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Povzetek 

V projektni nalogi Mini tur po Slovenskih goricah, s katero sodelujemo na 37. festivalu Turizmu 

pomaga lastna glava, predstavljamo storitev športnega kompleksa. Gre za kompleks športnih 

storitev, ki so naravi in okolici prijazni. Želeli smo zasnovati ponudbo, ki bi majhen kraj 

popestrila s športnimi storitvami. Našo ponudbo želimo v okolico vplesti čim bolj trajnostno in 

ekološko ter ohraniti neokrnjeno naravo. Danes nam šport predstavlja vsakodnevno rekreacijo, 

ki naj bi bila dostopna vsem generacijam, predvsem pa želimo mladim nuditi zanimive športne 

dejavnosti. V projektni nalogi smo predstavili športni center, poimenovan Mini tur po 

Slovenskih goricah. Umeščamo ga v našo neposredno okolico, torej v središče Slovensko-

goriških gričev. Današnji  način življenja pogosto potrebuje aktivno sproščujoče storitve, kar 

smo z našo idejo poskusili doprinesti vsem športa željnim in se zliti z zelenim turizmom. 

KLJUČNE BESEDE: šport, športni turizem, mladi, medgeneracijski.  
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1) Uvod 

Za temo smo se odločili, da bi mlade spodbudili k aktivnostim v sklopu športnega centra. 

Želimo oblikovati center s ponudbo dejavnosti, ki so privlačne za njih in popestrijo dogodke ob 

dnevu slovenskega športa v septembru v naših krajih. Želimo, da so dejavnosti dostopne tudi 

čez celo leto in mladim nudijo zanimivo ter aktivno popestritev prostega časa. Pri urah 

turističnega krožka smo ugotovili, da si želimo sodelovati pri razvoju Slovenskih goric in njeni 

prepoznavnosti, zato bi s tem športnim centrom želeli na več destinacijah predstaviti našo 

kulturo in različne športe, ki jih ne moreš preizkusiti vsak dan.  
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2) Cilji naše raziskovalne naloge  

Cilj naše seminarske naloge je spodbuditi mlade k aktivnostim, pridobiti prepoznavnost 

Slovenskih goric. Odločili smo se zasnovati športni center, ki bi s svojimi dejavnostmi 

spodbujal vse generacije k gibanju in preživljanju aktivnega prostega časa. Vključiti želimo 

tudi starejše generacije in jih vzpodbuditi k izvajanju ne tako napornih, ampak vseeno zanimivih 

športov. Vse športe želimo izpeljati v naravi, saj to pripomore k zdravju vašega telesa. 

 

3) O športu 

»Po ustaljenih pravilih izvajana telesna dejavnost za krepitev telesne zmogljivosti, tekmovanje, 

razvedrilo« (SSKJ, 2023). 

Šport je dejavnost, izvedena po določenih pravilih, pri tem sodeluje ena ali več oseb, ki 

tekmujejo drug proti drugemu. Šport predstavlja velik del človeških interesov. 

Pomen špota je zmanjšanje tveganja za prezgodnjo smrt, zmanjšuje tveganje za srčne bolezni, 

pomaga nadzorovati telesno težo. Pomanjkanje gibanja je pogost vzrok za smrt in bolezni.  

Poznamo več panog športa, s katerimi se lahko ukvarjajo tudi rekreacijski športniki. 

 

KAJ JE REKREACIJA? 

»Dejavnost, s katero se človek telesno, duševno sprosti in okrepi« (SSKJ, 2023). 

Rekreacija pomeni dejavno preživljanje časa na način, ki osvežuje človekovo telo ali duh. Ker 

je življenje na bogatih območjih sveta čedalje bolj sedeče, se je potreba po rekreaciji povečala. 

Čas za rekreacijo je ponavadi konec tedna, pogosta pa je tudi med počitnicami in prazniki, sicer 

pa lahko poteka kadar koli v prostem času. 
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JAHANJE 

Jahanje konj se nanaša na spretnost ježe, skakanje s konji, zdravljenje hrbtenice. Namen tega 

je, da bi se otroci in odrasli naučili povezovati s konji. Znano je namreč, da ima jahanje tudi 

terapevtske učinke. Pri tem se izpostavlja stik z živalmi, saj moraš konja navadno sam 

pripraviti, očistiti ... Jahalna tura, po kateri bi turisti jezdili, bi potekala mimo gradu Hrastovec, 

ob enem pa bi turisti lahko spoznali legende in stare običaje, kot je ježa grofov, način življenja 

na gradu v preteklosti. Primer poti si lahko ogledate na spodnjem zemljevidu. 

 

Slika 1: Jahanje 

 
 

POHODNIŠTVO 

Pohodništvo je hoja za rekreacijo, kjer se  pohodniki lahko sprostijo in sprehajajo ob pogledu 

na našo pokrajino. Obiščejo lahko turistične kmetije, kupijo lokalne izdelke, pri jezeru 

Komarnik opazujejo ptice, vodne in obvodne živali, ob enem pa si lahko preberejo informativne 

table o prostoživečih živalih v okolici. Pot na Zavrh je uradno slovenska planinska pot, po kateri 

se turisti lahko povzpnejo na Maistrov stolp. 
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MINI GOLF 

Mini golf je različica golfa, pri kateri se na majhnih stezah z ovirami žogico cilja v luknjo s čim 

manj udarci. Pri tem želimo, do bi se otroci in odrasli zabavali, sproščali, družili. 

 

 Slika 2: Mini golf 

 

BALONARSTVO 

Šport, ki je izjemno zanimiv in ga priporočamo vsem, ki imate željo po spoznavanju naše 

čudovite pokrajine od zgoraj oziroma iz ptičje perspektive, se imenuje balonarstvo. Košara pa 

je dovolj velika, da se lahko izleta udeležijo večje skupine ljudi (4-24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 3: Balonarstvo 
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Pri raziskovanju smo ugotovili, da balonarstvo še ni tako razširjen in prepoznaven šport v 

primerjavi z drugimi. Vendar smo ta potencial, ki ga balonarstvo ima, spoznale Julija Horvat, 

Maruša Vrčko in Laura Vugrinec 20. septembra 2022 na 24. svetovnem balonarskem prvenstvu 

v Murski Soboti, k je trajal od 16. do 23. septembra. Prav zaradi raziskovalne naloge smo 

obiskale ta dogodek in se navdušile ter videle potencial, da se ta šport razvije v naši občini in 

širši okolici. 

 

4) Slovenske gorice 

Slovenske gorice predstavljajo pravljični gričevnat svet, ki se razteza od avstrijske in do hrvaške 

meje. Prva stvar, ki obiskovalcem pade v oči, so urejeni vinogradi. Naslednja tipična značilnost 

te regije so številne cerkve na vrhu gričev, okoli katerih so zrasla trška jedra.  

Primerki bogate arhitekturne dediščine so poleg cerkva in številnih kapel tudi gradovi, dvorci 

in samostan, ki skupaj tvorijo unikaten zbir preteklosti, ki sovpada z neokrnjeno naravo. V 

Slovenskih goricah lahko ljudje najdejo svoj  mir na sprehodu ob številnih jezerih ali na 

pohodniških poteh. 

Regija je poznana tudi po pristni in domači kulinariki. Slovensko-goriška gibanica je kraljica 

mize. To je skutna pogača, v sodobnejši različici tudi z orehi. Prava pojedina pa se začne z 

domačim narezkom, kjer ne manjkajo meso iz tunke, domače klobase, sir in zaseka.  

 

5) Raziskovalni del 

Seminarske naloge smo se lotili tako, da smo razmislili, kako bi kakovostno popestrili naš kraj 

s športnimi aktivnostmi, ki bi bile dosegljive vsem generacijam in vsem neglede na socialni 

status. Na terenu in s pomočjo spleta smo poiskali najprimernejše destinacije za zasnovo in 

možno realizacijo našega projekta. Lokacije, ki so se nam zdele najprimernejše, smo obiskali 

in se na koncu odločili za travnik v Zamarkovi, naselje v Občini Lenart. 
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6) Načrtovanje projekta 

ZASNOVA PROJEKTA 

Odločili smo se za gradnjo športnega centra, v sklopu katerega bi lahko izvajali naslednje 

dejavnosti: jahanje, mini golf, balonarstvo in pohodništvo. 

 
NAŠ DELEŽ 

V našem projektu sodelujejo in pomagajo Julija Horvat, Tineja Rupnik, Žak Urnaut, Maruša 

Vrčko in Laura Vugrinec. Aktivnosti smo si razdelili tako, da je vsak izbral šport, ki ga zanima 

ali se z njim ukvarja. Laura Vugrinec bi v našem centru vodila balonarstvo, Julija Horvat jahanje 

in delo s konji, Maruša Vrčko bi delala na recepciji in v izposojevalnici za mini golf, Tineja 

Rupnik bi vodila pohodne poti, Žak Urnaut pa bi skrbel za urejeno mini golf igrišče in njegovo 

okolico. 

KAJ JE MINI TUR PO SLOVENSKIH GORICAH? 

Mini tur po Slovenskih goricah je športni center za mlajše in starejše generacije, ki želijo 

spoznati pokrajino Slovenskih goric, njeno kulturo in se pri tem ukvarjati z različnimi 

aktivnostmi, ki jih ponujamo.  

KJE SE NAHAJA? 

Mini tur po Slovenskih goricah se nahaja v osrčju Slovenskih goricah v naselju Zamarkova v 

bližini gradu Hrastovec, na najbolj primernih travnikih za gradnjo. Od drugega največjega 

slovenskega mesta Maribor je oddaljeno le 20 kilometrov, od meje z Avstrijo pa samo 25 

kilometrov. 

  

 

 

 

 

Slika 4: Lega Mini tura 
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KDAJ? 

Naših aktivnosti v centru se lahko udeležite skozi vse leto. Ob slabem vremenu bi bile aktivnosti 

prilagojene na izvajanje v pokritem poligonu. 

 
PONUDBA in CENIK 

Nudimo več aktivnosti, pri katerih se lahko razgibate. Preizkusite se lahko v jahanju, mini golfu, 

balonarstvu in se sprostite ter razgledate pri pohodništvu. 

Obiskovalci se bodo lahko okrepčali pri lokalnih pridelovalcih hrane in v bližnjih restavracijah. 

Na lokalnih kmetijah si lahko kupite njihove izdelke. 

Možna je izposoja opreme za golf, pohodništvo in jahanje, za balonarstvo pa ni potrebna 

dodatna oprema.  

Za jahanje konj bomo izposojali jahalno sedlo, uzdo, rokavice, čelado, škornje in krtače za nego 

konjev. Pri pohodništvu vas bo vodil vodič po pohodnih poteh in vas seznanjal s kulturno in  z 

naravno dediščino. Na poletu z balonom si boste lahko ogledali našo okolico in panoramo. Za 

balone in njihovo opremo bomo poskrbeli mi.  

V trgovini s spominki ponujamo spominke in darila. Majice »FITIBITIKUL«, spominek 

»MINITUREK«. 

 

Slika 5: Primer majice z motivom Mini tura 
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CENIK 

Mini golf      5 € (odrasli), 3 € (otroci do 12. leta) 

Jahanje      15 € (ura) 

Balonarstvo      50 € ( na osebo) 

Majica »FITIBITIKUL«    5 € 

Broška  »MINITUREK«    2 € 

 

 

KOMU JE NAMENJEN? 

Z obiskom pri nas spoznate našo kulturo in okolico. Začel se je razvijati butični turizem, ki je 

primeren za naše kraje. Naš športni center je namenjen ljudem vseh starosti, ki se radi ukvarjajo 

s športom, želijo nabirati kondicijo in spoznavati turistične kraje v Sloveniji, ki še niso tako 

prepoznavni, pri tem pa spoznavajo tudi druge ljudi in kulturo. 

 

OGLAŠEVANJE 

Naš projekt bomo oglaševali v šolskem časopisu (Šolarčku), z letaki, s plakati in na socialnih 

omrežjih ter na šolski spletni strani. Na radiu bomo plačali oglas za naš športni center. Če želite 

izvedeti še več o našem projektu, nam lahko pišete na elektronsko pošto. 
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7) Zaključek 

V projektni nalogi smo se na podlagi športa in zdrave prehrane odločili izvesti projekt, ki 

zajema športne aktivnosti, naravo, trajnostne materiale, ki so primerni za naše okolje 

Slovenskih goric. V naši okolici se je vedno bolj začel razvijati butični turizem, zato smo izbrali  

aktivnosti, ki obiskovalcem nudijo gibanje v naravi in spoznavanje naše kulture. Pri ustvarjanju 

projektne naloge smo se srečali z različnimi težavami in izzivi, kot je iskanje primerne lokacije, 

sledenje predlogu Občine Lenart - zeleni turizem, sledenje lokalnemu prostorskemu načrtu, 

smernicam trajnostnega turizma in realni stroški. Menimo, da je naša storitev lahko izvedena 

in ima pozitiven učinek za okolje in skupnost. 
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