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ZAHVALA 

 

Velika zahvala gre našima mentoricama Urški Marčič in Bojani Keršič Ružič,  ki sta nas pri 

izdelavi turistične naloge ves čas spodbujali in nam omogočili, da odkrijemo kotičke 

Goričkega  nekoliko drugače. 

Zahvaljujemo se Jožetu Glažarju za pomoč pri izdelavi promocijskega videa in Andreju 

Oučeku za izdelavo spletne strani. 

Za posredovanje informacij in pripravljenost za sodelovanje gre zahvala tudi: 

- Željku in Nadi Mavrič iz Goričkega raja, 

- Lili Miloševič in eko-socialni kmetiji Korenika, 

- Dragu Abrahamu  iz društva Oldteimer Abraham, 

- Štefanu Beznecu, duhovniku v ECO Domanjševci. 

 

Zahvaljujemo se še našemu ravnatelju, g. Johannu Lacu, ki nas je pri izdelavi naloge in vseh 

ostalih aktivnosti spodbujal in podprl.   

Hvaležni smo tudi hišniku Ludviku Novaku za pomoč pri izvedbi turistične tržnice. 

Na koncu pa seveda gre zahvala še našim družinam, ki so nam omogočile, da smo lahko 

izvedli vse načrtovane dejavnosti in aktivnosti. 
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POVZETEK 

 

S projektno turistično nalogo S KOLESOM PO GORIČKEM želimo na Goričko privabiti 

vse, ki radi spoznavajo nove kraje nekoliko drugače, tokrat s kolesom. Še posebej želimo 

privabiti obiskovalce od drugod, ki jim želimo predstaviti našo pokrajino v bolj umirjeni luči 

v povezavi z lokalnimi kulturnimi, zgodovinskimi in naravnimi zanimivostmi. Nedvomno pa 

je naloga lahko zanimiva tudi za občane, vrstnike in prijatelje, ki živijo v tem okolju, torej 

vse, ki radi aktivno preživljajo prosti čas v naravi. 

 

Cilj naloge je predstavitev treh kolesarskih poti različnih zahtevnostnih stopenj – družinske, 

panoramske in aktivne, ki se vse začnejo in končajo v isti točki na lokalni kmetiji, ki 

obiskovalcem ponudi tudi hrano in prenočišče ter jim tako na Goričkem omogoči nekajdnevni 

aktiven oddih. Hkrati pa je cilj naloge izvesti interaktivno predstavitev z oblikovanjem spletne 

strani ter facebook strani. Pri ustvarjanju naloge nas je vodila ustvarjalnost in želja, da 

obiskovalcem podamo čim več informacij o zanimivostih naše pokrajine ter jim omogočimo 

čim bolj pristno izkušnjo, ko se bodo s kolesom podali po predstavljenih poteh. 

 

Kolesarske poti smo oblikovali tako, da zajemajo čim širši krog potencialnih obiskovalcev. 

Istočasno smo vsako pot opremili z vsebinami in programi, ki naj povežejo aktivno 

preživljanje prostega časa v naravi z izobraževalnimi vsebinami, saj naj kolesarjenje ne bo le 

prijetno, ampak tudi poučno. 

 

Vse ideje nam je uspelo združiti v nalogo, kjer smo poseben poudarek namenili interaktivnim 

predstavitvam preko svetovnega spleta z oblikovanjem spletne strani, prav tako pa smo 

pridobili veliko znanja in izkušenj ob načrtovanju kolesarskih poti, opisovanju poti in 

zanimivosti ob poteh ter ob snemanju video gradiva, ki je sestavni del spletne predstavitve. Z 

izdelavo naloge pa se je še okrepila vez z domačo pokrajino. 

 

Ključne besede: kolesarjenje, spletna stran, lokalne kulturne, zgodovinske in naravne 

znamenitosti, Goričko 
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SUMMARY  

 

With this turistical project CYCLING OVER GORIČKO we want to invite to Goričko 

everyone who likes to learn about new places from the other side, this time from the bicycle. 

Especially we want to attract foreign visitors whom we would like to present our region from 

the relaxed side in connection to the local cultural, historical and natural attractions. But not 

only for them, this project could be definitely very interesting also for the people and our 

friends who live in this region, that means for everyone interested in spending active time  in 

nature. 

 

Our project goal is to introduce three different cycling paths with the different difficulties – 

for families, panoramic and active, who all start and end at the same point on the local farm, 

where our visitors can also get food and accommodation to spend few more days or active 

holliday in Goričko. The other goal of our project is to create interactive presentation by 

designing the new web  and facebook page. Our main point by creating this project was the 

creativity and desire to give our visitors as much as possible informations and to offer them 

basic natural experience when they decide to cycle through the presented cycling paths. 

 

We create those cycling paths to attract as much as possible wide circle of potential visitors. 

At the same time we equiped every path with contents and programs which can easily connect 

the active free time with the educational contents so that cycling wouldn't be just nice but also 

educative. 

 

We managed to connect all our ideas into the project. Our special focus was our interactive 

presentation on the internet by designing the special web page. During making this project we 

also get a lot of knowledge and experience by creating and describing those cycling paths and 

specific attractions - not to mention the special experience by making the movie about which 

inserts can be found at our web page. By making this project we also got more connected with 

our local region. 

 

Key words: cycling, web page, local cultural, histoirical and natural attractions, Goričko 

region 
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1. UVOD 

  
1.1. ZBIRANJE IDEJ 

Letošnja tema jubilejnega festivala je bila zelo velik izziv, saj smo se kar nekaj časa ukvarjali 

z vprašanjem, kako povezati pestrost in posebnosti domače pokrajine Goričkega z aktivnim 

preživljanjem prostega časa ter tako pripraviti zanimivo, aktivno, doživetja polno turistično 

ponudbo.  

Na podlagi zbranih podatkov o trenutnih trendih v turistični ponudbi ter oblikah kolesarjenja 

smo ugotovili, da se vedno več domačih in tujih turistov odloča za aktivne počitnice, zato je 

povpraševanje po tovrstnih dejavnostih vedno večje. Spoznati pokrajino z vetrom v laseh pa 

je lahko prav posebno doživetje in ima veliko pozitivnih učinkov, saj je v tesnem stiku z 

naravo in predstavlja zdrav način življenja.  

Pri oblikovanju turističnega produkta pa nas je izzvalo dejstvo, da z dobro organizacijo, 

spodbudo ter s skrbno načrtovanim trženjem lahko kolesarski turizem predstavlja 

gospodarsko dejavnost, ki bogati lokalno okolje in omogoča zaposlitev. 

Srečevanje kolesarjev  na že obstoječih kolesarskih poteh in majhen del že obstoječe 

turistične infrastrukture (označene kolesarske poti, počivališča, informacijske table) so nas 

izvale k razmišljanju, kako dopolniti in popestriti turistično ponudbo domačega kraja.  

Iz že obstoječih turističnih ponudb (naravne in kulturne znamenitosti, ponudbe lokalnih 

obrtnikov, nastanitvenih zmogljivosti...) in že obstoječe, a skromne,  turistične infrastrukture 

(označene kolesarske poti, počivališča, informacijske table) smo oblikovali novo, za katero 

menimo, da bi bila lahko zelo zanimiva za vse oblike kolesarjenja. Pri načrtovanju  

kolesarskih poti smo sledili dejstvu, da turiste zanima tudi zgodba in ne samo poganjanje 

pedal. Upoštevali smo posebnosti posameznih oblik kolesarjenja, ki smo jih povezali  s 

pričakovanji kolesarjev kot turistov. Nastale so tri različne kolesarske poti, na katerih še tako 

zahtevni kolesarji ne bodo ostali ravnodušni. Vsaka kolesarska pot je namreč zgodba zase in v 

vsaki se prepletajo lepote pokrajine s skrivnostmi in doživetji.  

Da bi tudi mi začutili lepote kolesarjenja, smo sami prekolesarili panoramsko pot in posneli 

promocijski video.   
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2. S KOLESOM PO GORIČKEM 
 

 

2.1. GORIČKO - PESTRA DEŽELA »TAM ZGORAJ« 

 

Goričko je pokrajina na skrajnem severovzhodnem delu Slovenije med Muro in Rabo. Krasijo 

jo dolga in enakomerno zaobljena slemena. Pokrajina je dobila ime po goricah in hribčkih. 

Tako namreč domačini imenujejo griče, ki so davno nastali na dnu Panonskega morja in se 

nato dvignili.  Gričevnato površje se na severozahodnem delu vzpne nad 400 m. Na meji z 

Avstrijo se dviguje najvišji vrh Sotinski breg (418 m), ki ga domačini imenujejo Kugla. 

 

Ozemlje Goričkega obsega naslednje občine: Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš, Grad, 

Rogašovci, Cankova, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Dobrovnik in Kobilje. 

 

Goričko je vključeno v Krajinski park Goričko, za katerega je določeno 96% površine kot 

območje varovanja 11 vrst ptic, 18 vrst drugih živali in 7 habitatnih tipov. Park ohranja 

zdravo naravo, pestrost travnikov, sadovnjakov, močvirij in suhih rastišč. 

 

Mozaično razporejeni  vinogradi, sadovnjaki, travniki in s številnimi kulturami porasle njive 

se harmonično prepletajo in dopolnjujejo z naselji ter tako ponujajo enkratno podobo 

Goričkega in prav take ljudi. Na slabo rodovitni zemlji sta bili potrebna skromnost in modrost 

umnega izkoriščanja zemlje, sonca in padavin, zato človek in narava tod že stoletja živita v 

sožitju ter skupaj oblikujeta razgibano kulturno krajino. Narava na Goričkem se še uspešno 

upira spremembam, ki jih prinaša človeška civilizacija in tako je tu še vedno dovolj prostora 

za najrazličnejše živali in rastline. Po tradiciji ima skoraj vsak kmet majhen vinograd, kjer 

pridela »svoje« vino. Že v srednjem veku so sloveli po sadju in prav ta dediščina se ohranja s 

sadovnjaki,  zasajenimi s starimi vrstami sadnega drevja. Tu in tam je mogoče občudovati 

staro kmečko arhitekturo.  Ljudje ohranjajo stare obrti, ki bi drugače utonile v pozabo.  

 

Ta harmonično ubrana slika kar vabi na potep po goricah ali skozi gozdove, na kolesarjenje 

po rahlo nagnjenih pobočjih, na sprehod ob potokih in med travniki. Popotnika, ki pride »sem 

gor« tako pričakajo številne evangeličanske in katoliške cerkve, stari mlini, tradicionalne 

goričke jedi in gostoljubni prebivalci. 

 

        

Slika 1 in 2: Goričko (fotografirala Nisa Čahuk) 
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2.2.  OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PRODUKTA 

 

2.2.1. KOLESARJENJE IN KOLESARSKE POTI 

 

Kolesarski turizem je v literaturi opredeljen kot obisk ali potovanje,  ki vključuje aktivnost 

kolesarjenja kot osnovni motiv za obisk določene turistične destinacije, hkrati pa vključuje 

tudi potovanja, kjer je kolesarjenje lahko le ena izmed mnogih aktivnosti turista na potovanju. 

 

Turisti si želijo večdnevnih potovanj, kjer se prepletajo ogledi naravnih in kulturnih 

znamenitosti z rekreacijo in aktivnostjo v neokrnjeni naravi. 

 

Odkrivati in doživeti pokrajino z vetrom v laseh, je lahko prav posebno doživetje. In Goričko 

s svojo enkratnostjo in raznovrstnostjo ponuja kolesarjem nepozabne počitnice. 

 

Z upoštevanjem sodobnih trendov in želja turistov smo oblikovali tri kolesarske poti. Vsaka 

pot je zaokrožena zgodba. Poti so zanimive, posebne in načrtovane tako, da so kolesarji 

vseskozi aktivni in v tesnem stiku z naravo. 

Turistični produkt je namenjen kolesarjem z dobro kondicijo, ki se lahko spopadejo z 

goričkimi bregovi. Kolesarjem, ki bi želeli biti aktivni in uživati v harmoničnem prepletanju 

naravnih in kulturnih posebnosti Goričkega  ter družinam, ki si lahko bivanje na Goričkem 

načrtujejo kot aktivne družinske počitnice. 

 

V veliki meri so kolesarske poti  vezane že na obstoječo turistično ponudbo. Vse kolesarske 

poti se začnejo in končajo na lokalni kmetiji Gorički raj, kjer je možnost nastanitve in 

hranjenja koles.  Poti nato kolesarje peljejo po lokalnih in manj prometnih poteh, kjer 

odkrivajo lepote Goričkega.  

 

Vsak si lahko predhodno načrtuje počitnice in si jih prilagodi telesni pripravljenosti, 

interesom in finančnim zmogljivostim. Vse potrebne informacije so dostopne na spletni strani 

www.nabiciklin.si. Prednost spletne strani je, da so s klikom dostopne vse potrebne 

informacije za turiste - kolesarje. Vsaka kolesarska pot je opremljena z zemljevidom, ki si ga 

je mogoče predhodno natisniti in opremiti s potrebnimi informacijami.  Na spletni strani so 

opisane poti, dodani so opisi kulturnih in naravnih znamenitostih, ki si jih je možno ogledati 

na potepanju, dolžine in težavnosti načrtovane poti, podatki  o možnostih prenočitve in 

dodatnih aktivnostih ter prireditvah v času bivanja.   

 

V nadaljevanju so predstavljene kolesarske poti, katerih imena že razkrivajo njihove zgodbe. 
 

                 Slika 3: Kolesarjenje po panoramski poti  

http://www.nabiciklin.si/


S KOLESOM PO GORIČKEM 

___________________________________________________________________________ 

 
9 

  

2.2.1.1. PANORAMSKA POT 

 

 

Zemljevid 1: Panoramska pot  

 

2.2.1.1.1. Opis panoramske poti 

 

Od Goričkega raja se zapeljemo po vaški cesti proti zahodu do naše prve točke, Oldteimer 

Abraham, nato pa na glavni cesti zavijemo desno v smeri Murske Sobote in nadaljujemo 1600 

m do križišča v Gornjih Petrovcih. Tu zavijemo desno v hrib in nato takoj po dobrih 200 m 

spet desno v smeri Cerkve svete Trojice, kamor delno po makadamski delno po asfaltirani 

cesti, prispemo po 800 m rahlega vzpona. Od cerkve se zapeljemo naprej po slemenu do 

križišča z asfaltno cesto (ob pokopališču) in zavijemo levo proti Osnovni šoli Gornji Petrovci, 

ki se nahaja na petem kilometru naše poti. Od šole nadaljujemo 1700 m po glavni cesti po 

hribu navzdol spet do križišča z glavno cesto, ki jo sedaj prečkamo ter se najprej vzpnemo za 

60 m višinske razlike na vrh hriba, nato pa spustimo v dolino, vse do križišča, kjer ob 

počivališču zavijemo levo v smeri Domanjševcev. Po vaški cesti, ki poteka po dolini, se 

vozimo dober kilometer, ko na svoji desni opazimo Križevsko jezero, kjer ob makadamskem 

odcepu zavijemo desno do jezera. Od jezera se zapeljemo spet do asfaltirane ceste in po dolini 

nadaljujemo pot vse do vasi Domanjševci v dolžini 3,5 km, ko v vasi zavijemo desno na 

stransko asfaltirano cesto proti Evangeličanski cerkvi, kamor prispemo po 600 m vzpona. 

Nadaljujemo  mimo cerkve in se spustimo 900 m do križišča z vaško cesto, kjer zavijemo 

levo v vas Domanjševci, nato pa na koncu vasi zavijemo desno v hrib v smeri vasi Šalovci. 
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Do naslednjega odcepa v vasi Šalovci nas čaka dobra 2 km vzpona z dobrimi 100 m višinske 

razlike ter nato še toliko spusta v dolino na drugi strani hriba, vendar vseskozi po asfaltirani 

cesti, ki pretežno poteka med goričkimi gozdovi. V vasi Šalovci se priključimo na glavno 

cesto in zavijemo desno v smeri Hodoša, ko na koncu vasi Šalovci po 2 km kolesarjenja 

prispemo do Korenike. Po obisku Korenike obrnemo smer poti nazaj v smeri Murske Sobote 

in se po glavni cesti zapeljemo vse do vasi Peskovci v dolžini 7 km. Na začetku vasi zavijemo 

desno na vaško cesto, od tam pa nam preostane le še dobrih 900 m do naše izhodiščne točke, 

Goričkega raja.   

Dolžina panoramske poti je 27,4 km.  

 

2.2.1.1.2. Aktivnosti in znamenitosti na panoramski poti 

 

1. Gorički raj - Peskovci 

 

Le streljaj vstran od zbirke starodobnikov se nahaja prenovljena gorička domačija Gorički raj, 

ki jo vodita prijazna gospodarja Nada in Željko. Nekdanja vaška gostilna, obdana s pravo 

kmečko idilo,  je v goričkem kmečkem stilu preurejena domačija, ki lahko svoje gostoljubje 

ponudi do 25 gostom, ki si lahko po želji hrano pripravljajo sami v posebni kuhinji, zanje pa z 

veseljem poskrbita tudi Nada in Željko v skupni jedilnici, kjer se nahajata tudi stara preša za 

grozdje in odprt kamin. Domačija je zelo priljubljena med lovci in ribiči, kar ni nič 

nenavadnega, saj je Željko strasten ribič. Tudi za vaše štirinožne prijatelje je odlično 

poskrbljeno, saj domačija razpolaga z mini pasjim hotelom. V večernih urah lahko 

pohajkujete po preprostem vaškem okolju ali pa se čez dan napotite na treking skozi bližnje 

gozdove. V vsakem primeru boste tukaj našli veliko miru. 

 

 

    
                            Slika 4: Gorički raj                                  Slika 5: Pripravljene na kolesarjenje  

                       (fotografirala Ema Bohar)                                     (fotografirala Ema Bohar) 
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2. Oldteimer Abraham - Peskovci 

 

V majhni, že skoraj opusteli vasici, se nahaja zanimiva zbirka starodobnih strojev in naprav, 

ki so nekoč tukajšnjim prebivalcem služili kot takrat zelo moderni pripomočki za obdelovanje 

zemlje. Zbirka se nahaja na domu Draga Abrahama, gonilne sile društva ljubiteljev stare 

kmetijske tehnike, med katerimi imajo posebno vlogo starodobni traktorji. Gospodar vas bo 

vedno gostoljubno sprejel in tako mlajšim kakor tudi starejšim obiskovalcem prijazno 

namenil ves svoj čas in znanje o zbirki, ki poleg traktorjev vključuje tudi stare pluge, brana,… 

Društvo je zelo aktivno in tradicionalno pripravlja v domači vasi mednarodno srečanje 

ljubiteljev starodobne tehnike, istočasno pa so znani po svojih »traktorskih rally-ih«, ko se s 

spoštovanja vrednimi tehnološkimi »starčki« vsako leto odpravijo na večdnevno potovanje 

doma in v tujino. 

        
                             Slika 6: Zbirka starih vozil                                 Slika 7: Učenke raziskujejo 

                             (fotografirala Nisa Čahuk)                                (fotografirala Urška Marčič)                                                                                       

                                                                          

3. Cerkev svete Trojice ali Nedela - Gornji Petrovci 

 

Več kot 700 let stara cerkev stoji na zelo lepi razgledni točki, od koder se razprostira 

prekrasen pogled na okoliške kraje Goričkega ter sosednjih držav Avstrije in Madžarske. 

Cerkev je bila v različnih zgodovinskih obdobjih večkrat prezidana, zato v njej najdemo 

arhitekturne elemente od romanike do gotike. Sicer danes katoliška cerkev je bila v svoji 

zgodovini nekaj časa celo evangeličanska, kar kaže na zelo pestro versko zgodovino teh 

krajev, kjer še danes ljudje različnih veroizpovedi živijo v medsebojnem sožitju. V cerkvi je 

vsako nedeljo ob 10. uri katoliška maša, vsako prvo nedeljo v juniju pa se ob cerkvi odvija 

tradicionalni sejem »Buča pri Nedeli«.  

 
Slika 8: Cerkev svete Trojice (fotografirala Maja Sukič) 
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4. OŠ Gornji Petrovci - Gornji Petrovci 

 

V objemu zelenja in prečudovite prekmurske pokrajine se nahaja Osnovna šola Gornji 

Petrovci, v Prekmurju na Goričkem. Leži v isto imenski občini na severovzhodu Slovenije. 

OŠ Gornji Petrovci obiskujejo učenci iz 14 različnih vasi (Adrijanci, Boreča, Gornji Petrovci, 

Košarovci, Križevci, Kukeč, Lucova, Martinje, Neradnovci, Panovci, Peskovci, Stanjevci, 

Šulinci in Ženavlje) Občine Gornji Petrovci. V okviru šole deluje tudi Vrtec Jurček.               

Šola je bila zgrajena 1961, leta 2001 prenovljena. Skozi vsa ta leta se je šola dograjevala in 

urejala, tako imajo danes učenci in zaposleni odlične pogoje za delo. V letu 2002 je bila, v 

okviru projekta Moja dežela, lepa in gostoljubna, proglašena za najlepše urejeno osnovno šolo 

v Sloveniji. 

 

      Slika 9: OŠ Gornji Petrovci (vir: arhiv šole) 

5. Križevsko jezero - Križevci v Prekmurju 

 

Jezero se nahaja v dolini vasi in je nastalo z zajezitvijo potoka Male Krke. Sicer majhno 

jezero nudi bogat življenjski prostor številnim pticam, vodnim živalim in ribam ter s tem 

privablja predvsem ribiče, željne mirnega ribolova in sožitja z neokrnjeno naravo. V jezeru se 

nahaja veliko različnih vrst manjših sladkovodnih rib kakor tudi veliki primerki krapov, ščuk 

in somov. Ribolovno karto se da kupiti v bližnji Pizzeriji Kučan. Jezero je zanimivo tudi za 

tiste, ki niso ribiči, saj je idealen kraj za sprostitev, kjer lahko v miru narave prisluhnete 

ptičjemu petju ali pa le opazujete živali. Jezero je tudi odlična izhodiščna točka za kratke 

kolesarske izlete. 

         
                              Slika 10: Križevsko jezero                                    Slika 11: Še selfie za spomin 

                           (fotografirala Maja Šebjanič)                               (fotografirala Tanisa Lovenjak)                                                                                       
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6. Sožitje v raznolikosti - Domanjševci (Domonkosfa) 

 

Na sožitje v raznolikosti, v katerem živijo ljudje na Goričkem, kaže tudi primer kraja 

Domanjševci oziroma po madžarsko Domonkosfa. Tukaj eden z drugim bivajo Slovenci in 

Madžari, ki v tem delu Goričkega predstavljajo narodnostno manjšino v Republiki Sloveniji, 

hkrati pa ne glede na narodnost eden z drugim živijo tudi katoliki in evangeličani. Tako 

sožitje v raznolikosti predstavljata tudi obe domanjševski cerkvi, srednjeveška katoliška 

cerkev svetega Martina in pred dobrimi sto leti v slogu romanske arhitekture postavljena 

evangeličanska cerkev. Prebivalci v veliki meri prihajajo iz versko in narodnostno mešanih 

družin in so lep primer strpnosti in medsebojnega spoštovanja. Dolina Male Krke tako kar 

vabi, da se s kolesom zapeljete po njej, se ustavite v kraju in pokramljate z domačini. Ne 

bodite presenečeni, če vam bodo tudi kot popolnim tujcem, takoj ponudili kozarec pijače in 

morebiti celo kaj za pod zob. 

 

 
          Slika 12: Evangeličanska cerkev Domanjševci      Slika 13: Pred evangeličansko cerkvijo           

                          (fotografirala Sanja Časar)                              (fotografiral Ludvik Novak)                                                                                       
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7. Korenika - Šalovci 

 

V vasi Šalovci, že skoraj pri madžarski meji, najdemo eko-socialno kmetijo Korenika, ki je 

primer dobre prakse na področju socialnega podjetništva, zaposlovanja invalidov in drugih 

ranljivih družbenih skupin. Na Koreniki na način ekološke pridelave in predelave živil 

pridelujejo poljščine, zelišča, sadje in zelenjavo, v naravi pa nabirajo sadeže in gobe, ki jih 

predelajo v ekološke izdelke. Tako izdelujejo in prodajajo zeliščne čaje, hladno stiskana olja, 

sušeno in vloženo sadje in zelenjavo ter ozimnico, sokove in sirupe. Imajo urejen prostoren 

zeliščni vrt in domovanje za številne živali. Za šole in vrtce organizirajo vodene oglede in 

naravoslovne dneve, med poletjem pa pripravljajo počitniške tabore s konji. Obisk Korenike 

je nedvomno posebno doživetje. Po predhodni najavi nudijo vodene oglede in aktivnosti tudi 

za turiste.  

 

      

                                Slika 14: Počitek                                                     Slika 15: Jahanje 

                   (fotografirala Maša Sukič)                                        (fotografirala Maja Sukič)                                                                                       
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2.2.1.2. DRUŽINSKA POT  

 

 

Zemljevid 2: Družinska pot  

2.2.1.2.1. Opis družinske poti  

Od Goričkega raja se zapeljemo po vaški cesti proti zahodu do naše prve točke, Oldteimer 

Abraham, nato pa na glavni cesti zavijemo desno v smeri Murske Sobote in nadaljujemo 1600 

m do križišča v Gornjih Petrovcih , kjer zavijemo desno v hrib in nato takoj po dobrih 200 m 

spet desno v smeri Cerkve Svete Trojice, kamor delno po makadamski delno pa po asfaltirani 

cesti prispemo po 800 m rahlega vzpona. Od cerkve se zapeljemo po slemenu do križišča z 

asfaltno cesto (ob pokopališču) in zavijemo levo proti Osnovni šoli Gornji Petrovci, ki se 

nahaja na petem kilometru naše poti. V križišču pri šoli zavijemo desno v smeri vasi Stanjevci 

in nadaljujemo skoraj 5,5 km pretežno po asfaltni, deloma pa po makadamski cesti, ki vodita 

po slemenu, vse do odcepa za Cerkev svete Ane. Konec tega odseka vodi med gozdovi, kjer 

se nahaja tudi odcep za Cerkev svete Ane, ki je dejansko gozdna cesta, zato moramo biti 

pazljivi, da odcepa ne zgrešimo. Po 400 m vožnje po gozdni cesti pridemo na gozdno jaso, 

kjer se nahaja cerkev. Nato nadaljujemo mimo cerkvice in se spet po gozdni poti spustimo v 

dolino vse do asfaltne ceste, kjer zavijemo desno v smeri vasi Ženavlje in po 3 km 

kolesarjenja od cerkvice prispemo do spomenika balonarjema, ki se nahaja tik ob cesti. 

Naredimo manjši počitek, saj je za nami že skoraj polovica poti. Od »balona« nadaljujemo v 

smeri vasi Šulinci, prevozimo vas in na koncu vasi prečkamo potok Merak ter se po asfaltirani 

cesti skozi gozd vzpenjamo vse do križišča pred pokopališčem, kjer zavijemo levo v smeri 

vasi Adrijanci. Nato se vozimo po vaški cesti, delno med gozdovi, delno med travniki in polji, 

se spustimo do vasi Adrijanci, jo prevozimo in po dolini nadaljujemo pot vse do križišča z 

glavno cesto v vasi Šalovci, kamor prispemo po skoraj 23 km vožnje. Zavijemo levo v smeri 

Hodoša, ko na koncu vasi Šalovci po 2 km kolesarjenja prispemo do Korenike. Po obisku 

Korenike obrnemo smer poti nazaj v smeri Murske Sobote in se po glavni cesti zapeljemo vse 

do vasi Peskovci v dolžini 7 km. Na začetku vasi zavijemo desno na vaško cesto, od tam pa 

nam preostane le še dobrih 900 m do naše izhodiščne točke, Goričkega raja. 

Dolžina družinske poti je 29,5 km. 



S KOLESOM PO GORIČKEM 

___________________________________________________________________________ 

 
16 

 

2.2.1.2.2. Aktivnosti in znamenitosti na družinski poti 

 

1. Gorički raj - Peskovci 

 glej opis pri panoramski poti (stran 10 )  

 

2. Oldteimer Abraham – Peskovci 

 glej opis pri panoramski poti (stran 11)  

 

3. Cerkev svete Trojice ali Nedela - Gornji Petrovci 

 glej opis pri panoramski poti (stran 11)  

 

4. OŠ Gornji Petrovci - Gornji Petrovci 

 glej opis pri panoramski poti (stran 12)  

 

 

5. Cerkev svete Ane - Boreča 

 

Gorički borov gozd se nam po nekaj sto metrih odpre v čudovito spokojno jaso, na kateri stoji 

romarska cerkev svete Ane, ob njej pa je manjše katoliško pokopališče. Ta kulturni spomenik 

iz začetka 16. stoletja je bil posvečen zavetnici sveti Ani, h kateri so se zatekale nosečnice in 

molile za srečen porod. Cerkev je bila v različnih zgodovinskih obdobjih večkrat prezidana, 

zato njena arhitektura v osnovi izvira iz časov gotike, medtem ko je notranjost iz časa baroka. 

Naj jasi ob cerkvi domačini v poletnih mesecih prirejajo številne prireditve, najbolj znana 

med njimi je proščenje ali »buča«, ki se prireja vsako leto konec julija na god svete Ane. Jasa 

sredi borovih gozdov je idealen kraj za sprostitev po naporni poti in uživanje v miru in tišini, 

ki ga »zmoti« le šumenje gozda, prelet ptičev ali obisk kakšne gozdne živali. 

 

 

 

6. Spomenik belgijskima balonarjema - Ženavlje 

 

Na mestu sedanjega spomenika akademskega kiparja Mirka Bratuše v obliki krogle, ki 

simbolizira balon, je na avgustovski večer leta 1934 pristal stratosferski balon belgijskih 

raziskovalcev in letalcev profesorja Maxa Cosynsa in njegovega asistenta Nere van der Elsta, 

ki sta tisto jutro vzletela iz Belgije in s svojim balonom dosegla višino 16.000 metrov, nato pa 

so ju močni vetrovi zanesli vse do Ženavelj, kjer sta zasilno pristala. To je bil izjemen 

dogodek za te kraje v tistem času, kajti polet so spremljale evropske radijske postaje. 

Poročevalci in obiskovalci, bilo naj bi jih čez 6.000, so drli na Goričko in tako je ta pokrajina 

postala znana širom Evrope, saj so tudi tuji poročevalci Goričko opisovali kot lepo pokrajino 

prijaznih domačinov, ki so raziskovalcema nudili vso potrebno pomoč. Dan pristanka balona, 

to je 18. avgust, si je občina Gornji Petrovci izbrala za svoj občinski praznik. 

 

7. Korenika - Šalovci 

 glej opis pri panoramski poti (stran 14)  
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2.2.1.3. AKTIVNA POT 

 

 
Zemljevid 3: Aktivna pot  

2.2.1.3.1. Opis aktivne poti   

Od Goričkega raja se zapeljemo po vaški cesti proti zahodu do naše prve točke, Oldteimer 

Abraham, nato na glavni cesti zavijemo desno v smeri Murske Sobote in nadaljujemo 1600 m 

do križišča v Gornjih Petrovcih, kjer zavijemo levo v hrib ter se najprej vzpnemo za 60 m 

višinske razlike na vrh hriba, nato pa spustimo v dolino, vse do križišča, kjer ob počivališču 

zavijemo levo v smeri Domanjševcev. Po vaški cesti, ki poteka po dolini, se vozimo dober 

kilometer, ko na svoji desni opazimo Križevsko jezero, kjer ob makadamskem odcepu 

zavijemo desno do jezera. Od jezera se zapeljemo spet do asfaltirane ceste in po dolini 

nadaljujemo pot vse do vasi Domanjševci v dolžini 3 km, kjer v križišču na začetku vasi 

zavijemo levo v hrib v smeri vasi Šalovci. Do naslednjega odcepa v vasi Šalovci nas čaka 

dobra 2 km vzpona z dobrimi 100 m višinske razlike ter nato še toliko spusta v dolino na 

drugi strani hriba, vendar vseskozi po asfaltirani cesti, ki pretežno poteka med goričkimi 

gozdovi. V vasi Šalovci se priključimo na glavno cesto in zavijemo desno v smeri Hodoša, ko 

na koncu vasi Šalovci po 2 km kolesarjenja prispemo do Korenike. Po obisku Korenike 

zapeljemo na glavno cesto in nadaljujemo v smeri Hodoša, kjer po dobrih 2 km vožnje v 

križišču v vasi, zavijemo levo na vaško cesto v smeri Hodoškega jezera. Po 2,4 km vožnje po 

vasi, na koncu vasi prispemo do jezera, kjer se lahko odpočijemo na za to pripravljenem 
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prostoru. Od jezera nadaljujemo po asfaltirani cesti po dolini med polji in ob gozdu ter po 2,3 

km prispemo do kmetije Mali raj. Po obisku kmetije obrnemo ter po 200 m zavijemo desno v 

hrib v vas Dolenci ter po 10% vzponu in 50 m višinske razlike prispemo do vaške cerkve, kjer 

se vozimo skozi vas vse do križišča, nato pa zavijemo desno v smeri vasi Budinci in 

Markovci. Nadaljujemo z vožnjo skozi ti dve vasi po slemenu z ob cesti raztresenimi hišami, 

v zadnjem delu odseka pa se skozi gozd spustimo do vasi Markovci do križišča v dolini, do 

koder smo od našega izhodišča prevozili že skoraj 31 km. V križišču zavijemo desno in po 

dolini kolesarimo 1,5 km do Žido-Lenaršičevega mlina, ki na samem stoji tik ob levi strani 

vaške ceste. Le 500 m dalje pa se že nahaja katoliška cerkev Markovci z župniščem čez cesto. 

Pot nadaljujemo v isti smeri in po 700 m v križišču zavijemo levo čez potok v smeri vasi 

Lucova. Tukaj nas čaka 17% vzpon in nato spust v vas Lucova z 80 m višinske razlike, kamor 

prispemo po 2,5 km vožnje. Pri križišču pri vaški žagi in gasilskem domu zavijemo najprej 

levo, nato takoj desno in čez potok ter prispemo do vasi Šulinci. V vas ne zavijemo, ampak se 

peljemo levo in se vzpenjamo po asfaltirani cesti skozi gozd ter mimo pokopališča Adrijanci, 

kjer na vrhu zavijemo spet levo na makadamsko cesto v smeri cerkve svete Trojice, kamor 

prispemo po skoraj 39 km poti. Ob lepem razgledu je sigurno čas za počitek in spoznanje, da 

nas sedaj pot vodi le še navzdol in po dolini. Spustimo se le še 1,3 km mimo cerkve proti vasi 

Gornji Petrovci, delno po asfaltu, delno po makadamu, kjer pri zdravstvenem in vaškem domu 

zavijemo levo do križišča z glavno cesto. Tukaj nas čaka zadnji odcep levo v smeri Hodoša in 

še 2,5 km prijetnega kolesarjenja do naše izhodiščne točke Gorički raj. 

Dolžina aktivne poti je 42,5 km. 

 

2.2.1.3.2. Aktivnosti in znamenitosti na aktivni poti 

 

1. Gorički raj - Peskovci 

  glej opis pri panoramski poti (stran 10)  

 

2. Oldteimer Abraham - Peskovci 

 glej opis pri panoramski poti (stran 11)  

 

3. Križevsko jezero - Križevci v Prekmurju 

  glej opis pri panoramski poti (stran 12)  

 

4. Korenika - Šalovci 

  glej opis pri panoramski poti (stran 14)  

 

 

5. Hodoško jezero – Hodoš 
 

Hodoško jezero se nahaja na severnem koncu vasi Hodoš in je umetnega nastanka, saj so v 

preteklosti na zamočvirjenem območju z umetnim nasipom zajezili Dolenski potok. Jezero je 

bilo prvotno namenjeno zadrževanju visokega vodnega vala, namakanju kmetijskih površin, 

lovu na vodno perjad ter ribolovu, sedaj pa se vse bolj uveljavlja kot biotop za različna 

močvirska življenjska okolja, kjer uspevajo redke in ogrožene rastlinske vrste, kot so 
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močvirski jetičnik (Veronica scutelata), močvirska ludvigija (Ludwigia palustris), sibirska 

perunika (Iris sibirica) in širokolistni munec (Eriophorum latifolium). Jezero je pomembno 

življenjsko okolje dvoživk, tukaj živi 20 vrst kačjih pastirjev, od katerih so 4 ogrožene, 

poseben in zelo zanimiv prebivalec jezera pa je vidra. Ob jezeru se nahaja prijetno 

počivališče, ki je zelo primerno tudi za kakšen manjši piknik na prostem. 

 

6. Kmetija Mali raj - Dolenci 

 

V dolini Dolenskega potoka, v idiličnem mirnem podeželskem okolju, na samem robu naše 

države, se nahaja kmetija Mali raj, na kateri se pase več kot 160 različnih domačih živali 

(ovce, koze, alpake in osel). Kmetija je odlično izhodišče za sprehode po goričkih gozdovih, 

nabiranje gob ali gozdnih sadežev, lahko pa se preizkusite tudi v različnih kmečkih opravilih. 

Na kmetiji se poleg ponudbe prenočitvenih zmogljivosti v dveh lično opremljenih apartmajih 

z vsem udobjem modernega življenja ukvarjajo predvsem s proizvodnjo in prodajo sirov in 

sirnih izdelkov iz kozjega mleka. Za vas pa z veseljem uredijo oskrbo z domačimi 

prekmurskimi bio izdelki in pridelki (domači prekmurski kruh iz krušne peči, domača 

marmelada, bučno olje, domača šunka), ko boste bivali pri njih. Lahko pa jih po predhodni 

najavi obiščete le kot enodnevni gostje ali obisk izkoristite le kot manjši počitek med 

kolesarjenjem. 

 

 

7. Žido – Lenaršičev mlin - Markovci 

 

Po asfaltirani vaški cesti, ki se lenobno vije po dolini, pridemo do Žido-Lenaršičevega mlina. 

Je eden izmed redkih ohranjenih mlinov, ki jih je bilo nekoč veliko na potokih goričkih dolin. 

Ta mlin je bil zgrajen kot zidani nadstropni valjčni mlin leta 1938. V njem so ohranjeni 

valjčni mehanizem, mlinski kamen ter vodno kolo. V mlinu je mogoče dobiti vse vrste žitaric 

in nekatere pridelke. 

 

 

8. Cerkev Marijinega obiskanja - Markovci 

 

Markovci se kot župnija omenjajo še iz časov srednjega veka, vse do konca vojne pa je pod to 

župnijo spadal tudi Gornji Senik, ki se sedaj nahaja v sosednji Madžarski in kjer še danes 

pretežno živi slovenska manjšina. Sedanja cerkev, zgrajena v novoromanskem slogu, je že 

tretja cerkev na tem mestu, saj je prva, ki se omenja že leta 1664, pogorela, od druge pa je 

ostal le zvonik. Ko boste v Markovcih, stopite na župnišče čez cesto, kjer vas bo, če bo le 

doma, prijazno sprejel župnik Dejan, ki je zelo aktiven tudi kot gozdar in kmetovalec ter je 

zaradi svoje odprtosti in ljudskosti zelo priljubljen tako pri vernikih kot tudi ostalih širom 

naokrog. Z veseljem vam bo razkazal cerkev in župnišče ter svoje različne domače živali na 

sosednjih travnikih. 

 

 

9. Cerkev svete Trojice ali Nedela - Gornji Petrovci 

 glej opis pri panoramski poti (stran 11)  
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2.2.2. SPLETNA  STRAN 

 

Za izdelavo spletne strani smo morali najprej preko obrazca zaprositi za gostovanje 

dinamičnih spletnih strani in virtualnih strežnikov na Arnesu in si izbrati domeno. Domeno 

nabiciklin.si smo registrirali na www.register.si. Naši prošnji so z Arnesa pozitivno ugodili. 

 

Preden začnemo snovati spletno stran, pa moramo vedeti, kdo je naša ciljna skupina, ki bo 

obiskovala spletno stran,  namen oz. cilj spletne strani (predstavitev, prodaja…) ter kakšno 

strukturo predstavitve želimo (večinoma se uporablja hierarhična struktura). 

Pri strukturi in zasnovi izrišemo skico matične spletne strani ter podstrani. Skico si najprej 

izrišemo na papir s svinčnikom, nato dodamo barve in barvne podlage. Na podlagi izrisane 

zasnove pa lahko začnemo z izdelavo mreže oz. zaslonske slike. 

Preden se lotimo pisanja (programiranja), pa potrebujemo program, s katerim bomo pisali 

kodo, katero nato spletni brskalnik pretvori v nam prijazno obliko. Za pisanje kode lahko 

uporabljamo tudi navadno beležnico, vendar je s priročnimi programi lažje, saj imajo 

predstavljene različne ukaze, ki olajšajo delo. Brezplačni programi za pisanje kode so 

Notped++, PSPad, Sublime Text… 

Za programiranje spletnih strani je potrebno poznati spletne jezike kot so: HTML, CS. Če pa 

želimo, da stran postane dinamična, pa pridejo na vrsto še drugi: PHP, JavaScript… Za 

shranjevanje podatkov  se uporablja podatkovna baza (npr. MySQL). 

Naša spletna stran ima naslovno stran in tri podstrani. Na naslovni strani kolesarje pritegne 

panorama Goričkega s smerokazi, na katerih so izpisana imena kolesarskih poti. S klikom na 

puščico se kolesarju odpre željena kolesarska pot.  
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Slika 16: Spletna stran www.nabiciklin.si - naslovna stran 

 

 

Prednost spletne strani je, da so s klikom dostopne vse potrebne informacije za turiste - 

kolesarje. Vsak si lahko predhodno načrtuje počitnice in si jih prilagodi telesni pripravljenosti, 

interesom in finančnim zmogljivostim. Vsaka kolesarska pot je opremljena z zemljevidom, ki 

si ga je mogoče predhodno natisniti in opremiti s potrebnimi informacijami.  Na spletni strani 

so opisane poti, dodani so opisi kulturnih in naravnih znamenitostih, ki si jih je možno 

ogledati na potepanju, dolžine in težavnosti načrtovane poti, podatki  o možnostih prenočitve 

in dodatnih aktivnostih ter prireditvah v času bivanja.   

http://www.nabiciklin.si/
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Slika 17: Spletna stran www.nabiciklin.si - panoramska pot 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. PROMOCIJSKI VIDEO 

 

Imeli smo tri snemalne popoldneve, 12.11., 15.11. in 16.11.2015, skupaj približno 15 ur. S 

kolesi smo se zapeljali do vsake znamenitosti in aktivnosti na panoramski poti ( glej stran 9). 

Po tem so sledili še trije dnevi postprodukcije končnega izdelka, promocijskega videa. 

Pri videoprodukciji smo si pomagali s kamerama Sony A7s in GOPRO 4 Black. Pri snemanju 

smo uporabljali različne objektive. Za dinamičnost posnetkov je poskrbel še majhen 

quadkopter DJI PHANTOM. Celoten film je bil posnet v 4K resoluciji. Montaža in grafika je 

bila opravljena z Adobe Premiere in After Effects.   

 

http://www.nabiciklin.si/
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2.3. UTRINKI S SNEMANJA IN KOLESARJENJA 

 

 

     
 

 

    
 

 

    
 

Slike 18, 19, 20, 21, 22, 23: Utrinki s snemanja in kolesarjenja 
(fotografirale učenke in mentorici) 

 

 

 



S KOLESOM PO GORIČKEM 

___________________________________________________________________________ 

 
24 

                    

3. TRŽENJE   

 

Za vsako zanimivo zgodbo se skriva vprašanje, kako jo približati čim večjemu številu ljudi. 

Že ob oblikovanju turističnega produkta smo razmišljali in načrtovali promocijske aktivnosti. 

Zavedamo se, da le te morajo biti privlačne in posebne, da vzbudijo zanimanje pri 

potencialnih turistih.  

Izhajali smo iz tega, da smo produkt namenili: 

 skupinam in družinam, ki svoj prosti čas rade preživijo aktivno in v naravi, 

 kolesarjem, športnikom z dobro telesno pripravljenostjo, 

 posameznikom in skupinam, ki bi prijetno druženje združili z aktivnostjo in  

spoznavanjem kulturnih in naravnih znamenitosti Goričkega. 

 

Kolesarje in kolesarske poti je mogoče ponuditi kot: 

 samostojni turistični produkt v obliki eno, dvo ali tridnevnega bivanja, potepanja, 

 dopolnitev že obstoječe turistične ponudbe npr. bivanja v Termah Moravske Toplice. 

 

Bivanje – Gorički raj Peskovci/ na dan  (brez turistične takse) 

 nočitev 

 nočitev z zajtrkom 

 nočitev z zajtrkom in večerjo 

 

15 € 

18 € 

26 € 

Aktivnosti na eko - kmetiji Korenika 

 eko malica 

 eko kosilo 

 obisk delavnic (permakulturna, lončarska, kulinarična, 

zeliščna, …) 

 enourna ježa na konju / na osebo 

 

3 € 

7 € 

6 € 

 

15 € 

Obisk društva Oldteimer Abraham 

 ogled razstave starodobnih vozil 

 nakup jabolčnega soka v spominski steklenički 

 

2 € 

1,5 € 

 

Ko se kolesar, skupina kolesarjev ali družina odloči za kolesarjenje, lahko izbira panoramsko, 

družinsko ali aktivno kolesarsko pot. Načrtuje lahko enodnevno, dvodnevno ali večdnevno 

potepanje. Višina stroškov potepanja je odvisna od časa bivanja, ogledov in aktivnosti. V 

Goričkem raju je urejeno parkirišče in možnost hranjenja koles. 

 

Za učinkovito promocijo smo želeli poskrbeti že v sami fazi nastajanja naše ideje in po tem 

tudi skozi izvajanje in po njem. Promocijske aktivnosti temeljijo tudi na dejstvu, da je zelo 

pomembna dostopnost informacij »na klik«.  
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Največjo promocijo si obetamo preko, v ta namen, že oblikovane spletne strani 

www.nabiciklin.si in Facebook strani, ki jo sproti opremljamo z nastajajočimi idejami, utrinki 

s snemanja promocijskega videa in kolesarjenja. 

Prvo soboto v juniju načrtujemo tudi kolesarjenje po panoramski kolesarski poti in tako 

želimo združiti prijetno s koristnim. 

Že v okviru nastajanja in oblikovanja spletne strani www.nabiciklin.si, se je porodila ideja, da 

bi bila naša spletna stran tudi del turističnih (kolesarskih) portalov, morda tudi tujih, saj 

želimo stran dopolniti z opisi v angleškem in nemškem jeziku. Tako bi lahko tudi tuji turisti 

dostopali do informacij in si samostojno načrtovali svoj čas bivanja na Goričkem ter si ga 

prilagodili svojim željam in interesom.  

V namen dobre promocije je bil posnet tudi promocijski video. Ta se lahko promovira 

samostojno, saj je podkrepljen s podatki o naši spletni strani, ali v sklopu spletne strani, kjer 

bo tudi objavljen. 

Povezava do spletne strani in promocijski video sta lahko posredovana turističnim agencijam, 

turističnim informacijskim točkam, društvom in organizacijam, ki bi lahko tržili kolesarske 

poti kot dopolnitev ali popestritev že obstoječe lastne turistične ponudbe. 

Ker smo k sodelovanju povabili lokalne podjetnike, rokodelce in kulturna društva, ki delujejo 

v naši in sosednjih občinah, je lahko promocijski material tudi del njihove ponudbe in 

spletnega oglaševanja.  

V turistični promociji se želimo preizkusiti tudi sami, zato bomo naš turistični produkt, 

spletno stran in promocijski video tržili: 

 na spletni stran občine in šole,  

 na facebook profilu občine in za ta dogodek posebej ustvarjene facebook strani,  

 na občinski kabelski televiziji, 

 v občinskem mesečnem informatorju, 

 v časopisu Vestnik v rubriki Prireditve in dogodki, 

 na regionalnih radijskih postajah. 

 

Naša turistična naloga bo predstavljena tudi širši javnosti na turistični tržnici v Mariboru, 

meseca marca. Na naši stojnici bomo obiskovalcem ponudili promocijske materiale (zloženka 

kolesarskih poti, izdelke naših lokalnih pridelovalcev in rokodelcev ter njihove zloženke) in 

predvajali promocijski video ter jih tako povabili na obisk pokrajine »tam zgoraj«. Prednosti 

kolesarjenja in zanimive kolesarske poti bomo predstavili čim širšemu krogu prijateljev in 

znancem, ter jih navdušili za potepanje po Goričkem. 

Našo nalogo bomo predstavili na zaključni prireditvi ob koncu šolskega leta na naši šoli, v 

želji, da sošolcem vzbudimo željo po aktivnem preživljanju prostega časa ter jim razkrijemo, 

do sedaj njim nepoznane, a zanimive kotičke domače pokrajine. 

 

http://www.nabiciklin.si/
http://www.nabiciklin.si/
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V promocijo je potrebno vključiti tudi lokalno skupnost, saj ima od kolesarskega turizma 

korist tudi ona. Kolesarsko pot smo prekolesarili in tako dobili občutek in tudi 

pomanjkljivosti turistične infrastrukture. Z obnovo informacijskih tabel, počivališč, lokalnih 

poti ter nazadnje tudi z označitvijo kolesarskih poti, bi lahko svoj delež prispevala tudi 

občina. 
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4. ZAKLJUČEK 

 

Oblikovanje turističnega produkta nas je postavilo pred preizkušnjo polno izzivov. Sledili 

smo temi letošnjega razpisa in izbrali kolesarjenje in kolesarske poti, saj je prav kolesarjenje 

ena izmed tistih turističnih dejavnosti, ki predstavlja aktivno preživljanje prostega časa in je 

dovolj atraktivno ter okolju prijazno. 

S turističnim produktom - kolesarskimi potmi smo želeli oblikovati produkt, ki bi izhajal iz 

posebnosti domače pokrajine in bi povezal ter dopolnil že obstoječo turistično ponudbo 

domačega kraja. 

V procesu nastajanja turistične naloge smo se naučili, da je potrebno od ideje do končnega 

izdelka prehoditi dolgo pot. Že v fazi zbiranja idej smo prišli v stik z ljudmi, ki so v naši ideji 

videli dobro promocijo svojih izdelkov in so nam bili pripravljeni pomagati in aktivno 

sodelovati tudi pri promociji. Spoznali smo, da so izvirnost, vztrajnost in sodelovanje ter 

dobra komunikacija ključni elementi pri nastajanju in oblikovanju naloge.  

V turistično projektno nalogo je bilo vloženega veliko dela in časa, pri tem pa nas je vodila 

želja po raziskovanju naravnih in kulturnih zakladov domače pokrajine, ki bi lahko bili dovolj 

unikatni in zanimivi za vse vrste kolesarjenja.  

Z nalogo se je okrepila tudi naša vez z domačo pokrajino in občino, saj smo odkrili nove 

možnosti za promocijo in popestritev turistične ponudbe. Kot taka bi lahko ponudila odlično 

izhodišče za zapolnitev trenutne pomanjkljive turistične infrastrukture (nočitve, informacijske 

točke, slabo vzdrževane informacijske table, servis koles …) v tem delu Goričkega. In prav z 

nalogo smo želeli kot turistični podmladek pokazati, da v prihodnost domačega kraja zremo z 

veliko mero optimizma in se zavedamo, da je prav turizem lahko dopolnilna dejavnost, ki 

prinaša nove zaposlitve in dobiček.  

Že v pripravi smo veliko pozornost namenili promociji, saj se dobro zavedamo njenega 

pomena za uspešno trženje. Dostopnost in kvaliteta informacij sta za turista ključnega 

pomena. Na osnovi tega smo oblikovali spletno stran www.nabiciklin.si, kjer bi na enem 

mestu bile dostopne informacije (zemljevid, opis poti, težavnost poti, možni ogledi in obiski 

znamenitosti, povezave do lokalnih ponudnikov, društev,...). Spletna stran je podkrepljena 

tudi s promocijskim videom. 

Tako bi si lahko turisti samostojno načrtovali svoje počitnice in jih prilagodili svojim 

potrebam in željam.  Ker je spletna stran že izdelana, bi želeli, da bi naša spletna stran zares 

zaživela in postala del različnih turističnih portalov in turistične ponudbe.  
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5. NAČRT PREDSTAVITVE NA TRŽNICI 

 

Za vsako zanimivo zgodbo se skriva vprašanje, kako jo približati ljudem. Že ob oblikovanju 

turističnega produkta nas je vodila ideja o izvedbi in predstavitvi na turistični tržnici.   

 

Na turistični tržnici bo naš turistični produkt predstavljajo sedem učenk.  Štiri učenke  bodo 

po prostoru, kjer se bo odvijala tržnica, prijazno vabile obiskovalce, da se ustavijo ter si 

ogledajo naš predstavitveni prostor.  

Predstavitveni prostor bo pripravljen tako, da bodo lahko obiskovalci »prekolesarili« eno 

izmed poti. Ob poganjanju pedal na kolesu si bodo lahko ogledali posnet promocijski video.  

Za obiskovalce smo pripravili tudi promocijski material v  obliki zgibanke, kjer bodo na 

kratko predstavljeni opisi kolesarskih poti. 

Z vrtenjem »goričkega biciklina«, pa si bodo lahko obiskovalci »privrteli« lesene obeske s 

simboli kolesarskih poti. 

 

Obiskovalcem bo na voljo tudi promocijski material in izdelki lokalnih ponudnikov in 

društev,  ki so del kolesarskih poti. 

 

Zavedamo se, da je del uspešnega trženja tudi dobro načrtovana predstavitev kolesarskih 

destinacij na socialnih omrežjih in v obliki spletnih strani. Na stojnici bo tako tudi 

predstavljena, v ta namen že oblikovana in aktivna spletna stran, www.nabiciklin.si. 

Obiskovalci bodo tako lahko preverili pozitivne strani pridobivanja informacij »na klik«.  
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