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POVZETEK 

 

 

36. državni festival Turizmu pomaga lastna glava, s tematiko »Voda in zdravilni turizem«, nas je 

navdihnil z veliko idejami, ki smo jih oblikovali v turističnem proizvodu z naslovom »Z Gorenščico 

po kapljo zdravilnih učinkov«. Preden smo se  odpravili na teren smo preučili literaturo. Na terenu 

smo poiskali vodne vire in zajetja v občini Puconci ter se pogovarjali z lokalnim prebivalstvom. Našli 

smo legendo o vili Gorenščici ter zmaju Kameneku in jo vključili v nalogo, s katero želimo z 

energijsko potjo ob izviru Zdrava voda ozavestiti različne skupine ljudi o vplivu narave na človeka. 

Največja naravna znamenitost poti je izvir Zdrava voda, katerega vodo domačini uporabljajo, kot 

čudežno zdravilo – eliksir mladosti. Osnovno pot smo nadgradili s krožno kolesarsko in pohodniško 

potjo, ki temelji na raznovrstnih aktivnostih in doživetjih po delu naselij občine Puconci.  

 

 

Ključne besede: turistični proizvod, voda, Občina Puconci, Gorenščica, izvir Zdrava voda. 
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1 UVOD  
 

 

V raziskovalni nalogi smo se tudi v letošnjem šolskem letu lotili razvijanja turističnega proizvoda v 

naši občini. Verjamemo namreč, da bomo z zelo dobrim načrtom prepričali predstavnike turizma na 

občini za sodelovanje ter lokalno prebivalstvo in prebivalstvo širše okolice. Tema letošnjega leta 

»Voda in zdravilni turizem«, nas je vzpodbudila, da smo pregledali vso literaturo o občini in njenih 

vodnih virih, zemljevide ter se podali na teren, da bi tudi sami doživeli vpliv vode. Ugotovili smo, da 

v občini v preteklih letih niso veliko vlagali v območja z vodnimi zajetji, kaj šele, da bi vodni vir 

izpostavili, kot večjo turistično znamenitost.    

 

Raziskovanje nas je vzpodbudilo, da smo pripravili turistični proizvod »Z Gorenščico po kapljo 

zdravilnih učinkov«, namenjen za vse starostne skupine, v vseh letnih časih. Glavni namen je 

ozavestiti, informirati in izobraziti različne skupine ljudi o pomenu povezanosti človeka z naravo ter 

vodnih izvirov in zdravilnih učinkov vod, na psihično in duševno zdravje. Poudarek je na ozaveščanju 

lahke dostopnosti do vode ter medsebojni soodvisnosti rastlinskih in živalskih vrst ter človeka. Bistvo 

poti je lokalnemu prebivalstvu dvigniti zavest in vzpostaviti spoštljiv odnos do naravne in kulturne 

dediščine. Idejo za turistični proizvod smo izpeljali iz legende o vili Gorenščici in zmaju Kameneku 

ter oblikovali dve poti. Najpomembnejša pot je pot Gorenščice, ki se nahaja tik ob potoku in izviru 

Zdrava voda, kjer obiskovalci spoznajo in doživijo zdravilne učinke izvira ter tradicijo lokalnega 

okolja. Druga pot, ki je pot zmaja Kameneka, pa je primerna za pohodnike in kolesarje ter zajema 

naselja, po katerih je zmaj Kamenek iskal vile. Ob vzpostavljanju poti smo se zavedali, da je to 

območje, ki nima večjih znamenitosti, vendar smo želeli te, ki so tukaj prisotne in so del etnoloških 

posebnosti lokalnega območja izpostaviti ter jim dati novo obliko in veliko večji pomen.  

 

Z novim turističnim proizvodom v občini smo tako manjše turistične posebnosti povezavi v celoto 

ter predstavili kot enotni produkt, ki se lahko s prepoznavno legendo vriše tudi na zemljevid 

prepoznavnosti Goričkega.   
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2 RAZISKOVALNI DEL  
2.1 ORGANIZACIJA DELA  
 

Letošnja tema državnega festivala Turizmu pomaga lastna glava »Voda in zdravilni turizem« je 

postala za našo majhno skupino turističnega podmladka pravi izziv. Oblikovanje turističnega 

proizvoda se je zaradi epidemioloških razmer pogosto izvajalo preko zooma. Naslednji večji izziv ter 

hkrati tudi priložnost, pa so predstavljala vodna zajetja oziroma vodno bogastvo občine. Člani 

turističnega podmladka, pa se kljub temu nismo vdali, zato smo pričeli z raziskovanjem knjižnega 

gradiva o vplivu vode na telo in um, vodnimi zajetji v občini Puconci ter terenskim delom. Pri 

načrtovanju proizvoda smo raziskali vodno bogastvo občine ter razmišljali na kakšen način to 

bogastvo preoblikovati v tržno nišo. Raziskali smo potoke, vodne izvire ter se pozanimali o njihovih 

zgodbah in legendah. Veliko časa smo namenili nizanju idej pri oblikovanju programa. Turistični 

proizvod letošnjega leta smo oblikovali na podlagi legende o vili Gorenščici in izviru Zdrava voda. 

Z novimi spoznanji smo pripravili pot zdravilnih točk, ki smo jo razširili na pohodniško in kolesarsko 

doživetje po občini. Za namene naloge smo raziskali lokalno tržišče s podobno turistično ponudbo, 

določili ciljno skupino ter preučili načine oglaševanja.  

 

2.2 OBČINA PUCONCI  

2.2.1 OSEBNA IZKAZNICA OBČINE PUCONCI  

 

V občini Puconci se na območju 107,6 km2 stikata Ravensko in Goričko. Severni del je gričevnat, 

južni del občine pa prehaja z ledavske terase v Mursko ravnino in je veliko bolj izravnan. Sestavlja 

jo 23 naselij, v katerih po podatkih iz leta 2020 živi 5873 prebivalcev. Gričevnati del občine leži na 

območju Krajinskega parka 

Goričko, ki se po mednarodnih 

merilih uvršča v območje 

varovane naravne in kulturne 

krajine. V Naturo 2000 je bilo 

območje uvrščeno leta 2004. 

Sedež občine je v Puconcih, ki 

predstavlja gospodarsko, 

izobraževalno in kulturno 

središče.   

VIR: www.kam.si, 12. 1. 2022 

Zemljevid 1: Občina Puconci 

http://www.kam.si/
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Simbol občine predstavljajo grb, zastava in praznik, ki ga obeležujemo 13. oktobra. Grb občine 

sestavljajo štiri različne barve:  

• zelena, ki predstavlja griče z vinogradi, sadovnjaki in 

gozdovi; 

• rdeča predstavlja močno razvito sadjarstvo z dolgoletno 

tradicijo in jabolko, ki je simbol prijateljstva;  

• oranžna, ki predstavlja sonce in toplino pokrajine;  

• rumena in žitni klas, ki predstavljata bogastvo 

rodovitnih polj (Monografija Občine Puconci, 2011, str. 

1-3).                                                                                       VIR: www.puconci.si, 12. 1. 2022 

                                                                                                                                                            

 

2.2.2 VODNO BOGASTVO OBČINE  

 

Pri pouku geografije smo se učili, da je Goričko, kjer se nahaja tudi naša občina, najbolj sušna 

pokrajina v Sloveniji. Narava je za to območje zelo dobro poskrbela, saj je največ padavin poleti, ko 

so rastline v obdobju rasti. Struge potokov so ovinkaste in na nižinskem reliefu tvorijo območja 

poplavnih lok in mokrotnih travnikov. Potoki zaradi večje količine padavin, tako poleti omogočajo 

živalim prijetno osvežitev. 

 

Zemljevid 2: Vodno območje severnega dela občine Puconci 

 

VIR: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso, 2. 12. 2021 

 

Vode v občini pripadajo povodju Ledave z Veliko Krko. Potoki iz Otovcev in Kuštanovcev tečejo 

proti vzhodu v Veliko Krko. Grački, Beznovski, Bodonski, Pečarovski, Šalamenski, Brezovski, 

Mačkovski, Puconski in Dolinski potok pa proti jugu v Ledavo.  

Slika 1: Grb Občine Puconci 

http://www.puconci.si/
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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Stoječih voda na tem območju ni, so si pa prebivalci v preteklosti za pitje, pranje perila, napajanje 

živine ter predvsem v primeru ognja izkopali mlake. Požarne mlake so bile označene z laškimi topoli, 

ki so od daleč kazali na kraj, kjer se nahaja voda. Njihova prvotna vloga se z leti počasi spreminja, 

ohranjanje pa je pomembno za razvoj dvoživk in ostalih živali. Te mlake se kljub visoki vročini poleti 

ne izsušijo, so pa vir pitne vode številnim srnam ter velika zabava račkam. (Monografija Občine 

Puconci, 2011, str. 17, 18.) 

 
Slika 2: Požarna mlaka v Vadarcih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VIR: Maruša Žekš, 6. 2. 2022 

 

 

2.2.3 VODE KOT NARAVNA ZNAMENITOST  

 

V občini se nahajajo trije izviri vode, ki so z leti postali pomemben 

element ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Izvir Mrzlek v 

Moščancih je izvir pitne vode, ki je še v vročih poletnih dneh zelo 

mrzel. V gozdu med Pečarovci, Šalamenci in Vanečo se nahaja 

obnovljen izvir Pernjek, iz katerega priteka prav tako zdrava pitna 

voda. Izvir na podlagi katerega smo oblikovali turistični proizvod pa 

je izvir Zdrava voda, ki se nahaja med Pečarovci, Mačkovci in 

Prosečko vasjo. Temu izviru so v preteklosti pripisali izreden pomen, 

saj naj bi voda vračala in krepila sluh. (Monografija Občine Puconci, 

2011, str. 18.)                                                                                              VIR: www.puconci.si, 11. 12. 2021 

  

 

                                                                                            

Slika 3: Izvir Pernjek 

http://www.puconci.si/


 
5 

2.3 OD ZAMISLI DO TURISTIČNEGA PROIZVODA  
 

Po pregledu literature in številnih razgovorih z lokalnimi prebivalci smo se lotili terenskega dela. 

Raziskali smo potoke ter izvire, ki smo jih spoznali iz literature. Po ogledu terena in spoznanja, kakšen 

vpliv lahko ima voda na posameznika, smo oblikovali turistični proizvod, ki izhaja iz legende o 

Gorenščici in Kameneku ter vodnem izviru Zdrava voda. Legenda je postala rdeča nit turističnega 

proizvoda »Z Gorenščico po kapljo zdravilnih učinkov«, ki spodbudi obiskovalce, da se osredotočijo 

na zdravilne učinke vode ter postanejo sooblikovalci turistične zgodbe.  

 

V nadaljevanju vam predstavljamo zgodbo, iz katere smo izhajali v naši turistični raziskovalni nalogi.  

 

2.3.1 LEGENDA O GORENŠČICI IN ZMAJU KAMENEKU   

 

»Kjer se stikata naselji Pečarovci in Prosečka vas, je v davnih časih stala vas Jurinovci. Tu so živeli 

prijazni in delovni ljudje. Ukvarjali so se z obdelovanjem njiv in lovom v širnih gozdovih, kjer so bili 

jeleni stalni obiskovalci, pa tudi divje svinje so pogosto prihajale na njive in povzročale veliko škodo. 

Od časa do časa je do prebivalcev prišla novica o turški nevarnosti. Takrat so se za nekaj časa zatekli 

v globoko jamo v kočevskem gozdu. Na srečo pa Turki nikoli niso prišli v Jurinovce, so pa kar dvakrat 

požgali cerkev pri Sebeščanu in kar nekaj ljudi pobili. 

Pravijo, da imajo vile - dobra bitja poštene in uboge ljudi in jim pomagajo v stiski. Tako je bilo tudi 

v Jurinovcih, kjer je sredi vasi stala kapela, ob njej pa izvir, ki so ga imenovali Zdrava voda. Od blizu 

in daleč so prihajali ljudje, ki so izgubili sluh. Ko so se v izviru umili, se jim je v trenutku povrnil, za 

povrh so dobili svetlo, mladostno polt. Občasno so se prikazale vile, ki jih je vodila Gorenščica. Če 

je bila letina slaba, so kar čez noč pričarale njive, ki so se šibile od obilne pšenice, koruze in 

krompirja. Poleti so pred siromašnimi hišami odlagale košare gozdnih sadežev. Krajani so z vilami 

živeli v sožitju. 

V mesečnih nočeh so se Gorenščica in njene prijateljice umivale v zdravi vodi. Že dalj časa jih je 

opazoval zmaj iz sosednjih Kuštanovec, ki je prebival na najvišjem hribu daleč naokoli. Do Jurinovec 

se je pripeljal v zlati kočiji, tam izstopil, potem pa z velike višine, da vil ne bi zmotil, oprezal za 

Gorenščico. Dlje ko je opazoval, bolj je bil zaljubljen. 

Lepe stvari pa navadno trajajo kratek čas in zgodila se je grozna nesreča. Neke noči se je naselje 

pogreznilo v zemljo, izginile so tudi vile, ostal je le izvir. 

Zmaj Kamenek je vsako noč zaman čakal na vilo. Nazadnje je obupal in se od žalosti skril globoko 

pod kuštanovskim hribom. Krajani so hrib poimenovali po njem in še danes najvišji vrh v puconski 

občini nosi njegovo ime - Kamenek.  Zmaja ni bilo več na spregled, pravijo pa, da ga je mogoče 

slišati ob nevihtah: ko grbi, izpoveduje svojo neizmerno žalost in toči za neuslišano ljubeznijo. Takrat 
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se zemlja trese in se krešejo iskre v viharnih nočeh. Kdo ve, mogoče pa bo še kdaj srečal 

Gorenščico?« 

 

 

2.4 PODATKI O OBMOČJU TURISTIČNEGA PROIZVODA  
 

Izvir Zdrava voda se nahaja na mejnem območju med Pečarovci, Mačkovci in Prosečko vasjo. Preden 

smo pričeli z oblikovanjem turističnega proizvoda, smo se osredotočili na kulturne in naravne 

značilnosti območij, kjer se nahaja izvir. Raziskovali smo z namenom vključevanja že obstoječih 

turističnih zanimivosti v enotno zgodbo. 

   

Pečarovci so v povprečju največji kraj v občini Puconci, razdeljen na več zaselkov, in sicer Sebeščan, 

Gorenšček, Stroma, Kralošček, Banfijev breg, Karlov breg, Sevrova graba in Šerugova graba. Ime 

Pečarovci izhaja iz obrtne dejavnosti pečarjev, kjer se je lončarstvo zelo dobro razvilo. Da je 

lončarstvo še vedno najpomembnejša dejavnost, pričajo številne pütre, ki so kot simbol vasi 

razporejene na najpomembnejših križiščih. Zelo znani so po številnih turističnih prireditvah ter cerkvi 

svetega Sebeščana, od koder se razteza najlepši razgled nad celotno Pomursko nižino. (Monografija 

Občine Puconci, 2011, str. 75.) Od leta 2003 je v prostorih gasilskega društva tudi gasilski muzej, kje 

je zbirka starega gasilskega orodja, ki priča o začetkih gasilstva v vasi.     

 

Slika 4: Križišče v Pečarovcih 

 

VIR: Živa Dervarič, Mačkovci, 12. 1. 2022 

 

Mačkovci so razloženo naselje ob Mačkovskem potoku in na gričih. Jedro vasi se imenuje Graba, ki 

je bilo v preteklosti gospodarsko središče s kmetijskim posestvom, žago, kmetijsko zadrugo in 

železnico ter osnovno šolo. V zadnjih letih se je vloga kraja spremenila, saj se je gospodarstvo 



 
7 

preorganiziralo, mladi pa se izseljujejo v večja mesta s trebuhom za kruhom. Naselje zadnja leta 

doživlja gospodarski napredek. Na zahodnem delu zaselka se je razvila prva motokros steza v 

Pomurju, ki gosti številna državna prvenstva. Družba Panvita pa je na Marofu odprla šampanjsko 

klet, ki slovi tudi po izjemnih kulinaričnih presežkih. (Muzejska zbirka PGD Pečarovci, 2003.) 

Slika 5: Marof 

 

VIR: Živa Dervarič, Mačkovci, 12. 1. 2022 

 

Prosečka vas je razloženo naselje med potokoma Bezjak in Gajika. Znano je po izviru Zdrava voda, 

na katerega je vezana legenda, ki pravi, da je tam stala vas Jurinovci, ki se je s kapelico vred 

pogreznila v zemljo. 

3 TURISTIČNI PROIZVOD »Z GORENŠČICO PO KAPLJO ZDRAVILNIH 
UČINKOV«  

 

 

3.1 PREDSTAVITEV IN NAMEN TURISTIČNEGA PROIZVODA  
 

Glavni namen turističnega proizvoda »Z Gorenščico po kapljo zdravilnih učinkov« je ozavestiti, 

informirati in izobraziti različne skupine ljudi o pomenu povezanosti človeka z naravo ter vodnih 

izvirov in zdravilnih učinkov vod, na psihično in duševno zdravje. Poudarek je na ozaveščanju lahke 

dostopnosti do pitne vode ter spoznavanju in pomenu rastlinskih in živalskih vrst v bližini vodnih 

virov ter zajetjih.  

Dejavnosti na poti obiskovalce seznanijo z legendo o vili Gorenščici in zmaju Kameneku ter vplivu 

narave na duhovno in zdravo počutje. Prav tako spoznajo in doživijo zdravilne učinke izvira Zdrava 

voda ter tradicijo lokalnega okolja. Bistvo poti je lokalnemu prebivalstvu dvigniti zavest in 

vzpostaviti spoštljiv odnos do naravne in kulturne dediščine, ki jih obdaja.  

Pot »Z Gorenščico po kapljo zdravilnih učinkov« smo nadgradili s pohodniško in kolesarsko potjo. 

Tako lahko obiskovalci izbirajo ali bodo prehodili le del poti do izvira Zdrava voda ali pa se bodo 

odpravili na pot zmaja Kameneka.    
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Zavedamo se, da obiskovalec ne bo doživel vseh čutov naenkrat, vendar pa se bo lahko vračal v to 

lokalno okolje ter s časoma doživel celotno zgodbo.  

 

3.2 PREPOZNAVNOST TURISTIČNEGA PROIZVODA  
 

Za večjo prepoznavnost turističnega proizvoda smo se odločili, da dodamo še slogan in logotip. 

Slogan smo oblikovali tako, da je le ta lahko zapomljiv in zaokroža celotno turistično zgodbo. Slogan 

turističnega proizvoda se glasi Gorenščica vodi vas, skozi vodno vas.   

 
Slika 6: Logotip turističnega proizvoda 

 

Opis logotipa:  

Srčna pokrajina Goričko na skrajnem 

severovzhodnem delu Slovenije ponuja 

gričevnato razkošje in ga razdaja popotnikom. V 

dolinah po svoji začrtani strugi tečejo številni 

manjši potoki, po ozkih stezicah, ki so skozi vso 

leto obsijane s soncem, pa potujejo kolesarji in 

naključni popotniki iz vseh krajev. Raziskujejo 

preprostost krajine in se žejni ustavljajo ob 

vodnih izvirih. Pijejo vodo, skozi katero se 

pretaka življenjska energija in diši po življenju. 

Na mnogoterih energijskih točkah pa popotnik 

lahko doživi sprostitev, meditacijo, jogo ali vse 

tisto, kar ga zares pomirja,. 

In ko je tako sproščen, lahko za trenutek 

začuti prisotnost vile Gorenščice, ki po stari 

legendi še vedno ni zapustila teh krajev. 

 

 

3.3 LOKACIJA IN ČAS  
 
Pot Gorenščica se nahaja na območju občine Puconci, v gozdu, na meji med Pečarovci, Prosečko 

vasjo ter Mačkovci. Vzpostavitev poti se nahaja na privatnem zemljišču, zato je potrebno za 

dovoljenje povprašati lastnike parcel. Zaradi lokacije poti v Krajinskem parku Goričko je pomembno, 

da se držimo tudi pravil, ki jih odreja zakonodaja parka. Na območju ni gospodarskih objektov, so pa 

speljane gozdne poti, ki zelo veliko pripomorejo k oblikovanju proizvoda. Pri naravnih omejitvah 

glede določanja lokacije lahko povemo, da je to območje, ki se nahaja ob vznožju gričevja, ob 

dolinskem delu potoka. Podnebje je tukaj celinsko, kar pomeni, da je tudi v najbolj vročem delu leta 
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dovolj padavin ter da voda v potoku, ki je del hudourniškega značaja, ne presahne. Obisk poti je 

mogoč v vseh letnih časih.  

 
Karta 1: Lokacija poti Gorenščica 

 
VIR: https://www.google.com/maps/, 12. 1. 2022 

 

 

Pot za pohodnike in kolesarje, Kamenekova pot, je krožna in je veliko daljša, kot pot Gorenščice. 

Speljana je skozi naselja Pečarovci, Kuštanovci in Mačkovci ter je del legende o Gorenščici in 

Kameneku in jo je mogoče prav tako obiskati v vseh letnih časih. Pričetek poti je lahko v Pečarovcih, 

na Izletniški kmetiji Zelkojevih. Pot je speljana po magistralni cesti, ob kateri se nahajajo številne 

naravne in kulturne znamenitosti. Na eni izmed točk obiskovalci dobijo Kamenekov napoj, ki poskrbi 

za prvi val energije. Prepustijo se naravi pod mogočnimi krošnjami goričkega gozda in pisanih 

travnikov. Na poti sledijo namigom vile Gorenjščice in se podajo na energijsko pot za obogatitev 

duha in prebuditev telesa.  

Slika 7: Zmaj Kamenek 

 

VIR: Člani turističnega podmladka, januar, 2022 

https://www.google.com/maps/
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3.4 CILJNA SKUPINA  
 

Pot je namenjena vsem starostnim skupinam. Ob zdravilnih točkah se lahko zabavajo tako otroci, 

odrasli, upokojenci, največ pa lahko odnesejo družine z otroki, ki svoj prosti čas ob koncu tedna ali 

počitnicah preživljajo aktivno v naravi, prežeti s skupnimi dejavnostmi.  

Za daljšo pot se lahko odločijo strastni pohodniki ali rekreativni kolesarji, ki svoje doživljanje ob poti 

prenesejo še v raziskovanje okoliških krajev ter v objektiv ujamejo najlepše razgledne točke. 

 

3.5 VSEBINA TURISTIČNEGA PROIZVODA  
 

3.5.1 NAČRT POTI  
 

Preden smo pot prenesli na zemljevid, smo se odpravili na teren ter preučili, katere naravne in kulturne 

posebnosti ponuja posamezni kraj, v bližini izvira Zdrava voda. Med terenskim delom smo srečali 

nekaj domačinov, ki so nam z veseljem pripovedovali lokalne zgodbe. Povezali smo se z lokalnimi 

turističnimi institucijami, ki so nam svetovale pri oblikovanju nove poti ter že obstoječe poti vključili 

v naš program.  

 

Zaradi številnih naravnih značilnosti ter vplivu pokrajine na človeka, smo se odločili, da oblikujemo 

poti namenjeni dvema različnima skupinama prebivalstva. Glavni del poti, smo zasnovali v gozdu, 

ob Pečarovskem potoku ob izviru Zdrava voda. Poti smo nadeli ime Gorenščica, saj je tako ime vili, 

ki je eden izmed glavnih likov legende o vasi Jurinovci ter nastanku izvira Zdrava voda. Pot 

Gorenščica je namenjena obiskovalcem, ki svoj prosti čas namenijo iskanju zdravilnih učinkov ob 

vodi. Pot Kamenek pa je pot, ki je namenjena predvsem rekreativnim kolesarjem in pohodnikom ter 

je nadgradnja poti Gorenščica, speljana po okoliških krajih izvira Zdrava voda. Pot smo skozi legendo 

preoblikovali v turistično zgodbo. 

Slika 8: Smerokaz do izvira Zdrava voda 

 

VIR: Lana Maučec, 2. 1. 2022 



 
11 

Predvidevali smo možne ovire, ki bi nam preprečile izpeljevanje projekta ter ocenili težavnost. S 

pomočjo topografskih zemljevidov ter interaktivnega atlasa okolja smo preučili pot in skicirali želene 

informacijske table. Pri tem smo se izogibali težjim in vidnejšim posegom v okolje ter se pri določanju 

informacijskih točk ozirali na varnost obiskovalcev.  

 

Osredotočili smo se na podajanje informacijske vsebine poti:  

• vključili smo besedilo s fotografijami ter zemljevidi; 

• spodbujali smo zaznavanja z vsemi čutili.    

Obiskovalci se lahko odločijo za voden sprehod ali za samovodene sprehode, kjer sledijo označenim 

informacijskim tablam ter v svojem tempu spoznavajo in doživljajo goričko pokrajino.   

 

 

3.5.1.1 POT GORENŠČICA  
Pot nas vodi po gozdu ob potoku do izvira Zdrava voda. Vsebina nas 

informira o posameznih naravnih značilnostih okolice ter vplivu 

vode na zdravo počutje. Največja naravna znamenitost poti je izvir 

Zdrava voda, katerega vodo domačini uporabljajo, kot čudežno 

zdravilo in eliksir mladosti.  

 

Izbrali smo linijsko pot, kjer obiskovalci z zbiranjem pečatnikov, s 

podobami energijskih točk, sledijo zaporedju. Svoje misli in vtise 

beležijo v Vodnik skozi vodno vas, ki si ga priskrbijo ob vstopni 

točki. Z linijsko potjo smo želeli preprečiti, da bi izpustili katero 

izmed točk ali se srečevali.  

  

         VIR: Inja Kuzma, 2. 1. 2022 Zahtevnost poti: Lahka pot.   

             Dolžina: 1 h 30 min. 

 Obdobje: Pomlad, poletje, jesen, zima. 

                   Oprema: Pohodniška oprema.  

 Možnost okrepčila: Po prehojeni poti na posestvu Marof. 

   

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Izvir Zdrava voda 
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3.5.2 ISKANJE ZDRAVILNIH UČINKOV OB VODI IN SPROSTITEV  
 

 
Slika 10: Načrt energijskih točk poti Gorenščica 

 
 

VIR: Turistični podmladek OŠ Puconci, 11. 2. 2022 

 

 

 

ENERGIJSKA TOČKA: GORENŠČICA  

Cilji: Spoznavanje legende o Gorenščici. 

Vsebina: Po prihodu do točke si preberejo legendo o zmaju Kameneku in vili Gorenščici, ki je rdeča 

nit turističnega proizvoda »Z Gorenščico po kapljo zdravilnih učinkov«. Preko legende se seznanijo 

o zgodovinsko-geografskih značilnostih severnega dela občine Puconci.    

Vprašanja: 

➢ Kako se je v preteklosti imenovalo naselje med Pečarovci in Prosečko vasjo? 

➢ Kdo sta glavna lika legende? 

➢ Kaj se je dogajalo ponoči v vasi Jurinovci?  

➢ Kaj se je zgodilo z naseljem med Pečarovci in Prosečko vasjo? 

➢ Do česa je privedla neuslišana ljubezen zmaja Kameneka?   

Priporočen čas: 15 minut.  

 

 

ENERGIJSKA TOČKA: OSREDOTOČANJE  

Cilji: Osredotočanje na želje.   

Vsebina: Obiskovalci iz vode izberejo dva kamna ter se usedejo na klopce. V vsaki roki držijo po en 

kamen. Zaprejo oči ali pa se osredotočijo na neko točko. Pri tem globoko dihajo ter odmislijo vse 
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slabo in razmišljajo na vse dobro, kar jih osrečuje. Osredotočijo se na željo, kateri z vizualizacijo 

dvignejo energijo in jo tako prikličejo v resničnost. Zapišejo jo v Vodnik skozi vodno vas.   

Predviden čas: 15 minut. 

 

ENERGIJSKA TOČKA: ČUJEČNOSTI  

Cilji: Spoznavanje sebe in svojih občutkov.   

Vsebina: Ob prihodu k točki se obiskovalci sezujejo. Bosi se sprehodijo po poteh, ki so posute s 

kamenčki, mivko, listjem in vodo iz izvira Zdrava voda. Svojo pozornost usmerijo v telo in ozavestijo 

dihanje. Na vsaki poti obstojijo ter naredijo nekaj vaj, pri tem so pozorni na hitrost in globino dihanja. 

Predviden čas: 20 minut.  

 

ENERGIJSKA TOČKA: SRČNA JOGA 

Cilji: Sproščanje srčne čakre.  

Vsebina:  Obiskovalci se ob prihodu do točke na pripravljen prostor usedejo po turško. Roke 

postavijo na kolena ter se nagnejo naprej in ukrivijo hrbet. Nato se nagnejo nazaj ter odprejo prstni 

koš. To vajo večkrat ponovijo. Usedejo se tako, da imajo noge iztegnjene, roke pa položijo na tla za 

hrbet, tako da se komolec dotika tal in se nagnejo naprej, da se odpre prstni koš. Postavijo se na kolena 

ter dlani in večkrat vdihnejo in izdihnejo, tako da poskušajo ukrivljati hrbet. Za konec pa še nekajkrat 

globoko zadihajo za dodatno sprostitev. 

Priporočen čas: 15 do 20 minut. 

 

ENERGIJSKA TOČKA: ZVOKI POTOKA 

Cilji: Pomiritev in sprostitev ob zvokih narave. 

Vsebina: S sprehodom do potoka obiskovalci zaprejo oči ter 

poskušajo prepoznati zvoke v naravi. Poslušajo šelestenje 

listov, zvoke ptic, veter, zvok vode iz potoka ter se poskusijo 

umiriti. Umirjanje v naravi za obiskovalce predstavljala 

blagodejni vpliv in omogoča odklop od vseh skrbi ter hitrega 

načina življenja. Svoje zvoke zapišejo v naprej pripravljen 

vodnik ter jih primerjajo z ostalimi zapisanimi zvoki.   

Priporočen čas: 10 minut. 

 

 

Slika 11: Gozd ob potoku 

 

VIR: Živa Čerpnjak, 2. 1. 2022 

ENERGIJSKA TOČKA: MAVRIČNE MISLI 

Cilji: Se povezati s svojim telesom.  
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Vsebina: Postavljene so točke z različnimi asanami (razvrščene po starostni/ težavnostni stopnji), ki 

jih izvajajo obiskovalci. Med izvajanjem asan se osredotočajo na bitje srca, pretakanje mavričnih 

energij ter na misli o hvaležnosti.  

ASANE:  

➢ metulj - vaja se izvaja sede na tleh, stopala so skupaj tako, da se podplati dotikajo. Hrbet je 

vzravnan. Z dlanmi ovijemo prste na nogah, koleni krčimo in odpiramo kolke.   

➢ mačka - postavimo se na vse štiri. Dlani so pod rameni in v širini ramen. Prste na dlaneh 

razširimo, tako da je stična ploskev s tlemi čim večja. Kolena naj bodo pod kolki in v širini 

kolkov. Z vdihom uleknemo hrbtenico, z izdihom naredimo obratno. 

➢ truplo - ležimo na hrbtu in telo prepustimo težnosti, da se vse mišice sprostijo. Ob enem 

izvajamo proces hvaležnosti. Zahvale zapišemo v Vodnik Skozi vodno vas.   

Priporočen čas: 20 minut.  

 
Slika 12: Pečati Gorenščica 

 

Slika 13: Vodnik skozi vodno vas 

 
Slika 14: Zapis legende 

 

Slika 15: Energijske točke 

 
 

VIR: turistični podmladek OŠ Puconci, 11. 2. 2022 
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3.5.2.1 POT KAMENEK  
Poti Kamenek smo nadali ime po zmaju Kameneku, ki je bil zaljubljen v vilo Gorenščico. Kamenek 

je vsak dan po strašni tragediji, ki se je pripetila vili Gorenščici, hodil iskat vile na mesto, kjer je 

izginila vas Jurinovci in se je pojavil izvir Zdrava voda.   

 

Občina Puconci je zelo znana po kolesarskih poteh, zato smo v turistični proizvod »Z Gorenščico po 

kapljo zdravilnih učinkov« vključili tudi del poti, ki je namenjena rekreativnim kolesarjem in 

pohodnikom. Pot je krožna in se nanjo lahko vključijo obiskovalci na kateri koli točki.   

 

Karta 2: Pohodniška in kolesarska pot Kamenek 

 
VIR: https://www.google.com/maps/, 12. 1. 2022 

 

Zahtevnost poti: Srednje težka pot.    

Dolžina: 20,1 km. 

Obdobje: Pomlad, poletje, jesen, zima. 

Oprema: Pohodniška in kolesarska oprema.  

Možnost okrepčila: Po prehojeni poti na posestvu Marof, Turistična kmetija Zelko, Bar 

Moščanka, Okrepčevalnica Piki Pečarovci. 

 

https://www.google.com/maps/
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Tabela 1: Informacijske točke in razdalje na kolesarski in pohodniški poti Kamenek 

INFORMACIJSKA TOČKA  
RAZDALJA MED 

TOČKAMI 

Izletniška kmetija Zelko – Gasilski muzej  850 m 

Gasilski muzej – Lončarstvo Zelko  250 m 

Lončarstvo Zelko – Pečarovci – Izvir Zdrava voda 4,5 km 

Izvir Zdrava voda – Marof  200 m 

Marof – Motokros Mačkovci 1,3 km 

Motokros Mačkovci – Mačkovci – Kuštanovci – Praponek (Kamenek) 4,6 km 

Kamenek – Moščanci  4,4 km 

Moščanci – Izvir Mrzlek  1,2 km 

Izvir Mrzlek – Pečarovci – Sv. Sebeščan  1,1 km 

Sv. Sebeščan – Izletniška kmetija Zelko  2,2 km 

Skupaj  20,2 km 

 

 
 

Na poti Kamenek pridejo na svoj račun ljubitelji 

kolesarjenja ter pohodništva, ki uživajo v panoramskih 

razgledih in raziskovanju spreminjajoče se narave 

skozi vse letne čase. Pot Kamenek je krožna pot, ki na 

vsaki informacijski tabli napoveduje smer za 

odkrivanje dogodivščin. Tako kolesarjem, kakor tudi 

pohodnikom omogoča, da se na pot vključijo iz katere 

koli strani občine ter prav tako na kateri koli točki 

pričnejo z raziskovanjem.                                                                        VIR: Inja Kuzma, 28. 9. 2019 

 

V nadaljevanju opisujemo kolesarsko in pohodniško pot, z začetno in končno točko, na Izletniški 

kmetiji pri Zelkojevih. Pot se vije skozi naselje Pečarovci, ki s svojimi razgibanimi gričevji tako 

pohodniku kakor tudi kolesarju omogoča širjenje razgleda v vse strani. Pogled proti najvišji točki 

Pečarovec razkriva, da je to območje, kjer se ljudje ukvarjajo z živinorejo in poljedelstvom, križišča 

pa krasijo čudovite pütre, ki nakazujejo, da so tu doma lončarji, ki vasi dajejo poseben melanholičen 

pridih. 

  

Slika 16: Kolesarjenje po občini Puconci 
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Slika 18: Pogled proti Sebeščanu v Pečarovcih 

 

VIR: Živa Dervarič, 2. 1. 2022                                                         VIR: Maruša Žekš, 2. 1. 2022 

 

Pohodniki in kolesarji se lahko ustavijo ob gasilskem domu, kjer je že nekaj let razstava starega 

gasilskega orodja. Obiskovalci se lahko ustavijo tudi pri lončarju Zelkoju. Preizkusijo se lahko v 

lončarjenju, ki se v zadnjih letih uporablja v terapevtske namene, kot pomoč pri zdravljenju duševnih 

kot telesnih bolezni. Obisk delavnic ter stik z virom zdravljenja – z glino, namreč doprinese 

pomembne blagodejne učinke. Pri lončarju si lahko kupijo flašo iz gline za vodo, ki si jo priskrbijo 

ob izviru Zdrava voda.  

 

Slika 19: Zelkojevi s tradicijo v Pečarovcih Slika 20: Ročno narejena flaša iz gline 

 

VIR: Lana Maučec, 2. 1. 2022 

 

Pot se nadaljuje skozi naselje Pečarovci, kjer na meji z Mačkovci izvira Zdrava voda. Kolesarji in 

pohodniki, se lahko tukaj zadržijo kar nekaj časa ali pa nadaljujejo pot v Mačkovce, do Marofa, kjer 

se okrepčajo s pravimi domačimi specialitetami – sladico vodni biskvit, ki je obogatena z izvirsko 

vodo in lokalnimi sestavinami. Izkušeni kolesarji se lahko pomerijo tudi v spustu po progi za 

motokros ali pa nadaljujejo pot skozi Mačkovce. Po griču v Kuštanovcih se vzpenjajo vse do 

spomenika Kamenek, na najvišje ležečem gričevju v občini Puconci ter drugem najvišjem griču na 

Goričkem – Praponek. 

Slika 17: Gasilski muzej v Pečarovcih 
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Slika 21: Razgled 

 

Slika 22: Spomenik Kamenek 

 

VIR: Živa Čerpnjak, 2. 1. 2022 VIR: Lena Nemec, 2. 1. 2022 

 

Iz Praponka se lahko pot nadaljuje proti Mačkovcem, kjer se ob stari 

železniški postaji nahaja izvir Mrzlek, ki je dobil ime po mrzli vodi, ki tudi 

v najbolj vročih poletnih dneh ohranja svežino. 

 

 

 

 

 

VIR: Julija Recek, 2. 1. 2022 

 

Pot se nadaljuje iz Mačkovec proti Pečarovcem in Sebeščanu, kjer se nahaja cerkev Sv. Sebeščana 

ter stara osnovna šola. Na vrhu je gostilna, kjer se lahko poleti pod krošnjami kostanjev uživa prava 

debela senca. Iz Sebeščana se pot počasi spusti proti dolini in vzpenja naprej k izletniški kmetiji 

Zelkojevih, kjer se krožna kolesarska in pohodniška pot zaključi.  

 

Slika 24: Razgled nad Pomursko nižino  

 

Slika 25: Cerkev pri Sebeščanu 

 

VIR: Lana Maučec, 2. 1. 2022 VIR: Maruša Žekš, 2. 1. 2022 

 

Slika 23: Izvir Mrzlek 
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4 TRŽENJE 
 

4.1 ANALIZA TRŽENJA  
 

Preden smo oblikovali turistični proizvod, smo preučili lokalno turistično ponudbo, s podobno 

vsebino, ki smo jo predvideli kot turistični proizvod v naši občini. Raziskovali smo po kakšnih 

turističnih ponudbah posegajo obiskovalci naše občine ter bližnje okolice. Ideje, ki so se nanašale na 

turistični proizvod smo dobro preučili ter razmislili o tem, kako bi jih uresničili. Ob tem smo zbirali 

informacije pri znancih, na spletu ter v različni literaturi. Lokalna turistična ponudba s podobno 

vsebino se nahaja v občini Dubrovnik, okrog Bukovniškega jezera, v Občini Rogaševci, v kraju 

Nuskova, kjer je najboljši izvir mineralne vode ter v občini Cankova, v kraju Korovci, kjer je gozdna 

učna pot Fuks graba. Ker se nedaleč stran nahajajo Avstrija, Madžarska in Hrvaška, lahko med 

obiskovalci pričakujemo tudi tuje državljane. Prav zaradi tega, bomo morali pripraviti informacijske 

table v tujem jeziku. Pri oblikovanju turističnega proizvoda smo imeli v mislih, da so prav obiskovalci 

tisti, ki pišejo zgodbo in so ključni za uspeh turističnega proizvoda. Po končani vsebinski obliki, smo 

se osredotočili na ciljno skupino ter na promoviranje in oglaševanje turističnega proizvoda.  

 

4.2 PRODAJA  
 

Vsi člani turističnega podmladka se prav dobro zavedamo, da je treba še precej turističnih ponudb 

občine izboljšati. Turistični proizvod »Z Gorenščico po kapljo zdravilnih učinkov« temelji na vrnitvi 

človeka k naravi, zato si nadejamo, da bo to dobro obiskovana turistična točka. 

Predstavili in oglaševali ga bomo v različnih turističnih agencijah ter v paviljonu Expano. Ponudili 

ga bomo tudi lokalnim turističnim ponudnikom. Ustanovili bomo spletno stran ter tako dosegli večje 

število ljudi, tudi tiste iz tujine. Povezali pa bi se lahko tudi z raznimi zdravilišči.  

 

4.3 OGLAŠEVANJE  
 

Dobro zastavljeno oglaševanje je bistveno za prodajo turističnega proizvoda. Cilj oglaševanja je poleg 

povečanja dohodka, tudi povečanje prepoznavnosti. Za dobro oglaševanje turističnega proizvoda smo 

dodali slogan in logotip, s katerim želimo pritegniti potencialne turiste. Proizvod bomo oglaševali s 

pomočjo radijskih in televizijskih oddaj, na turističnih tržnicah ter večjih trgovskih centrih.  
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Slika 26: Zloženka turističnega proizvoda 

 

VIR: Turistični podmladek OŠ Puconci, 11. 2. 2022 

V današnjih časih je najustreznejši in najpreprostejši 

način oglaševanje preko socialnih omrežij.   

Seznam socialnih omrežij:   

• Facebook, 

• Instagram, 

• Spletna stran Občine Puconci, 

• pomurski spletni portali: Sobotainfo, Pomurec, 

Pomurje …, 

• spletne strani o turizmu, 

• spletne strani posameznih družb, podjetij ter 

turističnih ponudnikov. 

 

Med pomemben del oglaševanja sodijo tudi: letaki, 

lončki za vodo, revije, flaše …  

 

 

4.3.1 NAČRT PREDSTAVITVE NA TURISTIČNI TRŽNICI  
 

Na turistični tržnici bomo obiskovalcem prikazali potepanje po pokrajini, ki jo je človek s svojimi 

posegi v naravo še zelo dobro ohranil. Seznanili jih bomo z legendo o vili Gorenščici, zmaju 

Kameneku ter z energijskimi točkami. Obiskovalce bomo kulinarično razvajali z vodnim pecivom ter 

ostalimi prekmurskimi dobrotami. Zagotovili jim bomo, da si bodo nabrali nekaj nepozabnih 

izkušenj. Zanimanje bi podkrepili še z številnimi nagradnimi kvizi in oglasnim materialom.  

 

5 FINANČNI NAČRT  
 

Pred samo vzpostavitvijo poti je potrebno še veliko postoriti za prehodno ter z informacijskimi 

tablami označeno pot. Preden se vzpostavijo table z napisi in klopi ter seveda tudi pripomočki na 

posameznih točkah, je potrebno posekati drevesa ali vejevje, postaviti zaščitno ograjo, kjer bi lahko 

bilo nevarno za obiskovalce ter spraviti suh les. Pri tem je potrebno ves čas razmišljati, da to delamo 

z najmanjšim posegov spreminjanja prvotnega okolja. V pot skozi gozd bo potrebno vložiti veliko 

več truda, saj ta še ni uhojena, medtem ko je na daljši kolesarski poti poskrbljeno že za varnost 

pohodnikov in kolesarjev, saj je občina Puconci znana po kolesarskih in pohodniških poteh za katere 

skrbijo društva skozi celo leto.   
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5.1 PRIHODKI  
 

Najpomembnejši prihodek celotnega turističnega proizvoda so prostovoljni prispevki, ki jih 

obiskovalci namenijo v posebej pripravljeno skrinjico ob koncu poti Gorenščica. Del prihodkov 

predstavlja tudi dodatna ponudba turističnega proizvoda, ki vključuje delavnice za obiskovalce ter 

kulinarična ponudba v Marofu, na kmečkem turizmu v Pečarovcih ter ostalih okrepčevalnicah ob 

poti.  

 

5.2 ODHODKI 
 

Ker je pot namenjena vzpodbuditi turizem v občini Puconci in v krajih, kjer bo potekala pot, računamo 

na to, da bodo k pripravi, organizaciji in izvedbi poti pripomogla lokalna turistična društva, podjetja, 

kot sponzorji in donatorji ter sredstva pridobljena na razpisih.  

 

Za urejanje območja poti bomo naprej zaprosili lastnike gozda. Ker občina vsako leto v mesecu aprilu 

organizira čistilno akcijo, kjer se zbere večje število lokalnega prebivalstva, bomo urejanje okolja 

prepustili vaščanom. V času čistilne akcije pa se bo uredila še rečna struga, kjer poteka pot. Za 

oblikovanje informacijskih tabel ter natis knjižic Vodnik skozi vodno vas bi zaprosili lokalno 

prebivalstvo. Posledično bi jim ponudili prostor za reklamni oglas podjetja na informacijskih tablah 

ter v vodniku, kar bi čez daljše časovno obdobje pomenilo tudi prepoznavnost in posledično večji 

zaslužek.   

Nabava materiala in izdelava: 

• smerokazi,  

• informacijske table,  

• mize in klopi,  

• skrinjica za prispevke, pečatniki ter material za Vodnik skozi vodno vas,  

• zaščitna ograja.  

Potrebno pa je razmisliti tudi o vsakoletnem vzdrževanju poti. Najmanj dvakrat bodo potekala 

vzdrževala dela, in sicer v mesecu marcu ter oktobru. Takrat bo potrebno pregledati drevesa ter 

morebiti kakšno obsekati, zamenjati poškodovane smerokaze ter druge predmete na poti. Za 

vzdrževanje in dodatno financiranje bo poskrbela občina ter lokalna turistična društva krajev.  
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6 ZAKLJUČEK  
 
 
S turistično raziskovalno nalogo smo vam želeli podrobneje predstaviti ponudbo turističnih 

znamenitosti v občini Puconci ter izkoriščenosti vodnih virov v turistične namene. Postavili smo se 

pred izziv raziskovanja vodnih virov, saj ti, razen nekaj vodnih izvirov sploh niso izkoriščeni ali 

oglaševani kot turistična znamenitost. Urejenost vodnih izvirov je zelo okrnjena, kar se odraža na 

obisku turistov, kakor tudi lokalnega prebivalstva.  

 

Pri pregledu literature in terenskem delu smo naleteli na legendo o vili Gorenščici in zmaju 

Kameneku, ki sta za nas predstavljala odlično iztočnico za oblikovanje turističnega proizvoda, ki ga 

v občini, kakor tudi v ožji lokalni okolici ni. Izvir Zdrava voda, kjer legenda pripoveduje o zdravilni 

učinkih vode, smo preoblikovali v osrednjo temo poti, saj je zgodba tista, ki najbolj navduši 

potencialnega obiskovalca. Pri vzpostavitvi poti ob potoku in izviru Zdrava voda računamo na pomoč 

občine in posameznikov, ki bi omogočili urejanje okolice in vzpostavitev informacijskih tabel. 

Zavedali smo se, da bi nam to lahko predstavljalo težavo, zato smo informacijske table načrtovali 

tako, da bi del vseboval tudi oglasni prostor za lokalne podjetnike. Zaradi suše poleti, pa bi se lahko 

zgodilo tudi to, da bi potok, kakor tudi izvir presahnila. Zaradi tega ju je potrebno vedno znova urejati. 

Ker je občina Puconci znana po izredno dobro speljanih kolesarskih ter številnih pohodniških poteh, 

smo v turistični proizvod vključili krožno pot, ki smo jo poimenovali po zmaju Kameneku in 

omogočili prepoznavnost še ostalim turističnim ponudnikom.  

 

Glede na dvom ob pričetku raziskovanja ter ustvarjanja turističnega proizvoda, smo s potjo ter 

pridobljenim znanjem o vplivu vode na človeka zelo zadovoljni. Združili smo že obstoječo turistično 

ponudbo manj razvitih območij občine Puconci ter iz nje naredili zgodbo, ki je nadaljevanje legende 

o vili Gorenščici in zmaju Kameneku. Že zelo staro zgodbo smo tako privlekli na plan ter iz nje 

naredili zanimivo pot energijskih točk ter rekreativnega spoznavanja podeželskega turizma.     
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