
 

           

Z delovnimi navadami in spoštovanjem do samostojnega in odgovornega človeka. 

OSNOVNA ŠOLA ODRANCI, Prešernova ulica 1, 9233 ODRANCI 

tel.: 02-573-70-10; e-mail: os.odranci@guest.arnes.si; http://os-odranci.si/ 

 

 

36. FESTIVAL TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odranci, februar 2022 

mailto:os.odranci@guest.arnes.si


Vés na voudi 

________________________________________________________ 

 

 
2 

 

Avtorice: 

   

Lučka ANTOLIN, 7. r.   Ivana FERENČAK, 7.r.  

 

   

Urška KAVAŠ, 7.r.    Urška KUZMIČ, 7.r. 

 

   

Ela POREDOŠ, 7.r.    Živa-Lina ŽUPANEC, 7.r. 

 

Mentorica: Alenka BARBARIČ JOVANOVIĆ, prof. nem.,  

alenka.barbaric@os-odranci.si 

 

mailto:alenka.barbaric@os-odranci.si


Vés na voudi 

________________________________________________________ 

 

 
3 

 

ZAHVALA 
 

Zahvaljujemo se:  

 

vsem, ki so na kakršen koli način prispevali k našemu projektu. 

 

Gospe ravnateljici Kseniji Pahor za podporo projektu. 

 

Učitelju slovenščine Ninu Gumilarju za lektoriranje. 

 

Občini Odranci za pomoč pri zbiranju fotografskega materiala. 

 

Anketirancem. 

 

Naši mentorici Alenki Barbarič Jovanović, ker nas je vodila skozi celotno projektno nalogo, 

nam svetovala ter nas spodbujala. 

  



Vés na voudi 

________________________________________________________ 

 

 
4 

 

POVZETEK 
 

Tema 36. festivala Turizmu pomaga lastna glava nas je spet popeljala k našim Gabrovim 

grabam. Naši predhodniki so v preteklosti že predstavljali svoje zamisli za obuditev njihove 

okolice in od takrat je tudi občina v sodelovanju s športno ribiškim društvom poskrbela, da se 

je okolica uredila in se danes koristi za namen lokalnega ribolova, kot v večini podobnih voda 

v okoliških krajih.  

 

Razmišljanje o naslovu teme Voda in zdravilni turizem nas je pripeljalo do zaključka, da tokrat 

v ospredje postavimo ribolovni turizem, kajti posedanje ob vodi v objemu zelene narave, kar 

ribolov vsekakor predstavlja, ima zelo blagodejni učinek na počutje posameznika. Poleg tega 

pa je v zadnjem času ribolov vse bolj priljubljen šport tudi med nami mladimi, kar potrjujejo 

tudi rezultati ankete, ki smo jo izvedli med učenci naše šole in njihovimi starši. Tako pa ribolov 

posledično postaja tudi družinski šport. Tisto, kar pa v naši širši okolici pogrešamo, so 

nastanitve ob ribolovnih vodah, kjer bi cela družina ob ribičiji lahko preživela nekajdneven 

oddih.  

 

Zato smo se navdušile nad idejo, da bi okrog naših Gabrovih grab postavili vasico na vodi, 

namenjeno tako ribolovu kot tudi sproščanju. Vasica s svojo zeleno okolico bi našim 

obiskovalcem omogočala zdrav oddih v naravi, stran od mestnega vrveža, kjer bi se v mirnem 

naravnem okolju odklopili od vsakodnevnega hitenja ter si na svežem zraku spočili telo in duha. 

Ker bi med drugim želeli privabiti tudi družine z otroki, bi okolico obogatili še z naravnim 

plavalnim ribnikom, raznovrstnimi igrali, ter rekviziti za športno in družabno preživljanje 

prostega časa. 

 

KLJUČNE BESEDE: Gabrove grabe, Vés na voudi, ribolov, naravni plavalni ribnik, dobra 

voda, kopanje, športno in družabno preživljanje prostega časa.  
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1. UVOD 
 

Življenje na zemlji je odvisno od vode in voda je bistvenega pomena za naše fizično zdravje. 

Voda pa zelo blagodejno vpliva tudi na naše duševno zdravje. Že samo posedanje ob vodi nas 

pomirja, zato ljudje zelo radi počitnikujemo na lokacijah ob vodi. 

 

Po zadnjih dveh letih, ko smo ljudje bili večkrat omejeni na svoj dom, zapreti med štiri stene, 

se še kako dobro zavedamo dragocenosti preživljanja časa zunaj v naravi, pa naj gre za krajši 

ali daljši oddih ali pa samo za sprehod po domačem kraju.  

 

In prav na teh sprehodih smo tudi članice turističnega krožka ponovno odkrivale naravne lepote 

domačega kraja, ki se jih sedaj verjetno zavedamo še bolj kot kdaj koli prej. Večkrat smo se 

skupaj s svojimi družinami pomudile ob naših Gabrovih grabah. S posedanjem ob vodi smo se 

vsi skupaj sproščali ter si nabirali novih moči. Takrat pa se nam je porodila tudi ideja, za naš 

turistični proizvod. Naše Gabrove grabe s svojo lepoto in naravno danostjo bi bilo škoda 

zadržati samo zase, saj imajo veliko potenciala za razvoj naravnega turizma v kraju.  

 

Gabrove grabe ležijo na južnem obrobju Odrancev v neposredni bližini potoka Črnca. Nahajajo 

se v osrčju narave, na zelo mirni lokaciji, odmaknjene od urbanega okolja in so kot takšne 

idealen kraj za sprostitev, počitek ter »polnjenje baterij«, kar ljudje v tem času  potrebujejo in 

cenijo bolj kot kadar koli do zdaj.  

 

                        Slika 1  Tloris lokacije projekta: Gabrove grabe 
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Ko je lokacija bila izbrana smo začele razmišljati o samem turističnem proizvodu in kmalu smo 

prišle do zaključka, da v ospredje postavimo ribolovni turizem, ki je v zadnjem času vse bolj 

priljubljen tudi med mladimi. Nekatere izmed nas se zelo rade podamo z družino na ribolov, 

kjer srečujemo tudi veliko drugih družin z otroki.  

 

Tisto, kar pa v naši širši okolici najbolj pogrešamo je možnost nastanitve v neposredni okolici 

vode, kjer se izvaja ribolov. Zato smo se navdušile nad idejo, da bi na Gabrovih grabah postavili 

vasico na vodi.  

 

V okviru teme 36. festivala Turizmu pomaga lastna glava Voda in zdravilni turizem smo 

izdelale projektno nalogo z naslovom Vés na voudi. 

 

 

   Slika 2  Gabrove grabe danes 

 

2. RAZISKOVALNI DEL NALOGE 
 

Da bi svojo tezo glede priljubljenosti ribolova med mladimi potrdile ter raziskale, kje po navadi 

počitnikujejo naši vrstniki in njihovi starši ter kaj jih pritegne, smo med učenci na šoli izvedle 

anketo. Učenci so anketo odnesli domov ter jo rešili skupaj s starši, saj smo želele dobiti  

vpogled v to, kakšnih počitnic si želijo cele družine in ali bi jih naš turistični proizvod morebiti 

pritegnil. 
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2.1. Rezultati ankete 

Prvo vprašanje, ki smo ga zastavile anketirancem je bilo, kje njihova družina po navadi preživi 

poletne počitnice. 

Grafikon 1 prikazuje, da večina vprašanih poletne počitnice preživi na morju, nekaj se jih pa 

odpravi tudi v terme in v gore. Je pa tudi delež takšnih, ki ne grejo na počitnice in ostajajo 

doma.  

 

 

 

Kot drugo nas je zanimalo, ali se anketiranci kdaj med letom odpravijo tudi na kakšne krajše 

počitnice, npr. ob koncu tedna. 

Grafikon 2 prikazuje, da si dobra polovica vprašanih poleg poletnih počitnic privošči še kakšen 

dodatni oddih. Slaba polovica pa gre na počitnice samo enkrat letno.  

 

 

 

na morju v termah v gorah drugo (ne hodimo na počitnice)

DA NE
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Na naslednje vprašanje so odgovarjali tisti, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili z DA. 

Povprašale smo jih o tem, kam potujejo. Vprašanje je bilo odprtega tipa.  

Kot prikazuje grafikon 3, so odgovori bili trije, in sicer vprašani krajši oddih po navadi preživijo 

ali v termah ali v gorah ali se pa odpravijo na izlet po Sloveniji. Posamezni deleži so približno 

v enakem razmerju. 

 

 

Na naslednje vprašanje so odgovarjali tisti, ki so na vprašanje o krajšem oddihu odgovorili z 

NE. Povprašale smo jih, ali bi si želeli kdaj kam odpotovati na krajši oddih. 

Grafikon 4 prikazuje, da večina vprašanih potrebuje oddih in si želi še kakšnih dodatnih 

počitnic.  

 

 

 

 

 

v terme v gore izlet po Sloveniji

DA NE
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Naše naslednje vprašanje je bilo v zvezi z našo idejo za turistični produkt. Anketirance smo 

vprašale, ali bi jih zanimale tudi takšne počitnice, ki bi jih preživeli v koči ob kakšnem manjšem 

jezercu, kjer bi jim bile omogočene dodatne aktivnosti za kvalitetno preživljanje družinskega 

časa v naravi. 

Grafikon 5 prikazuje da je zanimanja za tovrstne počitnice zelo veliko, saj je velik delež 

vprašanih na vprašanje odgovoril z DA. 

 

 

Na zadnje vprašanje so odgovarjali anketiranci, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili z DA. 

Zanimalo nas je, kakšne aktivnosti bi jih pritegnile. Vprašanje je bilo odprtega tipa. 

Grafikon 6 potrjuje našo tezo glede priljubljenosti ribolova, saj je velik delež vprašanih kot 

aktivnost, ki bi jih zanimala, navedel prav ribolov. Enako zanimanje kot za ribolov je bilo tudi 

za kopanje. Kar precej vprašanih pa si želi še možnosti kolesarjenja ter različnih aktivnosti za 

otroke. 

 

DA NE

ribolov kopanje igrala, športi itd. za otroke kolesarjenje
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Rezultati ankete so potrdili, da naše razmišljanje glede turističnega proizvoda gre v pravi smeri. 

Ljudje si poleg že ustaljenih načinov preživljanja počitnic želijo tudi kaj novega, drugačnega, 

nekaj, kar do sedaj še niso poizkusili. Na podlagi rezultatov ankete smo skušale izdelati 

turistični proizvod, ki bo našim obiskovalcem omogočil preživljanje prostega časa v neokrnjeni 

naravi na mirni lokaciji ob vodi, kjer se bodo lahko spočili in si nabrali novih moči. V ta namen 

bomo postavili vasico na vodi. Obiskovalci bodo lahko uživali v ribolovu, okolico pa bo 

potrebno narediti zanimivo tudi za otroke. Tako bomo za namen kopanja postavili še naravni 

plavalni ribnik ter športne in podobne rekvizite za možnost kvalitetnega preživljanja prostega 

časa. 

 

3. VÉS NA VOUDI    

3.1. Predstavitev turističnega proizvoda 

Ko je bila lokacija za naš projekt izbrana, smo se članice turističnega krožka še enkrat podale 

do Gabrovih grab. Podrobno smo preučile okolico ter jo premerile in naredile okvirni načrt.  

 

Kot naslednje je bilo potrebno razmišljati o investitorjih. Lastnica Gabrovih grab z okolico je 

občina Odranci. Občina bo prevzela tudi vlogo glavnega investitorja. Za pridobitev sredstev za 

izgradnjo načrtovanega turističnega proizvoda se bo občina prijavljala na razpise projektov za 

namen razvoja podeželja. Občini pa bomo predlagale tudi, da bi kot soinvestitorje skušala 

pridobiti še domače obrtnike, ki jih v našem kraju ni malo. 

 

Za začetek bo občina mogla odkupiti nekaj kmetijskih zemljišč, ki se nahajajo v okolici 

Gabrovih grab na strani ob potoku Črncu, saj so zaenkrat še v privatni lasti. Ko bo to urejeno 

in ko bodo zagotovljena sredstva, bomo lahko začeli z izgradnjo.   

 

UREDITEV OKOLICE 

Najprej bomo uredili okolico. Še preden bomo začeli z deli, bo občina poskrbela za napeljavo 

elektrike, vode in kanalizacije do trenutno obstoječega ribiškega doma in do mest, kjer bodo 

pozneje postavljene lesene hiše.  Ko bo to urejeno, bomo dokupljena kmetijska zemljišča 

preorali in obdelali do faze, da lahko posejemo travo. Del kmetijskega zemljišča na začetku 

parcele bomo spremenili v makedamsko parkirišče za okrog 10 avtomobilov. V ta namen ga  
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bomo zavozili s kamenjem. Celotno okolico bomo z vzhodne, severne in zahodne strani zasadili 

z živo mejo, ki bo kot naravna bariera poskrbela za zasebnost in še večji mir. Zasadili bomo 

hitro rastoči lovorikovec. Južno stran bomo pustili nespremenjeno, saj se tam nahaja potok 

Črnec obraščen z listavci, kjer so že urejene sprehajalne poti. Zelo lepo je urejena tudi sama 

brežina Gabrovih grab, ki je prav tako ne bomo spreminjali. Za namen sence bomo pustili 

obstoječa drevesa, saj ne predstavljajo ovire. Nekaj dreves bomo zasadili tudi na zelenici znotraj 

območja Gabrovih grab, kjer bomo pozneje namestili rekvizite za športno in družabno 

preživljanje prostega časa. Zasadili bomo 4 kostanje ter nekaj sadnega drevja – dve češnji, belo 

in črno murvo ter dve stari avtohtoni sorti hruške. Ko bodo drevesa zrasla in rodila, ne bodo 

obiskovalcem nudila samo sence, temveč tudi svoje sadeže, s katerimi se bodo lahko svobodno 

posladkali. Okolico bomo zasadili tudi s cvetjem in zelišči. Zasadili bomo zeliščni vrt z 

najrazličnejšimi zelišči, ki jih bodo obiskovalci prav tako lahko koristili. Vhod vsake hišice bo 

krasilo sezonsko cvetje v  lesenih cvetličnih koritih. 

 

Trenutno na parceli stoji ribiški dom. Objekt bomo obdržali in ga nekoliko preuredili. Najprej 

bomo objekt prekrili in sicer bomo kot kritino uporabili slamo. V sprednjem delu objekta bomo 

uredili recepcijo. Ob njej bomo obdržali obstoječo pokrito teraso. Steno recepcije, ki gleda na 

teraso, bomo v celoti zamenjali s stekleno steno, da bo prostor svetel in prijeten. Ob recepciji 

bomo uredili manjšo kuhinjo za namen priprave zajtrkov. V zadnjem delu objekta pa še 

sanitarije za moške z enim straniščem, dvema pisoarjema in umivalnikom ter za ženske z dvema 

straniščema in umivalnikom. Uredili bomo tudi zunanjo okolico objekta in sicer bomo na 

sprednji strani postavili skalnjak z manjšim ribnikom obogaten z grmovnicami, cvetjem in 

zelišči. 

 

                                       Slika 3  Ribiški dom 
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LESENE HIŠE 

Na brežini Gabrovih grab bomo postavili šest lesenih hiš, katerih terasa bo stala na kolih v 

vodi.  

 

 

                         Slika 4  Skica brežine Gabrovih grab s hišami 

 

Posamezna hiša bo velikosti 4 x 4 metre s pripadajočo odprto teraso v velikosti 2 x 4 metre. 

Terasa bo stala na kolih v vodi. Hiša bo pokrita s slamo. Vhod v hišo bo s strani potoka Črnca. 

Desno ob vhodu bo stala manjša kopalnica velikosti 3 m². V kopalnici bo kotna tuš kabina, 

stranišče, umivalnik iz lesa ter brisače. V kopalnici bo nameščen bojler za toplo vodo. Da bi 

privarčevali s prostorom, bomo za vhod v kopalnico namestili lesena drsna vrata. Na steni levo 

od vhodnih vrat bo nameščena manjša lesena garderobna omara. Preostali prostor hiše bo odprt. 

V njem bo manjša opremljena kuhinja z dvojnim indukcijskim kuhališčem, pomivalnim 

koritom, nekaj delovne površine ter hladilnikom. V kuhinji bo gostom na razpolago še grelnik 

vode, opekač kruha in kavni aparat s filtrom. Ob kuhinji bo stala miza s stoli za šest ljudi. Na 

nasprotni strani hiše bo raztegljivi kavč z leseno klubsko mizico. Tla hiše bodo v celoti prekrita 

z vinilom v imitaciji lesa. Za vinil smo se odločili zaradi zaščite tal pred vlago. V sprednjem 

delu hiše bo na 10 m² urejen podstrešni spalni prostor, kjer bosta nameščeni dve ležišči v 

velikosti 150 x 200 cm. Zagotovljena bo posteljina. Dostop do podstrehe bo omogočen z 

lestvijo, ki bo pritrjena ob desni steni hiše. Vsaka hiša bo imela za namen gretja v hladnejših 

mesecih ter namen hlajenja v poletnih mesecih vgrajeno klimatsko napravo. Gostom bo na 

razpolago tudi brezžični internet. Stena hiše ob jezeru bo steklena. Sestavljala jo bodo drsna 
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lesena balkonska vrata sestavljena iz štirih 80 cm kril, katerih notranji dve se bosta dali potisniti 

na stran. Terasa hiše bo odprta. Terasa bo z leve in desne strani imela leseno ograjo. Na 

sprednjem delu terase bo ograje le po en meter z vsake strani. Za namen ribolova bo ostali del 

terase ob vodi odprt. Na terasi bo na eni strani kamin za žar, na drugi strani pa lesena miza s 

klopmi. Vsaka hiša bo imela še po dva zložljiva ležalnika, ki ju bodo obiskovalci lahko koristili 

za namen počitka. 

   

 

                                                Slika 5  Lesena hiša 

 

 

NARAVNI PLAVALNI RIBNIK 

Z analizo ankete smo prišli do ugotovitve, da si ljudje, ki počitnikujejo ob vodi, želijo tudi 

kopanja. Ker pa naše Gabrove grabe niso primerne za kopanje, mi pa naših obiskovalcev ne 

želimo prikrajšati za kopalne užitke, smo se odločili, da postavimo bazen. V začetku se nam je 

zdelo malo čudno v to naravno, ohranjeno okolje postaviti bazen, nato pa smo malo raziskovale 

in prišle do zaključka, da lahko postavimo naravni plavalni ribnik, ki ne potrebuje kemikalij za 

vzdrževanje, saj se voda v takšnem bazenu čisti preko različnih granulacij peska, rastlin in 

bioloških mehanskih filtrov. Nad idejo smo bile navdušene.  
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Za lokacijo plavalnega ribnika smo izbrale trato v bližini lesenih hiš. Plavalni ribnik bo imel 

nepravilno obliko v okviru mer 10 x 8 metrov. Dno ribnika bo padajoče. Globina bo padala od 

vhodnih stopnic do drugega konca ribnika, kjer bo dosegla 1,65 m. Za izgradnjo naravnega 

plavalnega ribnika bo najprej potrebno narediti izkop ter urediti obale. Nato bo sledila obloga 

iz mivke ter položitev filca, folije, čistilnih sistemov, cevnih napeljav in črpalk. Uporabljena 

folija bo zelene barve, kar bo plavalnemu ribniku dalo posebno barvo, ki bo spominjala na 

jezero. Naslednji korak bo ureditev zgornjega robnega dela plavalnega ribnika, ki služi kot 

regeneracijski del ribnika. Ta del plavalnega ribnika bo oblečen s kamenjem in peskom ter 

zasajen z različnimi vodnimi rastlinami. Te rastline so lahko okrasne kot npr. lokvanji ter 

rastline, ki čistijo vodo skozi svoj koreninski sistem, tako imenovane cevaste rastline, med 

katere spadajo trstika, rogoz in različni šaši. Hkrati se bodo uredile tudi stopnice za vstop v 

plavalni ribnik ter lesena zunanja obroba na eni strani ribnika. 

 

 

                                         Slika 6  Naravni plavalni ribnik z regeneracijskim delom 

 

SLADKOVODNI RIBOLOV – GABROVE GRABE Z RIBNIKOM 

Kot smo že same ugotovile in glede na rezultate ankete lahko trdimo,  je ribolov v zadnjem času 

vse bolj priljubljen šport. Zakaj je tako? Verjetno zato, ker gre za šport, ki nam v prvi vrsti 

ponuja stik z naravo, kjer lahko za nekaj ur ali dni pobegnemo od vsakodnevnega vrveža, kar 

pa zelo blagodejno vpliva na naše počutje. V drugi vrsti pa gre za šport, v katerem se vsak, ki 

se z njim ukvarja dalj časa, nauči potrpežljivosti, razmišljanja in predvsem hitrega odločanja v 
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dani situaciji, kar prispeva h krepitvi samopodobe posameznika. Bistvo tega športa je sprostitev, 

užitek in zadovoljstvo. 

Vsakdo, ki je ljubitelj ribolova in si želi sprostitve in užitka, bo pri nas na pravem mestu. 

Gabrove grabe ponujajo možnost športnega ribolova, pri katerem gre za spoštljiv odnos do 

živali, kar pomeni, da se ribo, po tem ko je le-ta ujeta, s čim manjšimi poškodbami vrne v njen 

naravni habitat. Ribe, ki jih bodo naši gostje lahko ujeli, bodo npr. krap, amur, linj, rdečeperka, 

ploščič ipd. Za ponudbo ribolova bo skrbelo športno ribiško društvo Odranci. Možnost ribolova 

bo kar s terase namestitvenega objekta, kar bo našo Vés na voudi delalo nekaj posebnega.  

 

Ker je v Gabrovih grabah možen le športni ribolov in ker bi nekateri gostje verjetno želeli tudi 

ribo za na žar, ko bodo na terasi že imeli kamin, smo si zamislili še dodaten ribnik, ki ga bomo 

dali izkopati in urediti na zahodnem obrobju Gabrovih grab. V tem ribniku bomo gojili postrvi 

in vsakdo, ki si bo zaželel ribe za na krožnik, si bo postrvi v ribniku lahko sam nalovil in za 

njih odštel po 6 evrov na kilogram. Zaposleni v kuhinji bo ribe očistil in jih pripravljene za peko 

predal gostu. Po želji pa bomo ribe gostu tudi spekli.   

 

 

        Slika 7  Rad imam ribolov 

 

KAKOVOSTNO PREŽIVLJANJE DRUŽINSKEGA ČASA 

Kot potencialne obiskovalce naše Vési na voudi vidimo vse ljubitelje narave in vode, ljubitelje 

ribolova ipd. ne glede na starost, ki si želijo miru, počitka in sprostitve v ohranjenem naravnem 

okolju. Vsekakor pa računamo tudi na družine z otroki in za kakovostno preživljanje 

družinskega časa želimo poleg ribolova in kopanja zagotoviti še možnost druženja ob športnih 
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in družabnih igrah v naravi. V ta namen bomo na travnatem predelu med Gabrovimi grabami 

in potokom Črncem postavili športne objekte, kot so igrišče za odbojko na mivki, betonsko 

mizo za namizni tenis, mrežo za badminton, plezalno steno, trenutno tam že stoji kegljaška 

steza, rekvizite za družabne igre v človeški velikosti kot so človek ne jezi se, potapljanje ladjic, 

štiri v vrsto ter lesena igrala, gugalnice in peskovnik za najmlajše obiskovalce.  

 

 

        Slika 8  Športne in družabne igre v naravi 

 

Poleg že vsega naštetega bomo v ponudbo vključili tudi izposojo koles, kajti cestna 

infrastruktura v Prekmurju se v zadnjem času zelo razvija in vse več krajev je povezanih s 

kolesarskimi potmi, zato kolesarjenje predstavlja pravi užitek. Za namen kolesarjenja bomo 

nabavili 16 koles za odrasle – 8 moških in 8 ženskih koles ter 10 manjših koles za otroke s 

pripadajočimi čeladami. Naše goste bomo opremili z zemljevidi, promocijskim materialom in 

nasveti, ter jim priporočali, da kolesarijo do naravnih in kulturnih znamenitosti našega in 

okoliških krajev. Priporočali jim bomo, da si ogledajo domačo cerkev, potočni mlin, muzeje ter 

prekmursko domačijo v našem Centru kulturne dediščine. Prav tako jim bomo ponudili, da 

kolesarijo do Otoka ljubezni in si ogledajo mlin na Muri ter si privoščijo vožnjo z brodom. S 

kolesom lahko obiščejo tudi Bukovniško jezero in Vidov izvir ter preizkusijo svojo moč in 

vzdržljivost s plezanjem med krošnjami dreves v tamkajšnjem pustolovskem parku. Lahko pa 

enostavno kolesarijo do Vinariuma v Dolgovaških goricah, kjer bodo z razgledne točke lahko 

videli celotno Prekmurje ipd. 
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3.1.1. Vés na voudi – ponudba 

Naša Vés na voudi bo za obiskovalce odprta od maja do oktobra. Gostje se bodo lahko namestili 

v eni izmed naših šestih lesenih hiš, ki obljubljajo udobje in razkošje s teraso, in bodo stale na 

kolih v vodi. Čudovit in pomirjujoč razgled na vodo ter možnost ribolova s same terase 

namestitvenega objekta bosta našim gostom pričarala posebno doživetje. Poleg same 

namestitve in ribolova bo gostom na razpolago tudi naravni bazen za kopanje ter obilo športnih 

in družabnih iger v naravi, tako da bo vsakdo našel kaj zase. Ponudba bo vključevala tudi 

izposojo koles za namen kolesarjenja po našem in okoliških krajih. Po želji se bodo gostje za 

doplačilo lahko odločili tudi za domač zajtrk, ki jim bo vsako jutro v košari iz ličja prinesen 

pred kočo.  Za kosilo ali večerjo bomo gostom priporočili ponudbo domačih gostincev. Lahko 

si bodo pa za doplačilo ujeli tudi kakšno postrv v našem ribniku. Gostje bodo prav tako lahko 

koristili zelišča z zeliščnega vrta ter sadje z naših dreves.  

 

Ob prihodu bomo goste sprejeli na terasi ob recepciji. Ob osvežilnem domačem soku ali 

kozarčku dobrodošlice jim bomo predstavili vso ponudbo. Glede na razpoložljive termine si 

bodo obenem lahko rezervirali kolesa ter po želji naročili zajtrk. Nato jih bomo pospremili do 

hiše, kjer jih bo pričakala košara s sezonskim sadjem ter dve prazni steklenici po en liter, ki ju 

dobijo v dar in s katerima si lahko prinašajo pitno vodo iz bližnjega studenca. 

 

CENIK NAMESTITVE / NOČ 

Namestitev Sezona A  

maj, junij / september, oktober 

Sezona B 

julij, avgust 

3 + 1 60 EUR 

+ ribiška karta 8,00 na hišo 

+ zajtrk 10,00 na osebo 

80 EUR 

+ ribiška karta 8,00 na hišo 

+ zajtrk 10,00 na osebo 

4 +1 80 EUR 

+ ribiška karta 8,00 na hišo 

+ zajtrk 10,00 na osebo 

100 EUR 

+ ribiška karta 8,00 na hišo 

+ zajtrk 10,00 na osebo 

4 +2 100 EUR 

+ ribiška karta 8,00 na hišo 

+ zajtrk 10,00 na osebo 

130 EUR 

+ ribiška karta 8,00 na hišo 

+ zajtrk 10,00 na osebo 
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ZAJTRK 

Za doplačilo 10 evrov po osebi bodo gostje lahko naročili zajtrk, ki jim bo postrežen v košari 

iz ličja v koči. Članice Društva žena bodo za ta namen iz ličja izdelale 20 večjih košar. Za zajtrk 

bomo ponujali domače dobrote iz lokalnega okolja. Za nabavo živil ter izdelkov za zajtrk bomo 

sodelovali z Društvom žena ter lokalnimi kmetijami, ki nas bodo zalagale z mlekom, jajci, 

domačim maslom, domačim sirom, domačimi jogurti, domačimi mesninami, sadjem, zelenjavo, 

žitaricami itd. Članice društva žena bodo z razširitvijo dejavnosti dnevno skrbele za svež 

domači kruh, perece in žemljice. V sezoni bodo na zalogo pripravile različne domače 

marmelada ter domače sokove. 

V okviru zajtrka bomo ponujali: 

- krušne izdelke: ajdov kruh z orehi, ajdove žemljice, polnozrnate žemljice, perece; 

 - mlečne izdelke: mleko, domače maslo, domače jogurte – navadne in sadne, domače sire; 

 - mesne izdelke: prekmursko šunko, domače klobase; 

 - jajca: kuhana, ocvrta, omlete; 

 - sezonsko sadje in zelenjavo; 

- med in domače marmelade: slivovo, malinovo, ribezovo, višnjevo, jagodno, jurkino; 

 - domače sokove pripravljene v stekleničkah po pol litra mešane s pitno vodo iz studenca: 

bezgov sok, grozdni sok iz samorodnic (npr. jurka); metin sok, melisin sok. 

Vsebina košarice se bo dnevno spreminjala. Vso hrano bomo ponujali postreženo v steklenih 

kozarcih in posodah iz gline. Vsakodnevno bomo košarico popestrili še s kakšno prekmursko 

dobroto kot npr. pečena ajdova kaša, zlevanke, krapci ipd. 

Gostje bodo lahko k zajtrku naročili tudi kavo ali čaj.  

 

   Slika 9  Prekmurski domači zajtrk v košari 
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DOBRA VODA 

Našim obiskovalcem bomo ponudili tudi hladno pitno vodo iz bližnjega studenca, da bi se vsaj 

delno izognili plastični embalaži. Za pripravo sokov in čajev se bomo tudi sami posluževali te 

vode. Studenec, ki stoji v Centru kulturne dediščine, bomo dali poglobiti. Vanj bomo vgradili 

pipo ter hidrofor, s pomočjo katerega bomo vodo črpali do pipe. Pred pipo bomo znotraj 

studenca namestili filtrirni sistem, da bo voda zares neoporečna. Redno bomo preverjali ter 

skrbeli za kakovost vode. Studenec bo tako služil vsem obiskovalcem Centra kulturne dediščine 

kot tudi našim gostom. Ob prihodu bomo gostom podarili dve steklenici po en liter ter jih 

seznanili z možnostjo koriščenja hladne studenčnice. 

 

                 

Slika 10  Studenec v Centru kulturne dediščine                                Slika 11  Steklenica za studenčnico 
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4. TRŽENJE 
 

Za namen trženja bomo izdelali spletno stran, kjer bomo predstavljali naš turistični proizvod 

Vés na voudi.  Na spletni strani bo mogoče dobiti vse potrebne informacije v zvezi z našo 

turistično ponudbo od same namestitve do predstavitve celotne ponudbe, cenika, kontakta, 

galerije slik itd. Izdelali bomo tudi Facebook profil našega turističnega proizvoda ter objavo 

delili z vsemi našimi kontakti. Svojo objavo bomo ustvarili tudi na Booking.com. Oglaševali 

bomo na spletni strani Občine Odranci ter na spletnem portalu Pomurec.com.  

 

 

 

  Slika 12  Primer začetne strani na spletni strani predstavitve turističnega produkta 
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SKLEPNI DEL 
 

Ob zaključku naše naloge nas navdajajo dobri občutki. Ko se vedno znova vračamo na začetek 

in prebiramo svojo ponudbo, smo vse bolj navdušene nad idejo turističnega proizvoda. Čeprav 

je vse skupaj samo na papirju, si živo predstavljamo našo Vés na vodi. Prepričane smo, da bi 

vsakdo, ki bi si privoščil oddih pri nas, od nas odšel prerojen in bi se z veseljem vedno znova 

vračal.   

 

Letošnje članice turističnega krožka tokrat prvič in vsekakor ne zadnjič sodelujemo v projektu 

Turizmu pomaga lastna glava. Dela smo se lotile z veliko vnemo. Vsaka se je trudila po svojih 

najboljših močeh in tako prispevala svoj košček k celoti. Po zaslugi projekta smo se veliko 

naučile in tudi osebnostno zrasle. Uporabile smo vso znanje, ki ga premoremo, vesele pa smo 

bile tudi vsakršnega nasveta. Na koncu je nastala zanimiva naloga, me pa smo ob njenem 

nastajanju zelo uživale.  

 

Vsekakor se bomo trudile, da vse skupaj ne bo ostalo samo na papirju, saj si zelo želimo, da bi 

se naše ideje kdaj uresničile.  
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PRILOGE 
 

ANKETA 

Smo članice turističnega krožka in za namen izdelave turistične naloge delamo 

raziskavo o počitniških navadah družin. Anketa je anonimna. Vljudno vas prosimo da 

izpolnite anketo in odgovorite na vprašanja. 

 

1) Kje vaša družina po navadi preživi počitnice? 

a. na morju b.   v termah    c.   v gorah  d. drugo: _________________ 

 

 

2) Se kdaj odpravite tudi na kakšne krajše počitnice npr. ob koncu tedna? 

a. DA   b. NE 

 

2.1. Če je odgovor na zgornje vprašanje DA, kam potujete? 

                

__________________________________________________________________ 

 

     2.2. Če je odgovor na zgornje vprašanje NE, bi si želeli občasno tudi kakšnih krajših  

   počitnic? 

a. DA   b. NE 

 

 

3) Bi si želeli počitnice kdaj preživeti tudi v koči ob kakšnem jezeru kjer bi vam bile 

omogočene dodatne aktivnosti za kvalitetno preživljanje družinskega časa v naravi? 

a. DA   b. NE 

 

    3.1.  Če je odgovor na zgornje vprašanje DA, kakšne aktivnosti bi vas pritegnile?  

 

___________________________________________________________________ 

  


