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Povzetek 

Občina Velika Polana je bogata z naravno in kulturno dediščino, kar prispeva tudi k 

razvoju turizma. V projektni turistični nalogi Palček Polanski klači po Amazonki 

predstavljamo turistični dogodek s turističnim produktom Nahrbtnik doživetij, ki smo ga 

namenili mladim generacijam.  

“Zdaj si pa tü, v Velkoj Polani, tü je moj raj. Lejko ti ga pokažen, či ščeš! Ja, samo tak 

na lejko nede šlo, mogeu boš se malo potrüjditi. Friško s pajdašami skoči na biciklin, 

zemite telefon, v nahrbtniki vas čaka se ka nucate za paut. Na toj pauti vas čaka puno 

doživetij pa novih spoznanj, pravo zlato, šteroga te odnesli seuf v srci domov.” Tako 

se glasi uvodni nagovor Palčka Polanskoga, ki tekmovalce povabi na kolesarsko pot.  

Kolesarji bodo s plačilom startnine na športnem dogodku dobili Nahrbtnik doživetij, ki 

jih bo vodil skozi izzive na kolesarski poti. Za nabavo Nahrbtnikov doživetij bo poskrbel 

TIC Velika Polana. Ob nakupu bodo tekmovalci prejeli QR kodo s povezavo do 

aplikacije, zemljevid kolesarske poti Palček Polanski klači po Amazonki z označenimi 

izzivi in povezavo do podrobnejšega opisa poti, prejmejo tudi potreben material za 

opravljanje izzivov na poti ter bidon s Polansko vodo – friško vodo, s katero se bodo 

na poti lahko odžejali in si pridobili novih moči.  

Športni dogodek bo potekal v sklopu trajnostnega projekta Zeleni teden, ki ga 

vsakoletno organizira in izvaja Občina Velika Polana v sodelovanju z Osnovno šolo 

Miška Kranjca Velika Polana. Kolesarska pot, ki smo ji dodali številne izzive kot 

obogatitev kolesarjenja in s tem želeli poudariti zeleni turizem za mlade, je del 

mednarodne in medobčinske kolesarske poti Amazon of Europe.  

V nalogi smo predstavili celotno organizacijo športno-turističnega dogodka s trženjem 

turističnega proizvoda. Sami smo poskrbeli za uspešno in finančno sprejemljivo 

promocijo.  

 

Ključne besede: kolesarsko tekmovanje, izziv za mlade kolesarje, Nahrbtnik doživetij, 

Polanska voda – friška voda, trajnostni zeleni turizem. 

mailto:o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si
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1. UVOD 
 

Naš kraj ima bogato kulturno in naravno dediščino, je turistično zelo obiskan, saj imamo v 

naši okolici ugodne pogoje za razvijanje tega. Ob novici o temi letošnje naloge smo bili 

navdušeni. Razmišljali smo, kako bi v naš kraj lahko privabili tudi mlade. Velika Polana je 

vključena v zemljevid kolesarske poti Evropske Amazonke, zato smo se odločili za 

kolesarjenje s poudarkom na razvoju zelenega turizma za mlade. Analizirali smo delo 

prejšnjih nalog in se strinjali, da brez Palčka Polanskega ne gre. Pomembno je, da nas na 

tej poti spremlja tudi on.  

Že naš rojak, pisatelj Miško Kranjec, je s svojimi deli Prekmurje zarisal na literarni 

zemljevid Slovenije. Podmladkarji bomo obstoječi del poti od Velike Polane do Lendave, 

ki je na zemljevidu kolesarske poti Evropske Amazonke, nadgradili v kolesarsko 

doživetje za mlade z inovativnim odkrivanjem zakladov naše naravne in kulturne 

dediščine ter s tem spodbujamo tudi načela trajnostnega razvoja.  

Odločili smo se organizirati športni dogodek, s katerim želimo mlade obiskovalce 

pospremiti na kolesarjenje z inovativnim vodenjem. Na pot jih bomo pospremili z našim 

turističnim produktom, Nahrbtnikom doživetij. Vanj smo združili nekatere že obstoječe 

izdelke in jih prilagodili za potrebe našega športnega dogodka: zemljevid poti z izzivi na 

poti, material za spretnostne izzive na poti, naravno danost, ki jo lahko okusijo, tj. Polanska 

voda – friška voda, posebno doživetje v gozdnem ambientu in vse skupaj povezali z 

duševnim zdravjem posameznika.  

Zaradi želje po razvijanju trajnostnega turizma bomo športni dogodek načrtovali kot 

nadgradnjo zaključnega dogodka v času tradicionalnega trajnostnega projekta Zeleni teden. 

Tako je naš dogodek sicer edinstven, a ga lahko na svojevrsten način z nakupom 

Nahrbtnika doživetij v TIC Velika Polana doživijo tudi celoletni obiskovalci. Ti imajo ob 

obisku našega kraja po predhodni rezervaciji v TIC Velika Polana možnost izposoje koles 

in nakupa naših turističnih produktov From Palček Polanski. Slednji namreč izražajo 

energijo, moč Palčka Polanskega, ki skrbi za zdravje ljudi in narave. Turizem, ki ga gradimo 

podmladkarji, je izključno zeleni turizem, kar pomeni, da s svojimi dejavnostmi ne 

poškodujemo narave, ampak jo negujemo in ji po možnosti še kaj podarimo. S tem 

pokažemo svoj odnos do okolja, ki spada v biosferno območje Mura.  

S svojimi občutki, besedami in dejanji bodo mladi obiskovalci sooblikovali naš turistični 

produkt z vnosom lastnih odkritih zakladov, tj. doživetij, v aplikacijo.  
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1.1  Turistična ideja 

Slika 1: Nameni športno-turističnega dogodka in turistični produkt  

 

Turistično idejo smo zarisali na podlagi več pomembnih namenov, izhajali pa smo iz 

enega: 

Načrtovati dogodek in turistični produkt, ki bo zaživel in služil novim 

doživetjem!  

Glede na pestrost vsakdanjega življenja, si vsi ljudje, mladi in starejši, želimo odmika 

od vsega, kar nas obremenjuje. Naša turistična ideja ponuja odmik, sprostitev s 

poudarkom na doživetju na inovativnem način in v sožitju z bogato naravno in kulturno 

dediščino.   

  

 

 

Šport  in zeleni turizem 

Turiste spomniti na pomen aktivnega preživljanja prostega časa.  
Povabiti na športno doživetje  v objemu narave. 
Kolesarsko pot odkrivati na inovativen način.  

 

 

PROMOCIJA  

Poudariti in promovirati možnost kolesarjenja v kraju in izven po poti 
Evropske Amazonke.  

 

LOKALNO  

Vključiti lokalne ponudnike in jih povezati s  športnim dogodkom in 
turističnim produktom.  

NAHRBTNIK DOŽIVETIJ FROM PALČEK POLANSKI 

Turistični produkt  umestiti pod blagovno znamko From Palček 
Polanski. 
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2. ORGANIZACIJA ŠPORTNEGA DOGODKA IN 

VODENJE  
 

Pri organizaciji javnega dogodka je potrebno upoštevati pomembne organizacijske 

naloge. Zavedamo se, da lahko športni dogodek izvedemo le v sodelovanju z 

drugimi društvi, organizacijami v lokalni skupnosti ali izven. Zaradi lažje 

organizacije smo dogodek vključili v trajnostni projekt Zeleni teden, saj bomo s 

tem dogodek nadgradili in ga naredili zanimivega tudi za mlajše udeležence. V 

vseh letih, odkar pripravljamo projektne naloge na področju turizma, so se vezi z 

lokalno skupnostjo in društvi v domačem kraju zelo okrepile. 

Pri organizaciji turističnega dogodka je potrebno pridobiti razna dovoljenja, ki jih 

lahko pridobi le polnoletna oseba ali predstavnik organizacije (Občina Velika 

Polana). 

 

Pri načrtovanju športnega dogodka smo izhajali iz naslednjih izhodišč: 

● določitev kraja in časa dogodka, 

● komu je dogodek namenjen, 

● določiti vodjo dogodka (polnoletna oseba, ki poskrbi za prijavo in uspešno 

izvedbo dogodka), 

● vzpostaviti stik z lokalno skupnostjo, društvi in drugimi institucijami v kraju, 

● dogovor glede možnosti dostopa do TIC Velika Polana na dan dogodka, 

● določiti transportne poti za interventna vozila (kraj prizorišča je dostopen za 

interventna vozila), 

● udeležence seznaniti s potekom dogodka, 

● dogodek prijaviti na pristojni upravni enoti (prijavo opravi vodja dogodka), 

● rekviziti in promocijski material, ki jih bomo potrebovali,  

● kdo bodo naši obiskovalci. 

 

2.1 Kolesarska pot Evropske Amazonke – Amazon of Europe  

Ime “Evropska Amazonka” predstavlja območje treh čezmejnih rek, Mure, Drave in 

Donave.  Uvedeno je bilo kot doprinos pri ohranjanju edinstvenih rečnih pokrajin. Zakaj 

Amazonka? Omenjeno poimenovanje najbolje razumemo, če pogledamo na sotočje 

Donave in Drave ter naravni park Kopački Rit s ptičje perspektive. Že samo ime pove, 

da te reke in njihove poplavne ravnice predstavljajo najbolj biotsko raznovrstna 

območja v Evropi. 

Evropska Amazonka je kolesarska pot, ki obiskovalce popelje na nepozabno 

dogodivščino ob rekah Muri, Dravi in Donavi. Skozi biosferni rezervat, ki vključuje pet 

držav, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško, Madžarsko in Srbijo, lahko prekolesarimo več kot 
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1250 km. Na poti kolesarji odkrivajo naravo rečne pokrajine, njene neokrnjene lepote, 

poplavne gozdove in čudovito kulturno pokrajino in vasi. Na voljo je 27 etap, ki ponujajo 

edinstvene znamenitosti, različne dejavnosti in pristno gostoljubje. Izhodišče za 

kolesarjenje je Mureck v Avstriji, pot pa se konča v Mohachu na Madžarskem. 

Obiskovalci na kolesarski poti lahko veliko doživijo in se preizkusijo tudi v drugih 

športih, npr.: v vožnji s kanuji, z rafti, v plavanju in v jahanju. Pot si lahko obogatijo z 

nepozabnimi doživetji, kot so vodeni sprehodi in opazovanje ptic. Raznolika kulturna 

krajina ponuja kolesarjem tudi obisk vasi in mest ob poti, ter mnogo kulinaričnih 

doživetij. Kolesarska pot Evropske Amazonke ima svoj servisni/rezervacijski center, 

kjer lahko stranke rezervirajo svoje celovite kolesarske počitnice. Del izkupička od 

rezervacij  je namenjen naravovarstvenim programom v regiji. 

Kolesarska pot Evropska Amazonka vodi skozi naš kraj, zato smo se odločili, da del 

le-te predstavimo in vključimo v naše delo in pot nadgradimo z izzivi, ki bodo namenjeni 

predvsem mlajšim generacijam kolesarjev. 

Več o kolesarski poti Evropska Amazonka si lahko preberete na spletni strani 

https://aoebiketrail.com/sl/about-slo/.  

 

 

Slika 2: Zemljevid kolesarske poti Evropske Amazonke,             
Vir: https://aoebiketrail.com/sl/info-guides-slo/, 15. 1. 2023  
 

https://aoebiketrail.com/sl/about-slo/
https://aoebiketrail.com/sl/info-guides-slo/
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2.2  Kraj in čas športnega dogodka  

Športni dogodek se bo odvijal v času projekta za trajnostni razvoj Zeleni teden 

(priloga), in sicer na dan zaključka tega tajnostnega projekta, v nedeljo, 16. aprila 2023. 

Dogodek bo potekal v soorganizaciji Turističnih podmladkarjev Osnovne šole Miška 

Kranjca Velika Polana, Občine Velika Polana, Polanskih Pückof ter Kolesarskega 

kluba Biciklin.  

Ker je ta trajnostni projekt na občinski ravni že vnaprej načrtovan in ga organizirata 

ter izvajata Občina Velika Polana in Osnovna šola Velika Polana v sodelovanju z 

ostalimi društvi iz lokalne skupnosti, pri pridobitvi dovoljenja za izvedbo našega 

dogodka predvidevamo, da ne bomo imeli težav. Dogodek se bo pričel odvijati v 

središču našega kraja, v Parku dežele štorkelj. 

Kolesarsko tekmovanje Palček Polanski klači po Amazonki bo namenjeno mladim 

kolesarjem naše šole, in sicer učencem predmetne stopnje v sklopu 

medpredmetnega povezovanja. Potekalo bo kot kolesarsko tekmovanje s 

poudarkom na doživetjih na poti od Velike Polane do Lendave.  

Ostali obiskovalci, kolesarji, pohodniki se bodo lahko priključili istočasnemu 

vsakoletnemu dogodku v organizaciji društev iz lokalnega okolja (Kolesarski klub 

Biciklin, Polanski Pücki) z možnostjo izposoje koles iz projekta Kolesarska veriga na 

podeželju z zaključno prireditvijo in druženjem pri Copekovem mlinu 

(https://www.velika-polana.si/objava/642883, 14. 1. 2023).  

 

2.2.1 Prijava na športni dogodek  

Udeleženci svojo ekipo z največ štirimi člani na športni dogodek prijavijo v TIC Velika 

Polana vsaj pet dni pred dogodkom. Zaradi kolesarskega tekmovanja in dela v 

aplikaciji Seppo tekmovalci potrebujejo na poti mobilni telefon. 

Prijavljene skupine kolesarjev z največ štirimi člani se bodo zbrale na parkirišču za 

občinsko stavbo. Ob prihodu tekmovalcev na start se ti prijavijo in poravnajo 

startnino. V znesek je vštet turistični proizvod Nahrbtnik doživetij.  

V primeru slabe vremenske napovedi  se dogodek preloži na drugi termin, ki bo 

dogovorjen s strani organizatorjev.  

 

2.2.2 Prihod in parkiranje 

Naši obiskovalci bodo lahko svoja kolesa parkirali na parkirišču za občinsko stavbo 

na za to označenem mestu. Člani prostovoljnih gasilskih društev bodo poskrbeli za 

zaporo dovozne poti med parkom in parkiriščem ter za varnost. 

 

 

https://www.velika-polana.si/objava/642883


________________________________________________Palček Polanski klači po Amazonki 

7 

 

2.2.3 Program športnega dogodka Palček Polanski klači po Amazonki 

Palček Polanski bo s svojim govorom pozdravil tekmovalce tako kot sam najbolje zna,  

v prekmurskem jeziku. 

Naravne lepote, ogroženi naravni habitati in raznolike kulturne tradicije bogatijo naš 

kraj. S kolesarskim tekmovanjem za mlade želimo prispevati k trajnostnemu razvoju 

zelenega turizma v naši pokrajini na delu poti Evropske Amazonke.  

Zaradi lažjega načrtovanja, boljše organizacije ter lažje izvedbe športnega dogodka 

smo izdelali preglednico s časovno razporeditvijo.  

ČAS LOKACIJA AKTIVNOST PRIPOMOČKI KDO 

 

13.00–13.20 

Velika Polana 

(parkirišče za 

občino, Park 

Dežele 

štorkelj) 

Zbiranje, 

pozdrav, 

predstavitev poti 

in Nahrbtnika 

doživetij  

Ozvočenje, 

program in 

predstavitev 

aplikacije – TV, 

vpisna lista, 

spominske 

nalepke 

Tekmovalci, 

Podmladkarji,  

TIC Velika Polana,  

GZ Velika Polana  

 

 

13.20–13.30 Velika Polana 

(parkirišče za 

občino, Park 

Dežele štorkelj) 

Postavitev na 

startu, start  

Kolo in 

obvezna 

kolesarska 

oprema, 

mobilna 

naprava, 

Nahrbtnik 

doživetij 

Tekmovalci, 

Podmladkarji,  

TIC Velika Polana,  

GZ Velika Polana 

13.30–16.30  Velika Polana - 

Vinarium 

Lendava  

Doživetja na poti: 

kolesarjenje z 

reševanjem 

sprotnih izzivov 

Kolo na 

stojalu, 

mobilna 

naprava, 

Nahrbtnik 

doživetij 

Tekmovalci, 

Podmladkarji  

 

od 16.30 

naprej 

Kmetija pri 

Copekovem 

mlinu v Mali 

Polani  

Zaključna 

prireditev 

Zelenega tedna s 

podelitvijo priznanj 

zmagovalcem, 

pogostitev, 

druženje, vrnitev 

nahrbtnika 

Ozvočenje, 

program in 

predstavitev, 

priznanja  

Podmladkarji, 

tekmovalci, 

obiskovalci 

vsakoletnega 

dogodka, 

predstavniki Občine 

Velika Polana, 

Natura VE-PO,  

GZ Velika Polana  

Tabela 1: Potek športnega dogodka – časovnica.  
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3. KOLESARSKA POT  
 

Vsak človek se zaveda, da sta zdrav način življenja in gibanje bistvenega pomena za 

naše zdravje. Obstaja veliko možnosti glede izbire načina gibanja. Naš kraj in pokrajina 

sta turistično usmerjena v razvijanje zelenega turizma, zato smo se odločili, da v nalogi 

v ospredje postavimo kolesarjenje za mlade.  

“Malokateri šport nudi toliko možnosti kot kolesarjenje, saj je primeren tako za ljubitelje 

kot tudi za aktivne športnike. Ponuja obilo možnosti za raziskovanje narave ter dobro 

druženje. Poleg vsega tega pa krepi naše zdravje in poživi duha 

(https://www.mestomladih.si/studentski-podiplomski/clanki/pravilno-rekreativno-kolesarjenje/, 

27. 1. 2023).  

3.1 Palček Polanski klači po Amazonki  

Kolesarska pot Palček Polanski klači po Amazonki se začne v središču Velike Polane 

in vodi po kolesarski poti ob glavni cesti skozi Malo Polano, kjer se nadaljuje po urejeni 

makadamski poti skozi Polanski log ob obrežju potoka Črnca in reke Ledave do 

Lendave in se zaključi z vzponom do razglednega stolpa Vinarium.  

Dolžina poti je približno 12 km, predvideni čas v katerem bodo skupine prispele na cilj 

je 3 ure. Podmladkarji smo kolesarsko pot obogatili s posameznimi izzivi, ob katerih 

bodo kolesarji doživeli in odkrivali bogato naravno in kulturno dediščino naše pokrajine 

ter se ob tem tudi zabavali.  

 

Slika 3: Zemljevid kolesarske poti Amazon of Europe v Veliki Polani   
Vir: Podmladkarji,  9. 2. 2023  

https://www.mestomladih.si/studentski-podiplomski/clanki/pravilno-rekreativno-kolesarjenje/
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Slika 4: Zemljevid poti Palček Polanski klači po Amazonki z oznako izzivov v aplikaciji Seppo 

Vir: Podmladkarji, 15. 1. 2023 

3.2 Nahrbtnik doživetij   

Nahrbtnik doživetij poleg načrtovanega športnega dogodka predstavlja glavni turistični 

proizvod, ki tekmovalce pospremi na kolesarsko pot Palček Polanski klači po 

Amazonki.  

Vsebuje:  

● QR kodo s povezavo do aplikacije Seppo: tekmovalci potrebujejo orodje za 

branje QR kod.  

● Zemljevid kolesarske poti z označenimi točkami, kjer jih čakajo izzivi in 

povezavo do natančnejšega opisa poti.  

● Pripravljen material za opravljanje izzivov na kolesarski poti in končni izdelek 

kot spomin na športno-turistično doživetje.  

● Naravno razpršilo za zaščito pred insekti v promocijskem paketu.  

● Bidon s Polansko vodo – friško vodo za vsakega tekmovalca. ki tekmovalcem 

omogoči začutiti svežino in jim da dodatno energijo za premagovanje poti (friško 

v pomenu hitro in sveže).  

● Spominske nalepke From Palček Polanski za dodatno motivacijo na poti do cilja 

za celotno ekipo. 
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Nahrbtnik je namenjen večkratni uporabi in ga zaradi skrbi za sonaravni razvoj 

tekmovalci po končanem tekmovanju vrnejo v TIC, vsebino pa obdržijo. 

S tem, ko tekmovalci odnesejo predmete v domače okolje, prinesejo s seboj spomin 

na prijetna doživetja in spoznanja ter morebitna nova odkritja o obiskani deželi in 

okoljih, ki smo jih obiskali (Bogataj, J. in Hosting svetovanje, 2008, str. 5). 

  

Slika 5: Nahrbtnik doživetij - turistični produkt blagovne znamke From Palček Polanski 
Vir: Podmladkarji, 10. 2. 2023  

 

3.2.1 Aplikacija Seppo  

Seppo je aplikacija, ki ponuja učenje na igriv način. V njej lahko pripravimo poučne 

vsebine in jih kombiniramo z aktivnim preživljanjem prostega časa, kreativnostjo, 

uporabo spretnosti in znanja (seppo.io/pedagogy/, 15. 1. 2023).  

 

Slika 6: Logotip aplikacije Seppo  

Vir: seppo.io/pedagogy/, pridobljeno 15. 1. 2023  

 

3.2.2 Izzivi na poti   

Skupine tekmovalcev ob prijavi na startu prejmejo Nahrbtnik doživetij s QR kodo, ki jih 

poveže do aplikacije Seppo. Ob prijavi v aplikacijo Seppo pred pričetkom tekmovanja 

kolesarje v narečju nagovori Palček Polanski, v nadaljevanju so seznanjeni s pravili 

tekmovanja. Prijazno jih opomnimo, da je neokrnjena narava naše največje bogastvo, 

zato naj spoštujejo življenjski prostor rastlin in živali, želimo in pričakujemo da so t. i. 

nemoteči  kolesarji. V naravni prostor naj ničesar ne prinašajo, ne puščajo in razen 

doživetij naj ničesar od tod ne odnašajo. Za vse tekmovalce je nujno, da pri tekmovanju 

upoštevajo pravila športnega obnašanja.  
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Vsaka skupina si izbere ime, pod katerim bo tekmovala. Odpre se načrt poti. Športni 

dogodek je zasnovan tako, da tekmovalce na poti čakajo vmesni postanki z izzivi na 

določenih mestih, ki so časovno omejeni in si sledijo v vrstnem redu, ki ga ni možno 

spreminjati. Da bo izziv uspešno opravljen, morajo tekmovalci slediti navodilom 

posamezne naloge, ki jim jo narekuje aplikacija. Za uspešno oddano nalogo prejmejo 

eno točko. Zmaga skupina, ki bo v najkrajšem času uspela zbrati največ točk. Skupine 

bodo s pričetkom tekmovanja začele v desetminutnem razmiku, ki se bo ob koncu 

tekmovanja upošteval. Skupina zaključi s potjo, ko na cilj prispejo vsi tekmovalci 

skupine.  

Tekmovalce v času tekmovanja preko aplikacije spremljajo podmladkarji, ki bdijo nad 

pravilnostjo oddanih nalog. Zmagovalna ekipa je tista, ki v najkrajšem času prekolesari 

pot in zbere največje število točk pri opravljanju izziv, ob upoštevanju začetnega 

zamika v času pričetka tekmovanja posamezne skupine.   

V nadaljevanju predstavljamo izzive, kot si sledijo po vrsti.  

➢ Klači, klači, ka zasvejti  

 

Slika 7: Prvi izziv na kolesarski poti Palček Polanski klači po Amazonki  

Vir: seppo.io/pedagogy/, 28. 1. 2023  

 

➢ Izdelaj ptičko iz ličja  

Slika 8: Drugi izziv na kolesarski poti Palček Polanski klači po Amazonki  

Vir: seppo.io/pedagogy/, 28. 1. 2023  
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➢ San Palček Polanski, živen v Rečnoj šoli, tü je moj raj  

Tekmovalce v posnetku v narečju nagovori Palček Polanski in jim poda navodila za 

delo.  

 

Slika 9: Tretji izziv na kolesarski poti Palček Polanski klači po Amazonki 
Vir: seppo.io/pedagogy/, 28. 1. 2023  

 

➢ Spoznaj Močvirski tulipan  

 

Slika 10: Četrti izziv na kolesarski poti Palček Polanski klači po Amazonki 

Vir: seppo.io/pedagogy/, 28. 1. 2023  
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➢ Sestavljanka štorklja iz nahrbtnika  

 

Slika 11: Peti izziv na kolesarski poti Palček Polanski klači po Amazonki  
Vir: seppo.io/pedagogy/, 28. 1. 2023  

 

➢ Kam vodi Miškova pot?  

 

Slika 12: Šesti izziv na kolesarski poti Palček Polanski klači po Amazonki  
Vir: seppo.io/pedagogy/, 28. 1. 2023  
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➢ Kako se je imenovala Lendava nekoč?  

 

Slika 13: Sedmi izziv na kolesarski poti Palček Polanski klači po Amazonki  
Vir: seppo.io/pedagogy/, 28. 1. 2023  

 

➢ Na vrhu Prekmurja  

 

Slika 14: Osmi izziv na kolesarski poti Palček Polanski klači po Amazonki 

Vir: seppo.io/pedagogy/, 28. 1. 2023  

  

➢ Photo shooting  

 

 

 

 

 

 

 

Kolesarska tekma je namenjena mladim, ki svoje vtise radi 

objavljajo na socialnih omrežjih. Povabili jih bomo, da bodo 

svoja doživetja na poti objavijo na naši FB strani 

Podmladkarji Velika Polana z oznako objave #samopravin, 

kar bo prispevalo k promociji našega dogodka. Za vse 

obiskovalce bo na stojnici ob prijavi na voljo tudi lesena 

podlaga z izrezom za obraz v velikosti cca.2 m z 

upodobitvijo Polanskega Pücka na kolesu. Prisotni lahko 

naredijo spominsko fotografijo in jo objavijo na enak način 

kot tekmovalci.  

 

 

Slika 15: Objava s heštegom 

#samopravin 
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4. SODELUJOČI PARTNERJI  

4.1 Občina Velika Polana 

Občina Velika Polana skrbi za razvoj zelenega turizma in za infrastrukturno urejenost 

z vključevanjem v različne projekte na državni in mednarodni ravni. Pokrajina spada v 

biosferno območje evropska Amazonka, zato je sodelovala v mednarodnem projektu 

Amazon of Europe Bike Trail. Za uresničitev našega športnega dogodka je pomembna 

tudi vključenost Občine v projekt Kolesarske verige na podeželju, ki obiskovalcem 

omogoča izposojo koles in koriščenje ostale ponudbe (https://mobiln.si/, 8. 1. 2023).  

V sklopu načrtovanega športnega dogodka bomo stremeli k uresničevanju 

poglavitnega cilja v sklopu projekta Amazing Amazon of Europe (Odgovorna zelena 

destinacija Evropska Amazonka): trajnostni razvoj in poudarjanje pomena naravne 

lepote, ogroženega habitata in raznolikosti kulturne tradicije s poudarkom na doživetjih, 

edinstvenih izkušnjah za obiskovalce. Po predstavitvi idejnega osnutka naše naloge, 

so nam tudi letos s strani Občine Velika Polana obljubili podporo in se dogovorili za 

sodelovanje.     

Preko Občine Velika Polana se povezujemo tudi s TIC Velika Polana ter podjetjem 

Natura VePo.  

4.2 Občina Lendava 

Našo šolo obiskujejo tudi učenci Občine Lendava, saj kraj Hotiza spada v naš šolski 

okoliš. V sklopu načrtovanega športnega dogodka si želimo spodbujati razvoj 

medobčinskega zelenega turizma. Ciljna točka naše kolesarske poti je v občini 

Lendava, tj. razgledni stolp Vinarium.  

4.3 Rečna šola 

V sklopu Rečne šole, ki se nahaja ob Copekovem mlinu v Mali Polani in spada v mrežo 

osmih rečnih šol v sklopu mednarodnega projekta, bodo udeleženci športnega 

dogodka imeli priložnost spoznati naravno okolje, vodne in obvodne rastline, živali ter 

kulturno dediščino širšega področja biosfernega rezervata reke Mure (Glažar, Ksenija, 

pridobljeno 18. 1. 2023).  

 

https://mobiln.si/
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4.4 Natura VePo  

Natura VePo je občinsko podjetje, ki skrbi za komunalne potrebe občine in občasne 

prevoze. Podmladkarji zelo dobro sodelujemo z zaposlenimi, saj so nam zmeraj 

pripravljeni pomagati. Na njih se vsako leto obrnemo, ko načrtujemo predstavitev na 

stojnici. Tudi letos nam bodo izdelali podlago za veliko nalepko Polanskega Pücka, ki 

bo namenjena promociji, donirali nam bodo tudi odpadno kolo iz Zbirnega centra, ki ga 

bomo s skupnimi močmi in znanjem prenovili ter ga namenili ponovni uporabi v sklopu 

izzivov za mlade na kolesarski poti.                                                                                                            

4.5 Zadruga Pomelaj 

Zadruga Pomelaj je kraj, kjer je preteklost navdih prihodnosti. Njihov moto je: “Skupaj 

vam ponujamo tisto, kar (po)znamo že od nekdaj.” Poleg pletenja izdelkov iz ličja in 

šibja se ukvarjajo tudi s peko domačega peciva in kruha. Zgledujejo se po tradiciji, 

vendar pa vsak izdelek tudi posodobijo. Obiskovalcem omogočajo tudi izvajanje 

delavnic, v katerih pokažejo svoje ročne spretnosti. Zadruga Pomelaj ima na Sabolovi 

domačiji v Mali Polani tudi trgovino (https://www.pomelaj.si/, 28. 1. 2023).  

Podmladkarji smo jih tudi letos vključili k našemu dogodku, saj bodo tako mladi 

kolesarji skozi spretnostno izkušnjo doživeli našo kulturno dediščino.                                                                                                                                                            

4.5 Tonči Hozjan, Modriš 

Sodelovanje s podjetjem Modriš, ki ga vodi gospod Tonči Hozjan, sicer rojak iz Velike 

Polane, poteka že vrsto let. Naše ideje zmeraj strokovno dodela in smo z rezultati 

zmeraj zelo zadovoljni. Tokrat nam bo izdelal veliko nalepko/podlago Polanskega 

Pücka, ki jo bomo uporabili pri promociji našega športnega dogodka. 

4.6 Zeliščarka Lidija Grenko, Čista fantazija  

Kolesarska pot vodi skozi gozd, v katerem se spomladi in poleti srečujemo tudi s 

številnimi insekti. Za zaščito pred piki komarjev, klopov bomo našim tekmovalcem 

ponudili doma pripravljeno naravno razpršilo priznane lokalne zeliščarke, Lidije 

Grenko, ki ustvarja pod blagovno znamko Čista fantazija.   

 

 

 

 

https://www.pomelaj.si/
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5. TRŽENJE 

5.1 Pomen trženja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Slika 16: Shema trženja 

5.2 Tržni produkt: Nahrbtnik doživetij From Palček Polanski                               

Že nekaj let na različne načine razvijamo idejo o Palčku Polanskem, ki s svojo energija, 

skrbi za zdravje ljudi in narave. From Palček Polanski je blagovna znamka, ki smo jo 

Podmladkarji oblikovali leta 2019 (Turistični spominek našega kraja). Do 

sedaj smo z njo označili kar nekaj zanimivih turističnih spominkov (amulet, 

majica, predpasnik, obrazna maska). Leta 2020 smo dodelali kulinarični 

spominek Joušof želod, ki je postal protokolarno darilo naše občine, lansko 

leto smo spominkom dodali še produkt Polanska voda – moja voda. Tokrat se kolekciji 

From Palček Polanski  pridružuje še Nahrbtnik doživetij.   

5.3 Ciljna skupina 

Na spletni strani STO je zapisano: “Kolesarski turizem je ena od najbolj trajnostnih in 

zelenih oblik turizma, ki v zadnjih nekaj letih, kljub težkim razmeram v turizmu, doživlja 

novo renesanso v svetovnem merilu.” (https://www.slovenia.info/sl/poslovne-

strani/vsebinski-digitalni-marketing/kolesarski-turizem, 28. 1. 2023)  

Podmladkarji to opažamo tudi v našem kraju, ki ga skozi celo leto obišče veliko turistov 

z različnimi zanimanji in različnih generacij. Naše letošnje izhodišče je organizirati 

dogodek in ponuditi turistični produkt, ki bo predvsem mladim turistom na drugačen, 

Zavedamo se, da je človek tisti, ki s svojim 

življenjem vpliva na razmere in okolje, v 

katerih živi in deluje ter posledično s svojim 

vedenjem in ravnanjem vpliva na vsakdanje 

navade ljudi.  

Ljudje iščejo harmonijo med telesom, 

razumom in dušo. Menimo, da si tega ne 

morejo pridobiti z denarjem, zato iščejo 

različice za aktivno preživljanje počitnic, 

prostega časa. Naš športni dogodek s 

kolesarsko potjo je primeren za začetnike, ki 

želijo okolju prijazno aktivnost z elementi 

inovativnosti ter s priseganjem na doživetjih 
(https://www.mediadesk.si/10-blagodejnih-ucinkov-

kolesarjenja, pridobljeno 15. 1. 2023).  

 

 

https://www.slovenia.info/sl/dozivetja/aktivne-pocitnice/kolesarjenje
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/vsebinski-digitalni-marketing/kolesarski-turizem
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/vsebinski-digitalni-marketing/kolesarski-turizem
https://www.mediadesk.si/10-blagodejnih-ucinkov-kolesarjenja
https://www.mediadesk.si/10-blagodejnih-ucinkov-kolesarjenja
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inovativen način omogočil spoznati in doživeti znamenitosti našega kraja. Želje, 

potrebe in vrednote mladih so drugačne od potreb in želja starejših, a si želimo, da tudi 

mladi cenijo bogastvo kulturne in naravne dediščine, da doživijo in spoznajo preteklost 

na način kot ga živijo – z IKT.  

Zato je kolesarska pot namenjeno mladim, navduši pa lahko tudi vse generacije 

turistov. Podmladkarji lahko znova rečemo: »Dobre vibracije, za vse generacije, za 

vsakega nekaj!«  

5.4 Cena 

Naš turistični dogodek smo kot produkt zasnovali na osnovi ideje, da se čimbolj 

približamo mladim kolesarjem. V ponudbo smo kot glavni produkt vključili Nahrbrtnik 

doživetij, ki vsebuje vse potrebne stvari za uspešno dokončanje kolesarske poti.  

Startnina z vključenim Nahrbtnikom doživetij 

● QR kodo s povezavo do aplikacije Seppo in zemljevid 

kolesarske poti   

0,50 eur  

● Bidon s Polansko vodo – friško vodo (za vsakega 

tekmovalca) 

5 eur/kos 

● Zloženka ptička 
1 eur  

● Spominska nalepka 
0,50 eur  

• vstopnica za Vinarium  
sponzorstvo v 

sodelovanju z 

Občino Lendava  

• naravno razpršilo 
3 eur 

• nahrbtnik  
po tekmovanju ga 

ekipa vrne 

• stroški izzivov na poti (izdelava ptičke iz ličja v 

Pomelaju, tematski sprehod po Rečni šoli)  

sponzorstvo 

sodelujočih 

Znesek ob prijavi na športni dogodek:   
25 eur za skupino s 

štirimi tekmovalci 

Tabela 2: Cena turističnega produkta 
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5.5 Oglaševanje 

Zavedamo se, da je dobra reklama zelo pomembna. Ker bo se bo naš turistično-športni 

dogodek odvijal v času Zelenega tedna, ga bomo promovirali v začetku aprila na letaku 

za Zeleni teden, ki ga pripravi občina v sodelovanju s šolo in ostalimi lokalnimi društvi 

in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini, v fizični obliki pa tudi učenci, ki niso občani 

občine Velika Polana. V sklopu Zelenega tedna bomo našo kolesarsko pot prvič 

preizkusili tudi z učenci predmetne stopnje skozi medpredmetno povezovanje pri 

pouku.  

Že nekaj let zapored delo Podmladkarjev Velika Polana predstavljamo tudi širše. 

Podmladkarji bomo gostje na Malem radiu (Radio Murski val), katerega voditelj je tudi 

naš Vid.  

Naše delo širši javnosti predstavljamo tudi na FB strani Podmladkarji Velika Polana. 

Tako lahko tudi tisti, ki nas še niso obiskali, spoznajo naše pretekle turistične zgodbe, 

turistične produkte, spremljajo naše delo, širjenje ponudbe in novosti, ki jih že 

načrtujemo.  

 

 

Slika 17: Podmladkarji Velika Polana na družbenem omrežju  
Vir: https://www.facebook.com/frompalcekpolanski, 10. 2. 2023   

 

Strinjamo se, da ima pomembno vlogo tudi glasba, saj jo mladi imamo radi. Tako bomo 

skozi pesem, ki jo bomo predvajali med odmori po šolski televiziji, povabili mlade, da 

se nam pridružijo na našem športnem dogodku in kolesarski poti.  

Naši obiskovalci nas že poznajo po naši blagovni znamki From Palček Polanski, kar si 

štejemo kot dobro lastnost pri trženju, saj potrošniki že zaupajo našim izdelkom. 

Prodaja turističnega produkta se bo izvajala v lokalnem okolju, kar  bistveno prispeva 

tudi k večji prepoznavnosti.  

 

https://www.facebook.com/frompalcekpolanski
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6. FINANČNI NAČRT 
 

Stroške, ki nastajajo pri oblikovanju našega športnega dogodka bo pokrila Občina 

Velika Polana. V sklopu projekta Amazon of Europe je bila vsebina celotnega 

nahrbtnika že oblikovana. Obstoječi promocijski produkt smo Podmladkarji v 

sodelovanju z Občino Velika Polana prilagodili potrebam našega športnega dogodka. 

Za sprotno dobavo Nahrbtnikov doživetij bodo skrbeli v TIC Velika Polana.  

Podmladkarji smo do sedaj prispevali 25 volonterskih ur na osebo. Strošek 

predstavljajo tudi izdelava lesene podlage za nalepko, motivacijska nalepka, izdelava 

QR kode in zemljevida ter oglaševanje.  

 

Za te stroške smo oblikovali spodnjo tabelo. 

Storitev/blago Vir financiranja 

oglaševanje Podmladkarji, Mali radio (Vid) 

izdelava podlage za nalepko sponzorstvo (NATURA VePo) 

izdelava nalepke Polanskega Pűcka in 
motivacijske nalepke (Tonči Hozjan) 

sponzorstvo Občina Velika Polana 

oblikovanje QR kode in zemljevida Podmladkarji  

tiskanje QR kode in zemljevida sponzorstvo OŠ Miška Kranjca Velika Polana 

prevozi  mentorici - volontersko 

prevoz učencev*(po potrebi) sponzorstvo (NATURA VePo) 

Tabela 3: Stroškovna razporeditev 

6.1 Vrni naravi 

Velika potovanja so iz majhnih korakov. Ko smo oblikovali blagovno znamko, smo se 

odločili, da 1 % prometa od nakupa turističnega proizvoda From Palček Polanski 

vrnemo naravi. Tekmovalci bodo s plačilom startnine in nakupom Nahrbtnika doživetij 

prispevali 1 % od plačila za nakup hrane za živali v sklopu Rečne šole ter za zavetišče 

štorkelj Štrk SLO SOS pri Copekovem mlinu in s tem omogočili boljše življenje 

štorkljam, ki v naravi ne bi zmogle preživeti. 
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7. ZAKLJUČEK 
 

Upamo si trditi, da sta načrtovani športno-turistični dogodek Palček Polanski klači po 

Amazonki in turistični proizvod Nahrbtnik doživetij zanimiva in edinstvena. Zato 

podmladkarji že nestrpno čakamo mesec april, da ga ponudimo našim prvim 

kolesarjem, to so učenci Osnovne šole Miška Kranjca Velika Polana.  

Pri načrtovanju športnega dogodka in turističnega proizvoda se nam je potrdilo 

spoznanje, da je za uspeh in kvalitetno ponudbo potrebno sodelovanje. Pripravljenost 

lokalne skupnosti in drugih sodelujočih je ključna, da naše ideje lahko zaživijo tudi v 

praksi.  

Naše temeljno spoznanje je, da je pomembno razvijati zeleni turizem za mlade 

generacije, pri čemer smo izhajali iz lokalnega okolja, koriščenju naravnih in kulturnih 

danosti naše pokrajine, upoštevati je potrebno tudi želje in potrebe mladih turistov.  

Občina Velika Polana je z velikim veseljem pristopila in nas podprla pri našem delu. 

Ponudili so nam še več, kot smo si zastavili, zato je naša motiviranost še večja in bomo 

v prihodnje načrtovane aktivnosti lahko še nadgrajevali.  

Verjamemo, da smo turistično projektno nalogo premišljeno načrtovali, ustvarili in jo 

bomo z velikim veseljem predstavili širši javnosti v domačem okolju v mesecu aprilu v 

sklopu zaključne prireditve trajnostnega projekta Zeleni teden.  

Prepričani smo, da bomo tudi sami na prireditvi uživali in doživeli zaklade Evropske 

Amazonke v polanskem in širšem okolju.  
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PRILOGE  
 

Priloga 1 

Zeleni teden 

V aprilu že tradicionalno Občina Velika Polana v sodelovanju z Osnovno šolo Miška 

Kranjca Velika Polana  in lokalnimi društvi prireja t. i. Zeleni teden, trajnostni projekt. 

Občani organizirajo tudi ločeno zbiranje odpadkov za vse občane, očiščevalna akcija 

v vseh treh vaseh.  

Namen je predvsem ta, da bi se ljudje zavedali vseh vidikov trajnostnega razvoja. Tudi 

letos bomo v okviru Zelenega tedna na šoli izvedli dejavnosti, ki so naravnane 

trajnostno (zbiranje odpadnega papirja, zbiranje odpadnih oblačil, izmenjava semen, 

izmenjava iger in igrač, predelava odpadnih izdelkov za ponovno uporabo, literarno 

likovni natečaj z ekološko tematiko). Poudarek bo tudi na duševnem zdravju in gibanju 

(joga za otroke, dihalne vaje, naravoslovni dnevi, športni dan). Učenci razredne stopnje 

bodo imeli naravoslovni dan Rečna šola, starejši se bodo pa podali na kolesarsko pot 

v sklopu medpredmetnega povezovanja in bodo tako tudi naši prvi turisti.  

V soboto se bomo vključili v očiščevalno akcijo naše občine, v nedeljo pa bodo učenci 

Podmladkarji izvedli športni dogodek s kolesarskim tekmovanjem. Nazadnje se bomo 

vsi skupaj zbrali na dnevu odprtih vrat pri Copekovem mlinu. To priložnost bomo 

izkoristili za promocijo našega turističnega produkta. 

M. Ternar Gabor, koordinatorica Zelenega tedna, 28. 1. 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


