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1 UVOD  

 

 



2 PRIPOROČILA ZA TRASIRANJE IN OZNAČITEV POHODNIH POTI 

Hodimo po utrjenih stezah in poteh. Po brezpotju hodimo, kadar ni niti steze niti 

stope. POMNI ; Hoja po brezpotju je možna le tam, kjer se z njo ne dela škoda 

(ne po travniku, pašniku, obdelanem svetu, varovanem območju narave)1 

Upoštevaj; Zakon o ohranjanju narave, 96 /2004 uradno prečiščeno besedilo ) in 

Uredbo o Krajinskem parku Goričko (UL. 101/2003, ter Uredbo o posebnih 

varstvenih območjih (UL 110/2004 in dopolnitve v letu 2007 in 2008) . 

2.1 Odločitev za trasiranje pohodne poti 

Ideje za nove poti ali trasiranje obstoječih je potrebno tehtno predelati in zaznati 

njihovo potrebo po obstoju. Potreba mora izhajati iz pobud lokalnega 

prebivalstva po rekreaciji v lastnem kraju ali pohodniške ponudbe za turiste. 

Pred odločitvijo za trasiranje pohodnih poti si moramo odgovoriti na osnovna 

vprašanja: 

- Zakaj želimo trasirati pohodno pot? 

- Kdo bo skrbel za trasirano pot? 

- Kaj so danosti naše poti, kaj nam pot želi predstaviti? 

- Za koga jo urejamo – lokalno prebivalstvo, turisti, pohodniki? 

V kolikor se odločamo za trasiranje poti primerne za nordijsko hojo moramo 

dodatno odgovoriti še na naslednja vprašanja :  

- Je nordijska hoja primerna za naše okolje? 

- Imamo vodnika nordijske hoje? 

- Lahko zagotovimo izposojo palic za nordijsko hojo? 

Šele ko smo odgovorili na vsa zastavljena vprašanja, se lotimo dela. 

                                                 
1 Priročnik za markaciste , Planinska zveza Slovenije 



2Sistem pohodniških poti v Sloveniji je po namenu oz. motivu za hojo razdeljen v 

4 vrste: 

 Športno rekreativne poti, 

So poti kjer je osnovni motiv hoje gibalna aktivnost v naravi in jih delimo 

na planinske poti, rekreacijske pešpoti, sprehajalne poti in poti nordijske 

hoje 

 Tematske – turistične poti, 

So poti, ki jih označujejo skupne lastnosti, posebnosti tematika, poti 

kulturne dediščine, zgodovinske poti, etnološke poti, vinske in kulinarične 

poti, romarske poti in druge specializirane poti 

 Naravoslovne učne poti, 

So poti na katerih se obiskovalcem predstavljeni in razloženi predvsem 

naravni procesi, oblike in pojavi.  

 Poti po zavarovanih območjih, ki v svojih vrstah združujejo prve tri 

navedene poti  

Predstavljajo skupino vseh poti, ki potekajo po zavarovanih območjih 

narave (npr. Krajinski, regijski ali narodni park ali naravnih rezervatih).  

                                                 
2 Vir: Strategija razvoja turističnega proizvoda pohodništva v Sloveniji, 2007, tudi na: 
http://www.slovenia.info/pictures%5CTB_board%5Catachments_1%5C2006%5Cpohodnistvo_konc
ni_dokument,_3743.pdf. 

http://www.slovenia.info/pictures%5CTB_board%5Catachments_1%5C2006%5Cpohodnistvo_koncni_dokument,_3743.pdf
http://www.slovenia.info/pictures%5CTB_board%5Catachments_1%5C2006%5Cpohodnistvo_koncni_dokument,_3743.pdf


2.2 Kriteriji za trasiranje poti 

Kriteriji za trasiranje poti so osnovni pogoji, ki je potrebno zagotoviti, če želimo, 

da bo pohodna pot primerno vzdrževana, varna in v največji možni meri 

zanimiva za pohodnike celo leto, poleg tega pa prijazna naravi in okolju, v 

katerem živijo lokalni prebivalci. Le tako pohodno pot lahko neprenehoma 

»ponujamo« pohodnikom, bodisi lokalnemu prebivalstvu ali pa turistom, ki 

prihajajo v naše kraje. 

Osnovni kriteriji so: 

- Pot mora imeti skrbnika (individualna oseba, član društva, krajevna 

skupnost, občina, turistično podjetje ali društvo). 

- Izhodiščna točka mora imeti zagotovljeno javno in urejeno parkirišče. 

Parkirišče je lahko oddaljeno od začetka poti, vendar mora biti jasno 

označena smer začetka poti. 

- Pot mora biti stalno urejena, kar zagotavlja skrbnik poti. 

- Primerno je, da se na razglednih točkah namestijo klopi, ki omogočajo 

počitek v naravi (predpogoj je soglasje lastnika zemljišča, najemna ali 

zakupna pogodba). Ob klopeh ne nastavljamo smetnjakov, ker se bodo 

smeti samo kopičile tudi poleg njih. Vse pohodnike naprošamo, da 

embalažo odnesejo s seboj do točk, kjer je že organizirano ločeno 

zbiranje  odpadkov. 

- Mesta prehajanja potokov je potrebno opremiti z brvmi. Za postavitev 

brvi je potrebno dobiti gradbeno dovoljenje in soglasje sektorja za vode 

in sektorja za naravo pri Agenciji za okolje (ARSO) na Ministrstvu za 

okolje in prostor. Na zavarovanih območjih narave, ki imajo 

upravljavca, je priporočljivo snovanje poti skupaj s strokovnjaki, ki 

vodijo upravljanje. 

- Trase poti in predvsem izvajanje dejavnosti pohodništva morajo biti 

preverjene iz vidika vplivov na naravo (območje Natura 2000), za kar 

je potrebno pridobiti mnenje strokovne institucije ZRSVN in soglasje 

ARSO. 

- Skrbnik poti odgovarja za poškodbe v naravi in vznemirjanje varovanih 

in drugih živalskih vrst, uničevanje vegetacije in kulturnih spomenikov 

ter dediščine, zato mora na primeren način podučiti pohodnike, da so v 



naravnem ali kulturnem okolju (oziroma v območju varovane narave) – 

bonton obnašanja v naravi. 

 

V kolikor se odločamo za trasiranje poti za nordijsko hojo upoštevamo še 

naslednji kriterij;  

- Za vodenje moramo imeti zagotovljeno vodenje licenciranega vodnika 

nordijske hoje in možnost izposoje palic za nordijsko hojo.  



2.3 Označevanje oziroma markiranje poti 

Vsaka pot mora biti primerno markirana. Planinska zveza Slovenije je izdala 

Priročnika za markaciste3 v katerem navajajo, kaj je potrebno brezpogojno 

opraviti, preden začnemo z markiranjem želene poti. Predlagana navodila so v 

uporabi vrsto let in izključujejo kasneje nastale zagate in morebitne težave v 

lokalni skupnosti. V sodelovanju s člani Planinske zveze Slovenije in Javnega 

zavoda Krajinski parki Goričko smo oblikovali navodila primerna našemu 

območju. 

Navodila so: 

- najprej mora biti podan predlog posameznika, skupine, društva, ipd., 

za oblikovanje nove markirane poti na določenem območju in z 

določenim namenom 

- odprtje nove markirane poti mora biti utemeljena glede na namen (pot 

do naravne ali kulturne znamenitosti, tematska pot, kulturna 

znamenitost, izvajanje nordijske hoje kot oblike rekreacije, ipd.) 

- pridobitev soglasij: 

o lastnika ali lastnikov, po kateri lastnini bo potekala predvidena 

pot 

o vodnega gospodarstva ob prečkanju potokov (Zakon o vodah UL 

RS 67/2002) 

o gozdnega gospodarstva, kadar je pot v gozdovih, Zavod RS za 

gozdove (Zakon o gozdovih 30/1993 in dopolnitve) v skladu z 

gozdno-gospodarskimi načrti in funkcijo gozdov 

o lovske družine, če ima v predvidenem območju svoje gojitvene 

ali lovske revirje (Zakon o divjadi in lovstvu UL RS 16/2004) 

o naravovarstvenikov (Zavod RS za varstvo narave – sektor 

urejanja prostora pri posameznih občinskih upravah ali združenja 

s področja varstva narave – Zakon o ohranjanju narave, UL RS 

96/2004 – prečiščeno besedilo, Zakon o varstvu okolja, UL RS št. 

41/2004)  

                                                 
3
 Vir; Priročnik za markaciste ; Planinska zveza Slovenije  



o pomurskega planinskega društva – na odseku, kjer pot poteka 

po njihov že markirani poti, za katero skrbijo člani PD Matica in 

PD Mura 

Poti, ki jih oblikujemo morajo zadovoljiti zgoraj omenjene kriterije. 

 

2.4 Kategorizacija 

Zahtevnost pohodnih poti delimo glede na več kriterijev, kot so dolžina, višinska 

razlika, čas hoje in varnost). 

Za varno in učinkovito izvedbo nordijske hoje ni primerne vsaki teren. Nevarni 

previsi, grušč na poti, izstopajoče korenine in neutrjene gozdne poti niso 

ustrezne za varno izvedbo lahko celo rečemo, da so nevarne. Slednje je potrebno 

upoštevali pri načrtovanju in kategorizaciji poti nordijske hoje.  

Delimo jih na: 

- lahka 

- srednje težka ( srednja)  

- težka 

- zelo težka (ta klasifikacija se uporablja pri zelo zahtevnih poteh). 

Lahka pot je dolga od 0 do 5 kilometrov. Pot nima visoke višinske razlike in je 

primerna za vse ciljne skupine. 

Srednje težka ( srednja) pot je dolga od 6 do 10 kilometrov. Pot ima majhno 

višinsko razliko in je primerna za pohodnike s kondicijo. 

Težka pot je dolga od 11 do 20 kilometrov. Pot ima večjo višinsko razliko in zelo 

razgiban teren. Primerna je za pohodnike z dobro kondicijo. 

Zelo težka pot je bodisi zelo dolga (več kot 20 kilometrov) ali pa krajša vendar s 

številnimi vzponi in spusti, ki zahtevajo zelo dobro pripravljenega pohodnika. 



3 OZNAČBE V NARAVI IN VAROVANJE NARAVE 

Med obiskovalci gora bomo vztrajno širili zavest, da se s hojo po označenih poteh 

varuje narava zunaj poti in ob njej. Upoštevaj; Zakon o ohranjanju narave, 

Ur.list 96/2004 

Mislimo, da je potrebno koncept prenesti z gora v Pomurje in vzgojiti naravi in 

okolju prijaznega pohodnika. 

Pohodne poti bodo označene z označevalnimi tablami, ki bodo izdelane iz 

materiala, primernega za postavitev v območju zavarovane narave. Pri tem 

moramo upoštevati Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih 

vrednot, UL RS 117/2002. 

Označevanje pohodnih poti smo razvrstili v dve kategoriji. Prva kategorija so 

table, ki bodo postavljene na začetku vsake poti in bodo vsebovale vse 

informacije o poti, kot tudi grafični prikaz na karti in histogram – poimenovali 

smo jih OSNOVNE INFORMACIJSKE TABLE. Poleg teh bodo še med potjo ob 

zanimivostih postavljene tudi opisne table, ki bodo na kratko govorile o posebni 

točki, ki se tam nahaja ter o značilnostih, zanimivih za pohodnike. Predvidoma 

teh tabel ne bo veliko, zato bomo uporabili grafično podobo in zasnovo Pravilnika 

o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot, UL RS 117/2002. 

Druga kategorija so table, ki bodo usmerjale pohodnika na poti. Te bodo enotne 

za vse poti, ločevale se bodo po barvni skali. Te table smo poimenovali SMERNA 

TABLE. 



3.1 Osnovna informacijska tabla  

Oblikovanje oznak pohodnih poti je vsebinsko in oblikovno enotno za vse štiri 

vrste poti. 

Grafična predloga osnovne informacijske table 

 

 

 



3.1.1 Oblikovanje table 

Širina table je 50 cm, višina pa se menja predvsem glede na količino teksta, 

delno pa tudi zaradi višine risbe poti, ki jo določa specifično razmerje med širino 

in višino risbe poti. Višina ne more biti manjša od širine, lahko pa je maksimalno 

za polovico večja, torej v razmerju 1 : 1,5. 

Tablo sestavljajo naslednji oblikovno-vsebinski deli: 

1. ime poti 

2. podnaslov, ki opredeljuje vrsto poti 

3. risba poti s kazalcem smeri neba in smerjo gibanja ter mesti, vrednimi 

ogleda 

4. histogram 

5. puščica 

6. podatki o poti: dolžina, podlaga, težavnost 

7. tekstovni opis in posebnosti v slo, de, an in hu jeziku 

8. viri splošnih informacij za pohodnike 

9. prostor za logotipe 

Osnovna ploskev je glede na vsebinske enote razdeljena na 

1. širši zgornji del, ki zajema vsebine od 1. -  4., 

2. ožji zgornji del, ki zajema vsebini 5. in 6., 

3. spodnji del po vsej širini, ki zajema vsebine 7. - 9. 

Risba poti je shematska, začetek je označen s krogcem v značilni barvi poti, 

puščice enake barve so na me mestih posameznih postaj in hkrati označujejo 

smer gibanja. Uporablja se organska linija. 

 



Višinski prerez poti je izveden z lomljeno geometrično linijo v barvah puščice 

(cikcak krivulja) na abscisi in ordinati ter z merskimi podatki v barvi teksta table. 

 

3.1.2. Tekst 

Tabla je oblikovno koncipirana kot mnogo uporabna, tako da so možne mutacije 

z enim ali več jeziki. Tretji jezik je v označenem zamiku. 

Količina teksta je omejena s še sprejemljivo, maksimalno višino table, ki ne 

presega 1,5 kratno širino. 

Tipografija: 

Franklin: gothic demi  (kurziva) 

gothic medium  (kurziva) 

 

 



3.1.3. Barve:  

Vse table imajo enotno osnovno barvno ploskev. 

Barvna skala;  

 

 

Povsod enaka je tudi barva internetnih podatkov ter info simbola. 

Vsako vrsto poti pa opredeljujeta dve specifični barvi: 

1. barva puščic in cikcak linije višinskega prereza 

2. barva teksta in linije poti z zamejitvijo ploskve za logotipe. 

 

Barvna skala za poti nordijske hoje;  

Tekst  

 

Puščica  

 

 

Barvna skala za tematske poti;  

Tekst  

 



Puščica  

 

 

Barvna skala za športno rekreativne poti;  

Puščica  

 

Tekst  

 

 

3.1.4. Material 

Table so naj izdelane iz kompozitnih »sendvič« plošč (aluminij in laminat - 

debelina 4 mm) kar da plošči trdnost, ki jo sam aluminij nima, ter ravno in 

gladko površino, da se sloj folije na kateri je barvni izris bolje in trajneje oprime. 

Na prednji strani je barvni izpis na posebnem papirju, uporabljene so UV 

obstojne barve, dodatno zaščiten s posebno pohodno folijo. Table se z vijaki 

(samovrezni, za les, premer 4 mm, dolžina ca. 40 cm) pritrdijo na posamezne 

lesene nosilce, ali na obstoječi objekt, steno ali ograjo. Obstojnost tabel je 

minimalno 5 let, vendar je po izkušnjah proizvajalca veliko daljša. V primerih 

vandalizma je vzdrževanje in obnova tabel enostavna, ker se obnovi le gornji 

sloj. 



3.2 Smerna tabla 

Smerna tabla je sestavljena iz table v obliki puščic dimenzije 9x9cm. Tabla naj 

bo montirana na impregniran leseni kol dimenzije 10x10 cm dolg 2m. Leseni kol 

naj bo postavljen na kovinskih nosilcih zalitih z betonom. Zgornja ploskev lesa 

naj bo poglobljena, da omogoči potopitev smerne table v les in s tem onemogoči 

zatekanje vode in propadanje lesenega kola. 

 

 
3.3 Označen potek poti v naravi 

Markacija – barvna črta označuje potek. 

Puščična markacija oziroma puščična barvna črta posebej poudari spremembo 

smeri, razcep ali razdvajanje poti na križiščih. 

PUŠČICA  

Puščica je oblikovana tako, da jo je zaradi njene enostavnosti možno uporabiti v 

mnogih materialih: vseh vrstah tiska, obrezovanja, žaganja… 

Lahko jo uporabimo sámo (npr. pri brizganju ali barvanju s čopičem na asfalt, 

drevesna debla in zidove. Lahko pa na osnovni beli kvadratni ploskvi (npr. 

tiskanju na folijo, spajanju dveh materialov – bele osnove in drugega v 

predpisani barvi puščice. Predpisana velikost - višina puščice za označevanje na 

poti je približno 9cm, belega kvadrata približno 11cm. 



Za izvedbo puščice s sprejem ali čopičem uporabimo model ali matrico iz 

prilagodljivega materiala. V določenih primerih, npr. na asfaltu, lahko 

zaporedoma narišemo dve, izjemoma tri puščice. 

Konstrukcija puščice ; Izhodiščna velikost 90x90 mm 

 

 

Prosto stoječa puščica  

 



Tehnika markiranja4 

 Markacije rišemo na drevesa ob desnem boku poti v smeri hoje ali na 

skale  

 Markacije nanašamo v višini oči odrasle osebe. 

 Markiramo poleti ko so drevesa zelena. 

 Markacije naj bodo v primernih razdaljah glede na teren in vidljivost poti. 

Te razdalje so lahko od 50 do 200 m odvisno od terena in križpotij. 

 Posebna pozornost je potrebna pri križpotjih in razcepih poti. Naslednja 

vidna puščična markacija naj bo vidna in naj bo v razmahu do 10 m. 

Ko določimo mesto za markacijo lubje očistimo s strgalko. S tem odstranimo 

vso umazanijo. Po potrebi odstranimo tudi veje, ki zastirajo pogled, vendar 

pazimo da preveč  ne poškodujemo drevesa. Za markacije na drevesa  gozdu 

obvestimo revirnega gozdarja 

 Za markacije, ki jih mislimo risati na ograje ali betonske stebre moramo 

obvezno pridobiti soglasje lastnika. 

Najprimernejše so barve, ki se hitro sušijo in so prijazne okolju. Pazi – po 

markiranju naj bo vreme suho, saj dež zmanjšuje življenjsko dobo markacije. 

uporabna do temperature okolja 12°C . Orodja in čopiči po izbiri, s katerimi 

bomo najlažje narisali 2-3 cm debelo črto . Dodatno še vzamemo strgalko za 

čiščenje in krpice.  

Markacije ne rišemo na druge markacije ali preko drugih markacij, ne 

uničujemo planinskih ali gozdnih markacij. 

                                                 
4
 Vir: Priročnik za markaciste, Planinska zveza Slovenije 2007 



4 PRIMER PRIPRAVE OPISA POTI IN POPISA DEL ZA TRI VRSTE 
POHODNIH POTI  

4.1 Športno rekreativna pot  

Bernardina pot 

4.1.1 Analiza stanja in zasnova poti 

Ledavsko jezero je akumulacijski zadrževalnik vode, ki je bil zgrajen zaradi 

zagotavljanja poplavne varnosti leta 1975. Nekdaj ekstremni poseg v naravo, se 

je v vseh teh letih zlil z okoljem, tako, da se je jezero razvilo v bogat  ekosistem 

z vodnimi in obvodnimi življenjskimi okolji. Tako je okolica jezera postajala 

čedalje privlačnejša tudi za okoliške prebivalce, sčasoma pa je bilo zaznati vse 

več obiska iz širše okolice in tudi tujine. K obisku v precejšnji meri prispeva tudi 

bližnja turistična kmetija in drugi okoliški nastanitveni objekti.  

Ker pa je dostopnost do jezera le na relativno majhni površini, se že dalj časa 

pojavlja velika potreba po ureditvi sprehajalne poti okrog celotnega jezera, ki bi 

obiskovalcu približala vso raznovrstnost in pestrost obvodnega sveta. Hkrati bi 

pot postala pomemben rekreativni in hkrati sprostitveni element, ki bi dal temu 

kraju novo vrednost. S tem bi sam kraj pridobil na kakovosti, še posebno iz 

razloga, ker zasnova poti ne predstavlja večjega posega v naravo. Turistični 

potencial, ki se nam ponuja, pa poleg navedenega izkoristili tudi v gospodarske 

namene, ki bi imele učinek predvsem na bližnjo gostinsko in drugo turistično 

ponudbo. 

Opis poti: pot se začne na parkirišču ob velikem južnem nasipu Ledavskega 

jezera 

Vasi Krašči in Ropoča, ki se raztezata na dveh gričih in ležita v občinah Cankova 

in Rogašovci, v dolini krasi akumulacijsko jezero, ki je ime Ledavsko jezero 

dobilo po reki Ledavi, ki ga napaja pod izlivom Lukaj potoka. Jezerski breg o 

obraščajo rogozja in trstišča ter belo vrbovje, kar deje zavetišče premnogim 

vrstam ptic, ki tukaj gnezdijo, prezimujejo, ali pa se ustavijo na selitveni poti 

sever -  jug. 

Raznovrstnost življenjskih okolij lahko v polnosti doživimo, če se odpravimo po 

sprehajalni poti, ki je speljana okrog jezera. Poimenovali smo jo Bernardina pot – 

po biologinji mag. Bernardi Novak, rojakinji doma iz Pertoče, ki je s predanostjo 



in vnemo raziskovala rastlinski in živalski svet v njej ljubem Goričkem ter nam v 

številnih delih približala bogastvo, ki nas obdaja. 

Kot izhodišče sprehoda predlagamo parkirišče na koncu ceste čez nasip ob jezeru 

v Kraščih. Podamo se po kolovozni poti pod nasipom, kjer lahko opazujemo mirni 

tok reke Ledave v izravnani strugi, ki se nadaljuje proti nižje ležeči Murski 

Soboti. Tik ob vznožju reke nam pogled privabi rastlinska čistilna greda, ki z 

vodnimi organizmi in rastlinjem  čisti vodo v strugi. Ko prispemo do konca 

nasipa, se lahko odpravimo po krajši, z rastlinjem bogato obdani poti, ki je 

speljana tik ob jezeru in je primerna za sprehod ob suhem vremenu ali pa se 

podamo v hrib prek glavne ceste, kjer nas bo hladila prijetna senca gozda. Ko 

obidemo kapeli v Kraščih in v Ropoči, lahko uživamo ob razgledu na jezero, ob 

spustu v dolino pa nas navdušijo skrbno obdelana polja in vinogradi.  Za trenutek 

lahko na severu ugledamo tudi najvišja vrhova Goričkega – Sotinski in Serdiški 

breg. Naprej po makadamski cesti, ki je hkrati tudi severni rob jezera in kjer se 

združita krajša in daljša sprehajalna pot, lahko občudujemo kulturno krajino 

mokrotnih travnikov s posamičnimi glavatimi vrbami. Ob ponovnem vzponu na 

vzhodni breg nad jezerom, se sprehodimo mimo skrbno obdelanih sadovnjakov, 

ob spustu v dolino pa se predamo prelepemu razgledu na jezero. Ko se 

sprehodimo še po potki tik ob jezeru, nas klopce vabijo, da v miru prisluškujemo 

zvokom dvoživk in ptic. 

Tako zaokrožimo pot, vabijo nas tudi bližnja Turistična kmetija Ferencovi in Bife 

Grah ter druge številne gostilne, turistične in izletniške kmetije, prodajalna 

svežega in suhega sadja Sadjarske kmetije Angele Vratuša ter vinske kleti, kjer 

lahko doživite gostoljubnost domačinov in okusite njihove domače dobrote. 

Izhodišče in dostopnost: parkirišče ob velikem južnem nasipu Ledavskega 

jezera. 

Iz smeri Murske Sobote se peljemo v smeri Gederovec, kjer v krožnem križišču 

izberemo prvi izhod v smeri Cankove. Nato se peljemo naprej po glavni cesti 

skozi Cankovo do južnega nasipa Ledavskega jezera. 

Dolžina: 10 km 

Podlaga: pot poteka po manj obremenjenih asfaltnih površinah, makadamu in 

obrežju Ledavskega jezera. 

Kategorija: srednje težka, pot je primerna kot športno rekreativna pot. 



Počivališče: Predvidena je postavitev dveh počivališč. Počivališče je sestavljeno 

iz dveh klopi in mize. Predlagamo, da se ob vsakem počivališču zasadita dve 

drevesi in sicer sorte; divja hruška- tepka ali moštnica ali druga primerna vrsta 

visokodebelnega avtohtonega drevja (jablana, češnja ali pravi kostanj). Popis 

potrebnih del je v nadaljevanju teksta. Počivališče predlagamo na razgledni točki 

na vzhodni strani jezera ob cesti in na parkirišču poleg gasilskega doma. 

Skrbnik poti: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova, telefon: +386 (0)2 

540 93 70. 

Znamenitosti: 

- Ledavsko jezero je nastalo z zajezitvijo reke Ledave za potrebe regulacije njenega toka. Jezero je bogato z 

ribami in dvoživkami in je življenjski prostor 25-im različnim vrstam ptic, 44 različnih vrst kačjih pastirjev in 

vidri.5 

- Ledava je 71 km dolga reka v Prekmurju, ki izvira v Avstriji vzhodno od Gleichenberga, teče po zahodnem 

delu Goričkega, skozi Ledavsko jezero, naprej po Murski ravnini in se ob naši državni meji z Madžarsko v 

Lendavskem kotu izliva v reko Muro. V 70-ih letih 20. stoletja so v Kraščih zajezili Ledavo in s tem za jezom 

ustvarili umetno Ledavsko jezero.6 

- Turistična kmetija Ferencovi, kjer lahko prenočite, imajo pa tudi: tenis, čolnarjenje, sprehode po neokrnjeni 

naravi, predvsem pa lahko pobližje spoznate kmečko življenje.7 

- Kapela Srca Jezusovega v kraju Ropoča. Zgradili so jo vaščani v letih 1938-1941 na pobudo in pod 

vsestranskim vodstvom domačina Avgusta Mariča, ki je v zahvalo za to, da je ozdravel po težki bolezni, začel s 

projektom gradnje kapele v zaselku Vrh.8 

Ponudba: 

- turistična kmetija Ferencovi, Ivanič Kous Marjeta in Peter, Krašči 23, 9261 Cankova, +386 (0)2 540 11 17, 

http://www.ferencovi.si.  

4.1.2 Popis del  

 1. Kompletna izdelava, dobava in postavitev velikih informativnih tabel  

dimenzije 50x79cm izdelane iz kompozitnih sendvič plošč (aluminij in laminat), z 

barvnim izpisom (UV obstojne barve, dodatno zaščitena s posebno folijo, 

zaobljene ob robovih ( zajeti tudi 2 impregnirana lesena kola 10x10 cm dolga 2m 

na kovinskih nosilcih zalitih z betonom ter ves pritrdilni material) 

           2 kom  

                                                 
5 Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ledavsko_jezero. 
6 Vir: http://www.goricko.net/staticpages/index.php?page=20040105095828326. 
7 Vir: http://www.ferencovi.si/. 

8 Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Kapela_Srca_Jezusovega,_Ropo%C4%8Da. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/1970.
http://sl.wikipedia.org/wiki/20._stoletje
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Avgust_Mari%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://www.ferencovi.si/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ledavsko_jezero
http://www.goricko.net/staticpages/index.php?page=20040105095828326
http://www.ferencovi.si/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kapela_Srca_Jezusovega,_Ropo%C4%8Da


 2. Kompletna izdelava, dobava in postavitev smernih tabel v obliki puščic 

dimenzije 9x9cm izdelane iz kompozitnih sendvič plošč (aluminij in laminat), z 

barvnim izpisom (UV obstojne barve, dodatno zaščitena s posebno folijo, 

zaobljene ob robovih ( zajeti tudi 1 impregniran leseni kol 10x10 cm dolg 2m na 

kovinskih nosilcih zalitih z betonom ter ves pritrdilni material) 

           16 kom  

 3. Označitev poti z okolju prijazno barvo, markacije so na drevesih. 

Markira se na razdalji od 50 do 200 metrov oziroma na vsakem križišču. 

       Pavšal;  

4. Kompletna izdelava, dobava in postavitev počivališč (počivališče 

zajema: pripravo terena - izkop humusa 10 cm globine ter navoz lomljenca 4x3 

m globina 10cm, mizo in dve klopi iz masivnega lesa - hloda, ki je primerno 

obdelan -impregniran, za uporabo zunaj, odporen na vremenske razmere. 

Dimenzije mize so 70-80 cm širina x 200 cm dolžina x 70-80 cm višina. 

Dimenzije klopi so 50-60 cm širina x 200 cm dolžina x 46-49 cm sedalna višina.

           2 kom  

 5. Zasaditev dreves ob počivališčih (sorta: divja hruška - tepka, moštnica) 

ali druga primerna vrsta visokodebelnega avtohtonega drevja (jablana, češnja, 

pravi kostanj) 

           4 kom  

 

4.1.3 Podatki za izhodiščne informacijske table 

Bernardina pot  

Dolžina: 10 km 

Podlaga: asfalt, makadam, gozdna pot 

Težavnost: srednja  

Ledavsko jezero, kapela srca Jezusovega Ropoča, naravni habitat–mokrotni 

travniki, potok Ledava, turistična kmetija. Počivališče 

Informacije: www.park-goricko.org , www.nordijska-hoja.si,  Pomurski turistični 

telefon +386 (0)41 666 641 

Angleški jezik: 

Bernarda’s Trail  

Length: 10 km 

Surface: paved road, gravel road, forest trail 

http://www.park-goricko.org/
http://www.nordijska-hoja.si/


Difficulty: medium 

 “Ledavsko jezero” lake, Chapel of the Heart of Jesus, natural habitat – wetland 

meadows, Ledava creek, tourist farm.  

Info: www.park-goricko.org , www.nordijska-hoja.si,  Pomurje Tourism 

hotline: + 386 41 666 641.  

 

Nemški jezik: 

5. Bernardas Weg  

Länge: 10 km 

Grundlage: Asphalt und Schotterstraße, Waldweg 

Schwierigkeitsgrad: mittel  

Ledava-See, Herz-Jesu-Kapelle in Ropoča, Nasswiesen - ein natürlicher 

Lebensraum, Ledava-Bach, Ferienhof,  

Informationen:www.park-goricko.org, www.nordijska-hoja.si, touristisches 

Telefon von Pomurje: + 386 (0)41 666 641. 

 

Madžarski jezik:  

Bernarda útja  

Hosszúsága: 10 km 

Útburkolat: aszfalt, makadám, erdei út 

Nehézségi fok: közepes  

Ledava-tó, „Jézus szíve” kápolna Ropočán, természetes környezet – mocsaras 

rétek, Ledava-patak, faluturizmus.  

Információk: www.park-goricko.org, www.nordijska-hoja.si, Muravidéki 

idegenforgalmi telefon +386 (0)41 666 641. 

http://www.park-goricko.org/
http://www.nordijska-hoja.si/
http://www.park-goricko.org/
http://www.nordijska-hoja.si/
http://www.park-goricko.org/
http://www.nordijska-hoja.si/


Karta poti  

 

Vir; DOF – GURS  

 

Višinski prerez poti 

 



4.2 Tematska pot  

Panonska pot  

4.2.1 Analiza stanja in zasnova poti 

Panonska nižina je magnet, ki že dolgo vabi pohodnike in kolesarje iz vse 

Slovenije ter tudi tujine. Značilnost pokrajine pa ni le ravninski svet, zaznamovan 

z mitom panonskega morja, temveč tudi gorice, bregovi, gozdovi in potoki, ki so 

z vsem povezani in pokrajino sooblikujejo. Poleg naravnih danosti je pomembna 

tudi kulturna dediščina tega prostora, ki je neposredno vpeta v naravne in 

kulturne procese. 

4.2.2 Potek poti 

Pot se začne v Turistično-informacijskem centru Moravske Toplice. Napotimo se v 

smeri južnega dela golf igrišča Term 3000, kjer se nahaja tudi gramoznica. Pot 

nadaljujemo po nasipu potoka, ki nas pripelje do druge, revitalizirane 

gramoznice, oziroma ribnika, nekaj 100 metrov izven naselja Mlajtinci, ob cesti 

Tešanovci - Mlajtinci. Pot nadaljujemo po poljski poti tik ob nasipu, ki se vije med 

tako značilnimi panonskimi polji koruze, pšenice, ječmena in buč. Čez dva 

kilometra se nam po prihodu na nasip odpre pogled na največjo gramoznico v 

tem delu Pomurja, t.i. Ivansko jezero. Ko si ga ogledamo, se napotimo po poljski 

poti do Bogojine. Prečkamo potok Lipnico in nadaljujemo po poti do glavne ceste 

med Tešanovci in Bogojino. Takoj za tem, ko pridemo na glavno cesto, spet 

zavijemo desno na poljsko pot tik ob cesti, ki ji sledimo nekaj 100 metrov do 

mosta. Prečkamo ga in na desni strani že vidimo Pečnico – prikaz pridelave lanu 

na starodavni način. 

 

     Bogojina: pečnica 



Prečkamo glavno cesto in zavijemo proti bogojinski cerkvi. Ko si jo ogledamo, se 

napotimo v smeri starega Šavlovega mlina. Severno od pokopališča si lahko še 

ogledamo zanimiv proizvod, ki so ga domačini poimenovali »bogojinski ograček«, 

kjer so nasajena mnoga zelišča in sadno drevje. Po ogledu prečkamo bogojinski 

potok in med polji nadaljujemo do glavne ceste med Tešanovci in Suhim vrhom. 

Na križišču zavijemo levo in hodimo v hrib do prvih vinotočev. Poskusimo 

kapljico, ki je pridelana s strastjo in ljubeznijo. Zato je tako okusna. Sledimo PPP 

vse mimo vinotočev na Jelovškovem bregu in v gozd. Na tem mestu je potrebna 

brv. Hodimo do Brezja, po PPP, vse dokler ne pridemo do zaselka Lešče. 

  

Po sledeh PPP se vrnemo do Moravskih Toplic, kjer lahko še uživamo v moderni 

turistični ponudbi zdravilišč ali si ogledamo cerkev, morebiti pa le uživamo v 

vsakdanjem živžavu domačinov ali melanholičnem sončnem zahodu, ki ga 

narekuje panonska ravan. 

Izhodišče in dostopnost: Pot se začne v Turistično-informacijskem centru 

Moravske Toplice. Parkirišče zagotovljeno. 

Dolžina: 20 km (krajša različica: 4 km) 

Podlaga: asfalt, makadam, poljska pot, gozdna pot 

Težavnost: težka (krajša različica: lahka) 

Pot je primerna kot tematska pot. 

Počivališče: Predvidena je postavitev štirih počivališč. Počivališče je sestavljeno 

iz dveh klopi in mize. Predlagamo, da se ob počivališču postavi brajda z zasajeno 

vinsko trto (jurka). Počivališča razporedimo smiselno ob poti, na enakomernih 

razdaljah in ob določenih ponudnikih ali razglednih točkah. Popis potrebnih del je 

v nadaljevanju teksta.  

Skrbnik poti: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske 

Toplice, tel. +386(0)2 538 15 00, e-mail: obcina@moravske-toplice.si.   

Znamenitosti: 

mailto:obcina@moravske-toplice.si


- Cerkev Gospodovega vnebovzetja stoji na pobočju vzpetine nad naseljem Bogojina. Nova cerkev je bila 

postavljena po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika v letih 1924–1927, pravokotno ob stranico starejše enoladijske 

baročne cerkve z romansko osnovo.9 

- Evangeličanska cerkev v Moravskih Toplicah: Leta 1960 so začeli z zidavo cerkve kjer je prej že stal dvorec in 

jo končali čez 2 leti10. Cerkev sestavljajo neogotski zvonik iz leta 1925 in ladja iz leta 1962. Ladjo pokriva 

dvokapnica, steno pa členijo visoko, polkrožno zaključena okna.11 

- Pečnica je preprosta stavba za sušenje lanu, ki se je včasih nahajala na koncu vasi.12 

- »Bogojinski ograček« sestavljata vrt in sadovnjak. Na vrtu rastejo različne vrste zelišč. V sadovnjaku pa je 

nasad različnih vrst sadnega drevja. 

 

- Vinogradniška kmetija Jani Erniša se nahaja v naselju Suhi vrh in nudi prenočišča z zajtrkom. Kmetija ima 

vinotoč in vinoteko.13 

- Vinotoč Lipič-Passero leži med vinogradi, dvignjen na prvih obronkih gričevja nad Moravskimi Toplicami, kar 

omogoča čudovit razgled. V prijetnem ambientu v kmečkem stilu lahko sprejmejo 50 gostov, v poletnem času 

pa lahko uživate v senci brajd.14 

- Naravni park Terme 3000 se nahaja v središču Moravskih Toplic in ponuja svet vodnih užitkov z 31 zunanjimi 

in notranjimi bazeni, savne, wellness center Thermalium, golf igrišče Livada in kongresne prostore. Nastanitev 

je mogoča v treh hotelih, bungalovih, apartmajskem naselju ali v avtokampu. 

- Terme Sončni park Vivat se nahajajo v Moravskih Toplicah in nudijo bazenski kompleks s 5 zaprtimi in 

zunanjimi bazeni s termalno vodo, wellness center Vivat, estetski studio Vivat in konferenčni prostor. 

Nastanitev je mogoča v hotelu ali v apartmajih.15 

Ponudniki: 

- Naravni park - Terme 3000 Moravske Toplice d.o.o., Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice, tel. +386 

(0)2 512 22 00, 512 22 80, e-mail: info@terme3000.si 

- Terme Sončni park Vivat, Počitek - užitek d.o.o., Ulica ob igrišču 3, 9226 Moravske Toplice, tel. +386(0)2 538 

21 00, e-mail info@vivat.si, www.vivat.si 

- Turistično-informativni center Moravske Toplice - TIC Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, 

tel. +386 (0)2 538 15 20, www.moravske-toplice.com, e-mail: tic.moravci@siol.net 

- ponudniki prenočišč in gostinskih storitev v Moravskih Toplicah tudi na: 

http://www.moravske-toplice.com/nastanitve.php?lang= 

http://www.moravske-toplice.com/vsebina.php?lang=&cat=6 

- Vinogradniška kmetija Jani Erniša, Suhi vrh 103,  9208 Fokovci, tel. +386(0)2 548 18 59 

- Vinski hram Vinotoč Erniša Miran, Suhi vrh 131, 9208 Fokovci, tel. +386 (0)2 538 15 50 

- Vinotoč Lipič-Passero, Suhi vrh 90, 9226 Moravske Toplice, tel. +386(0)2 548 12 36 

 

4.2.3 Popis del 

 1. Kompletna izdelava, dobava in postavitev velikih informativnih tabel  

dimenzije 50x79cm izdelane iz kompozitnih sendvič plošč (aluminij in laminat), z 

                                                 
9 Vir: http://www.slovenia.info/si/cerkev/Bogojina,-Cerkev-Gospodovega-

vnebovzetja.htm?cerkev=4734&lng=1. 
10 Vir: http://www.evang-cerkev.si/sindex.htm. 
11 Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Evangeli%C4%8Danska_cerkev,_Moravske_Toplice. 
12 Vir: http://www.moravske-toplice.com/news_head_files/Microsoft_Word_-_Lan.pdf. 
13 Vir: http://www.moravske-toplice.com/nastanitve_podrobno.php?lang=&id=67. 
14 Vir: http://www.slovenia.info/si/vinotoc/Vinoto%C4%8D-Lipi%C4%8D-
Passero.htm?vinotoc=3044&lng=1. 

mailto:info@terme3000.si
mailto:info@vivat.si
http://www.vivat.si/
file:///C:\Documents%20and%20Settings\mojca\Application%20Data\Microsoft\Word\www.moravske-toplice.com
mailto:tic.moravci@siol.net
mailto:tic.moravci@siol.net
http://www.moravske-toplice.com/nastanitve.php?lang
http://www.moravske-toplice.com/vsebina.php?lang=&cat=6
http://www.slovenia.info/si/cerkev/Bogojina,-Cerkev-Gospodovega-vnebovzetja.htm?cerkev=4734&lng=1
http://www.slovenia.info/si/cerkev/Bogojina,-Cerkev-Gospodovega-vnebovzetja.htm?cerkev=4734&lng=1
http://www.evang-cerkev.si/sindex.htm
http://sl.wikipedia.org/wiki/Evangeli%C4%8Danska_cerkev,_Moravske_Toplice
http://www.moravske-toplice.com/news_head_files/Microsoft_Word_-_Lan.pdf
http://www.moravske-toplice.com/nastanitve_podrobno.php?lang=&id=67
http://www.slovenia.info/si/vinotoc/Vinoto%C4%8D-Lipi%C4%8D-Passero.htm?vinotoc=3044&lng=1
http://www.slovenia.info/si/vinotoc/Vinoto%C4%8D-Lipi%C4%8D-Passero.htm?vinotoc=3044&lng=1


barvnim izpisom (UV obstojne barve, dodatno zaščitena s posebno folijo, 

zaobljene ob robovih ( zajeti tudi 2 impregnirana lesena kola 10x10 cm dolga 2m 

na kovinskih nosilcih zalitih z betonom ter ves pritrdilni material) 

           6. kom  

 2. Kompletna izdelava, dobava in postavitev smernih tabel v obliki puščic 

dimenzije 9x9cm izdelane iz kompozitnih sendvič plošč (aluminij in laminat), z 

barvnim izpisom (UV obstojne barve, dodatno zaščitena s posebno folijo, 

zaobljene ob robovih ( zajeti tudi 1 impregniran leseni kol 10x10 cm dolg 2m na 

kovinskih nosilcih zalitih z betonom ter ves pritrdilni material) 

           25 kom  

 3. Označitev poti z okolju prijazno barvo, markacije so na drevesih (v 

urah) 

 4. Kompletna izdelava, dobava in postavitev počivališč (počivališče 

zajema: pripravo terena - izkop humusa 10 cm globine ter navoz lomljenca 4x3 

m globina 10cm, mizo in dve klopi iz masivnega lesa - hloda, ki je primerno 

obdelan -impregniran, za uporabo zunaj, odporen na vremenske razmere. 

Dimenzije mize so 70-80 cm širina x 200 cm dolžina x 70-80 cm višina. 

Dimenzije klopi so 50-60 cm širina x 200 cm dolžina x 46-49 cm sedalna višina. 

           4 kom  

 5. Postavitev brajde  ob počivališču z zasaditvijo vinske trte (jurka) ob 

postajališču: zajema postavitev štirih akacijevih lesenih stebrov v višini pribl. 250 

cm, premera pribl. 10 cm, ki so zgoraj povezani s štirimi prečnimi legami 

(akacijeva okroglica dolžine pribl. 2x3,5 m in 2x4,5 m, premera pribl. 8 cm). Na 

vrhu se doda še pet prečnih lat oz. akacijevih oguljenih vej dolžine 3 m, premera 

pribl. 5 cm. Vse zgornje prečne kole še dodatno utrdimo s plastificirano zeleno 

žico ter z dodatnim pritrdilnim materialom po potrebi. 

           2 kom  

 6. Zasaditev dreves ob počivališčih (sorta: divja hruška - tepka, moštnica) 

ali druga primerna vrsta visokodebelnega avtohtonega drevja (jablana, češnja, 

pravi kostanj) 

           4 kom  

 7. Kompletna izdelava, dobava in postavitev brvi (iz impregniranega 

hrastovega lesa, razpetina 3 m, širina 0,8m, štirje hrastovi plohi debeline 

                                                                                                                                                         
15 Več na www.vivat.si. 



20cmx10cm), z obojestransko varnostno ograjo višine 1,2m. Zajeti kompletno 

impregnacijo ter barvanje vseh lesenih elementov brvi) 

           1 kom  

 8. Odstranitev vej in dreves (ocenjeno - pas 200m dolžine in 1m širine) 

          1 komplet  

 9. Navoz gramoza ( vključiti tudi planiranje in utrjevanje poti) 

          100m 3 

 



4.3.3 Podatki za izhodiščne informacijske table 

PANONSKA POT, tematska pot 

Panonska pot vas popelje do mnogih kulturnih in naravnih znamenitosti tega dela 

Pomurja. Obiskali boste moderni turistični center z biseri kulturne dediščine ter 

vinske kleti in vinograde, od koder vas bo narava razvajala s prečudovitimi 

pogledi na prehojeno pot. 

Dolžina: daljša: 20 km, krajša: 4 km 

Podlaga: asfalt, makadam, gozdna pot 

Težavnost: daljša: težka, krajša: lahka 

TIC Moravske Toplice, Terme 3000, ribnik ob cesti med Tešanovci in Mlajtinci, 

Ivanko jezero, pečnica, Plečnikova cerkev v Bogojini, Bogojinski ograček, Šavlov 

mlin, vinotoči, Terme Vivat, ponudniki v Moravskih Toplicah.  

Informacije: www.park-goricko.org, www.nordijska-hoja.si, Pomurski turistični 

telefon +386 (0)41 666 641. 

Angleški jezik:  

PANNONIAN TRAIL, theme trail 

Pannonian Trail will lead you to a number of cultural and natural sights in this 

part of Pomurje. You can visit a modern tourist destination with gems of cultural 

heritage, wine cellars and vineyards, from where nature offers a magnificent 

view of the travelled way.  

Length: short: 20 km, long: 4 km 

Surface: paved road, gravel road, forest trail 

Difficulty: short: hard, long: easy 

Tourist Information Centre in Moravske Toplice, Terme 3000 Spa, lake in  

Mlajtinci and Ivanci, traditional flax-drying house, Plečnik's Church of the 

Ascension of Christ in Bogojina, herb and fruit garden in Bogojina, Šavel's mill, 

wine shops, Vivat Spa, accommodation, catering and traders in Moravske toplice.  

Info: www.park-goricko.org, www.nordijska-hoja.si,  Pomurje Tourism 

hotline: +386(0)41 666 641 . 

 

http://www.park-goricko.org/
http://www.nordijska-hoja.si/
http://www.park-goricko.org/
http://www.nordijska-hoja.si/


Nemški jezik: 

PANNONISCHE WEG, ein thematischer Weg 

Der Pannonische Weg wird Sie zu vielen Kultur- und Natursehenswürdigkeiten in 

diesem Teil von Pomurje führen. Sie werden ein modernes Ferienparadies mit 

Perlen des hiesigen Kulturerbes sowie auch Weinkellereien und Weingärten 

besuchen, von wo Sie die Natur mit wunderbarem Blick auf den zurückgelegenen 

Weg verwöhnen wird.  

Länge: längere: 20 km, kürzere: 4 km 

Grundlage: Asphalt und Schotterstraße, Waldweg  

Schwierigkeitsgrad: längere: schwer, kürzere: leicht 

Touristisches Info-Zentrum in Moravske Toplice, Therme 3000, Kiesgruben 

(Mlajtinci, Ivanci), traditioneller Trockenschuppen für den Flachs, Kirche von 

Plečnik in Bogojina, Kräuter- und Obstgarten von Bogojina, Šavels Mühle, 

Ausschänke, Therme Vivat, Anbieter in Moravske Toplice,  

Informationen:www.park-goricko.org, www.nordijska-hoja.si, touristisches 

Telefon von Pomurje: +386(0)41 666 641. 

 

Madžarski jezik: 

PANNON ÚT, tematikus út 

A Pannon út elvezeti önöket a Muravidék ezen részének számos kulturális és 

természeti nevezetességéhez. Meglátogatják a korszerű turisztikai központot a 

kulturális örökség gyöngyszemeivel, a borospincéket és szőlőket, ahonnan 

csodálatos kilátás nyílik a megtett útra.   

Hosszúsága: a hosszabb 20 km, a rövisebb 4 km 

Útburkolat: aszfalt, makadám, erdei út 

Nehézségi fok: a hosszabb nehezebb, a rövidebb könnyebb 

TIK Moravske Toplice, Terme 3000, rendezett kavicsbánya (Mlajtinci, Ivanci), 

„pečnica”, Plečnik-féle templom Bogojinán, Bogojinai kert, Šavel-malom, 

borospincék, Terme Vivat, egyéni ajánlat Moravske Toplicén.  

Információk: www.park-goricko.org , www.nordijska-hoja.si,  Muravidéki 

idegenforgalmi telefon +386(0)41 666 641. 

http://www.park-goricko.org/
http://www.nordijska-hoja.si/
http://www.park-goricko.org/
http://www.nordijska-hoja.si/


Grafični prikaz poti 

 

 

Vir; DOF – GURS  

 

Višinski prerez poti 

 

 



4.3 Pot nordijske hoje  

Orientacijska pot (Vaneča, Pečarovci, Moščanci) 

4.3.1 Analiza stanja in zasnova poti 

Vaneča s svojo lego na prvih obronkih Goričkega ponuja lep razgled na Ravensko 

in Dolinsko in naprej proti Pohorju na zahod, Slovenske Gorice na jugu, v ozadju 

Boč, Donačko goro,… do Lendavskih goric na vzhodu. Mešani gozdovi, po katerih 

je delno speljana pot, značilni za Goričko s svojo floro in favno, postajajo vedno 

bolj priljubljeni kraj rekreativcem v različnih športnih panogah: pohodništvo, 

nordijska hoja, kolesarstvo, orientacijski tek,… Na izhodišču poti se nahaja 

Spominski dom NOB s spominskima sobama iz let 1941-1945 in iz 

osamosvojitvene vojne 1991, ponuja tudi prostore za prenočišče in druženja 

manjših skupin. ŠD Severovzhod, ki je skrbnik doma, je te lepote Goričkega 

izkoristilo za gojenje omenjenih športnih panog. Staro in mlado najde v teh 

krajih svojo sprostitev, tudi na tradicionalnih tekmah orientacijskega tega in 

pohodov v organizaciji ŠD Severovzhod. 

Opis poti: pot se začne pri Spominskem domu NOB  - Domu borcev na Vaneči 

Začnemo po poljski poti, ki se vije dol po bregu in zavijemo levo na makadamsko 

pot. Ob stiku s cesto spet zavijemo levo in nadaljujemo pot ves čas po kolesarski 

poti (približno 2 km). Zavijemo levo in se vzpenjamo v hrib med hišami vse 

dokler ne pridemo do odcepa za levo. Naravnost je 100 metrov stran cerkev Sv. 

Boštjana. Zavijemo levo in se po nekaj metrih asfalta znajdemo na zanimivi 

poljski poti, ki čez čas zavije v gozd. Po gozdu nadaljujemo do ceste, ki na 

pripelje nazaj do izhodiščne točke – spominskega doma. 

Izhodišče in dostopnost: 

Iz smeri Murske Sobote se peljemo po glavni cesti levo mimo Čarde v smeri 

Hodoš. Pred Vanečo zavijemo levo v smeri Šalamenci. Peljemo se preko 

železniških tirov in skozi vas ter nato sledimo oznakam za Dom borcev. 

Zapeljemo se desno v hrib in skozi gozdiček prispemo pred Dom. 

Dolžina: 6 km 

Podlaga: Pot poteka po poljskih poteh, po asfaltirani kolesarski stezi in manj 

obremenjenih asfaltiranih poteh ter po gozdni poti. 

Kategorija: Srednje težka. Pot primerna kot pot nordijske hoje. 



Počivališče: Predvidena je postavitev enega počivališča. Počivališče je 

sestavljeno iz dveh klopi in mize. Predlagamo, da se ob počivališču zasadita dve 

drevesi in sicer sorte; divja hruška- tepka ali moštnica ali druga primerna vrsta 

visokodebelnega avtohtonega drevja (jablana, češnja ali pravi kostanj). Popis 

potrebnih del je v nadaljevanju teksta. Počivališče se postavi na izhodiščni točki 

poti pred Spominskim domom NOB, na Vaneči. 

Skrbnik poti: Športno društvo Severovzhod, Slave Klavora 4, 9000 Murska 

Sobota, tel. +386(0)2 534 9821, e-mail: severovzhod@siol.net.  

Izposoja palic: Zagotovi vodnik nordijske hoje.  

Vodnik Nordijske hoje: Marjan Simon,  Sv. Jurij 12d, 9262 Rogašovci 

Licencirani vodnik nordijske hoje. Vodnik je aktiven vodnik Centra za nordijsko 

hojo Pomurja. V kolikor je vodnik zasedeni, Center za nordijsko hojo zagotovi 

drugega vodnika.  

Znamenitosti: 

- Spominski dom NOB – Dom borcev na Vaneči, ki je bil zgrajen med letoma 1982 - 1984 in je posvečen padlim 

borcema med NOB. 

 - Cerkev sv. Boštjana/Sebastijana v Pečarovcih/Sebeščanu iz leta 1824 sestavljajo ladja, poligonalno zaključen 

prezbiterij z zakristijo in zahodnim zvonikom. Fasade členijo le talni in profiliran venčni zidec. Cerkev je Karel 

Jakob poslikal z motivi iz življenja sezonskih delavcev. Stoji na grebenu sredi vaškega trga, obdana z lipami.16 

Ponudniki:  

- Spominski dom NOB – Dom borcev na Vaneči po predhodnem dogovoru, 

- gostilna Zelko, Pečarovci 33, 9202 Pečarovci, +386(0)2 551 80 13  

                                                 
16 Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev_svetega_Bo%C5%A1tjana,_Pe%C4%8Darovci. 

 http://www.puconci.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=56&id_informacija=830. 

mailto:severovzhod@siol.net
http://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev_svetega_Bo%C5%A1tjana,_Pe%C4%8Darovci
http://www.puconci.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=56&id_informacija=830


4.3.2 Popis del  

 1. Kompletna izdelava, dobava in postavitev velikih informativnih tabel  

dimenzije 50x79cm izdelane iz kompozitnih sendvič plošč (aluminij in laminat), z 

barvnim izpisom (UV obstojne barve, dodatno zaščitena s posebno folijo, 

zaobljene ob robovih ( zajeti tudi 2 impregnirana lesena kola 10x10 cm dolga 2m 

na kovinskih nosilcih zalitih z betonom ter ves pritrdilni material) 

           1 kom  

 2. Kompletna izdelava, dobava in postavitev smernih tabel v obliki puščic 

dimenzije 9x9cm izdelane iz kompozitnih sendvič plošč (aluminij in laminat), z 

barvnim izpisom (UV obstojne barve, dodatno zaščitena s posebno folijo, 

zaobljene ob robovih (zajeti tudi 1 impregniran leseni kol 10x10 cm dolg 2m na 

kovinskih nosilcih zalitih z betonom ter ves pritrdilni material) 

           8 kom  

 3. Označitev poti z okolju prijazno barvo, markacije so na drevesih (v 

urah) 

 4. Kompletna izdelava, dobava in postavitev počivališč (počivališče 

zajema: pripravo terena - izkop humusa 10 cm globine ter navoz lomljenca 4x3 

m globina 10cm, mizo in dve klopi iz masivnega lesa - hloda, ki je primerno 

obdelan -impregniran, za uporabo zunaj, odporen na vremenske razmere. 

Dimenzije mize so 80 cm širina x 200 cm dolžina x 70-80 cm višina. Dimenzije 

klopi so 50-60 cm širina x 200 cm dolžina x 46-49 cm sedalna višina. 

           1 kom  

 5. Zasaditev dreves ob počivališčih (sorta: divja hruška - tepka, moštnica) 

ali druga primerna vrsta visokodebelnega avtohtonega drevja (jablana, češnja, 

pravi kostanj) 

           2 kom  

 6. Odstranitev vej in dreves (ocenjeno - pas 25m dolžine in 1m širine) 

           1 komplet  

 7. Navoz gramoza (v ceno vključiti tudi planiranje in utrjevanje poti) 

           80 m 3 



4.3.3 Podatki za izhodiščne informacijske table 

Orientacijska pot, nordijska hoja 

Dolžina: 6 km 

Podlaga: asfalt, makadam, gozdna pot  

Težavnost: srednja  

Spominski dom NOB – Dom borcev na Vaneči, cerkev sv. Boštjana v Pečarovcih, 

ponudniki v Pečarovcih. Počivališče 

NORDIJSKA HOJA je hoja s posebno oblikovanimi palicami. Pravilna uporaba palic 

razgiba do 90% mišic telesa. Posebej krepi mišice zgornjega ramenskega obroča, 

povečuje gibljivost hrbtenice ter zmanjšuje bolečine vratu, ramen in križa. 

Pravilne izvedbe nordijske hoje vas nauči vodnik nordijske hoje.  

Informacije: www.park-goricko.org, www.nordijska-hoja.si,  Pomurski turistični 

telefon +386(0)41 666 641. 

 

Angleški jezik: 

Orienteering Trail, Nordic walking 

Length: 6 km 

Surface: paved road, gravel road, forest trail 

Difficulty: medium 

World War II National Liberation memorial in Vaneča, Church of St. Boštjan in 

Pečarovci, accommodation, catering and traders in Pečarovci.  

Info: www.park-goricko.org , www.nordijska-hoja.si,  Pomurje Tourism hotline: 

+386(0)41 666 641. 

 

 Orientierungsweg, Nordic Walking 

Länge: 6 km 

Grundlage: Asphalt und Schotterstraße, Waldweg  

Schwierigkeitsgrad: mittel  

Gedenkhaus des Nationalen Befreiungskampfes - Freiheitskämpferhaus in 

Vaneča, Kirche des St. Boštjan in Pečarovci, Anbieter in Pečarovci,  

Informationen: www.park-goricko.org, www.nordijska-hoja.si, touristisches 

Telefon von Pomurje: +386(0)41 666 641. 

http://www.park-goricko.org/
http://www.nordijska-hoja.si/
http://www.park-goricko.org/
http://www.nordijska-hoja.si/
http://www.park-goricko.org/
http://www.nordijska-hoja.si/


Madžarski jezik:  

Orientációs út, északi séta 

Hosszúsága: 6 km 

Útburkolat: aszfalt, makadám, erdei út 

Nehézségi fok: közepes  

Az NFH emlékháza – Harcosok Otthona Vanečán, Szt. Szebestyény temploma 

Pečarovcin, egyéni kínálat Pečarovcin.  

Az északi gyaloglás erőteljes túra két speciális bottal. A botok helyes használata 

az izmok kilencven százalékát mozgatja egyszerre. Erősíti a hátizmokat, 

csökkenti a feszültséget a nyak- és vállizmokban. A helyes mozgástechnikát 

vezető segítségével sajátíthatják el.  

Információk: www.park-goricko.org, www.nordijska-hoja.si, Muravidéki 

idegenforgalmi telefon +386(0)41 666 641. 

  

http://www.park-goricko.org/
http://www.nordijska-hoja.si/


Karta poti  

 

Vir; DOF – GURS  

 

Višinski prerez poti; 
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