrebno opraviti določeno
nalogo. Na vadbenih postajah so postavljene improvizirane ovire, izdelane iz naravnih
materialov. Na ovirah je mogoče krepiti gibljivost, ravnotežje in koordinacijo.

Slika 21: Primer trim steze, vir [21]
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4.4.1.5 PARK MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI
Motorik park na prvi pogled izgleda zelo podoben trim stezi, vendar sta si v resnici zelo
različna. Res da imata oba postavljen športni poligon z različnimi vajami, vendar motorik
park namenja večjo pozornost spretnosti in lovljenju ravnotežja.
Ponuja različne vaje, pri katerih na zabaven način in praktično nevede razgibavate celotno
mišičevje v telesu. Svoje spretnosti in ravnotežje lahko postavite na preizkušnjo na čutilni
stezi, plezalnemu poligonu ter različnih progah, ki so namenjene teku oz. hoji. Postaje so
zastavljene tako, da jih lahko uporabljajo posamezniki iz katerekoli starostne skupine.
Vaje v parku so izdelane iz materialov, ki okoliški naravi ne povzročajo velike škode. Celoten
motorik park je zgrajen tako, da spodbuja medgeneracijsko druženje, aktivno preživljanje
prostega časa, omogoča izjemno doživetje za telo in dušo, krepi in izboljša kondicijo,
motorične sposobnosti, koordinacijo in senzoriko. Pravilna uporaba teh elementov pa gotovo
vpliva in spodbuja zdrav način življenja uporabnikov, ki bodo z veseljem zahajali v to idilično
in neokrnjeno okolje.
Obiskovalci lahko poleg pestre kulinarične ponudbe pohorskih ponudb okusijo še čare narave
in elementov iz naravnih materialov, ki so odlično vkomponirani v pristno okolje.
Motorik park bi se v Lovrencu na Pohorju nahajal pri Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju, v
bližini zorbing steze in naravne BMX proge.

Slika 22: Primer parka motoričnih sposobnosti, vir [22]
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4.4.1.6 KOLESARSKE POTI
Za vse športne navdušence, ki jim hoja ne diši, obstaja še ena možnost potovanja kolesarjenje. Za to so potrebne naravne in urejene kolesarske poti. Na nekaterih postajah v
občini Lovrenc na Pohorju bi bila možna tudi izposoja koles.
Kolesarske poti bi pokrivale skoraj celoten kraj ter okoliške gozdove. Da steze ne bi bile
predolge, bi vsaka imela svoj namen in vsebino. Nekatere bi bile namenjene predvsem
uživanju v naravi in raziskovanju pohorskih gozdov, druge pa bi bile namenjene raziskovanju
kraja in odkrivanju njegove kulturne dediščine.
Nekatere kolesarske poti bi tako bile speljane do vseh pomembnejših kulturnih spomenikov,
kot so Pajštva, Ladejenkovo, kip sv. Miklavža, Čebelarski dom in cerkve. Tako bi se kolesarji
ob rekreaciji še česa naučili.
Kolesarske poti bi lahko izkoristili tudi kot obisk sosednje občine. Predstavljajte si takole:
zjutraj se s kolesom odpravite do Ruš, kar vam vzame približno eno uro. V Rušah preživite
čudovit dan, poln športa in rekreacije, ter se zvečer počasi odpravite nazaj proti Lovrencu na
Pohorju. Kolesarske steze imajo različno težavnostno stopnjo, zato lahko v njih uživajo tako
tisti bolj izkušeni kolesarji z več kondicije kot začetniki, ki bi svojo kondicijo radi izboljšali.

Slika 23: Trenutne kolesarske ture v kraju, vir [23]
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4.4.1.7 SKALNO PLEZANJE
Skalno plezanje je primerno za vse ljubitelje adrenalina, ki se ne bojijo višine. Plezališče se
nahaja v kraju Puščava, ki še spada pod občino Lovrenc na Pohorju, na kraju, ki je skrit pred
očmi vsem mimo vozečim se avtomobilom. Plezalna stena se namreč nahaja v bivšem
kamnolomu, ki nosi ime Pruh. Slednji bi bil odlična podlaga za nastanek naravnega
plezališča.
Plezališče je primerno za vse plezalce, saj so proge razdeljene po težavnostnih stopnjah. Če ne
želite plezati, se lahko povzpnete do miniaturnega Aljaževega stolpa ali si na vroč poletni dan
priredite piknik v senci dreves. Na plezališču se prav tako lahko naučite osnov varovanja in
plezanja na vnaprej pripravljenem poligonu, ki je namenjen predvsem učenju varne in
pravilne tehnike plezanja, ter kulturnega obnašanja v gorah.
Varnost je zagotovljena, saj vas bodo ob plezanju varovali izšolani plezalci (gorski reševalci).
Ne bodite presenečeni, če boste med potjo navzgor prejeli nasvete. Vsekakor jih je pametno
upoštevati, saj boste le tako izpopolnili svojo tehniko plezanja.
Za vso potrebno varovalno opremo pa ne skrbite, saj si lahko vse potrebno (varnostne pasove,
plezalne čevlje in čelade) izposodite na kraju prizorišča. Da pa najmlajši ne bodo prikrajšani
za te čudite priložnosti uživanja v naravi, si lahko izposodite njim primerne čelade in
varovalne pasove ter plezalne čevlje njihove velikosti.

Slika 24: Kopija Aljaževega stolpa
na plezališču, vir [24]

Slika 25: Ena izmed prog, vir [25]

Slika 26: Znak pred plezališčem, vir [26]
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4.4.1.8 BMX PROGA
Veliko mladih je vedno bolj navdušenih nad atraktivnimi športi. Ena izmed njih je vožnja s
kolesi BMX. Večina takšnih prog, ki se nahaja v mestih je prekrita z asfaltom (betonom), kar
pa ni naravno. BMX proga se lahko postavi tudi s pomočjo zemlje in lesa, česar pa v
Lovrencu ne primanjkuje, zato bi bilo pametno narediti progo, ki je narejena iz naravnih in
naravi prijaznih materialov. Proga bi bila postavljena na praznem območju za osnovno šolo v
Lovrencu na Pohorju.
Promet v parku bi potekal v eno smer, da ne bo prihajalo do nezgod. Tako bo proga varna
tako za mlajše kot za starejše uporabnike. Vse, kar potrebujete, je kolo, čelada in ščitniki
(varnost je na prvem mestu) in predvsem dobro voljo. Da pa na poligonu ne boste sami, si
pripeljite še prijatelje, ki vam bodo delali družbo.
BMX proga je sestavljena iz različnih hribov, ki predstavljajo vzpone in padce različnih višin,
ostrih ovinkov, ki so nagnjeni pod različnimi koti, ter različne površine, po katerih se je
potrebno peljati, da prispete na drugo stran. Nekaj časa se boste vozili po zemlji, pot boste
nadaljevali preko lesenih desk do drobnega kamenja na makedamski cesti. Steza bo vodila do
vse bolj velikega kamenja, ki se bo končala v luži.
BMX proga je odlična priložnost za vse mlajše ljubitelje adrenalina, saj je povsem varna,
hkrati pa otrokom omogoča zabavo in veselje.

Slika 27: Prazno območje za osnovno šolo, vir [27]
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4.4.1.9 POLETNO SANKALIŠČE
Poletno sankališče je sankališče, ki je postavljeno na hribu. Njegov glavni namen je, da se
smučišče ter sedežnica, ki sta v uporabi predvsem v zimskem času, uporabita tudi v poletni
sezoni. Obiskovalci bi se s sedežnico povzpeli na vrh hriba ter se po vnaprej pripravljeni
progi, narejeni predvsem iz železa, v vagončku spustili v dolino.
Trajanje spusta bi bilo odvisno od hitrosti, s katero se oseba spusti v dolino. Hitrost vagončka
je mogoče nadzirati iz vagončka samega. V vagončku so namreč vgrajene zavore, ki jih oseba
po potrebi pritiska oz. spušča.
Poletno sankališče je popolna priložnost za vse ljubitelje adrenalina, ki bi radi doživeli
občutek vetra v laseh. Na progi vas bodo pričakali hitri ravninski deli, ostri zavoji ter drzni
spusti v nepredvidljiva brezna. Proga je redno tehnično pregledana od starta do cilja, kar
preprečuje morebitne nezgode.
Sankači lahko poleg svežega zraka in navala adrenalina uživajo tudi v čudovitem razgledu.
Poleg adrenalina in zabave bo gotovo prisoten tudi povišan srčni utrip.
Po sankališču se lahko zapeljete sami ali v tandemu (z otrokom, s prijateljem). Sankališče je
odlična zamenjava zimskemu, saj na poletnem nikoli ne veste, kaj se bo zgodilo. Zato je
vredno vsem ljubiteljem zimskih sankališč predstaviti poletno različico te zabavne otroške
igre. Najboljši del je, da na vrh hriba ni potrebno hoditi peš, če se želite peljati še enkrat.
Peljete se s sedežnico.

Slika 28: Bivše smučišče Presek v poletnem času, vir [28]
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4.4.1.10 ŠOLA V NARAVI
Šola v naravi je podpora in nadgradnja učnega načrta različnih šolskih predmetov. Na Pohorju
ni šole v naravi, vendar bi morali izkoristiti idealne pogoje, ki jih ponuja narava. Učenci bi se
lahko učili o Pohorju, raziskovali pohorske gozdove ter Radoljno. Lahko se povzpnejo na
Lovrenška jezera ter spoznajo visokogorsko barje. Da pa v enem dnevu ne bi videli le jezer,
se lahko do konca dneva družijo na Rogli, kjer bi potekale delavnice. Poleg naravne dediščine
Lovrenca na Pohorju bi lahko spoznali še njegovo 900-letno zgodovino. Ker pa so prometne
povezave med Lovrencem, Mariborom ter Rušami dobre, bi lahko obiskali športni park v
Rušah ter se povzpeli na Mariborsko Pohorje. Poleg koče, v kateri bodo spali otroci, bodo
postavljene mize ter klopi, ki omogočajo učenje na svežem zraku. Na voljo bodo tudi druge
športne dejavnosti: igrišča za odbojko, nogomet, košarko, hokej, badminton … Učenci in
učitelji bodo lahko izkoristili tudi ostalo turistično ponudbo. Obiskali bodo turistično kmetijo,
adrenalinski park ter se sprehodili po gozdnih učnih poteh. V koči bo poleg spalnic z
urejenimi kopalnicami na voljo tudi kuhinja z jedilnico in skupni prostor za druženje, v
katerem boste lahko našli različne družabne igre, da vaši večeri ne bodo pusti.
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4.4.1.11 ZORBING
Zorbing je vrsta rekreacije, pri kateri se v veliki žogi spuščamo po hribu. Šport, ki prihaja iz
Nove Zelandije velja za zmerno adrenalinsko aktivnost, vožnja z zorbom po raziskavah
pozitivno vpliva na človekovo razpoloženje. Sedaj lahko končno izkoristite možnost in
obudite spomine kotaljenja po klancu. Dogodivščino lahko naredite še bolj adrenalinsko!
Zorbing žoga ima premer 3 metre in je narejena iz posebnega materiala (PVC-ja), v katerem
ste zaradi varnosti pripeti, kar vam zagotavlja oporo med kotaljenjem. V notranjosti žoge je
prostor za dve osebi. Osebi v zorbing žogi sta obrnjeni druga proti drugi, tako da sta stalno v
vidnem stiku. Tako je zagotovljena uravnotežena vožnja, polna smeha, adrenalina in zabave.
Z zorbing žogo ni obvezno kotaljenje po klancu, saj se lahko z njo zabavate tudi na drug
način. Na zgornji del trupa si nataknite manjšo zorbing žogo, razdelite se v ekipe in določite
golmana. Zdaj potrebujete le še nogometno žogo in igra se lahko začne. Zorbing žoge
predstavljajo oviro pri igri nogometa. To je zanimivo za gledalce, saj se lahko igralci med
seboj podirajo in zaletavajo. Žoga okoli zgornjega dela trupa namreč omogoča varen in
mehak padec, zato so resne poškodbe pri tej igri zelo redke.
Proga za zorbing bi se nahajala poleg naravne BMX proge, na sosednjem travniku za
Osnovno šolo Lovrenc na Pohorju.

Slika 29: Primer zorbing proge, vir [29]
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4.4.2 ZIMSKA PONUDBA
4.4.2.1 LEDNO PLEZANJE
Ledno plezanje je enkratna priložnost, da se preizkusite v plezanju tudi pozimi, na
drugačnem terenu, kot ste navajeni do sedaj. Namesto, da bi brezskrbno plezali po skalah
sredi belega dne, se boste v višave podali ponoči, ob soju luči.
Ledeno steno je potrebno tudi ustvariti. Tukaj pride v poštev majhen potoček, ki teče mimo
ogrodja. Potrebne so le še nizke temperature, da se tekoča voda spremeni v led in ledena
podlaga je že pripravljena za plezanje.
Vse, kar potrebujete, je dobra volja, vztrajnost ter vzdržljivost, saj boste nekaj časa morali
preživeti na ledu. Oblecite topla oblačila, debele rokavice ter kapo, obute imejte pohodniške
čevlje
Vso potrebno opremo dobite na kraju prizorišča. Tam si boste lahko izposodili dereze, ki si
jih nataknete na čevlje, čelado, da vam kakšen kos ledu ne pade na glavo, in cepine, saj si z
rokami na ledu ne morete pomagati. Potrebujete pa tudi nekaj moči v rokah, saj samo z
vztrajnostjo ne boste prišli do vrha.
Ledno plezanje ni za vsakogar, vendar ne more škoditi, če vsaj poskusite. Plezali boste
povsem brez skrbi, saj je varnost zagotovljena. Tako se boste lažje osredotočili na vaš cilj –
priti do vrha.

Slika 30: Ledno plezanje v Puščavi, vir [30]
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4.4.2.2 SANKANJE IN VOŽNJA S PLEŽUHI
Sankanje je zabaven način preživljanja prostega časa na snegu. Vsakdo ima rad občutek
mraza in vetra na obrazu. Zagotovo pa je sankanje največjo zimsko veselje majhnih otrok.
Sankališče v Lovrencu na Pohorju bi se nahajalo na bivšem smučišču imenovanem Presek.
Proga je popolna za vožnjo s sanmi, saj ni preveč strma, kar pa zagotavlja še dodatno varnost.
Ob vznožju hriba se nahaja ravnina, kar pomeni, da imajo sankači dovolj časa za ustavljanje.
Pležuh je bil v preteklosti pozimi na nekaterih območjih edino prevozno sredstvo. Ljudje ga
niso uporabljali le za zabavo na snegu, ampak so se z njim vozili v dolino. Prvi pležuhi so bili
izdelani iz ukrivljene deske neuporabnega soda, na katerega so pritrdili dva stebrička ter ju
povezali z deščico, ki je služila kot sedež. Nanj so pritrdili tudi krmilno palico. Kasneje so
pležuhi dobivali modernejšo podobo. Pri izdelavi pležuha so uporabili staro smučko, ki se
uporablja namesto deske soda, tako pležuhi danes dosežejo velike hitrosti.
Pležuhi so zabavni način vožnje po zasneženem hribu. Pravzaprav so nekakšna kombinacija
smuči in sank. Za vožnjo s pležuhom ni potrebno imeti nikakršnega predznanja ali izkušenj v
smučanju. Potrebovali boste le ravnotežje in potrpljenje, saj boste velikokrat pristali v snegu.
Pležuh lahko prinesete s seboj ali pa si ga izposodite pri vznožju hriba. Tako se lahko skupaj s
sankači drčate po snegu.

Slika 31: Pležuh dirka na Preseku, vir [31]
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4.4.2.3 SMUČANJE IN TEKAŠKE PROGE
Smučanje je popolno za ljubitelje adrenalina in hitrosti. Vendar je za smučanje potrebno
predznanje, ki pa ga je v nekaterih primerih težko osvojiti, če za to nimate primerne proge.
Proga na Preseku bi bila popolna za smučarje začetnike, ki se želijo naučiti osnov smučanja.
Na tej progi izkušenejši smučarji ne bi bili prisotni, zato bi bilo učenje toliko lažje.
Potrebovali bi le vso potrebno smučarsko opremo in dobro voljo, za ostalo bi poskrbel vaš
smučarski inštruktor. Skupine otrok bi bile majhne, zato bi inštruktor imel možnost posvetiti
se vsakemu izmed njih. Tako boste lahko brez skrbi, da bi vaš otrok padel ali da se mu ne bi
dovolj posvečali.
Tek na smučeh je odličen kondicijski trening. V Lovrencu na Pohorju bi proge bile
postavljene na travnikih, zato bi bila vaša hitrost odvisna od moči vaših rok. Poleg tega boste
potrebovali še vztrajnost in ravnotežje, saj so smuči, namenjene teku, zelo ozke. Prog na
travnikih bi bilo več. Razdeljene bi bile predvsem po dolžini, saj bi bile vse postavljene na
enakem terenu. Proge ne bi bile namenjene izkušenejšim smučarjem, ki bi si želeli zastaviti
izziv, temveč začetnikom oz. amaterjem, ki na resnejše podvige še niso dovolj pripravljeni.

Slika 32: Travnik, na katerem bi bile tekaške proge, vir [32]
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4.5 RAZŠIRITEV PRENOČIŠČ
4.5.1 GLAMPING
Glamping ali luksuzno kampiranje ponuja možnost oddiha v naravi tudi tistim, ki neradi
zapustijo udobje svojega doma. Glamping hiške so dovolj velike, da vanjo spravite dve
postelji in manjšo kuhinjo. Vsaka hiška ima pred vhodom postavljeno ljubko teraso, na kateri
se lahko sproščate in ob dihanju svežega zraka uživate v lepem razgledu. Omogočen je dostop
do tekoče vode, elektrike ni, kar vam omogoča, da prosti čas preživite v prijetni družbi. V
strop je vgrajeno veliko stekleno okno, da še ponoči lahko uživate ob pogledu na zvezdnato
nočno nebo. Obiskovalci kampa si morajo deliti stranišče in tuš, ki sta nastanjena v posebnem
prostoru. Prav tako imate na voljo prostor za žar, kjer si lahko priredite piknik in ognjišče, da
se lahko ob hladnejših poletnih dneh pogrejete v toplini tabornega ognja.
Glamping naselje boste lahko našli na drugi strani Radoljne. Nahaja se na idilični lokaciji, ki
zagotavlja mir in tišino, vendar je kljub temu dovolj blizu trškega jedra, da se lahko do
slednjega sprehodite peš. Mimo bo vodila sprehajalna pot s trim stezo, na kateri lahko
preizkusite svoje sposobnosti.

Slika 33: Primer glamping hiške, vir [33]

4.5.2 PONUDBA SOB ALI APARTMAJEV NA VEČJIH KMETIJAH
Lovrenc na Pohorju je kraj na podeželju, zato lahko tam najdemo veliko kmetij. Veliko teh
kmetij ima prazne prostore, ki bi jih lahko preuredili v apartmaje oz. sobe za goste. Prebivalci
bi tako imeli dodaten vir zaslužka, gostje pa bi lahko uživali v pristni naravi in bogati ponudbi
domačih izdelkov. V hišah bi bilo potrebno urediti spalnico, kopalnico ter po možnosti
kuhinjo oz. jedilnico za goste. Gostje bi ob zajtrkih lahko uživali ob domačem kruhu z
raznimi klobasami, paštetami, marmeladami, medom ali zeliščnimi namazi.
Apartmaje oz. sobe bi bilo mogoče rezervirati preko interneta ali po telefonu.
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4.5.3 IZGRADNJA OZ. OBNOVA MANJŠEGA HOTELA
V preteklosti sta v Lovrencu na Pohorju stala dva hotela (hotel Jelen in penzion Bitner), ki sta
po besedah bivšega župana občine bila polno zasedena. Hotela sta skozi leta propadla, danes
pa sta obe stavbi prazni oz. zapuščeni.
Meniva, da bi nova in izboljšana turistična ponudba v kraju privabila turiste, ki pa bi
potrebovali prostor za prenočitev. Prenočišča bi morala biti postavljena v bližini centra, da bi
se turisti lahko aktivnosti udeležili peš oz. s kolesom. Manjši hotel bi morali urediti v
zapuščeni zgradbi nasproti turističnega društva. Tako imajo gostje vsak dan na voljo tudi vse
informacije, ki bi jih želeli izvedeti. Za stavbo je na voljo travnik, ki bi ga v prihodnosti lahko
izkoristili za razširitev hotela oz. bi ga uredili kot prostor za druženje hotelskih gostov.
Hotel bi v kraju nudil dodaten vir zaslužka ter priložnost za nova delovna mesta.

Slika 34: Penzion Bitner (17. 9. 1909), vir [34]
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5 ZAKLJUČEK
Tema raziskovalne naloge naju je navdušila, hkrati pa pripeljala do spoznanja, da turizem v
najinem domačem kraju Lovrenc na Pohorju ni dovolj dobro razvit. Krajani si pred resnico
zatiskajo oči. Zavedava se, da je glavni vzrok za slabo razvit turizem v kraju pomanjkanje
infrastrukture ter premajhno pripisovanje pomena mnogim naravnim in kulturnim
znamenitostim kraja.
Pri raziskovanju nisva imeli večjih težav. Uporabili sva metode pogovora, branja literature in
internetnih virov ter anektiranje odraslih in mladoletnih, ki so se izkazale za dobre. Za začetek
sva s pomočjo internetnih virov in literature pridobili vse potrebne informacije, ki sva jih
potrebovali za teoretični del najine raziskovalne naloge. V empiričnem delu sva opravili
anketo, s pomočjo katere sva oblikovali ideje, za katere meniva, da bi pripomogle k boljšemu
razvoju turizma v najinem domačem kraju.
Moramo se zavedati, da je turizem v sodobnem svetu eden glavnih virov dobička. Prav tako
omogoča možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter pripomore k prepoznavnosti kraja
oz. države, zato meniva, da je turizem pomemben faktor današnje družbe in prihodnosti.
H1: Tako odrasli kot mladoletni anketiranci menijo, da je Lovrenc na Pohorju slabo turistično
razvit.
To hipotezo sva potrdili, saj sva s pomočjo anket ugotovili, da tako odrasli kot mladoletni
anketiranci menijo, da je Lovrenc na Pohorju slabo turistično razvit.
H2: Odrasli anketiranci večji pomen pripisujejo že obstoječim dejavnostim, kot so turistične
kmetije in Jezernikovi dnevi, medtem ko mladoletni anketiranci v ospredje postavljajo
rekreativne dejavnosti, kot so adrenalinski park, smučišče in kopališče.
To hipotezo sva delno potrdili. 16 % odraslih anketirancev meni, da bi se že obstoječi
Jezernikovi dnevi morali izboljšati. Takoj za njimi pa 15 % anketirancev meni, da bi se kot
turistična ponudba morale izboljšati oz. na novo ponuditi turistične kmetije. 14 % mladoletnih
anketirancev prav tako meni, da bi se morali izboljšati Jezernikovi dnevi, 13 % pa meni, da bi
se kot dodatna turistična dejavnost v kraju morala zgraditi kopališče in adrenalinski park.
H3: Tako odrasli kot mladoletni anketiranci menijo, da Lovrenc nima dovolj turistične
propagande.
Tudi to hipotezo sva potrdili. Kar 90 % vseh anketirancev meni, da Lovrenc na Pohorju nima
dovolj turistične reklame.
H4: Mladoletni anketiranci večji pomen pripisujejo zaslužku in prepoznavnosti, odrasli pa
večji
pomen
vidijo
v
možnosti
zaposlitve
delovna
mesta.
To hipotezo sva delno potrdili. 48 % mladoletnih anketirancev meni, da turizem najbolj
pripomore k prepoznavnosti kraja in države. Tretjina odraslih pa meni, da turizem pripomore
k vsem trem navedenim odgovorom: zaslužku, delovnim mestom in prepoznavnosti.
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H5: Tako odrasli kot mladoletni anketiranci menijo, da je Lovrenc v primerjavi s Slovenijo
slabše turistično razvit.
To hipotezo sva potrdili, saj je večina anketirancev Sloveniji namenila višjo oceno razvitosti
turizma kot Lovrencu na Pohorju.
H6: Odrasli anketiranci se sklicujejo na zgodovinske objekte (Pajštva, Ladejenkovo), medtem
ko mladoletni menijo, da so bolj prepoznavne naravne znamenitosti (Lovrenška jezera).
Tudi to hipotezo sva v celoti potrdili. Tretjina odraslih anketirancev meni, da je najbolj
prepoznavna turistična točka v kraju Pajštva, takoj za tem pa Ladejenkova domačija. Večina
mladoletnih anketirancev pa meni, da so najbolj prepoznavna turistična točka v Lovrencu na
Pohorju Lovrenška jezera.
H7: Lovrenc je slabo turistično razvit zaradi slabe turistične reklame, ne prav raznolike
ponudbe in pomanjkanja infrastrukture.
To hipotezo sva delno potrdili. Po besedah bivšega župana občine Lovrenc na Pohorju g.
Joška Manfrede je infrastruktura v Lovrencu slabo razvita. Ob koncu najine raziskave v
okviru empiričnega dela sva ugotovili, da ima Lovrenc velik potencial za razvoj turizma,
vendar precej slabo turistično reklamo. Kljub precej pestri ponudbi v kraju, pa meniva, da je v
kraju še veliko neznanih in turistično zanimivih točk, ki bi jih morali izkoristiti.
Najino nadaljnje raziskovanje bi se moralo dotakniti krajanov Lovrenca na Pohorju ter
delavcev na občini, da bi le-ti v prihodnosti pripomogli k razvitejšemu turizmu v domačem
kraju.
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6 PRILOGE
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ODRASLE
Pozdravljeni!
Sva Nina Bezjak in Ana Goričan (dijakinji 3. letnika gimnazijskega programa na Gimnaziji in
srednji kemijski šoli Ruše). V tem šolskem letu sva se odločili, da bova napisali raziskovalno
nalogo z naslovom Možnosti razvoja turizma v Lovrencu na Pohorju. Zahvaljujeva za Vam za
sodelovanje.
1. Spol:

M

Ž

2. Starost:
a) 19–0 let

c) 61 let ali več

b) 41–60 let

3. Najvišja pridobljena izobrazba:
a) osnovna šola
b) srednja šola
c) visokošolski strokovni program

d) univerzitetni program
e) Magisterij stroke
f) doktorat znanosti

4. Status:
a) zaposlen
b) nezaposlen

c) v procesu šolanja
d) upokojen

5. Zakaj je po vašem mnenju turizem pomemben za kraj oz. državo?
a) Zaslužek
b) Delovna mesta
c) Prepoznavnost
d) Drugo: _______________

6. S številko od 1 do 5 označite, kako razvit se vam zdi turizem v Sloveniji
(1 - najmanj razvit, 5 - najbolj razvit).
1

2

3

4

5

7. S številko od 1 do 5 označite, kako razvit se vam zdi turizem v Lovrencu na Pohorju
(1 - najmanj razvit, 5 - najbolj razvit).
1

2

3

4

5

8. Poznate kakšno zanimivo turistično točko v Lovrencu na Pohorju?
DA

NE
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(Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA) Katero?
_____________________________________________________

9. S številkami od 1 do 8 razvrstite oz. zapišite, katere turistične dejavnosti bi po vašem
mnenju morali ponuditi oz. jih predstaviti kot turistično ponudbo v kraju Lovrenc na Pohorju
(1 - najmanj pomembna in 8 - najbolj pomembna):
___ Adrenalinski park
___ Smučišče
___ Glamping1
___ Kolesarske poti
___ Kopališče
___ Organizirani pohodi na Lovrenška jezera
___ Turistične kmetije
___ Jezernikovi dnevi
10. Se vam zdi, da ima Lovrenc na Pohorju dovolj turistične propagande?
DA

NE

11. Se vam zdi, da bi v Lovrenc prihajalo več turistov, če bi bil bolj propagandno podprt?
DA

NE

12. Ali je po vašem mnenju v Lovrencu dovolj možnosti za prenočitev?
DA

NE

13. Imate sami kakšno idejo za razvoj turizma v našem kraju?
_____________________________________________________

1

Luksuzno kampiranje v naravi
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE IN DIJAKE
Pozdravljeni!
Sva Nina Bezjak in Ana Goričan (dijakinji 3. letnika gimnazijskega programa na Gimnaziji in
srednji kemijski šoli Ruše). V tem šolskem letu sva se odločili, da bova napisali raziskovalno
nalogo z naslovom Možnosti razvoja turizma v Lovrencu na Pohorju. Zahvaljujeva za Vam za
sodelovanje.

1. Spol:

M

Ž

2. Razred:

7.

8.

9.

Letnik:

1.

2.

3.

4.

3. Katero osnovno oz. srednjo šolo obiskujete?
a) Osnovna šola Lovrenc na Pohorju
b) Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
c) Drugo:____________________________________

4. Zakaj je po vašem mnenju turizem pomemben za kraj oz. državo?
a) Zaslužek
b) Delovna mesta
c) Prepoznavnost
d) Drugo: _______________

5. S številko od 1 do 5 označite, kako razvit se vam zdi turizem v Sloveniji (1 - najmanj
razvit, 5 - najbolj razvit).
1

2

3

4

5

6. S številko od 1 do 5 označite, kako razvit se vam zdi turizem v Lovrencu na Pohorju (1 najmanj razvit, 5 - najbolj razvit).
1

2

3

4

5
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7. Poznate kakšno zanimivo turistično točko v Lovrencu na Pohorju?
DA

NE

(Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA) Katero?
_____________________________________________________

8. S številkami od 1 do 8 razvrstite oz. zapišite, katere turistične dejavnosti bi po vašem
mnenju morali ponuditi oz. jih predstaviti kot turistično ponudbo v kraju Lovrenc na Pohorju
(1 - najmanj pomembna in 8 - najbolj pomembna):
___ Adrenalinski park
___ Smučišče
___ Glamping2
___ Kolesarske poti
___ Kopališče
___ Organizirani pohodi na Lovrenška jezera
___ Turistične kmetije
___ Jezernikovi dnevi
9. Se vam zdi, da ima Lovrenc na Pohorju dovolj turistično propagande?
DA

NE

10. Se vam zdi, da bi v Lovrenc prihajalo več turistov, če bi bil bolj reklamno podprt?
DA

NE

11. Ali je po vašem mnenju v Lovrencu dovolj možnosti za prenočitev?
DA

NE

12. Imate sami kakšno idejo za razvoj turizma v našem kraju?
_____________________________________________________

2

Luksuzno kampiranje v naravi
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8 VIRI SLIK
Vir [1]: Avtorska slika
Vir [2]: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Razglednica_Lovrenca_na_Po
horju_%287%29.jpg
Vir [3]: Avtorska slika
Vir [4]: Avtorska slika
Vir [5]: Avtorska slika
Vir [6]: Avtorska slika
Vir [7]: Avtorska slika
Vir [8]: Avtorska slika
Vir [9]: Avtorska slika
Vir [10]: Avtorska slika
Vir [11]: Avtorska slika
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Vir [24]: Avtorska slika
Vir [25]: Avtorska slika
Vir [26]: Avtorska slika
Vir [27]: Avtorska slika
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Vir [34]: https://www.kamra.si/images/mmelementi/dokumenti/1399_000000013.pdf

Stran 55 od 55

