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PREDSTAVITEV ŠOLE 

  

Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica 

Delpinova 7 

5000 Nova Gorica 

 

Telefon: 05 335 81 00 

E-naslov: o-ms.ng@guest.arnes.si 

 

 

Naslov raziskovalne naloge: KOLESARSKA POT PRIJATELJSTVA 

 

 

 

Zahvala 

Zahvaljujemo se našim mentoricam za pomoč in podporo pri izdelavi turistične naloge, učiteljem 

tima za obeležitev 60. obletnice OŠ Milojke Štrukelj za uporabne nasvete, spodbudo in dobro 

voljo ter gospe Tini Mihelj iz TIC-a Nova Gorica za predloge o trženju. 

 

 

Povzetek 

V turistični nalogi smo želeli mladim ponuditi turistični dogodek, ki jim bo zabaven. 

Tradicionalni pohod prijateljstva smo popestrili s pustolovščino na kolesih. Kolesarsko pot smo 

dopolnili s športnimi in miselnimi izzivi, ki jih preberejo prek QR kod. Izdelali smo tudi vrečko 

kolesarskih izzivov, v kateri so vsa navodila, zemljevid poti in nekaj pripomočkov. Vsebina 

vrečke je izdelana iz okolju prijaznih materialov. 

 

 

Ključne besede: kolesarjenje, Trg Evrope, GO2GO, vrečka kolesarskih izzivov, QR koda. 
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1. UVOD 

V občini Nova Gorica se odvija veliko športnih dogodkov in tekmovanj. Zaradi ugodne 

klime in neokrnjene narave je naša okolica priljubljena med športniki in rekreativci čez celo leto.  

Na tradicionalne dogodke pride še posebej veliko ljudi od blizu in daleč. Opazili smo, da 

so to večinoma veliki športni navdušenci, družine z manjšimi otroki ali starejši ljudje, mladih pa 

je malo. Razmišljali smo, kako in s katerim dogodkom bi lahko pritegniti tudi mlade. Med vsemi 

predlogi smo se odločili, da tradicionalni Pohod prijateljstva, ki poteka med Novo Gorico in 

Gorico v Italiji, dopolnimo s kolesarskim doživetjem. Mnogi mladi želimo atraktivne dejavnosti, 

ki nam poženejo kri po žilah, kar pohod ni. Soglasno smo se strinjali, da kot alternativo pohodu 

začrtamo razgibano kolesarsko pot, ki je polna dogodivščin. Med kolesarjenjem se bomo vsi 

dobro razgibali, hkrati lahko občudujemo lepote narave, na raznih točkah rešujemo zabavne 

naloge in se ob tem nasmejemo.  

Širši javnosti smo želeli predstaviti bližnje lepote goriške občine in delček zgodovine 

naše šole, ki je v preteklem letu obeležila 60. obletnico izgradnje stavbe v centru mesta, v kateri 

se še danes kujejo mladi učenjaki. 

 

1. 1. Metode raziskovanja 

Pri ustvarjanju turistične naloge smo uporabili različne metode raziskovanja. 

- Po skupinah smo se pogovarjali in izvedli metodo “možganske nevihte”. 

- Obiskali smo knjižnico. 

- Brskali smo po spletu. 

- Risali smo miselne vzorce in zbirali zamisli. 

- Izvedli smo anketo med sošolci.  

- Kolesarili smo po terenu. 

- Risali smo skice stojnice. 

- Oblikovali smo papirnate vrečke. 

- Za nasvet smo povprašali strokovnjake na TIC-u v Novi Gorici.  

 

 

 

  

Slika 1: Delo v skupinah Slika 2: Anketa med učenci Slika 3: Zbiranje idej  
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1. 2. Cilji turistične naloge 

Ker se številni mladi ne udeležujemo pohodov, smo začrtali zabavno kolesarsko pot. Motivacijo 

smo našli v reku “zdrav duh v zdravem telesu”. 

Kolesarjenje je pri nas priljubljen šport čez celo leto, saj nam klima to dopušča. Pomembno se 

nam zdi, da smo mladi in šola vključeni v dogajanje domačega kraja in da dobro poznamo svoj 

kraj in bližnjo okolico. Kolesarji bodo uživali v lepi naravi, se preizkusili v vožnji po raznolikem 

terenu, opravili nekaj zabavnih izzivov ob poti, naredili “selfi” s svetovno znanim kamnitim 

mostom čez reko Sočo in hkrati spoznali našo junakinjo Milojko Štrukelj, po kateri je naša šola 

dobila ime. Pot, ki smo jo začrtali, je razgibana, saj poteka v mestu, po gozdu, prečka reko in 

državno mejo.  

 

1. 3. Časovni termini izdelave naloge 

V septembru  smo učenci staknili glave skupaj in si postavili okviren časovni termin s 

posameznimi koraki za izdelavo naloge. Razdelili smo se v 4 skupine in se lotili dela. Sestavili 

smo vprašanja in izvedli anketo med sošolci. Zanimalo nas je, kako dobro poznajo športne 

dogodke v Novi Gorici in okolici.  

V oktobru smo po skupinah napisali še seznam vseh športnih dogodkov v naši okolici. Vsaka 

skupina je predstavila svoj nabor idej in izpostavila enega, ki bi ga bilo smiselno dopolniti z 

aktivnostmi za mlade.  

V novembru smo se dokončno odločili, da tradicionalni Pohod prijateljstva razširimo s 

kolesarsko potjo. Odločitev ni bila lahka, saj je bil nabor dogodkov in zamisli zares velik. Po 

drugi strani pa nam je bila ideja blizu, saj smo na šoli pred leti že oblikovali Milojkino 

kolesarsko pot. Milojka je naša herojka in želimo si, da bi o njeni kratki, a pogumni življenjski 

poti vedelo čim več mladih. Z odprtjem brvi čez reko Sočo smo lahko našo pot razširili in 

povezali tudi s sosednjo Italijo. 

Od novembra dalje je vsaka skupina poskrbela za določen del turistične naloge. Ena skupina je  

raziskovala tradicionalni Pohod prijateljstva in življenje Milojke Štrukelj, druga skupina je 

začrtala kolesarsko progo in postanke ob njej, tretja skupina je na vsaki postaji pripravila 

razvedrilne naloge za mlade, četrta skupina je pripravljala skice stojnice in predloge za zgibanke 

in spominke. 

V januarju smo se zbrali skupaj in predstavili svoje ugotovitve. Iz številnih zapiskov na listih je 

nastala naša turistična naloga.  

 

2. OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA 

2. 1. Oblikovanje ideje 

Letošnja tema nam je bila blizu in zelo všeč. Našo idejo smo oblikovali na podlagi več zamisli, 

ki smo jih imeli po skupinah in na podlagi rezultatov ankete o športnih dogodkih v naši okolici. 

Športni dogodki, ki so bili v anketi največkrat omenjeni, so bili: hitrostna preizkušnja Rally 

Nova Gorica, rekreativni Pohod prijateljstva v sodelovanju z italijansko Gorico, čezmejni spust 
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po reki Soči - Soška regata, nogometne in odbojkarske tekme prve slovenske lige, kajak na Soči, 

tradicionalni Pohod na Sabotin in po kavernah, padalstvo na Ajševici z vzletiščem na Lijaku, 

adrenalinski Soča Fun Park, gorsko kolesarjenje po okoliški hribih, tek Goricatlon itd.  

Dogodek, ki ga mladi najmanj obiskujemo, je tradicionalni pohod obeh Goric: Pohod 

prijateljstva. Odločili smo se, da ga dopolnimo s kolesarjenjem in popestrimo z izzivi ob poti.  

 

2. 2. Predstavitev izbrane ideje 

Množičnega rekreativnega dogodka Pohod prijateljstva se udeležujejo Goričani z obeh strani 

meje. Pohod je poznan tudi v širši okolici. Lansko leto je potekal pod geslom “2 mesti, 1 srce”, 

saj povezuje Novo Gorico in italijansko Gorico že skoraj 40 let. Pohodniki lahko izbirajo med 

dvema dolžinama poti. Dolžina krajše poti je 6 km, daljše pa 12 km. Sam pohod je bil nekoč “za 

mladi rod nepozaben primer sprostitve in prijateljstva” (Primorske novice, 2017).  

Dogodek smo popestrili tako, da poleg pohoda ponujamo možnost kolesarjenja, saj je za nas to 

bolj pustolovsko in mikavno. Kolesarji in pohodniki niso ves čas na isti poti, ker jih kolesarska 

pot vodi po postajah, ki so povezane z znamenitostmi Nove Gorice in krajih, ki so bili pomembni 

v življenju Milojke Štrukelj. 

 

      

Slika 4 in 5: Na levi množica ljudi na Pohodu prijateljstva (Erjavčeva ulica in v ozadju mejni 

prehod z Italijo) ter na desni legendarna obešanka, ki si jo dobil ob štartnini. 

Vir: http://www.primorske.si/plus/70-let-nove-gorice/ko-se-je-cez-mejo-slo-kar-s-kartonckom 
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2. 3. Opis turističnega proizvoda 

 

2. 3. 1. Predstavitev Kolesarske poti prijateljstva  

Tradicionalni Pohod prijateljstva, ki poteka vsako leto v mesecu septembru, smo obogatili s 

kolesarjenjem. Pohod in kolesarjenje potekata istočasno in imata skupno začetno in ciljno točko, 

Trg Evrope. To je trg, ki leži na meji med Italijo in Slovenijo. Tu se odvija veliko skupnih 

slovensko-italijanskih čezmejnih dogodkov.  

Na kolesarjenje se lahko odpravimo tudi v preostalih dnevih leta, saj ni strogo vezano na Pohod 

prijateljstva. Celotna pot je dolga okoli 22 km in je po zahtevnosti primerna tudi za rekreativne 

kolesarje. Časovno traja približno 3 ure, odvisno koliko časa si ob poti vzamemo za sprostitev.    

 

Zemljevid 1: Trasa kolesarske poti 

Graf 1: Višinske točke  

 

Kako poteka pot, si lahko ogledamo na animaciji na spodnji povezavi: 
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https://www.relive.cc/view/vdvm3rn7Px6 

2. 3. 2. Obvezna oprema za popolno kolesarko dogodivščino: 

 

● Kolo si lahko tudi izposodimo na obeh 

straneh meje. Na slovenski strani je kar 

9 postaj s kolesi, pri sosedih Italijanih 

zaenkrat tri. Do spomladi 2023 

načrtujejo še dodatnih 13. 

● Čelada za varnost. 

● Bidon za vodo, saj je ob poti veliko 

pitnikov, kjer se lahko osvežimo in si 

natočimo svežo vodo.  

● Vrečka kolesarskih izzivov. 

 

                                                                               Slika 6: Izposoja koles pri OŠ Milojke Štrukelj 

 

 

 

Zemljevid 2: Postaje GO2GO za izposojo koles 

 

https://www.relive.cc/view/vdvm3rn7Px6
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2. 3. 3. Kdo je bila Milojka Štrukelj in zakaj smo h kolesarjenju vključili še našo šolo in 

bližnje kulturno-zgodovinske lepote? 

Milojka Štrukelj je bila rojena 17. 3. 1925. Odraščala je v slovenski družini v Solkanu. Igrala je 

klavir, kotalkala in smučala. Bila je vedno nasmejano dekle. Učila se je z veseljem in se zavedala 

pomena znanja za življenje.  

Med drugo svetovno vojno so jo Italijani zaradi sodelovanja v odporniškem gibanju aretirali. 

Zaprta je bila do kapitulacije Italije.  

Januarja 1944 je obiskovala tečaj v Cerknem, kjer so tečajnike obkolili 

in postrelili Nemci. Njeno življenje se je končalo pri rosnih devetnajstih 

letih. V  preteklem šolskem letu je šola obeležila 60. obletnico izgradnje, 

mi pa smo obiskali tudi kraj, kjer je izgubila življenje. Skozi vrata OŠ 

Milojke Štrukelj je v vseh teh letih zakorakalo več tisoč nadobudnih 

učencev. Pomembno je, da mladi Novogoričani poznamo, ostali pa 

spoznajo našo zgodovino in lepote naše okolice. Vse to ponuja naša 

Kolesarska pot prijateljstva. 

                                                                    

Slika 7: Milojka Štrukelj 

2. 3. 4. Opis poti in aktivnosti po točkah  

Pred začetkom kolesarjenja si kolesarji na Trgu Evrope preko QR kode prenesejo in ogledajo 

zemljevid poti. Letak z zemljevidom in opisom postaj ob poti je na voljo tudi na TIC-u in na 

železniški postaji v Novi Gorici. Ob poti je 10 postaj in vse so opremljene s QR kodami, ki 

kolesarjem sporočajo zanimivosti, ki so povezane s posamezno postajo ali Milojko Štrukelj. 

Nekatere med njimi skrivajo zabavne aktivnosti ali pustolovske izzive. Vsi, ki si želijo doživeti 

popolno dogodivščino, imajo na voljo še “vrečko kolesarskih izzivov”, v kateri dobijo navodila 

in pripomočke, ki jih bodo potrebovali na posamezni postaji ob poti. Cena vrečke je 5 EUR. V 

vrečki je tudi pest suhega sadja, ki ga sušimo v šoli. Vrečka kolesarskih izzivov je v naši nalogi 

opisana tako, kot da je njej kupon, s katerim se lahko osvežijo pri Soči (Bar Čolnarna) na 9. 

postaji ali se posladkajo na cilju (Brdo bar na železniški postaji).  

 

Legenda oznak, ki smo jih uporabili pri opisih postaj: 

 oznaka, ob kateri je zapisano, kje kolesar najde QR kodo 

   oznaka, ki označuje mesto, na katerem kolesar uporabi pripomoček iz »vrečke 

kolesarskih izzivov« 
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Postaja 1: Trg Evrope nasproti železniške postaje v Novi Gorici, Kolodvorska pot   

Kolesarji začnejo svojo pot na državni meji med Slovenijo in Italijo, kjer sta Nova Gorica in 

Gorica leta 2004 skupaj uredili Trg Evrope. Osrednja točka trga je Mozaik nove Evrope številka 

57/15, katero označuje mejni kamen v centru trga in prikazuje simbol evropskega združevanja. 

Kolesarje čaka QR koda z vsemi podatki na informacijski tabli. 

Aktivnost: Kolesarji si zemljevid in potek poti 

naložijo na telefon s pomočjo QR kode. Kolesarji 

brez pametnega telefona dobijo vsa navodila tudi na 

letaku, ki je na voljo na TIC-u v centru Nove Gorice 

ali na železniški postaji. Vsi kolesarji, ki kupijo 

“vrečko kolesarskih izzivov”, dobijo informacije tudi 

v njej.  

 

 

 

Slika 8: Kolesarke na Trgu Evrope 

 

Postaja 2: Rojstna hiša Milojke Štrukelj, Partizanska 

ulica 

V Solkanu je stala hiša, v kateri se je 17. marca 1925 

rodila Milojka Štrukelj. Odraščala je v času, ko se pri 

nas na Primorskem ni smelo govoriti, pisati, brati in 

prepevati slovensko. Zaradi svojih bojev za svobodo 

Slovencev in ljubezni do domovine je bila večkrat 

zaprta. Kasneje je pomagala tudi v NOB. Svojo vero 

v svobodo je plačala z življenjem.   

       

 

   

                                                                   Slika 9: Spominska plošča 

Kolesarje čaka QR koda z opisom izziva na kovinskih vratcih električne omarice. 
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Aktivnost: Tu si kolesarji iz “vrečke kolesarskih izzivov” vzamejo list papirja, na katerem 

je zapisana znana pesem iz Milojkinih časov. Pesem je nepopolna, saj manjkajo posamezne 

besede. Kolesarji jo poskušajo čim hitreje urediti, da bo prav zapisana, prav zazvenela. V pomoč 

so jim besede na hrbtni strani papirja.   

 

Postaja 3:  OŠ Milojke Štrukelj, Delpinova ulica 

Zaradi hitre gradnje mesta in priseljevanja je bilo tudi vse več otrok. Potrebno je bilo zgraditi 

novo osnovno šolo. Osnovna šola Nova Gorica je 1. septembra 1961 sprejela novogoriške 

osnovnošolce v svoje nove prostore na Delpinovi ulici. Prvotno je bilo le 24 učilnic. Naša 

osnovna šola je bila 19. junija 1962 poimenovana po Milojki Štrukelj.  

 

Kolesarje čaka QR koda z opisom izziva na ograji šolskega dvorišča. 

  

Aktivnost: Ob šoli so postavili nova igrala. Preizkusi vse trampoline, a pazi na svojo varnost. 

 

Slika 10: Tretja postaja, OŠ Milojke                         Slika 11: Trampolini ob OŠ Milojke Štrukelj 

 

 

Postaja 4: Spomenik letalcu  Edvardu Rusjanu, 

Rusjanov trg ob Erjavčevi ulici 

Prvega slavnega slovenskega letalca, Edvarda 

Rusjana, pozna celotna Slovenija. Prvi polet z 

motornim letalom je opravil šest let po poskusu 

znamenitih bratov Wright iz ZDA leta 1909. Po 

njem je poimenovano tudi letališče v Mariboru. 
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Umrl je leta 1911, ko je strmoglavil v Beogradu. Spomenik je bil postavljen leta 1960. 

Kolesarje čaka QR koda z opisom izziva na pitniku ob spomeniku. 

 

Slika 12: Spomenik letalcu Edvardu Rusjanu 

 

 Aktivnost: Čim hitreje izdelajo letalo iz papirja, ki bo poletelo med obema kriloma 

spomenika. Letalo bodo potrebovali tudi na eni od naslednjih postaj, zato ga pospravijo nazaj v 

vrečko. 

 

 

Postaja 5:  Panovec, Streliška pot  

Panovec je gozd v bližini mesta. Zanimiv je zaradi svoje zgodovine, izredne pestrosti 

rastlinskega in živalskega sveta. To je pomembna rekreacijska točka za prebivalce obeh Goric. 

Prijetno sprostitev in oddih v naravi dopolnimo z vajami na fitnes napravah, ki se nahajajo na 

prostem. Ob vsaki napravi so tudi navodila za različne vaje. Javni zavod za šport Nova Gorica 

skrbi, da so naprave primerno vzdrževane. Naprave so primerne za vse starosti.  

 

Kolesarje čaka QR koda za informacijsko tablo ob pitniku. 

 

Aktivnost: Kolesarji si izberejo tri vaje, ki so jim pri srcu, in naredijo tri serije teh vaj. Na koncu 

se odžejajo in si natočijo nekaj sveže vode za nadaljnjo pot na pitniku, ki se nahaja poleg fitnes 

orodij.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Pitnik in fitnes na prostem                  Slika 14: Pot po Panovcu 
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Postaja 6: Havaji, Cesta 25. junija 

Skrivnostni raj na Zemlji se ne skriva samo sredi 

oceana, ampak ga imamo tudi mi. Veliko skrivnosti 

je imela tudi prva osnovna šola v Novi Gorici, ki je 

svoje mesto dobila v zgradbah SGP Primorja na t. i. 

Havajih na Grčni. Prvi šolarji so v šolske prostore 

vstopili 1. septembra 1951. V šolskem letu 1960/61 je 

tukaj potekal pouk še zadnje leto. Nato je OŠ Nova 

Gorica dobila nove prostore v današnji Osnovni šoli 

Milojke Štrukelj. Danes zgradbe na Grčni ni več, 

občudujemo jo lahko le na slikah.                                                                              

Slika 15: Havaji danes, kraj prve OŠ v Novi Gorici 

Kolesarje čaka QR koda z opisom izziva na prvem drogu razsvetljave ob glavni cesti. 

 Aktivnost: Mladi poiščejo Havaje na zemljevidu, nato zemljevid spustijo na tla in 

odkorakajo 6 metrov stran. V šestih poskusih poskušajo vreči letalo, ki so ga ustvarili na četrti 

postaji. Pristane naj na Havajih (na zemljevidu). 

 

Postaja 7: Skate park ob Vojkovi cesti 

Središče dogajanja za mlade v Novi Gorici je vsekakor skate park. Odprli so ga leta 2013. Park 

je moderen in primeren tako za začetnike kot za tiste bolj izkušene skejtarske mojstre. V parku 

organizirajo skejtarske dogodke, ki privabijo ljubitelje skejtanja iz različnih držav. Ob parku je 

tudi pitnik in brezplačen dostop do interneta.  

Kolesarje čaka QR koda z opisom izziva ob pitniku. 

Aktivnost: Po progi se lahko spustijo in preizkusijo v kolesarskih sposobnostih.  
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Sliki 16 in 17: Skate park v Novi Gorici                                                     

Postaja 8: Kotalkališče v Solkanu     

Milojka Štrukelj je bila domoljub v času fašistične okupacije in vojne. S svojimi prijatelji je 

hodila v planine, kjer so se pogovarjali in peli v slovenskem jeziku. Igrali so se preproste igre 

npr. skrivanje, lovljenje. Posebno rada pa je imela kotalkanje, smučanje in glasbo. 

 

     

Slika 18: Kotalkališče v Solkanu                    Slika 19: Milojka na kotalkah (šolski arhiv) 

                                      

Kolesarje čaka QR koda z opisom izziva na kovinskem stebru kotalkališča. 
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Aktivnost: Poslušaj ljudsko partizansko pesem, ki jo je mladina rada prepevala ob priložnostih 

skupnega druženja ob tabornih ognjih.  https://youtu.be/tEodqMzjJQ0 

     

 

Postaja 9: Brv čez reko Sočo v Solkanu 

Brv čez reko Sočo je odprta za kolesarje in pohodnike 

od leta 2022. Dolga je 120 m. Z njo sta se povezali 

kolesarski poti na slovenski in italijanski strani. S tem 

sta Nova Gorica in Gorica pridobili nove rekreativne 

možnosti za prebivalce in obiskovalce. Z brvi je lep 

razgled na reko Sočo in oba mosta. Cestni most pelje 

v Brda, železniški most pa po dolini reke Soče proti 

Bledu. Svetovno znani kamniti mogotec ima največji 

kamniti obok na svetu. Zgrajen je bil med letoma 

1900 in 1906 kot povezava Srednje Evrope in 

Sredozemlja. Postanek ob reki je pravi balzam za 

dušo in telo.                                                        

   Slika 20: Brv čez reko Sočo 

 

Kolesarje čaka QR koda z opisom izziva tik pred vstopom na brv.  

                                                                               

Aktivnost: Kolesarji se ob reki preizkusijo v postavljanju skulptur iz soških kamnov. V višino 

morajo postaviti vsaj 6 soških kamnov poljubne velikosti. Kamniti stolp mora zdržati vsaj 6 

sekund. Pogumni si lahko namočijo noge ali pa celo zaplavajo v mrzli reki. Kopanje je na lastno 

odgovornost ob upoštevanju priporočil redarja.  

   

Slika 21: Brv čez reko Sočo   Slika 22: Skulptura iz rečnih kamnov 

  

https://youtu.be/tEodqMzjJQ0
https://sl.wikipedia.org/wiki/Srednja_Evropa
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sredozemlje
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Postaja 10: Kostnica na Oslavju 

Kostnico na Oslavju (Oslavia, Italija) so zgradili leta 

1938 na Kalvariji (Monte Calvario). Tu so shranjeni 

posmrtni ostanki približno 20.000 identificiranih 

vojakov, ki so med prvo svetovno vojno padli v 

bitkah na območju Gorice in Tolmina.  

                              

                                                                                              

Slika 22: Kostnica 

 

Kolesarje čaka QR koda z opisom izziva ob vznožju stopnic, ki vodijo do kostnice. 

 Aktivnost: V vrečki kolesarskih izzivov se nahaja še zadnji izziv, sestavljanka puzzle. 

Poiščejo ravno trdo podlago in si puzzle dobro ogledajo. Naloga bo uspešno opravljena, ko bodo 

sestavili fotografijo v 6 sekundah. Na fotografiji je notranjost kostnice. 

 

 

Od kostnice pelje kolesarska pot po italijanski strani nazaj na Trg Evrope, kjer je cilj. Ob poti se 

kolesarji lahko še zadnjič ustavijo ob reki Soči in se odpočijejo v čudovitem parku.  

 

       

Slika 24: Kolesarska pot (IT)                           Slika 25: Park ob reki Soči v Pevmi (IT) 

 

 

Postaja 11: Zaključek na Trgu Evrope 

Polni doživetij se kolesarji vrnejo na začetno točko na Trg Evrope.  
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Slika 26: Mejna plošča na Trgu Evrope 

 

 Aktivnost:  Če  niso porabili kupona pri Soči v Solkanu, potem jim je v vrečki ostal še 

kupon za “priboljšek” v lokalu na železniški postaji. 

 

 

2. 3. 5. Cena našega produkta    

Kolesar bo za 3 do 4-urno dogodivščino plačal: 

- za izposojo kolesa od 3 do 6 EUR (klasičnega ali električnega)  

Razlaga: Za izposojo kolesa se morajo pred štartom kolesarji registrirati z mobilnim telefonom 

prek spletne aplikacije na sistem GO2GO. Brez naročnine znaša 30-minutni najem navadnega 

kolesa 0,50 €, 30-minutni najem električnega kolesa pa 1 €. Več o sistemu izposoje koles najdete 

na naslovu: https://bikes.nomago.si/ 

-  za vrečko kolesarskih izzivov pa 5 EUR 

Razlaga: V vrečki kolesarskih izzivov najdejo kolesarski zemljevid in opis poti, navodila za 

izzive in potrebne pripomočke. Vse v vrečki je iz okolju prijaznih materialov, saj se zavedamo 

posledic onesnaževanja okolja in želimo našo naravo ohraniti lepo še naprej. Želimo biti 

trajnostni, zato nismo vključili nobene plastične embalaže ali plastenke za vodo. Pot je speljana 

tako, da je ob njej veliko pitnikov.  

https://bikes.nomago.si/
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Slika 27: Vrečka kolesarskih                             Slika 28: Pitnik ob OŠ Milojke Štrukelj 

 

 

3. NAČINI TRŽENJA TURISTIČNEGA PRODUKTA 

Mladim je najbližje oglaševanje na družbenih omrežjih, zato smo se tudi mi oprli na njih. Naš 

produkt bomo tržili na šolski spletni strani, Facebook-u in Instagram-u. V tem primeru bi 

ustvarili šolski profil in objavili zemljevid poti ter opis zanimivih točk ob poti. Kolesarji bi lahko 

delili z nami svoje fotografije, mnenja in doživetja. Ker goriške šole med seboj dobro 

sodelujemo, bomo zgibanke razdelili tudi po okoliških osnovnih in srednjih šolah. Kolesarska 

pot je primerna tudi za druge starostne skupine, zato so vse informacije tudi v zgibankah, ki so 

na voljo v TIC-u Novi Gorici, Goriški knjižnici Franceta Bevka, SNG Nova Gorica, avtobusni 

postaji in na železniški postaji ob Trgu Evrope. Na dan Pohoda prijateljstva bomo delili zgibanke 

in prodajali “Vrečke” tudi mi na štartu.  

 

 

4. AKTIVNOSTI, KI SMO JIH IZVEDLI ZA REALIZACIJO IDEJE TRŽENJA  

Načrtovane cilje smo tudi uresničili.  

Skupina, ki je bila zadolžena za  raziskovanje tradicionalnega Pohoda prijateljstva in življenja 

Milojke Štrukelj, je iskala v knjižnici, po spletu, spraševala je starejše učiteljice, stare starše … 

Vse so skrbno beležili in predstavili ostalim.  

Skupina, ki je načrtovala kolesarsko progo, je najprej poskusila okvirno zarisati pot na 

zemljevidu. Kasneje se je podala na pot s kolesom in preverila, katera bi bila najbolj optimalna. 

Pot so prevozili večkrat, sproti so si zapisovali zanimive točke ob poti. Začrtano pot so nato s 

pomočjo aplikacije Relive tudi posneli.   

Skupina, ki je pripravljala opise točk in izzive, je sodelovala s skupino, ki je načrtovala pot. Tudi 

oni so se podali po začrtani poti in zabavne naloge ustvarjali na samem kraju. 



19 

 

Skupina, ki je pripravljala predloge za stojnico, zgibanko in spominke, je risala skice. Pripravila 

je nekaj primerkov spominkov. Glede samega produkta so se posvetovali s TIC-om. Ideja o 

okolju prijazni vrečki je nastala ravno po tem obisku. Povezali so se s skupino, ki je pripravljala 

aktivnosti, in se takoj lotili izdelave.  

 

 

5. TURISTIČNA TRŽNICA 

Ob stojnico na tržnici bomo postavili kolo. Šport, s katerim je povezan naš produkt, bo tako 

jasno prikazan. Obiskovalci bodo dobili vse potrebne informacije o kolesarskem doživetju. Delili 

bomo letake z zemljevidom in opisom poti. Na voljo bodo tudi QR kode, da si bodo obiskovalci 

lahko zemljevid poti naložili na pametne telefone.  

Obiskovalcem bomo predstavili posamezne postaje na naši kolesarski poti. Lahko se bodo 

preizkusili v različnih nalogah, povezanih z našim produktom. Izžrebali bodo naloge in vsi, ki 

bodo uspešno opravili nalogo, bodo dobili spominek. Spominek bo izdelan iz naravnih 

materialov. Na njem bo napis, ki bo spodbujal h gibanju, ali pa spominjal na kolesarjenje po 

Novi Gorici in okolici.  

Pri predstavitvi našega produkta bomo potrebovali tudi računalniško opremo. S predvajanjem 

poti in fotografij okolice si bodo obiskovalci najlažje predstavljali, kako bo potekalo kolesarjenje 

prijateljstva.  

Na stojnici bomo namesto bonov, ki jih dobijo “naši” kolesarji v vrečki kolesarskih izzivov, 

delili suho sadje, ki ga sušimo v šoli. 
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6. ZAKLJUČEK 

Pri projektni nalogi Kolesarska pot prijateljstva smo se veliko novega naučili o našem kraju, o 

naravnih lepotah okolice, čezmejnem povezovanju in o koristnosti športa. Zavedamo se, da je 

gibanje v naravi pomembno za zdravje in razvoj mladega človeka. V naš produkt smo verjeli od 

vsega začetka, saj vsi obožujemo kolesarjenje. Veliko smo izvedeli tudi o načinih trženja 

turističnih produktov. Menimo, da je naš produkt primeren in bi ga lahko tržili na TIC-u v Novi 

Gorici. 

Ob iskanju inovativnih predstavitev produkta smo timsko sodelovali, se zabavali, se gibali v 

naravi, in spoznali kraje, ki jih pred tem nismo dodobra poznali. 

Kolesarska pot prijateljstva je primerna za širši krog ljudi, kar je še bolj mikavno. Na 

kolesarjenje se lahko podajo tudi prebivalci z italijanske strani meje, saj bomo v kratkem uredili 

opise postaj in aktivnosti tudi v italijanskem jeziku. Pot je trajnostno naravnana in okolju 

prijazna.  

Prvi odzivi naših sošolcev po predstavitvi ideje o kolesarjenju so bili pozitivni. Spodbude so nam 

pomenile veliko in tako smo vedeli, da smo na pravi poti.  
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