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Povzetek naloge
Trenutno stanje športno-rekreacijske infrastrukture in površin
v Ljutomeru ni skladno z željami in pričakovanji družbe. S
poudarjanjem rekreacije in športa kot sestavin zdravega
načina življenja naraščajo tudi potrebe po tovrstnih površinah.
Središč za šport in rekreacijo je sicer veliko, vendar so več ali
manj s plačljivo ponudbo. V interesu športnih in drugih
društev ter tudi posameznikov pa je, da se zasnujejo igrišča,
vadišča in druge javne rekreacijske površine, ki so z enakimi
pogoji namenjene vsem , ne samo posameznikom.
Z našo nalogo želimo prispevati k izboljšanju rekreacijskih
površin na območju Občine Ljutomer in s tem omogočiti lepši
vsakdan tamkajšnjim prebivalcem.
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Problemsko izhodišče
Teoretski pojmi
GIBANJE IN REKREACIJA
Fizična aktivnost je ena izmed osnovnih človekovih potreb, zato je pomembno, da se
zagotovi športno udejstvovanje vseh prebivalcev v vseh vremenskih razmerah in v
vseh letnih časih. Vzpodbujati je potrebno razvoj različnih š portnih panog, predvsem
na rekreativnem nivoju, ki pomembno vpliva na splošno zdravstveno stanje
prebivalstva.
TURIZEM

Skupna trajnostna
vizija prihodnosti

Razvoj trajnostnih
načel

Pregled (analiza)
obstoječega stanja
in virov

Vključenost
občanov

Turizem je v svetu ena izmed najperspektivnejših gospodarskih panog, ki ima velik
razvojni potencial tudi na območju Prlekije in posledično na našem obravnavanem
območju. Bogata naravna dediščina, bližina že uveljavljenih turističnih destinacij,
tradicija vinogradništva in sadjarstva, gostoljubnost ljudi in ustrezna namestitvena
infrastruktura so priložnosti, ki jih je potrebno povezati v kakovostne integralne
turistične produkte ter jih tržiti kot skupne produkte celotnega območja.
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Trajnostni razvoj
občin

Promocija
uspehov

Vizualizacija
uspehov
Odprta in
transparentna
komunikacija

Jasni,
merljivi cilji

Razvoj indikatorjev
trajnostnega razvoja
za evalvacijo
napredka

Trajnostni razvoj je dandanes čedalje bolj pomemben. Je zamisel o razvoju človeške
družbe, pri katerem bi se izognili nevarnostim, ki jih povzroča osredotočanje na
količinski materialni razvoj z izčrpavanjem naravnih virov in onesnaževanjem okolja.
Občina Ljutomer je s številnimi projekti že širila vedenje o trajnostnem razvoju.
Lokalni načrt dejavnosti (Local action plan ali LAP) je bil sestavljen iz večjih, manjših
projektov, kot je npr. teden mobilnosti. Z vzpostavitvijo novih kolesarskih poti z
dodano vrednostjo na območju Ljutomera bi ekološko in trajnostno razmišljanje
širile tudi z našim projektom.
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Prostorsko načrtovanje
Vse več ljudi se zaradi današnjega tempa življenja vse bolj posveča rekreaciji in
oddihom v naravi, kjer želijo z družinami, prijatelji ali sami preživeti prosti čas in
poskrbeti za svoje zdravje in boljše počutje.
Z dobrim prostorskim načrtovanjem športa in rekreacije lahko pomembno vplivamo
na kakovost življenja družbe in posameznika. Vplivamo lahko tudi na družbene
dejavnike, ki so sestavni del kakovosti življenja.

Prostorsko načrtovanje
športa in rekreacije

Prostorsko načrtovanje
športa in rekreacije

KAKOVOST ŽIVLJENJA

OKOLJE

10

VARNOST

GOSPODARSTVO

ZDRAVJE

KAKOVOST ŽIVLJENJA

IZOBRAZBA

OKOLJE

VARNOST

GOSPODARSTVO

ZDRAVJE

IZOBRAZBA

03

Območje obdelave
PRLEKIJA – pokrajina, ki leži v severovzhodni Sloveniji, med rekama Dravo in Muro. Je
pokrajina, polna prelepih nasprotij, in gostoljubna mati prebivalcev, znanih po
prleški govorici in navezanosti na domačijo. Prlekija je predel Slovenije med
gričevnatim svetom Slovenskih goric in pomursko ravnico.
OBČINA LJUTOMER – obsega severovzhodni predel Slovenskih goric ter del
zahodnega območja Panonskega oboda tako, da sta v občini dva geografsko
in gospodarsko povsem različna predela. Severovzhodni je izrazito ravninski
s polji, travniki, gozdovi manjših površin ter z večjimi strnjenimi naselji in
jugozahodni izrazito gričevnat predel z vinogradi, gozdovi in raztresenimi naselji.
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Izbor lokacije
Za Občino Ljutomer smo se odločile, ker je ena izmed občin, ki trenutno še nimajo
urejenih zunanjih športno-rekreacijskih površin, ki bi omogočale rekreacijo
posameznika v naravi.
Na obravnavanem območju najdemo različne prostorske sekvence, kot so naravne
vrednote, zavarovana območja in ekološko pomembna območja. Ravno zato se nam
je izbor lokacije zdel zanimiv, saj bi z novo zasnovano potjo povezali naravne
danosti in pot bi postala zanimiva tudi z vidika turizma.
Glavna misel naloge:

Prostorsko načrtovanje

Prostorsko načrtovanje
športa in rekreacije

KAKOVOST ŽIVLJENJA

KAKOVOST ŽIVLJENJA

GIBANJE V NARAVNEM (VARNEM)
OKOLJU,
SOŽITJE Z NARAVO
športa
in rekreacije

OKOLJE

VARNOST

GOSPODARSTVO

NARAVNE VREDNOTE - Gajševsko jezero
ZDRAVJE

IZOBRAZBA

OKOLJE

VARNOST

GOSPODARSTVO

ZDRAVJE

IZOBRAZBA

ZAVAROVANA OBMOČJA
Krajinski park - Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice
NARAVNE VREDNOTE - Sršenov log
NARAVNE VREDNOTE - Babji ložič
NARAVNE VREDNOTE - Mura

12

03

Inventarizacija
Športne aktivnosti v Ljutomeru

01

V Občini Ljutomer se odvija veliko športnih aktivnosti, kot so nogomet, košarka,
tenis, odbojka, judo, rekreativni badminton, v zadnjem času pa je tudi velik poudarek
na fitnesu, aerobiki in drugih skupinskih aktivnostih. Večina naštetih aktivnosti se je
začela izvajati šele po otvoritvi nove športne dvorane ŠIC.
V sklopu dvorane so bili zasnovani prostori za judo klub, fitnes s pripadajočimi
garderobami in tuši ter dvorane za ples in namizni tenis. Večina aktivnosti v dvorani
se izvaja skozi celo leto, v zimskem času pa se v dvorano preselijo tudi nogometaši
in ljubitelji tenisa, saj jim vremenske razmere ne dopuščajo rekreacije na prostem.
Glede na to, da naštete aktivnosti spadajo v skupino družabnih športov, razen
fi tnesa, za rekreacijo posameznikov ni ravno poskrbljeno.
Vse več ljudi se zaradi današnjega tempa življenja vse bolj posveča rekreaciji in
oddihom v naravi, kjer želijo z družinami, prijatelji ali sami preživeti prosti čas in
poskrbeti za s voje zdravje in boljše počutje. V Ljutomeru je veliko možnosti za
sprehod, tek ali kolesarjenje, vendar večina sprehajalnih poti ni urejenih ali so ti
kvalitetni prostori, ki jih Ljutomer z okolico ponuja, popolnoma zaraščeni, da za
uporabnika niso primerna izbira za nedeljski sprehod.
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Inventarizacija

02

Športne aktivnosti v Ljutomeru
Nogometni stadion s
pomožnim igriščem

Letno kopališče

Teniško igrišče

Hipodrom

Športna dvorana ŠIC
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Inventarizacija
Naravne danosti

03

NARAVNE VREDNOTE
Sršenov log

Babji ložič

Gajševsko jezero
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Inventarizacija
04

Naravne danosti

ZAVAROVANA OBMOČJA
Krajinski park – Ljutomerski ribniki

Prostorsko načrtovanje

Prostorsko načrtovanje
športa in rekreacije

Krajinski park – Jeruzalemske gorice

KAKOVOST ŽIVLJENJA

NATURA 2000
OKOLJE

VARNOST

GOSPODARSTVO

ZDRAVJE

IZOBRAZBA

IZOBRAZBA

Mura
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03

Problemsko izhodišče
Ciljna skupina uporabnikov

01

Na podlagi analiz obstoječih rekreacijskih površin v Ljutomeru in ponudb športne
aktivnosti smo začele razmišljati, kako Ljutomeru in okolici ponuditi kvaliteten
prostor za rekreacijo na prostem, ki bi bil namenjen čim večjemu krogu ljudi in bi z
manjšim posegom v okolje izboljšal kvaliteto življenja.
Obstoječe kolesarske poti v Ljutomeru in okolici potekajo izključno po cestah, izjemoma je kolesarska pot urejena na nivoju pločnika, tako je pri rekreaciji obvezna velika
previdnost.
Novo zasnovana pot bi lahko ponudila ravno to, česar nam obstoječe kolesarske
poti poleg pestre turistične, kulturne ponudbe in naravnih vrednot ne ponudijo –
VARNOST.
Pot, umaknjena v naravno okolje, stran od prometa, predstavlja varno pot, kamor se z
družino in majhnimi otroki odpravimo na kolesarjenje, sprehod ali popoldansko igro.
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Problemsko izhodišče
02

Obstoječe kolesarske poti
LJUTOMER

dolžina: 11 km

VARDOVA POT

Stročja vas

Radomerje

zahtevnost: lažja

Slamnjak

Na poti si kolesar lahko ogleda Vardov grad, od koder je lep pogled na prleško
ravnico, vinograde, ribnike z labodi, obišče lahko kmečki turizem, klet Ljutomerčan
in lončarsko delavnico.

Mota

Cven

Prostorsko načrtovanje
orta in rekrea
p cije
dolžina:
12 km

POT SIVIH ČAPELJ

D

zahtevnost: zelo lahka

Prostorsko načrtovanje
športa in rekreacije

Pristava
LJUTOMER
Stročja vas

Pot poteka izključno po ravnici, zato jo uvrščamo med najlažje poti v tem okolišu.
Na poti si lahko ogledamo gnezdišče sivih čapelj, ki je edino na prleški strani reke
Mure. Čudovit pogled je z ravnice na gorice, po slemenih posejane z visokimi topoli,
ki jim domačini pravijo jegjedi.

OKOLJE

VINSKA POT

VARNOST

GOSPODARSTVO

dolžina: 20 km

ZDRAVJE

IZOBRAZBA

IZOBRAZBA

zahtevnost: srednje zahtevna

Pot je namenjena vsem, ki imajo radi žlahtno prleško kapljico, saj poteka na vinsko-turistični cesti Jeruzalem, kjer so vinotoči, kmečki turizem, vinski hram in muzej Ralo
ter rojstna hiša Franca Miklošiča, jezikoslovca svetovnega pomena.
.

LJUTOMER
Sp. Kamenščak
Radomerje
Železne dveri

Jeruzalem
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Problemsko izhodišče

Banovci
Krapje

Obstoječe kolesarske poti

Krištanci
Mota

Cven
Babinci

POLJSKA POT

LJUTOMER

dolžina: 20 km

03

zahtevnost: lažja

Pot je speljana med polji skozi vas Banovci, kjer je sodobno termalno kopališče, ki
nudi gostu vse razkošje, ki ga potrebuje, od savne, masaže, f itnesa, kampa do
nudističnega bazena in toboganov v poletni sezoni.
Ižakovci

Melinci
Krapje

Gr. Bistrica

ŠTRKOVA POT

Cven

Pristava

LJUTOMER

Logarovci

Bučkovci

Radoslavci

Moravci v Slovenskig goricah

Grabe
Cezanjevci
LJUTOMER

Zg. Kamneščak
Mekotnjak

zahtevnost: srednja

Veščica

Kolesarji lahko na svojih kolesih opazujejo svet na bregovih Mure, kajti brod na Muri
popelje v Prekmurje in obratno. Kmečki, kovaški, čebelarski in büjraški muzej, v
katerem so predstavljena orodja, s katerimi so v preteklosti zajezovali bregove reke
Mure, ter štrki in štorklje predstavljajo življenje Prlekov in Prekmurcev v preteklosti in
sedanjosti.

GROSSMANNOVA POT

Gajševci

dolžina: 31 km

Mota

dolžina: 41 km

zahtevnost: zahtevna

Pot je speljana po ravnici in gričih. Ime je dobila po Karolu Grossmannu, ki je na
prelomu 20. stoletja posnel prve slovenske filme. Pot je filmsko slikovita in na svojih
valovitih kilometrih zahodno od prleške prestolnice postreže z Gajševskim jezerom, s
številnimi mlini, z moravskimi Biotermami, s kopico razkošnih križev in bohotnih
kapelic tradicionalne arhitekture, spomladi pa s planjavami oljne repice in s sveže
pokošenimi travniki.
.

Sp. Kamenščak
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Problemsko izhodišče

04

Obstoječe kolesarske poti

Ižakovci

Natura 2000

Melinci

Banovci

Naravne vrednote
Zavarovana območja

Grlava

Ekološko pomembna
območja

Krapje

Obstoječe kolesarske poti

Gr. Bistrica

Krištanci

Meja - Občina Ljutomer
Kraji

Cven
Logarovci

Mota

Babinci

Lukavci
Grabe

Noršinci

Gajševci

Radoslavci
Bučkovci

Pristava
Vogričevci

LJUTOMER

Cezanjevci
Zg. Kamenščak

Moravci v Slovenskih goricah

Mekotnjak

Stročja vas
Radomerje

Železne dveri
Slamnjak
Žerovinci

Jeruzalem

20

Veščica

Koncept
Zasnova poti

01

Pot je zasnovana tako, da preprosto poveže obstoječe nastavke v prostoru, kot so
naravne vrednote in točke, zanimive s turističnega vidika.
Začetna točka je Ljutomer, in sicer naravna vrednota Sršenov log. Tam se uporabniki
lahko sami odločijo, katero pot bodo izbrali: ali v smeri Krajinskega parka Ljutomerski
ribniki in Jeruzalemske gorice ali v smeri Gajševskega jezera ali pa skozi Babji ložič
vse do Mure.
Mala Nedelja

Mura
Gajševsko jezero

Sršenov log

LJUTOMER

Vse tri novo zasnovane poti se povezujejo v zanko in se razlikujejo glede na zahtevnost same poti. Med lažje spadata poti do Male Nedelje in vse do Mure, kjer se pot
naveže na obstoječo kolesarsko pot MURA DRAVA BIKE. Težja pot pa je pot do
Jeruzalema, kjer imamo kar nekaj vzponov in padcev.

Babji ložič

Ljutomerski ribniki

Jeruzalemske gorice

Jeruzalem
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Koncept
02

Poti v uporabi

Izhajale smo iz poti, ki jih prebivalci Ljutomera že uporabljajo, saj bi s tem zagotovile
uporabnost poti , tako da jim ponudimo izboljšane pogoje za njihove gibalne navade.
Trasa do Babjega ložiča deluje precej urejeno, tako da večji posegi niso potrebni,
potrebno bi bilo namestiti še nekaj urbane opreme, kot so klopi in smetnjaki. Večji
problem predstavlja prehod centra od Sršenovega loga do odseka, kjer se pot
nadaljuje v naravi. Zahtevana je velika previdnost, saj moramo prečkati tudi
železniško progo.

Gajševsko jezero

Prav tako tudi pot do Ljutomerskih ribnikov poteka kar nekaj časa ob cesti, saj
nekako moramo priti iz mesta.
Tudi tukaj
prečkamo železniško progo.
Prostorsko
načrtovanje

športa in rekreacije

LJUTOMER
Sršenov log

KAKOVOST ŽIVLJENJA

OKOLJE

22

VARNOST

GOSPODARSTVO

ZDRAVJE

IZOBRAZBA

Ljutomerski ribniki

Babji ložič

Koncept
Ureditev poti FAZA 1

03

Zaradi podrobnejše analize poti in s amega prostorskega načrtovanja smo se
odločile, da predvidimo ureditev poti v več fazah.
FAZA 1
Sršenov log

Ureditev poti od Sršenovega loga, kjer se navežemo na že obstoječe nastavke in
speljemo pot po nasipu reke Ščavnice vse do Gajševskega jezera.
Ta trasa je že v uporabi, vendar je precej neurejena, monotona in na prvi pogled
neprivlačna.
Z manjšimi intervencijskimi točkami, kot so zasaditev dreves, postavitev klopi in
urbane opreme, dodatna ponudba neposredno ob poti, bi pot lahko postala
zanimivejša in s tem tudi bolj uporabna, mogoče celo zanimiva točka za turiste.

LJUTOMER
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Katalog ureditve
01

Elementi javnega prostora

LOKOSTRELSTVO – dinamičen in zanimiv šport za vse generacije, ki je prisoten tudi v
Ljutomeru. Poleg samokontrole in spoznavanja naravnih zakonitosti je dodaten izziv
tudi optimalna nastavitev loka, puščic in dodatne opreme. Gre za šport, ki združuje
f izično moč in psihično stabilnost. Obstoječa lokacija lokostrelstva se ohrani, vendar
se uredi v celoto skupaj z baliniščem, skate parkom in kegljiščem.
SKATE PARK – Temeljni kamen za skate park v Občini Ljutomer je bil položen že leta
2011, vendar od takrat še ni bil izveden. Ta projekt se nam je zdelo smiselno
vključiti tudi v našo nalogo. Izbrale smo lokacijo ob nogometnem stadionu, kjer ima
trenutno lokostrelski klub svoje rekreacijske površine v najemu. Celotno površino,
skupaj z nogometnim stadionom, bi smiselno uredile v celoto, v športno-rekreacijski park.

BALINIŠČE – balinišče na prostem je locirano v neposredni bližini skate parka.
Zasnovano je zelo preprosto, tako da stroški za izvedbo ne bi bili preveliki. Z našimi
intervencijami stremimo k čim nižjim stroškom, uporabi naravnih materialov in
preprosti izvedbi.

KEGLJIŠČE – rusko kegljanje se nam je zdelo zanimiva panoga športa, saj ponuja
aktivnost, primerno tudi za starejše generacije, za katere pa v Ljutomeru ni ravno
poskrbljeno. Gre za aktivnost, ki predvsem združuje ljudi, saj gre za neke vrste
sproščeno aktivnost, v katero ni potrebno vložiti velikih naporov.
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02

KLOPI – Ob poti je bilo potrebno zasnovati tudi mesta za počitek in oddih. Ker z
nalogo stremimo k čim nižjim stroškom, predlagamo, da se za klopi izvede natečaj,
kjer lahko sodeluje kdor koli, pogoj bi bil le, da se uporabi naravne materiale. Izdelki
(klopi) bi lahko bili kasneje razstavljeni ob poti in bi obenem služili za počitek.

LOVSKA OPAZOVALNICA – Lovska opazovalnica bi bila nameščena ob novo
zasajenih drevesih neposredno ob poti. Lokacija ponuja neomejene poglede v vse
smeri. Izvedbo opazovalnice prepustimo lovskemu društvu Občine Ljutomer.

KONDICIJSKI POLIGON – Na prvi točki, kjer se rekreacijska pot sreča s prometno
cesto, imamo dve izbiri. Pot lahko nadaljujemo v smeri proti Gajševskemu jezeru ali
se odločimo za kondicijski poligon v gozdu ob poti, kjer premagujemo ovire,
plezamo po vrvi, po lestvi, hodimo po tanki brvi in lovimo ravnotežje.

DOMAČA KULINARIKA - Na lokaciji ob Ribičevem mlinu je ob koncih tedna mogoče
kupiti domače izdelke lokalnih kmetovalcev. Razvije se neke vrste kmečka tržnica.

Ureditev rekreacijskih površin na območju Občine Ljutomer, Delavnica Prostor in rekreacija, Fakulteta za arhitekturo, 2012/2013

29

Katalog ureditve
03

Elementi javnega prostora

RIBIČEV MLIN – stara zapuščena arhitektura se uredi in postane prostor, kjer se lahko
spočijemo, okrepčamo z domačimi prigrizki in si ogledamo delovanje starega mlina.

PROSTOR ZA PIKNIK – pod krošnjami dreves si lahko pripravimo piknik na prostem in
tako preživimo dan v naravi z družino in prijatelji.

Prostorsko načrtovanje
športa in rekreacije
FITNES NA PROSTEM – po daljši rekreaciji si lahko na prostem utrdimo tudi mišice in
se obenem nadihamo svežega zraka.

KAKOVOST ŽIVLJENJA

IZPOSOJA JADRALNIH DESK IN KAJAKOV – Gajševsko jezero slovi po vsakoletnih
deskarjih, tako si jadralno desko lahko sposodimo na mestu samem in je ni potrebno
pripeljati s sabo.
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04

POMOL ZA PRIVEZ KAJAKOV – za lažji dostop do vode je zasnovan manjši pomol za
privez kajakov.

UREDITEV PLAŽE - Gajševsko jezero je znano tudi po prelepih sončnih zahodih. Na
novo urejeni plaži lahko posedamo in uživamo ob opazovanju sončnega zahoda.

UREDITEV RIBIŠKIH POMOLOV – ribištvo je na jezeru prisotno že kar nekaj časa,
urejenih pozicij za ribolov pa na žalost ni. Uredijo se manjši pomoli na vodi, tako da
poseg v brežino nasipa ni prevelik. Do vsakega pomola se položijo samo nastopne
ploskve kamnov ali lesenih klad, ki služijo za lažji dostop do pomolov.

OPAZOVALNICA PTIC – na jezeru in tudi ob jezeru je prisotnih več vrst zanimivih ptic.
Z diskretno skrito opazovalnico v gozdu lahko opazujemo ptice, ki preletavajo
jezero, in tiste, ki se skrivajo v gozdu.
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Izvedba natečaja

Predlog realizacije
Vabilo

01

ZAHVALA
Zahvaljujeva se mentorju pred. mag.
Alešu Golji za pomoč pri izdelavi naloge,
za odlično vodenje in usmerjanje.
Velika zahvala gre tudi Občini Ljutomer
ter županji Olgi Karba, s svojimi
izkušnjami in informacijami o razvoju
športnih aktivnosti na območju občine
so nama bili v veliko pomoč.

