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ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO BELTINCI 

POMEMBNOST OHRANJANJA NARAVNIH VREDNOT REKE MURE! 

 
Kratka predstavitev 
 
Zavod za turizem in kulturo Beltinci (v nadaljevanju: zavod) je bil ustanovljen 23. julija 2004 
na podlagi odloka občinskega sveta za razvoj, promocijo in trženje ponudbe na področju 
turizma in kulture v občini Beltinci.  
Dejavnost zavoda v povezavi z reko Muro izhaja iz njegovih temeljnih usmeritev, ki 
poudarjajo razvoj trajnostnega turizma, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter 
povezovanje, razvoj in promocijo dejavnosti, ki so posredno in neposredno povezane s 
turizmom. Območje ob Muri, ki ga zavod pokriva s svojo dejavnostjo, vključuje naselja  
Dokležovje, Ižakovci in Melinci. Glavne aktivnosti, pri katerih sodelujemo z lokalnimi društvi, 
občino in posameznimi ponudniki storitev se nanašajo na razvoj, promocijo in trženje 
ponudbe, ki  vsebuje: 
- ustvarjanje zanimive turistične ponudbe, ki temelji na naravni in kulturni dediščini, 
zgodovini, tradiciji, lokalnih običajih in navadah (mlinarstvo, brodarstvo, büjraštvo, ciglarstvo, 
preja lanu) ter vključuje ponudbo značilne lokalne kulinarike; 
- doživljajske turistične produkte s spusti po reki Muri;  
- ponudbo aktivnega in zdravega preživljanja prostega časa z možnostjo kolesarjenja in 
sprehodov ob reki Muri;  
- organizacijo prireditev in dogodkov, ki ohranjajo tradicijo in omogočajo dostopnost javnih  
kulturnih dobrin (Büjraški dnevi, Ciglarski dnevi, spusti po Muri, pohodi, kolesarjenje …).    
 
Delovanje zavoda je usmerjeno v ohranjanje in povezavvanje naravnih in kulturnih 
potencialov za razvoj turizma.  

 
Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov je razvojna prednost, ki ima izrazito pozitivne 
učinke na razvoj turizma in drugih storitev v občini Beltinci ter tudi na oživljanje in ohranjanje 
kulturne dediščine ter biotske raznovrstnosti.  
Učinki vlaganj v turistično gospodarstvo, kulturne spomenike oz. objekte kulturne dediščine 
so vidni predvsem v razširitvi, popestritvi in dvigu kakovosti turistične ponudbe ter pri 
oblikovanih integralnih turističnih, kulturnih in naravnih proizvodih ter razvoju drugih storitev, 
pri nastanku novih delovnih mest, povečanju števila turistov in drugih obiskovalcev, posredno 
pa so opazni tudi pozitivni vplivi na boljšo prepoznavnost občine Beltinci.  
V sodelovanju z občino, krajevnimi skupnostmi ob Muri in društvi zavod načrtno izboljšuje 
ponudbo, v desetih letih je med drugim izpeljal projekte Zakladi panonskega podeželja, Dol 
po Muri, Mlinarska pot, Doživetja reke Mure, Postavitev stalne razstavne zbirke Büjraštvo na 
reki Muri, Zakladnica beltinskega podeželja, Ekomuzej Mura, Energije reke Mure.  
 
 
Obiskovalci  
 
Z rednim spremljanjem obiskovalcev turističnih točk ob Muri (statistika se nanaša le na 
občino Beltinci, zanimivo pa bi bilo sestaviti skupno oceno vseh občin, ki so tako ali drugače 
povezane z Muro) ugotavljamo, da se njihovo število iz leta v leto povečuje. V letu 2015 je 
bilo čez 80.000 obiskovalcev na otoku ljubezni, na Melincih in v turističnih aranžmajih 
(izletih), ki so vsebovali storitve, povezane s ponudbo ob Muri. Odveč bi bila razpredati o 
tem, koliko ljudem daje takšno število turistov delo – posredno ali neposredno …   
 



 
Sklep  
 
Zavod za turizem in kulturo Beltinci se pridružuje usmeritvam slovenskega turizma, ki 
poudarja ZELENI TURIZEM. Ta zaobjema vse poglede trajnostnega razvoja ter se v največji 
možni meri zavezuje k ohranjanju okolja (gozdov, voda, morja, pa tudi živalskih in rastlinskih 
habitatov) in drugega naravnega bogastva.  
Zavedamo se tudi, da se vedenje turistov hitro spreminja, da postajajo zahtevnejši ter vedno 
pogosteje iščejo zelene, neokrnjene in »nekontaminirane« destinacije. Po podatkih 
SURS-a kar 76,8 % tujih turistov meni, da jim je neokrnjena narava zelo pomembna pri izbiri 
destinacije.   
 
V času podnebne in gospodarske krize je potrebno preučiti nove razvojne priložnosti turizma, 
da postane del zelenega gospodarstva. Trajnostne oblike turizma postajajo v razviti turistični 
ponudbi nujna smer razvoja, saj bo le takšen, ki temelji na ekonomski uspešnosti turističnega 
poslovanja ter je hkrati prizanesljiv in konstruktiven do naravnega, kulturnega in socialnega 
okolja, konkurenčen tudi v prihodnosti.     
 
Izrabo energij reke Mure zato vidimo v trajnostno naravnanem razvoju turizma, ki bo 
zaradi velikih multiplikacijskih učinkov pozitivno vplival tudi na druge dejavnosti, 
hkrati pa trajnostnega razvoja ni možno uresničevati ob predpostavki, da bo uresničen 
projekt Dravskih elektrarn in zgrajene hidroelektrarne na reki Muri.  
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