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Nekdaj zapostavljena regija 
počasi postaja mogočna 
turistična sila
Krovna turistična organizacija v Pomurju je v sklepni fazi nastanka 
predvsem na pobudo Odbora za turizem pri Pomurski gospodarski 
zbornici. Ta je že pripravil osnutek delovanja in upravljanja regionalne 
destinacijske organizacije (RDO), za zdaj pa to funkcijo opravljajo 
posamezni lokalni turistično informacijski centri (TIC), društva in zavodi.
 Nina Šprohar

Tropski vrt v Dobrovniku

Elizabeta Horvat iz Zavoda za okolje in turizem 
Dobrovnik pravi, da letno sprejmejo približno 60.000 
gostov, večinoma tujcev. Prevladujejo Madžari, 
Avstrijci in Hrvati, sledijo pa Rusi, Francozi, Belgijci 
in Nemci. »Naša najstarejša turistična destinacija je 
Bukovniško jezero z energetskimi točkami, Vidovo 
kapelico, Vidovim izvirom, pravljičnim in pustolo-
vskim parkom, ki ponujajo aktivnosti vsem ciljnim in 
starostnim skupinam,« pove Horvatova. V Hiši roko-
delstev lahko obiskovalci preizkusijo svoje rokodelske 
sposobnosti in ustvarjajo z glino, ličjem, šibjem in 
drugim. »Dve destinaciji sta edinstveni v Evropi. Prva 
je tropski vrt podjetja Ocean Orchids z rastlinjakom, 
kjer letno vzgojijo okoli dva milijona orhidej. Druga 
pa je Učna pot Sonce in planeti, ki v naravi prikazuje 
velikosti in medsebojne razdalje planetov v pravil-
nih razmerjih,« izpostavi Horvatova. Za privabljanje 
gostov uporabljajo različne pristope. »Udeležujemo 
se sejmov, kot so Alpe Adria, Potovanje Budimpešta, 
Agra, predstavljamo se na stojnicah po Sloveniji, svoje 
destinacije promoviramo v tiskanih medijih in na 
spletu ter ljudi obveščamo o novostih po elektronski 
pošti,« pojasni Horvatova. Doda še, da za podjetja 
in skupine izvajajo tudi team buildinge ter oddajajo 
prostore za piknik na Bukovniškem jezeru, za večje 
skupine pa naročijo tudi dostavo koles, če gosti želijo.

»Želimo si še več povezovanja deležnikov in 

znamenitosti«

V Gornji Radgoni, mestu sejmov in penine, največ 
obiskovalcev opažajo na gradu Negova, v Domu 
penine ter v muzeju Špital. »Gostom ponujamo tudi 
vodene oglede Gornje Radgone in Bad Radkersburga 
(avstrijske Radgone), pogosto pa se odločajo tudi 
za voden ogled gradu Negova, v katerem je uradno 

središče Svetovne zveze za fotografsko umetnost,« 
pojasnijo v enoti TIC Gornja Radgona. »V muzeju 
Špital pa si obiskovalci lahko ogledajo razstavo 
Radgonski mostovi in spoznajo geološke značilnosti, 
arheološke zanimivosti ter etnološko in umetniško 
dediščino zahodnega dela štajerskega Pomurja,« 
pravijo. Kakšni so načrti za prihodnost turizma v 
Gornji Radgoni? »Povpraševanje z leti narašča, zato si 
želimo še več povezovanja deležnikov in znamenitosti 
ter nadaljnji razvoj kulturnega, vinskega in gastro-
nomskega turizma,« še pojasnijo.

Precejšnje zanimanje, a veliko možnosti za 

izboljšavo

»V občini Veržej med najbolj obiskane destinacije 
sodijo Babičev mlin na Muri, čebelarski muzej Tigeli  
in Rokodelski center,« pravi Ivan Kuhar iz Centra 
DUO. Trenutno so največji ponudnik Terme Banovci 
ter Penzion Mavrica, a se z vsakim letom veča tudi 
ponudba manjših prenočitvenih kapacitet. »Gostje 
nas obiščejo zaradi bogate ponudbe, tradicije, 

Regija se lahko 
pohvali z dvema 
edinstvenima 
destinacijama v 
Evropi - tropskim 
vrtom Ocean 
Orchids in Učno 
potjo Sonce in 
planeti.
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prepoznavnosti in kvalitete storitev,« meni Kuhar, a 
doda, da kljub precejšnjemu zanimanju opaža veliko 
možnosti za izboljšavo. »Manjka skupna promocija, 
saj Pomurje kot celota še vedno nima krovne turi-
stične organizacije, povezovanje na mikrolokacijah 
pa šepa. Po svojih zmožnostih se trudimo opravljati 
delo TIC, a ta, vsaj zaenkrat, še ni naše osnovno 
poslanstvo,« še razloži.  

Reklama od ust do ust se v Razkrižju obrestuje

V Razkriškem kotu goste navdušuje prazgodovinska 
naselbina Gradišče na Šafarskem. »V okviru tega 
projekta je Občina Razkrižje v sodelovanju z domačim 
Turistično narodopisnim društvom Razkrižje (TNDR) 
in pod strokovnim nadzorom Pomurskega muzeja 
Murska Sobota postavila rekonstrukcijo identič-
nega naselja, kot je bilo pred 5.500 leti, domačini 
pa za napovedane skupine v živo uprizorijo življenje 
takratnih prebivalcev,« pojasni Tadeja Ivanušič iz TIC 
Razkrižje. Gostje radi obiskujejo tudi znameniti Ivanov 
izvir, biser naravne dediščine, od katerega se ljudje 
dalje sprehodijo do izvira Ščavnice oziroma Murice v 
Muro. »Mnogi verjamejo v zdravilno moč te izvirske 
vode, ki naj bi pripomogla k dobremu vidu, odpravi 
golšavosti in boljšemu splošnemu počutju,« pravi 
Ivanušičeva in doda, da za napovedane goste organi-
zirajo prikaz ljudskih verovanj, povezanih z Ivanovim 

izvirom, ki ga odigrajo v razkriškem dialektu. Ob 
poti se nahajajo zdravilne energijske točke in redke 
drevesne sorte, opaziti pa je tudi mesta, kjer so 
dejavni bobri. »Na ulici muzejev na Šafarskem pa 
se nahajajo čevljarski in dimnikarski muzej, stara 
mlatilnica in prikaz kopanja studencev ter žganjekuha 
na star način,« še pripomni Ivanušičeva. Zanimanje 
je, kot pravi, ravno takšno, kakršnega obvladujejo, 
saj se s turizmom ne ukvarjajo profesionalno, temveč 
ljubiteljsko, na prostovoljni bazi in v okviru TNDR. 
Vseeno pa občasno natisnejo zgibanke in brošure, 
ki zajemajo celotno turistično ponudbo Razkriškega 

Napovedani gosti si 
lahko ogledajo tako 
uprizoritev življenja 

pred 5.500 leti kot 
prikaz ljudskih 

verovanj.
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kota in se predstavljajo na sejmih in gostovanjih po 
Sloveniji. »Verjamemo v reklamo od ust do ust, ki 
se nam obrestuje,« pravi Ivanušičeva, velik obisk pa 
beležijo tudi na tradicionalnih prireditvah, kot so 
pohod Pomlad v prleških goricah, prireditev Pozdrav 
jeseni in predstava Božična noč pri Ivanovem izviru. 
»Kljub relativni majhnosti območja in umeščenosti v 
'Razkriški kot' med reko Muro in slovensko-hrvaško 
mejo je Občini Razkrižje uspelo postati pomemben 
dejavnik povezovanja na stičišču dveh sosednjih naro-
dov. Na turističnem področju želimo v okviru projekta 
Razkriški kot aktivirati še večje število ponudnikov z 
različnih področij, v sodelovanju z občino Črenšovci 
pa ponovno zgraditi brod čez reko Muro za kolesarje 
in pešce. Hkrati bi brod predstavljal tudi povezavo 
z vinskimi turističnimi cestami na levem in desnem 
bregu reke Mure ter povezavo z Medžimurskimi 
vinskimi cestami, primeren pa bi bil tudi za prevoz 
za potrebe obdelave zemljišč, ki jih imajo prebivalci 
tako na levem kot na desnem bregu Mure,« povzame 
Ivanušičeva.  

V Murski Soboti stavijo na turistične pakete

V TIC Murska Sobota opažajo, da današnji turisti 
povprašujejo predvsem po doživetjih - želijo si aktiv-
nosti, v katerih celostno izkusijo pristnost lokalnega 
okolja, domačo kulinariko in edinstvene turistične 

atrakcije mesta. »Prav to so razlogi, da v Murski Soboti 
poleg čudovitih kulturnih znamenitosti povprašujejo 
tudi po enogastronomski ponudbi in urbanih doži-
vetjih,« meni direktorica Brigita Perhavec. Največja 
naložba v razvoj turizma je ureditev brežin in okolice 
Soboškega jezera, kjer se aprila 2019 odpira piramidni 
paviljon Expano, ki je leta 2015 predstavljal Slovenijo 
na svetovni razstavi EXPO 2015. Jeseni 2018 se je ob 
jezeru odprl tudi sodoben motorični park, za športne 
navdušence pa omogočajo še ra6ing po reki Muri, 
polet s toplozračnim balonom, panoramski polet z 
bližnjega športnega letališča Rakičan nad pomursko 

Današnji turisti si 
želijo aktivnosti, 
v katerih celostno 
izkusijo pristnost 
lokalnega okolja, 
domačo kulinariko 
in edinstvene 
turistične atrakcije 
mesta. 
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Sredi neokrnjene prleške narave vas pozdravlja in v svoj objem vabi hotel BIOTERME**** – prvi in trenutno še edini 

hotel v Pomurju, ki se ponaša z evropskim znakom za okolje EKO MARJETICA. Hotel ponuja 68 sob, opremljenih 

s pohištvom iz naravnega lesa in nudijo vse potrebno udobje bivanja. V okviru hotela je gostom na voljo Termalni 
2 2 vodnih površin 

v poletnih mesecih. Prav tako je nepogrešljiv tudi svet savn, ki obiskovalce vabi še posebej v zimskih mesecih. 

www.bioterme.si   |   Hotel Bioterme: +386 2 565 20 00   |   Termalni park:  +386 2 585 1730   |  hotel@bioterme.si
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ravnico ter kolesarjenje ali pohodništvo. »Gosti se 
odločajo tudi za vožnjo z brodom ali kočijo, posebej 
pa velja omeniti kulinarična doživetja v šunkarni 
Kodila, Gostilni Rajh in v Hranilnici prekmurskih 
dobrot v središču mesta, kjer obiskovalci okusijo 
prekmursko kulinariko butičnih lokalnih ponudnikov. 
Lokalna enogastronomija je vsekakor pomemben del 
pričakovanja vsakega obiskovalca. Ljubitelji piva se 
ustavijo na pivskem doživetju v lokalni Pivnici Zvezda 
ali v baru Bunker, opremljenem v postapokaliptičnem 
steampunk stilu,« povzame Perhavčeva. Dogodki 
potekajo čez celo leto, najbolj odmevni so festival 

Soboški dnevi, festival sodobnega plesa Fronta, 
Festival prekmurske gibanice in šunke in Sočna vilica, 
jeseni pa Noč čarovnic v dvorcu Rakičan. »Znani smo 
tudi po sejmih, v zimskih mesecih pa obiskovalce 
privablja praznično okrašeno mesto z drsališčem, 
stojnicami rokodelcev, pestrim zabavnim programom 
ter vabljivo kulinarično ponudbo,« doda. S kakšnimi 
strategijami privabljajo goste? »Z različnimi turistič-
nimi paketi – Doživi Pomurje, ki bodo objavljeni na 
naši novi spletni strani Visit Murska Sobota ter se 
bodo skozi celo leto oglaševali po različnih domačih 
in tujih medijih. Vsak izlet ali počitnice pripravljamo 
individualno in povsem prilagojeno povpraševanju ter 
željam obiskovalcev - za pare, družine z otroki, prijate-
lje, kot tudi za večje ali manjše organizirane skupine. 
Turistični paketi vsebujejo pristna doživetja lokalne 
kulinarike in vin, domačnost tradicionalnih obredov in 
običajev Pomurja, izkušnja neokrnjene lepote narave, 
pa tudi nove turistične atrakcije, ki pritegnejo nove 
obiskovalcev,« pravi Perhavčeva in doda, da Murska 
Sobota postaja vse bolje obiskana in priljubljena 
destinacija, v naslednjih letih pa načrtujejo aktivno 
promocijo tako doma kot v tujini. 

Ljutomer si želi postati zelena destinacija

Na občini Ljutomer pravijo, da je turistom najbolj 
privlačna znamenitost zagotovo Jeruzalem, naselje 
na vrhu griča sredi Ljutomersko-Ormoških goric, 

Lokalna 
enogastronomija 

je pomemben 
del pričakovanja 

vsakega 
obiskovalca, 

poudarjajo v TIC 
Murska Sobota.
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strnjeno okrog Marijine cerkve iz 17. stoletja. »Sledijo 
Bioterme Mala Nedelja, okolju prijazen hotel, zgrajen 
po konceptu eko marjetice, njegova posebnost pa 
je pitna termalna voda, ki je priporočljiva za ljudi z 
želodčnimi težavami in visokim pritiskom. V nepo-
sredni bližini hotela se nahaja Glamping Sončna 
dolina Bioterme z vilami in šotori sredi neokrnjene 
narave,« pravijo na občini Ljutomer. Mesto Ljutomer 
samo predstavlja osrčje Prlekije, poleg lepo obnov-
ljenih trgov in ohranjene arhitekture ima mesto 
že stalno razstavo likovnih del Anteja Trstenjaka, 
lončarsko delavnico Žuman, Enoteko, kjer so na 
enem mestu zbrana izjemna vina okoliških vinarjev, 
lepo obnovljeno cerkev sv. Janeza Krstnika, Muzej 
Ljutomer s tremi stalnimi muzejskimi zbirkami, muzej 
Ljutomerski kasač in dva mestna parka. »Sicer pa 
destinacija navdušuje vse ljubitelje narave, krajine, 
kulturnega bogastva in vinsko-kulinaričnih dobrot, 
ki zadovoljijo še tako zahtevnega gosta,« pripomnijo. 
Poleg aktivnega delovanja turistično-informacij-
skih centrov v mestu Ljutomer in na Jeruzalemu 
se destinacija predstavlja preko sodobnih spletnih 
orodij, promocijskih katalogov ipd. »Odlični ambasa-
dorji naše občine so tudi obrtniki, podjetniki, domači 
pridelovalci s svojimi tipičnimi kulinaričnimi produkti 
in gostinci, ki ohranjajo pristno prleško kulinariko,« 
pravijo na občini in dodajo, da sledijo viziji vzposta-
vitve ponudbe trajnostnega zelenega turizma. Leta 

2017 so pridobili bronasti znak Zelene sheme sloven-
skega turizma in se pridružili elitni skupini destinacij 
ter ponudnikov v tej shemi. »Želimo si postati znani 
kot zelena, ekološko ozaveščena destinacija za spro-
stitev in aktivni oddih, doživljanje kulture in tradicije, 
raziskovanje podeželja, za uživanje ob vinih in pristni 
kulinariki ter za doživljanje edinstvenega prleškega 
gostoljubja,« zaključijo. gg

»Odlični 
ambasadorji naše 
občine so obrtniki, 
podjetniki, domači 
pridelovalci s 
svojimi tipičnimi 
kulinaričnimi 
produkti in gostinci, 
ki ohranjajo pristno 
prleško kulinariko,« 
pravijo na občini 
Ljutomer. 
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Podjetje Moda Mi&lan d. o. o. in 

blagovna znamka Morro SARTORIALE - 

OBLEKA PO VAŠI MERI

Obleke po meri Morro Sartoriale so 

izpoved posameznikove osebnosti. 

Možnosti personaliziranja obleke so 

neskončne, a dejstvo je eno: obleka 

se bo do popolnosti prilegala obliki 

vašega telesa in poudarila vaše pred-

nosti. Posvečajo se detajlom in vsak 

kroj prilagodijo posamezni stranki za 

vse priložnosti.

Oblikujejo, krojijo in šivajo jih v sloven-

skem podjetju Moda Mi&lan, d. o. o. v 

Gornjih Petrovcih. Njihove prioritete 

so jasne: dizajn, konstrukcija, vrhun-

ska tkanina, tehnološko dovršena iz-

delava, ročna izdelava, servis. Več-de-

setletne izkušnje ter razvoj in izdelava 

za vrhunske modne znamke tako v 

ženski kot v moški modi potrjujejo 

moto: »Šteje le najboljše!«. Za vas.

Morro Sartoriale odlikuje brezkompro-

misna zavezanost kakovosti. Spretno 

prepletanje tega z inovativnim, mo-

dernim pristopom in spogledovanje 

z evropsko estetiko kroji edinstvene 

obleke po meri. Z namenom, da do-

bite najboljše, uporabljajo vrhunske 

materiale priznanih evropskih proizva-

jalcev tkanin. Izbirate lahko med več 

kot 1000 različnimi tkaninami različnih 

barv in struktur. Rezervirajte si osebni 

termin, kjer boste deležni prijaznega 

in strokovnega svetovanja.

Salon Ljubljana: 070 669 669, narocanje@morro.si, Kristalna palača (BTC), Nakupovalna galerija

Salon Murska Sobota: 082 052 963, morro-ms@modami-lan.com, BTC Murska Sobota


