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POVZETEK
Z našo nalogo smo želele ugotoviti, kakšna je prepoznavnost Bistrice ob Sotli, kakšne možnosti
ima za razvoj turizma, s im bi lahko njeno prepoznavnost izboljšali, kako bi lahko me same
pripomogle k temu.
Pri raziskavi smo uporabile pisne in ustne vire, tehniko anketiranja, rezultate pa smo analizirale in
interpretirale s pomo jo statisti ne, opisne in razlagalne metode.
Rezultati so pokazali, da dijaki slabo poznajo samo Bistrico ob Sotli, njeno lego in vse njene
možnosti ki jih nudi za aktivno preživljanje po itnic, kljub temu pa jih je ve ina pokazala
navdušenje za preživljanje po itnic v kraju.
Ljudje, ki so pomembni za turizem v Bistrici ob Sotli se zavedajo da je potrebno še marsikaj
postoriti na tem podro ju in predvsem zadržati turiste, ki pridejo in privabiti nove.
V kraju deluje veliko društev, prirejajo veliko tradicionalnih prireditev. Urediti želijo muzej
kme kega orodja, nabožnih predmetov ter kovaški muzej.
Svete gore, staro romarsko središ e, bi lahko postalo turisti no še bolj zanimivo, prijazni ljudje s
postrežbo odli ne hrane in pija e pa dodajo piko na i.
V Bistrici ob strugi Sotle je ugoden prostor za kampiranje. Veliko je možnosti tudi za plezanje,
kolesarjenje in druge aktivnosti na splošno za razvoj turizma. Lepa kulturna in naravna dediš ina
bi o arala prav vsakega.

Slika 2: pogled na Bistrico ob Sotli, last raziskovalk

Torej možnosti za preživljanje aktivnih po itnic je ogromno, a ljudje so premalo osveš eni in
Bistrica je potemtakem premalo prepoznavna.
Tudi manjši kraji so lahko pravi še neodkriti biseri, odkrivajmo jih skupaj.
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PODATKI O NALOGI
Naša naloga obsega 35 strani
Priloge:
- anketa
- kozjansko kosilo
- povzetek v angleškem in nemškem jeziku
Naloga je v eni mapi.

Slika 3: struga reke Bistrice, last raziskovalk

Slika 2: polje kjer so se odvijali kme ki upori , last raziskovalk
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I. UVOD
Toliko je majhnih krajev, za katere sploh ne vemo, da obstajajo. Njihova lepota kar aka, da jo
odkrijemo. Med takšne kraje spada tudi Bistrica ob Sotli.
Sicer smo že pred za etkom ustvarjanja naše raziskovalne naloge vedele nekaj o kraju, ker pa smo
želele izvedeti še ve , je bila ta naloga kot nalaš za nas. Neodkriti biseri narave in ogromno
možnosti za razvoj turizma so bili naš povod, da so se odlo ile raziskati ravno Bistrico ob Sotli.
Naša osnovna hipoteza je bila, da je v Bistrici ob Sotli možen razvoj turizma.
V nalogi smo uporabile tehniko anketiranja in intervjuja.
Anketirale smo celjske srednješolce ter opravile intervjuje z odgovornimi za razvoj turizma
v kraju.
Rezultate pa smo analizirale in interpretirale s pomo jo statisti ne, opisne, primerjalne in
razlagalne metode.
V teoreti nem delu smo predstavile turisti no ponudbo kraja, z anketo in intervjuji smo raziskale
možnosti za razvoj turizma v kraju
V zaklju ku pa smo predstavile ugotovitve in predlagale konkretne možnosti za razvoj turizma z
oblikovanjem turisti nih proizvodov.
Osnovni motiv so biseri, majhni a lepi. Ve kot jih imamo, bogatejši smo. Takšnih biserov je v
naši domovini veliko.
Želele smo odkriti vsaj enega ter ga ponuditi na ogled še drugim. Pustite se popeljati v druga en
svet, svet neokrnjene narave in prijaznih ljudi.

Slika 4: panoramski pogled na Bistrico ob Sotli, last raziskovalk
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II. TEORETI NI DEL

2.1. PREDSTAVITEV BISTRICE OB SOTLI
Bistrica ob Sotli leži v vzhodni Sloveniji, tik ob Hrvaški meji, na nadmorski višini 215m. Je del
zavarovanega Kozjanskega parka. Šteje približno 1450 prebivalcev. Bistrici pripadajo naslednji
zaselki: Dekmanca, rešnjevec, Hrastje, Križan Vrh, Kunšperk, Ples, Polje, Srebrnik, Treb e,
Zagaj. Skozi vas te e potok ehovnica in se zahodno od nje zliva v Bistrico. V centru Bistrice je
župnijska cerkev sv. Petra, nad vasjo pa se dvigajo Svete gore, stara romarska to ka.

Slika 5: zemljevid Slovenije z prikazom lege Bistrice ob Sotli, http://www.sem5er.com/lokacija.asp
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ZGODOVINA BISTRICE OB SOTLI
Bistrica, nekdanji Sv. Peter pod Svetimi gorami , ki se v najstarejših virih omenja kot Leskovec, je
manjše naselje, ki mu dolo a podobo razširjeno križiš e treh cest v njegovem osr ju. Tu so
strnjene odli nejše vaške stavbe, medtem ko so se ob cestah razvrstile manjše in nižje hiše.
Najbrž so ljudje zelo zgodaj spoznali dolino Sotle in njen pritok Bistrico. Obkrožena z gri astimi
vrhi in bogatimi hostami, je lepa in rodovitna dolina vabila loveka, da se naseli v teh krajih. Ker
so bili življenjski pogoji ugodni, se je tudi hitro kulturno razvijala. Temu je botrovala tudi odli na
lega pokrajine, ki je prepletena s številnimi dolinami rek in dobro povezana z okoliškimi kraji.
Tako je že na za etku našega štetja tu potekala ena glavnih rimskih poti, ki je povezovala med
seboj razli ne rimske pokrajine. Od tod so šle mnoge poti dalje proti severu, zahodu in vzhodu.
Kakor poteka danes tu meja med Hrvaško in Slovenijo, tako sta tu v rimskih in mogo e še starejših
asih mejili dve provinci, na vzhodu Panonija in na zahodu Norik.
Današnja podoba naselja se je izoblikovala v prvi polovici in sredi preteklega stoletja, ko je ve ina
starejših hiš dobila klasicisti no preobleko z lepimi klesanimi kamnitnimi portali. Z njimi se
odlikujejo hiše št. 1, 12, 13, 14, 26, 58 in 66. Posebnost je hiša številka 77, tako imenovana
Dohtarjeva hiša, z bogato raz lenjeno fasado v baro ni tradiciji iz za etka 19. stoletja.
Zgodovinski viri nam poro ajo le o dveh pomembnejših dogodkih iz bistriške preteklosti. Leta
1475 so Turki, ko so se vra ali s Koroške, v bližini vasi popolnoma uni ili deželno vojsko
polkovnika Žige pl. Pohleheima, ob velikem slovensko-hrvaškem puntu 1573 pa je plemiška
vojska pod bližnjim Kunšprekom razbila del kme ke vojske, ki jo je vodil Ilija Gregori .
V novejši dobi pa se je Bistrica prebudila. Tod so vodila pota, po katerih so slovenski
revolucionarji pred zadnjo vojno prihajali v Treb e, kjer se je pri svoji teti Ani Kostanjšek pogosto
mudil Josip Broz, vzpostavljal zveze s partijskimi organizacijami v Sloveniji ter pripravljal
posvetovanja in konference.
Okupacijo je Bistrica preživela podobno kot drugi kraji na Kozjanskem. Dne 20. decembra 1943
so slovenske partizanske enote skupaj s hrvaškim Zagorskim odredom napadle nemško postojanko
v vasi. Med boji je padel komandant Kozjanskega bataljona, narodni heroj Janko Skvar a-Modras.
O tem pripoveduje spominska ploš a Na združenem domu sredi vasi. Blizu je tudi pomnik
sedemnajstim padlim borcem in žrtvam iz Bistrice in okolice.
ZGODOVINA SVETIH GOR
eprav stojijo Svete Gore popolnoma osamljeno in je njihov vrh dostopen samo z ene strani, je
njihova zgodovina nedvomno tesno povezana s splošnimi zgodovinskimi in drugimi dogodki, ki so
se odvijali v okolici doline.
Raziskave v neposredni bližini Svetih Gora ter najdbe na samem vrhu nas peljejo dale v
preteklost. Povedo nam, da so bile Svete Gore najbrž zasedene že v rimskem asu. V tem asu je
bila vsa bližnja in širša okolica relativno gosto naseljena z manjšimi naselbinami, ki so bile med
seboj povezane z dobrimi cestami. Toda ljudstvo, ki je živelo v teh krajih, ni bilo rimsko. Bilo je
prastaro, pripadalo je potomcem še starejših ljudstev, ki so kljub rimski okupaciji verjetno obdržali
svoj jezik, svoj na in življenja in svoje
navade prednikov.
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Ni dvoma, da je taka naselbina v rimskem in porimskem asu stala tudi na terasi nekdanjega
rimskega okrožja Bistrice, na mestu ali v bližini današnje vasice Bistrica ob Sotli, katere prebivalci
so pokopavali svoje mrtve na vrhu Svetih Gor. Te prve kapelice so pravzaprav zametki petih
cerkva na tem hribu, ki so jih pozneje, po okusu asa, dograjevala in krasili.
Ko je Evropo zajel val enega najve jih premikov raznih ljudstev, kar jih pozna svet, in ko so se
razni barbari valili od vzhoda in severa, so na prehodu ez Slovenijo tudi na Svetih gorah pustili
svoje sledi. Tu se poleg drugih pojavljajo germanska plemena, od katerih so nekatera prišla s
severa, druga z vzhoda. Ti novi prišleki so se najbrž pomešali z domorodci, ali pa so se kot
zavojevalci naselili v dolini ter za eli kot doma ini pokopavati svoje mrtve tudi na Svetih Gorah.
Iz tega asa so odkrili grob nekdanjega vojskovodje, ki je bil pokopan z orožjem, katerega je v
življenju nosil. V skladu s svojimi šegami so mu dali v grob tudi lon ene posode, ki jih je bil
prinesel iz svoje domovine okoli Polabja.
Na koncu teh premikov so prišli
v dolino Sotle naši predniki. Za
razliko od prejšnjih ljudstev, ki
so se na ozemlju Slovenije
mudila le za asno, so se Slovani
tu trajno naselili. Bili so pogani
in iz zgodovine izvemo, da so
uni ili marsikatero škofijo in
cerkev. Medtem je videti, da so
šle strahote mimo Svetih Gora,
saj tamkajšnje kapelice niso bile
zrušene ali požgane.
eprav vemo, da so Slovani ta
del Posavja takoj naselili, kaže,
da so se v okolici Svetih Gora
naselili nekoliko kasneje, ko so
že u vrstili svojo oblast v deželi.

Slika 6: svete Gore, last raziskovalk

Tedaj so pri eli tudi oni pokopavati svoje mrtve na grobiš u na vrhu hriba. Njihove grobove so
nedavno odkrili na vzhodnem prostoru med apsido Jurijeve kapele in stopniš em Marijine cerkve,
dalje za Boštjanovo kapelo in naprej proti severu. Videti je, da grobiš e ni bilo majhno, saj je štelo
ve desetin grobov. V njih so bili pokopani odrasli in otroci. V ženskih grobovih so našli bronast
nakit, ki so ga nosile v življenju kot del narodne noše.
Okoli leta 1000 n.št. je grof Vilijem I. z orožjem pripojil pilštanjski okraj Savinjski krajini. S tem
je dokon al dolgotrajni boj med hrvaškimi in doma imi plemeni, ki so si lastila obmo je od
Krškega do Sotle. Potlej je ostala Sotla za vse ase mejna reka med Hrvaško in Slovenijo.
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2.1.1. PRIMARNA TURISTI NA PONUDBA
Naravne privla nosti
Obmo je ob ine Bistrica ob Sotli je eno redkih, e ne celo edino v Sloveniji, kjer lahko najdemo
drug ob drugem cveteti mehkodlakavi plju nik in tevje. Podobnih primerov mešanja razli nih
tipov živalskega in rastlinskega sveta je tu je še ve : gams, alpski kozli ek in kranjska lilija so
vrste, ki so obi ajne v predalpskem in hribovitem delu Slovenije, vidra in kosec pa živita v
nižinskem delu. Ob ina se lahko ponaša tudi z edinimi znanim nahajališ em bavarske popkorese v
Sloveniji. Na razdalji samo nekaj 10 metrov se dvigne z
108 metrov na obsoteljski ravnici na 620 m.nm.v.,
kolikor meri najvišji vrh Orlice v ob ini. ( zloženka –
ob ina Bistrica ob Sotli )
Slika 7: živalski svet Bistrice ob Sotli-žaba, last raziskovalk

Slika 8: neokrnjena narava, last raziskovalk

Bistrica in Sotla - po velikosti je Bistrica
drugi najve ji pritok Sotle. S pritoki odmaka
ves zahodni in južni del Srednjesoteljskega
gri evja. Ker je pove ini vrezana v triasne
dolomite, je njena dolina v vsem obsegu
razmeroma malo prostorna, na nekaterih
mestih prav tesna. Med Treb ami in
Zagajem se Bistrica epigensko zajeda v
mezozoiske karbinatne kamnine in nastala je
slikovita, okoli 3 km dolga soteska.
Pobo ja so strma in gozdnata, na južno stran
se soteska dviguje prek 400m. Strmec
Bistrice je mnogo ve ji kot pri Sotli, saj
pade med Lesi nim in Poljem pri Bistrici,
kjer se izliva v Sotlo, za ve kot 120 metrov.
Ve je množine prodnega nanosa v strugi
pri ajo tudi o njenem hodourniškem
nastanku. Bistrica je na nekaterih predelih
tudi primerna za kopanje.
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Kulturne znamenitosti
Sv. Peter - cerkev se prvi omenja leta 1275. Njena ladja je v
osnovi še predromanska in je najstarejša sestavina cerkve. Kasneje
so jo povišali in pozidali tristrano sklenjeni prezbiterij, obe kapeli
ter zakrstijo. V za etku 19. stoletja je bila že v tako slabem stanju,
da so iz nje morali odnesti cerkveno posodje, vendar so jo kasneje
popravili, leta 1880 pa regotizirali. Gotski prezbiterij znova krasijo
freske , ki so jih odkrili leta 1970. (mapa- ob ina Bistrica ob Sotli)
Znamenje na obrežju – je zidano slopasto znamenje ob poti
od Bistrice proti Zagaju, rustikalno zgrajeno iz mogo nih kamnitih
klad. Niše imajo trikotne loke in so izklesane iz enega samega
kamna. Štiristrano piramidsko streho na vrhu krasi jabolko in križ.
Znamenje je verjetno iz 16. stoletja. (mapa – ob ina Bistrica ob Sotli)
Kamnito znamenje, Hrastje
Slika 9: sv. Peter, last raziskovalk

Kamnito znamenje , rešnjevec
Kamnito znamenje, Zaga
Sveti Križ - razgledna to ka. Tu je maša tri-do štiri-krat letno.
Svete Gore

Nad Bistrico ob Sotli se proti Sotli spuš ajo zadnjiobronki Orliškega pogorja, Rožce, Svete gore in
Kunšperskega gora. (Zorenc, str.3-1.odstavek. 1996)
Svete Gore so 527m visok hrib nad dolino. Z njega lahko vidimo dale v Hrvaško, mimo Dona ke
gore in Bo a vse do Pohorja. Bolj kot lep razgled prevzame obiskovalce greben, na katerem je
razvrš enih pet svetiš : Lurška kapela, kapela sv.Sebastijana ( Boštjana) in sv.Fabijana, Marijina
cerkev, posve ena Marijinem rojstvu ter kapeli sv.Jurija in sv.Martina.
V letih 1967-1968 ter od 1971 do 1976 so na Svetih gorah potekala arheološka izkopavanja, s
katerimi so poskušali odkriti njihovo zgodovino. Odkrili so, da so bile Svete gore z okolico
poseljene že v rimskem asu, ter da je tu potekalo tudi razgibano cestno omrežje.Na obmo ju od
Lurške kapele pa vse do Jurijeve kapele so odkrili obsežno zgodnje srednjeveško nekropolo.
Grobovi odraslih in otrok so pripadali poznim Slovanom, v ženskih grobovih pa so našli nakit, ki
so ga nosile kot del narodne noše.
Po oknih in štirioglatih prezbiteterijih predvidevajo, da sta dve izmed cerkva nastali zelo zgodaj.
Nastanek lahko povežemo tudi s asom, ko so ti kraji pripadali plemiški družini majnim grofom
Breže – Seliškim.
Okoli leta 1000 je grof Vilijem Ι z orožjem kon al dolgotrajni boj med hrvaškimi in doma imi
plemeni, ki so si lastila obmo je od Krškega do Sotle. Takrat je Sotla postala mejna reka med
Hrvaško in Slovenijo. Žena grofa Vilijema Ι, Hema, je bila zelo pobožna, zato je darovala cerkvi
veliko posestev. Zaradi njene verske vneme se je verjetno za ela stavbna dejavnost, ki je dala
osnove današnjemu videzu hriba.
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V tem obdobju so pozidali kapelici sv.Jurija in sv.Martina, ki so jima po vzoru koroških cerkva
dozidali štirioglata prezbiterija.
Verjetno je že takrat, na obmo ju današnje Marijine cerkve, stala ve ja cerkev. Leta 1251 so Svete
Gore postale podružnica cerkve sv.Petra. od leta 1265 so bile izro ene kot fevd dominikanskim
redovnicam v Studenicah.
Od 13.stoletja dalje se je kot nov umetnostni stil uveljavljala gotika, mo no pa ji je sledila tudi
ljudska umetnost. Na Svetih Gorah je bilo najve zgrajeno ravno v tem asu. To obdobje jim je
dalo videz, kakršnega poznamo danes.
Tedaj so razširili v obsežno svetiš e Marijino cerkev, preuredili in polepšali pa so tudi kapelico
sv.Sebastijana. kapeli sv.Martina in sv.Jurija sta dobili nova prezbiterija.
(Korošec, str.10,5.odstavek)
V tem obdobju so pozidali in olepšali tudi Lurško kapelico, ki je bila tedaj posve ena še
sv.Bolfenku, gradili so mestni in podeželski kamnoseki.
Freske kažejo, da so nekateri slikali boljše, drugi slabše. Po tem sklepamo, da so bili ustvarjalci
novih cerkva na Gorah poleg plemi ev in meš anov tudi kmetje. To so bili slovenski domorodci,
ki so se hoteli uveljaviti enako kot njihovi oblastniki, nemški plemi i. Od 14.stoletja dalje je
deželo pretreslo še mnogo dogodkov: vdori turkov, upori cerkve proti protestantizmu..., ko je v
deželi zavladal mir se je nadaljevalo okraševanje Svetih gora. V umetnosti se je po obdobju zmage
pojavil barok. V tem asu so izdelali in postavili lesene oltarje v kapeli sv.Martina (1661),
sv.Sebastijana (1662), sv.Jurija (1667) in v Marijini cerkvi (1693). Vsi so lepo izrezljani in bogato
okrašeni, krasijo pa jih številni kipi.
Uredili so tudi hrib. Naredili so današnjo pot, ki od sedla pelje naravnost na vrh hriba, in pozidali
na njenem gornjem delu stopnice.
Med zadnjimi pomembnejšimi deli je poslikava stropa v Marijini cerkvi, ki ga je leta 1872 okrasil
italijanski slikar Tomaž Fantoni.
Marijina cerkev je 36×18m velika stavba. V njeno sprednjo fasado je
vizdan mogo en in visok zvonik, ki služi v spodnjem delu kot veža.
Cerkev je sestavljena iz treh ladij, katerih sprednja se kon a z dolgim,
tristrano sklenjenim prezbiterijem. Levo od prezbiterija ja zakristija.
Desno od vhoda držijo stopnice v galeriji nad stranskima ladjama, ki
se kon ujeta z emporama. (Korošec, str. 12, 5.odstavek)
Pozidana je iz kamna, z zunanje strani pa je ometana in obarvana.
Današnjo podobo je dobila leta 1732 in iz tega asa je verjetno tudi
ebulasta kapa na zvoniku. (Korošec, str. 14,1.odstavek)
Pred nedavnim so obnovili cerkveno fasado in ji vrnili nekdanjo
umirjeno belo barvo z rumenorjavimi šivanimi ogli. Obnovili so tudi
son no uro, na kateri so upodobljene Svete Gore s svojimi kapelicami.
(Korošec, str. 14,2.odstavek)
Cerkev je od zunaj videti zelo visoka, venar je obokani strop znotraj
dokaj nižji. Na njem so naslikani razni prizori, kjer je povsod prva
oseba Marija.
Slika 10 : Marijina cerkev, last raziskovalk

- 11 -

V cerkvi je oltar, sestavljen iz kamnite menze in lesenega nastavka, ki je skomponiran iz 52
stebrov, 40 kipov svetnikov in likov angelov ter dveh slik. Ima tudi ve stranskih oltarjev in nekaj
zelo zanimivih podob.
Sredi cerkve je Marijin prestol, obdan z železno ograjo.(Korošec, str. 14,5.odstavek)
Kapela sv.Jurija se je razvila iz navadne majhne pokopališke kapelice. Nekdaj je imela tri oltarje,
vendar se je ohranil le še prvi. Posebna znamenitost cerkve je napis nad vrati, ki še ni prebran in je
pisan s še neznano pisavo. Enako star je najbrž tudi relief, ki je vzidan desno nad vhodom. Stari sta
tudi mali okni na desni strani ladje. (Korošec, str.15,3.odstavek)
Kapela sv.Martina se je pravtako razvila iz pokopališke kapele, zato je zelo podobna kapeli sv.
Jurija. Tudi ta je imela neko ve oltarjev, vendar se je ohranil le oltar sv. Martina. Leseno lopo so
zamenjali z zidano. Cerkvica je bila ve krat poslikana, upodobitve pa so danes pod ometom.
Kapela sv.Sebstaijan je takoj za Marijino cerkvijo in se v marsi em razlikuje od ostalih.Lopo ima
pozidano k levi strani ladje in nima lo enega svetiš a. Strokovnjaki so pod slikarijami odkrili
dragocene starejše freske, ki so zna ilen primer poznogotskega realisti nega stenskega slikarstva
na naših tleh. Leta 1971 so kapelico strokovno preuredili. Restavrirali so freske, napravili nova tla
in obnovili oltar.
Lurška kapela je danes popolnoma prenovljena. Pozidali so jo leta 1518, nad njenimi vrati pa je
zapisano, da so jo prenovili leta 1822.
Svetiš e kapele je rebrasto obokano, v ladji pa so starinske freske, ki predstavljajo razne prizore iz
življenja in trpljenja Gospodovega.
V kapeli hranijo številne zahvalne slike, ki so jih verniki darovali za uslišane prošnje.
Vrh je imel nekdaj taborno obzidje, ki je obdajalo vseh pet cerkva in to že pred nastankom velike
Marijine cerkve. V neposredni bližini Svetih gor je tudi nekaj zelo znamenitih in lepih znamenj.
Takoj pod sedlom je kapelica pri vodnem izviru, imenovana ˝Božja noga˝. Na poti po gozdu
navzdol je z železom okovan križ iz leta 1612; ve podobnih znamenj pa je tudi v neposredni
okolici Gore. (Korošec, str.23-2.odstavek)
Torej, Svete Gore sodijo med romarska mesta, ki so bila že od nekdaj zelo obiskana. Danes
privabijo s svojimi naravnimi lepotami, lego in umetninami tudi turiste, ki si bogatijo svoje
obzorje. Lahko jih uvrš amo med pomembne spomenike Slovenije, saj zaradi svoje starosti
prekašajo mnoge druge. Ohranile so sledove vseh razvojnih faz, od zgodnjega srednjega veka pa
do konca 19.stoletja.
Dohtarjeva hiša – je vrhkletna, zidana stavba, podolžnega tlorisa, ki je nastala v drugi
polovici 18. stoletja. Krasi jo bogata arhitekturna lenitev. Posebnost hiše je kamniti portal. V
notranjosti je zanimiva razporeditev notranjih prostorov, zna ilna baro na kuhinja ima visok
banjast obok. Po nekdanjem lastniku zdravniku Firbasu je ohranila ima dohtarjeva hiša. (mapa –
ob ina Bistrica ob Sotli)
Kravari eva hiša – Kravari eva hiša je delno podkletena lesena stanovanjska stavba
iz srede 19. stoletja. Stene so ometane in beljene. Streha s opom je prekrita s slamo. V bližini hiše
stojita kapelica in lesena skulptura. Kapelica je posve ena Mariji dobrega srca, ki sta jo postavila
leta 1909 Neža in Jožef Kravari . Hišo preurejujejo v muzej kme kega orodja. (mapa – ob ina Bistrica
ob Sotli)
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Razvaline gradu Kunšperk – na skalni polici nad istoimenskim nekdanjim trgom
Kunšperk. V 12. stoletju na novo pozidani grad je bil neko domovanje Kunšperskih gospodov,
stranske veje Ptujskih. V teku stoletij je zamenjal mnogo lastnikov, od 17. stoletja dalje so ga v
glavnem prepuš ali propadu. Zadnji lastniki so bili knezi Windischgraetzi. zloženka – ob ina
Bistrica ob Sotli)

Slika 12: razvaline Kunšperka od blizu, last raziskovalk

Slika 11: razvaline Kunšperskega gradu, last raziskovalk

V Bistrici že urejajo sakralni muzej, v katerem bi lahko bila tudi poro na dvorana.
Obstaja tudi možnost za urditev kovaškega muzeja, v eni od starih kova ij.
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2.1.2. SEKUNDARNA TURISTI NA PONUDBA
Vinoto i:
Jože Geršak (Dekmanca 46 )
Ivan Ul nik (Križan Vrh 13 )
Družina Juri ko ( Bistrica ob Sotli 55)
Jože Bratuša (Polje pri Bistrici 8 )
Anton Kunej ( Treb e 31 )
Anton in Mihaela Mošet ( Polje pri Bistrici 4)
Družina Kralj ( rešnjevec ob Bistrici 4 )
Marjan Urši ( Bistrica ob Soli 67a )
Ciril Robek ( rešnevec ob Bistrici 2)
Bratuša Mihael ( rešnjevec ob Bisrici 5 )
Jožica in Janez Vuk (Treb e 42 )
Peter Žuraj ( Križan Vrh 15 )
Vinogradništvo Štadler (Zagaj 40 )
Turisti ne kmetije:
Ekološka kmetija družina Pregrad ( Treb e 87 )
Klet Treb e – turizem na kmetiji Marija Šmal i ( Treb e 82a )
Turisti na kmetija Kramer ( Kunšperk 19 )

Gostilna:
Gostilna Šempeter ( Bistrica ob Sotli)
Motel:

Bari:

Klub:

Motel Treb e (Treb e )

Bar Palma ( Bistrica ob Sotli 4d )
Bar Kraner ( Bistrica ob Sotli )
Kava bar Fendre ( Polje pri Bistrici 10 )

Klub Metulj ( Bistrica ob Sotli )

V Bistrici delujejo kar 4 rokovske skupine, od teh je ena - Zmajev rep - že posnela svojo prvo
ploš o. V klubu Metulj vsake tri tedne priredijo rokovski koncert.
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2.1.3. DRUŠTVA IN PRIREDITVE
Tradicionalne prireditve v Bistrici:
Jožefov sejem ( marec )
Vinski praznik s salamijado ( april )
Pohod za Jurijevanje ( april – Jurijeva nedelja )
Dobrodelni koncert Kork Bistrica ob Sotli ( maj )
No ni turnir v malem nogometu ( predzadnja sobota v juniju )
Petrov sejem ( 29. junij )
Prireditve ob prazniku ob ine Bistrica ob Sotli ( zadnji teden v juniju )
Razgibajmo poletje ( julij )
Šempetrske vaške igre ( prva sobota v avgustu )
Pohod po Slomškovi poti ( zadnji teden v septembru )
Društva:
Kulturno društvo Bistrica ob Sotli
Društvo kmetic Ajda
Društvo prijateljev mladine
Športno društvo
Društvo vinogradnikov in kletarjev
Gasilsko društvo
Lovska družina
Strelsko druš
Turisti no društvo

III. EMPIRI NI DEL
3.1. Opredelitev in omejitev raziskovalnega cilja
V raziskovalni nalogi smo želele ugotoviti:
- kakšne so možnosti za razvoj turizma v Bistrici ob Sotli,
- kako dijaki celjskih srednjih šol poznajo Bistrico ob Sotli,
- ali bi dijaki preživeli druga ne, nepozabne po itnice v neokrnjeni naravi,
- katere aktivnosti bi jih najbolj pritegnile,
- kaj menijo o možnostih turisti nega razvoja za to odgovorni ljudje, v samem kraju.
Raziskavo smo omejile na Celje, saj smo želele ugotoviti, poznavanje kraja ter želje in potrebe
celjskih srednješolcev.
Intervjuje pa smo izvedle le V Bistrici ob Sotli, saj smo z njimi želele pridobiti informacije o
možnostih in pripravljenosti ljudi na razvoj turizma.
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3.2. Hipoteze
Osnovna hipoteza
V Bistrici ob Sotli je možen razvoj turizma.
Podhipoteze:
1. Anketirani ne vedo, kje se nahaja Bistrica ob Stoli
2. Ve ina anketiranih Bistrice ob Sotli še ni obiskala.
3. Najve turistov, ki zaidejo v Bistrico ob Sotli, privabijo Svete gore.
4. e bi mladi lahko izbirali med po itnicami v naravi in po itnicami v mestu, bi zagotovo izbrali
mesto.
5. e bi dijaki preživeli kratke po itnice v Bistrici ob Sotli, bi bili najbolj zainteresirani za
koncerte in zabavo glasbenih skupin, najmanj pa za spoznavanje in pomo pri kme kih opravilih.
6. V primeru da bi anketirani preživljali po itnice v mestu, bi najve hodili v kino, najmanjši
interes pa bi pokazali za obisk gledaliških predstav.
7. Anketiranim bi ustrezala organizacija po itnic v lastni režiji
8. e bi mladi preživljali kratke po itnice v Bistrici ob Sotli, bi se najraje nastanili v šotoriš u.
9. Anketirani ne bi želeli preživeti po itnic v neokrnjeni naravi v Bistrici ob Sotli.
3.3. Poro ilo o raziskovanju
3.3.1. Osnovne raziskovalne metode
Naše osnovne raziskovalne metode so bile: statisti na, opisna, primerjalna in razlagalna.
Informacije pa smo pridobile z uporabo tehnike anketiranja in intervjuja.
3.3.2. Osnovna populacija in vzor enje
Anketirale smo 300 dijakov 4. letnikov razli nih šol v Celju, in sicer Srednja ekonomska šola
Celje, Šolski center Celje, Poslovno komercialna šola Celje, I.gimnazija Celje, Srednja šola za
gostinstvo in turizem Celje. Moški in ženske so enako zastopani zato med njimi nismo delale
primerjav. Vse dijake smo anketirale pisno. Z anketiranje smo želele dobiti informacije: ali dijaki
vedo, kje je Bistrica ob Sotli, po em je najbolj znana, ali bi preživeli druga ne po itnice v
neokrnjeni naravi, kako.
Za dodatne informacije je bila uporabljena tehnika intervjuja, oz. razgovora. Intervju smo izvedle
z: županom Bistrice ob Sotli, duhovnikom, predsednikom turisti nega društva, lokalno turisti no
vodi ko, lastnikom olimpijskega streliš a na glinaste golobe ter lastnikom gostiš a Šempeter.
Želele smo ugotovite, kaj menijo o možnostih za razvoj turizma ljudje, ki so z njim neposredno
povezani.
3.3.3. Težave pri raziskovanju
Pri raziskovanju ve jih težav ni bilo, manjše preglavice nam je povzro alo le iskanje gradiva za
teoreti ni del, saj je le tega v pisni kot tudi v elektronski obliki zelo malo. Zagotovo pa bi nam bilo
veliko lažje tudi e bi lahko delale v neposredni bližini/oz. v samem kraju.

- 16 -

IV. REZULTATI RAZISKAVE
4.1. REZULTATI ANKET Z ANALIZAMI
Na slede e odgovore je odgovarjalo 300 dijakov, ki obiskujejo 4.letnike razli nih srednjih šol v
Celju. Anketirani so doma iz Celja oz.bližnje/daljne okolice.
4.1.1. Ali veste kje se nahaja Bistrica ob Sotli?

Ve ina anketiranih je na to vprašanje sicer odgovorila pravilno, a le z malo razliko jim sledijo tisti,
ki so mislili da se Bistrica ob Sotli nahaja na Kozjanskem.
Tistih, ki so odgovorili Posavje in Voglajnsko-Zgornje-Soteljsko gri avje, pa na sre o ni bilo
veliko.
4.1.2. Ali ste že bili v Bistrici ob Sotli?

!
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Naša predvidevanja so se uresni ila,
ve ina anketiranih še ni obiskala
Bistrice ob Sotli. Da temu botruje
njena premajhna prepoznavnost (ki se
navsezadnje kaže tudi pri vprašanj, kje
se le ta nahaja) smo skoraj ve kot
prepri ane. Seveda pa so možni tudi
drugi razlogi (pomanjkanje asa,
priložnosti za potovanje ipd…)

4.1.3. Katere naravne oziroma kulturne zanimivosti privabijo najve turistov?
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Najve anketiranih je kot najve jo turisti no zanimivost izbralo Svete gore.
turizem. Veliko jih je izbralo tudi pohodništvo v neokrnjeni naravi, malo manj turisti ne kmetije,
najmanj pa olimpijsko streliš e na glinaste golobe. Kaže da je tudi to premalo poznan

4.1.4. Kje bi rajši preživeli krajše po itnice?

Odgovor nas je ve kot
presenetil. Bile smo namre
prepri ane da bo ve ina
anketiranih izbrala mesto,
rezultati pa nam kažejo
druga e; torej kar 77%
anketirancev bi raje preživelo
po itnice na deželi v
neokrnjeni naravi. Izgleda da
so dijaki že malce naveli ani
monotonega mestnega
življenja.

"
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4.1.5. Kako si po vašem po pomembnosti sledijo storitve, e bi preživeli kratke po itnice v
Bistrici ob Sotli?
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Naša hipoteza se je izkazala za resni no. Kar 23% anketirancev je izbralo koncerte in zabavo
glasbenih skupin, najmanj pa spoznavanje in pomo pri kme kih opravilih. Presenetljivo visoko na
seznamu pa so plezanje, aktivnosti v naravi (pohodništvo, spoznavanje flore in favne) in jezdenje
konj v neokrnjeni naravi. Sledijo še lokostrelstvo, likovne delavnice na prostem (tu smo
pri akovale višjo uvrstitev, saj menimo da je stvar nadvse zanimiva) in spoznavanje zgodovine
kraja in njegovih zanimivosti. Najbrž imajo anketirani že v šoli dovolj zgodovine
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4.1.6. Kako si za vas po pomembnosti sledijo storitve, e bi preživeli kratke po itnice v
mestu?
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Naša hipoteza se je izkazala za delno pravilno. Anketirani se torej držijo na ela ´zdrav duh v
zdravem telesu´, saj imajo najraje fitnes, savno ipd. na drugem mestu je zabava v no nih klubih,
diskotekah, na tretjem kino, na etrtem obisk v dnevnih lokalih, ki mu tesno sledi nakupovanje,
manjši interes pa je za ogled gledaliških predstav, ogled kulturnih znamenitosti, starega mestnega
jedra in obisk muzejev.

- 20 -

4.1.7. Kakšna organizacija po itnic bi vam ustrezala?

$

* " ,

Ve kot polovica anketiranih
(62%) si po itnice najraje
organizira sama, medtem ko
ima 38% raje organiziran
urnik.

4.1.8. Katere nastanitvene zmogljivosti bi uporabljali, e bi preživeli kratke po itnice v
Bistrici ob Sotli?
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Nad odgovori smo bile malce razo arane, saj smo ugotovile, da bi anketirani vseeno bili rajši v
hotelu v bližnjem turisti nem središ u, kot pa na turisti ni kmetiji. Kar nekaj bi jih sicer izbralo
šotoriš e, a za naše pojme premalo. Z manjšim odstopanjem sledijo tisti, ki bi izbrali zasebne
turisti ne sobe.
- 21 -

4.1.9. Ali bi preživeli druga ne po itnice v neokrnjeni naravi v Bistrici ob Sotli?

!

Presenetljivo. Nad pri akovanji. In predvsem zelo spodbudno. Skoraj 80% anketiranih bi želelo
preživeti po itnice v Bistrici ob Sotli.
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4.2. REZULTATI INTERVJUJEV

4.2.1. g. Jože Pregrad; župan
1.) Kaj bi po vašem mnenju morali izboljšati in dodati, da bi v Bistrico privabili im ve
turistov?
Izboljšati bi morali ponudbo – tudi gostinsko, manjkajo nam kakšne turisti ne kmetije, za katere je
veliko odprtih možnosti in narediti bi morali ve reklame.
2.) Na kakšen na in bi lahko ob ina pripomogla k temu?
Ob ina poskuša vsako leto dati dolo ena sredstva, za naslednje leto pa imamo v na rtu pridobitev
oseb, usposobljenih za to podro je.
3.) Kako je poskrbljeno za zabavo, prosti as ter aktivnosti mladih v vašem kraju?
Mladi imajo svoj klub, kjer lahko preživljajo prosti as. e pa imajo kakšne posebne želje, jim z
veseljem poskušamo ugoditi. Ve ino koncertov pa si mladi tako ali tako organizirajo sami.
4.) Katero turisti no zanimivost bi izpostavili?
Sv.Gore, novo arheološko najdbiš e na Kunšperku in samo Bistriško dolino.
5.) Kaj menite o naši ideji »Turisti ni paket za mlade«?
Nad tem sem izredno navdušen. Menim, da ste mladi zelo sposobni.
6.) Ali je bila razpoznavnost Bistrice bila pod imenom Šempeter boljša?
Mislim, da ne. Samo ime kraja tu ni bistveno, ne igra velike vloge. Važni so turisti sami, ne pa ime
kraja.
7.) Koliko pa vi sami vlagate v turizem, kakšne so vaše dejavnosti na tem podro ju?
Jaz osebno imam na vsakem potovanju po Evropi s seboj vedno prospekte kraja – imamo tudi
ekološko kmetijo in tujce z vsem z veseljem seznanim ob vsaki priložnosti.
8.) Kaj pa verski turizem, se vam zdi, da ljudje samo zaradi Sv.gor prihajajo v Bistrico?
Koliko ljudi letno obiš e Sv.gore? Na kakšen na in pa zadržite turiste-obiskovalce Sv.gor?
Mislim, da ne, to ni tako strogo opredeljeno.Kajti turisti, ki gredo skozi Bistrico, si ogledajo tudi
druge znamenitosti, ne le Sv.gore. Sicer se zagotovo tudi najde kakšen tak,ki pride le zaradi
Sv.gor, a ve inoma ne. Zaradi že prej omenjene premajhne ponudbe ravno teh turistov, ki pridejo
le na romanje, ne moremo zadržati.
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4.2.2. g. Jože Babi ; predsednik turisti ne zveze
1.) Menite, da je vaš kraj dovolj prepoznaven?
Mislim da ni, lahko bi bil bolj.
2.) Koliko vložite v turizem, kakšne so vaše dejavnosti na tem podro ju?
Zavedam se, da je na tem podro ju storjeno premalo. Toda z vsakim letom smo bolj dejavni.
3.) S im bi lahko izboljšali prepoznavnost?
S propagandnim materialom in z našo uradno internetno stranjo, ki je še v izdelavi.
4.) So krajani dovolj aktivni na tem podro ju (s im)?
Ne, ve ina krajanov je zagotovo premalo aktivnih, ob utek imam kot da se ne esa bojijo. Mislim
da se premalo zavedajo, kako so turisti in turizem sam za naš kraj pomembni.
5.) Imate kakšno avtohtono znamenitost?
Seveda…npr.: Svete gore, Kravari evo doma ijo, Muzej sakralne umetnosti…
6.) Kaj pa propaganda, ste usmerjeni samo v Slovenijo ali tudi v tujino?
Ne, z Društvom vinogradnikov, Društvom kmetic Ajda in tamaburaši smo bili tudi v Avstriji.

4.2.3. g. Martin Pani ; duhovnik
1.) Koliko turistov letno obiš e Sv.Gore? Kako bi pove ali število turistov?
Letno Sv.gore obiš e 30-35.000 romarjev. Mogo e bi malo bolj uredili okolico in najeli še nekaj
ljudi.
2.) Kako pa vi sami pripomorete k izboljšanju?
Dober glas seže v deveto vas. Druga e pa imamo prospekte in kartice.
3.) Kaj je za vernike najbolj zanimivo v vašem kraju?
Svete gore in farna cerkev sv.Petra.
4.) Ali mi lahko poveste nekaj o Marijinem oltarju?
Star je 300 let, pred obnovitvijo (1040) je bil rno zlate barve, nato so ga 2x prenovili, sedaj je
srebrno-zlate barve. Zadnja prenovitev je bila lani.
5.) Ali obisk pri maši zadnja leta upada ali naraš a?
Obisk je enak kot je bil pred nekaj leti, ve jih sprememb ni.
6.) Ali vernikom ponudite še kakšen turisti ni proizvod vašega kraja(da ostanejo dlje)?
Popeljem jih na ogled kapelic ki so okoli Svetih gor.
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4.2.4. ga. Zdenka Iva i ; lokalna turisti na vodi ka
1.) Kakšen turisti ni paket bi lahko ponudili turistom?
isto odvisno od tega, kakšni bi bili in kaj bi turisti želeli. Od ogleda kulturnih znamenitosti, do
sprehoda po udoviti neokrnjeni naravi z vsemi svojimi zanimivostmi.
2.) Katerih turistov je ve starih ali mladih?
Najve je predvsem osnovnošolcev in srednješolcev ter upokojencev. Torej mladih in starih je
najve tistih »srednjih« pa malo manj.
3.) Kakšna vrsta turizma prevladuje?
V naših krajih prevladuje predvsem izletniški turizem. In pa verski turizem, saj na Sv.gore zahajajo
romarji.
4.) Ali sami sestavljate izlete?
Izlete sestavljam sama,na ta na in, da najprej ugotovim želje izletnikov,jim podam
predloge,sestavim ponudbo,ki jo potem z organizatorjem izleta še enkrat pregledava, kaj
odvzameva ali dodava.
5.) Kako bi lahko izboljšali prepoznavnost Bistrice?
Predvsem s promocijo-predstavitvijo kraja na internetu, na sejmih, preko propagandnega materiala.
Seveda pa veliko vlogo zagotovo igra zadovoljen gost, ki razširi dobro ime kraja.
6.) Ali v Bistrico prihajajo tudi skupine recimo osnovnošolci, dijaki?
Da, teh je veliko.
7.) Kakšna je možnost, da bi z vašim poklicem v Bistrici dobili redno zaposlitev?
Te možnosti pravzaprav ni, to je le nek »dodaten« poklic poleg študija ali zaposlitve.
8.) Kaj pa verski turizem, se vam zdi, da ljudje samo zaradi Sv.gor prihajajo v Bistrico?
Koliko ljudi letno obiš e Sv.gore? Na kakšen na in pa zadržite turiste-obiskovalce Sv.gor?
To je res najve ja zanimivost v Bistrici. Sv.gore pritegnejo turiste,ki si potem hkrati ogledajo še
kakšno drugo zanimivost. Sv.gore obiš e letno 30-35.000 romarjev.
Kako zadržati romarje? Dobra gostinska ponudba, ponudba turisti nih kmetij in seveda zanimivo
povabilo turistom, da je pri nas še kaj ve kot le Sv.gore.
4.2.5. g. Ivan Kramer; lastnik Olimpijskega streliš a na glinaste golobe
1.) Kolikšna je vaša kapaciteta preno iš ?
Pri nas imamo 5 sob z 14 ležiš i.
2.) Kaj pa poleg olimpijskega streliš a še nudite gostom?
Imamo svojo kuhinjo in jedilni prostor, zato lahko sprejmemo tudi do 45 oseb za kakšno zabavo
ali zaklju ek, rojstni dan…
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3.) Kje ste dobili zamisel za to?
Jaz sem se pred 25 leti za el ukvarjati s strelstvom, veliko sem tekmoval in tako se mi je porodila
zamisel, da bi lahko naredil sam streliš e, saj ga nikjer v bližnji okolici ni bilo. Streliš e sem
naredil leta 1994.
4.) Koliko tekmovanj se letno odvije pri vas?
Natan no ne vem, državnih tekmovanj je okoli 5-6 letno, potem pa so še tu tekmovanja za Pokal
Slovenije, tekmujejo tudi mladinci. Na vsako tekmovanje se odzove približno 45 oseb.
5.) Koliko turistov letno preno i pri vas?
To je isto odvisno od sezone, spomladi ve kot pozimi.
6.) Ali je ta vrsta športa priljubljena med turisti?
Seveda, turisti so radovedni in vsakemu je v interesu poskusiti nekaj novega. eprav ve
navdušenja kažejo moški.
7.) Ali prihajajo k vam turisti Sv.gor?
Bolj malo,samo kadar je kakšno ve je romanje. Ve prihajajo pohodniki in pa kolesarji.
8.) Ali sodelujete s turisti nim društvom?
Zelo slabo.

4.2.6. g. Sre ko Kunst; lastnik gostiš a Šempeter
1.) Ali pogosteje prihajajo k vam turisti ali doma i gostje?
K nam prihajajo v istem številu tako turisti kot doma i gostje.
2.) Za katere jedi gostje pokažejo najve zanimanja?
Za doma imi jedmi, ki so prilagojene letnemu asu. Pozimi so to pe enice, krvavice, pe enka,repa,
fižol, zelje ter enolon nice…
3.) Imate kakšne tipi ne kozjanske jedi?
Seveda, postrežemo vam lahko s kozjanskim kosilom.
(meni je v prilogah)
4.) Kakšna je ponudba gostinstva nasploh v Bistrici? Ali imate veliko konkurenco?
Imamo dve turisti ni kmetiji, eno gostilno ter tri bare. In mislim da v Bistrici ni nikjer drugje
bogatejše gostinske ponudbe.
5.) V katerem letnem asu je ve turistov?
Od konca pomladi do za etka zime.
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6.) Ali k vam prihajajo kot gostje tudi obiskovalci Sv.gor?
Da, teh je precej.
7.) Sodelujete s turisti nim društvom?
Seveda, pomagam jim na sejmih in sicer na Jožefovem sejmu, ki se odvija aprila in Petrovem
sejmu junija.
8.) S im se lahko pohvalite?
Z odli no kuhinjo in s priznanjem za kakovost gostinske ponudbe od Obrtne zbornice Slovenije.

Slika 14: Center Bistrice ob Sotli iz pti je perspektive, last raziskovalk
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V. ZAKLJU EK

5.1. UGOTOVITVE

Ob zaklju ku ugotavljamo, da so tudi majhni, preprosti kraji lahko nadvse zanimivi in privla ni.
Z anketami smo ugotovile, da ve ina anketiranih sicer ve, kje leži Bistrica ob Sotli, ne poznajo pa
njenih turisti nih zanimivosti.
Ve ina anketiranih Bistrice ob Sotli še ni obiskala, zanimivo pa je, da tudi mladi menijo, da
privabijo najve turistov Svete gore.
Kar 77 % mladih bi raje preživelo po itnice na deželi kot v mestu in kar 80 % bi jih prišlo v
Bistrico ob Sotli. Poleg zabave na koncertu jih zelo privla ijo aktivnosti v neokrnjeni naravi,
najmanj pa bi jih pomagalo pri kme kih opravilih.
Ve kot polovica anketiranih bi si po itnice organizirala sama, najraje pa bi koristili no itvene
kapacitete v bližnjem turisti nem kraju.
V kraju primanjkuje nastanitvenih kapacitet, predvsem bi bilo potrebno ve turisti nih kmetij z
nastanitvijo.
Po letu 1945 je kraj dobil sedanje ime, prvotno ime je bilo Šempeter, kar pa ne vpliva na ve jo
prepoznavnost kraja.
Svete gore letno privabijo od 30.000 do 35.000, ki bi jih morali v kraju zadržati, jim ponuditi še
kaj ve .
Ve ina turistov, ki prihaja v kraj, je mladih in upokojencev, prevladuje izletniški in verski turizem.
Doma ini se premalo zavedajo pomembnosti turizma za razvoj kraja, so pa v kraju ljudje, ki so
gonilna sila turisti nega razvoja.
Ob ina si zelo prizadeva za razvoj turizma in namerava v prihodnosti nameniti ve sredstev
razvoju turizma in redno zaposliti turisti ne delavce.
Ob ina je majhna, zato so tudi finan ne možnosti majhne, te pa so nujno potrebne za promocijo
kraja.
Na osnovi naših raziskav smo ugotovile, da bi lahko v Bistrici ob Sotli tržili otroški, mladinski,
izletniški in verski turizem.
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5.2. PREDLOGI
Bistrica ob Sotli ima lepo neokrnjeno naravo, leži v bližini toplic Terme Olimia ter ob meji s
sosednjo državo Hrvaško.
Najbolj znana je po Sv. Gorah kamor prihaja skozi vse leto veliko vernikov, ki ne ostajajo v kraju.
V kraju je tudi olimpijsko streliš e na glinaste golobe.
Najdemo pa lahko še ohranjene stare doma ije, ki so vredne ogleda. Na turisti nih kmetijah pa se
lahko spoznamo z življenjem na kmetiji, okusimo doma e dobrote in zaživimo z naravo.
Zaradi vseh navedenih dejstev ima kraj možnosti za razvoj verskega, izletniškega, otroškega in
mladinskega turizma.
Kraj nudi veliko delnih turisti nih proizvodov, ki pa jih lahko sestavljamo po naših željah.
Predlagamo naslednje turisti ne proizvode:
MLADINSKI TURIZEM -proste izbirne vsebine
»Zdravo z naravo«
1.dan
- namestitev v šotoriš u ali v sobah na turisti ni kmetiji Kramer
- ogled kraja in orientacijski pohod po Bistri ob Sotli in njeni okolici.
- kosilo v gostiš u Šempeter
- streljanje glinastih golobov
- plezanje ali kolesarjenje
- spoznavni ve er z doma ini in priprava ve erje
2. dan
- zajtrk
- kolesarjenje po kraju in bližnji okolici (Bistrica, Kunšperk, Hrastje,
rešnjeve , Treb e, Zagaj, Bistrica)
- kosilo ob tabornem ognju (pe en krompir in hrenovke)
- družabne igre, 2 ure prosto
- splavarjenje (spust s splavom po reki Bistrici)
- ve erja
- koncert glasbenih skupin
3. dan
- zajtrk
- po izbiri lokostrelstvo, jezdenje konjev, gorsko plezanje
- pohod na grad Kunšperk , kosilo v naravi , spoznavanje
flore in favne
- gledališka predstava
IZLETNIŠKI TURIZEM
4.dan
Enodnevni izlet
- zajtrk
- kopanje v Termah Olimia
- Svete gore in ogled kapelic
- ogled Titove hiše v Kumrovcu
- streljanje na glinaste golobe
- odhod domov
- kozjansko kosilo v gostiš u Šempeter
- ogled Kravari eve doma ije
- gledališka predstava in koncert pevskega zbora
- pogostitev s doma o potico in vinom
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OTROŠKI TURIZEM – šola v naravi
»Zdravo z naravo«
1. dan
- namestitev na turisti ni kmetiji Kramer
- orientacijski pohod
- kosilo v gostiš u Šempeter
- spoznavanje favne in flore
- družabne igre
- ve erja
2. dan
- zajtrk
- kolesarjenje: Bistrica ob Sotli – Kunšperk - Zagaj - Bistrica
- kosilo v gostiš u Šempeter
- splavarjenje,plezanje
- ve erja
- gledališka predstava
3.dan
- zajtrk
- pohod na Kunšperski grad ter piknik
- ogled Kravari eve doma ije
- ustvarjanje v naravi: slikanje, risanje, kiparstvo
- ve erja
- - ples ob tabornem ognju
4.dan
- zajtrk
- kopanje v Termah Olimija in kosilo
- ogled Svetih Gora
- ve erja
5.dan
- zajtrk
- jezdenje in lokostrelstvo
- kosilo v gostiš u Šempeter
- ogled BIO kmetije pri Pregradovih
- odhod proti domu

VERSKI TURIZEM
Dvodnevni paket
1.dan
- maša na Svetih Gorah
- ogled kapelic
- kosilo v gostiš u Šempeter
- ogled Karvari eve doma ije
- ogled repnic ter malica
- gledališka predstava
- ve erja v gostiš u Šempeter
2. dan
- zajtrk
- ogled farne cerkve sv.Petra in maša
- Kumrovec: ogled Titove hiše in kosilo
- degustacija vin in salam na turisti ni kmetiji
- odhod domov
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Turisti ne proizvode prilagojene otrokom in mladini, bi lahko tržili pod enotno blagovno znamo
»Zdravo z naravo«
Potrebno je vzpostavili sodelovanje z zdraviliš i, in sicer: Rogaška Slatina, Terme Olimia ter
ateške toplice. Turisti prihajajo iz zdraviliš sedaj posamezno, lahko pa bi vklju ili ogled kraja v
njihove animacijske programe.
Ve finan nih sredstev je potrebno nameniti za razvoj turizma in njegovo promocijo.
Pri raziskovanju in izdelavi raziskovalne naloge smo se veliko nau ile. Spoznale smo še en lep
koti ek naše domovine, ljudi, ki si prizadevajo za turisti ni razvoj tega kraja.
Za turisti ni razvoj niso dovolj le turisti ne zanimivosti, ampak tudi ustrezen na in trženja. Vsak
kraj ima svoj turisti ni proizvod, ki pa ga je le potrebno spraviti v življenje.
Najbolj so nas o arale Svete gore, znano romarsko središ e, ki bodo tema naše naslednje
raziskovalne naloge, in sicer »Pomen Svetih gora pri razvoju verskega turizma v Sloveniji«
.
e si kraje v naši državici predstavljamo kot bisere, nanizane na verižici, Bistrica ob Sotli
zagotovo sodi zraven. Ta biser bi bilo potrebno le še malce obrusiti.

.

Slika 15: romanje, (http.//nedelja.at/images/slike2002pregled/umages/romanje_treh_dezel-visarje.jpg
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Vse ostale slike so last raziskovalk.

- 32 -

VII. PRILOGE
7.1. ANKETA
Lepo pozdravljeni!
Smo dijakinje 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje.
Sodelujemo v projektu Ve znanja za ve turizma z raziskovalno nalogo »Postoj in poglej
Bistriške bisere«.
Prosimo Vas, da si vzamete minutko ali dve in odgovorite na naša vprašanja – s tem boste tudi
sami pripomogli k izboljšanju turisti ne ponudbe v naši državici.
Že vnaprej se Vam zahvaljujemo za odgovore.
1. Spol
(obkrožite)

M

Ž

2. Kraj stalnega prebivališ a.

_______________________

3. Ali veste kje se nahaja Bistrica ob Sotli ?
(obkrožite eno izmed možnosti)
a) Posotelje
b) Kozjansko
c) Posavje
d) Voglajnsko Zgornje soteljsko gri evje
4. Ali ste že bili v Bistrici ob Sotli ?
(obkrožite eno izmed možnosti)
a) da
b) ne
5. Katere naravne oziroma kulturne zanimivosti Bistrice ob Sotli privabijo najve
turistov ?
(obkrožite eno izmed možnosti)
a)
b)
c)
d)

Turisti ne kmetije
Olimpijsko streliš e na glinaste golobe
Pohodništvo po neokrnjeni naravi
Svete gore ( znana romarska cerkev s kapelicami)

6. Kje bi rajši preživeli kratke po itnice ?
(obkrožite eno izmed možnosti)
a) v mestu
b) na deželi v neokrnjeni naravi
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7. Ozna ite storitve po pomembnosti, ki jih imajo za vas, e bi preživeli kratke po itnice v Bistrici
ob Sotli, od 1 do 8.
a) ______ jezdenje konjev v neokrnjeni naravi
b) ______ lokostrelstvo
c) ______ spoznavanje zgodovine kraja in njegovih zanimivosti
d) ______ plezanje
e) ______ aktivnosti v naravi (pohodništvo, spoznavanje flore in favne…)
f) ______ koncerti in zabava glasbenih skupin
g) ______ spoznavanje in pomo pri vsakdanjih kme kih opravilih
h) ______ likovne delavnice na prostem
8. Ozna ite storitve po pomembnosti za vas, e bi preživeli kratke po itnice v mestu.
a) ___ogled gledaliških predstav
b) ___ kino
c) ___obisk muzejev
d) ___ ogled kulturnih znamenitosti, sprehod po starem mestnem jedru
e) ___ zabava v no nih klubih, diskotekah
f) ___ obisk v dnevnih lokalih
g) ___ nakupovanje
h) ___ fitnes, savna ipd….
9. Kakšna organizacija po itnic bi vam ustrezala?
(obkrožite eno izmed možnosti)
a) v lastni režiji (sami)
b) organizirano
10. Katere nastanitvene zmogljivosti bi uporabljali, e bi preživeli kratke po itnice v Bistrici ob
Sotli.
(obkrožite eno izmed možnosti)
a) hotel v bližnjem turisti nem središ u
b) turisti ne kmetije
c) šotoriš e
d) zasebne turisti ne sobe
11. Ali bi preživeli druga ne, nepozabne po itnice (nekaj dni) v neokrnjeni naravi, v Bistrici ob
Sotli ?
(obkrožite eno izmed možnosti)
a) dan
b) ne

Hvala za sodelovanje.
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7.2. KOZJANSKO KOSILO

Doma jabol ni sok

Mladi sir
Kruh s suhim sadjem
Pašteta iz doma e kokoši
***

Šempetran
Marko Stadler l. 2000
Suho; šmarsko virštanjski okoliš
steljici

Podvojena svinska prata na regradovi
Krompirjeva omaka
***
Prekajena juha z mo nikom
***
Tris štrukljev s pregreto smetano in doma o
skuto

Laški rizling
Marko Stadler l. 2000
Polsuho; šmarsko virštanjski okoliš

***

Modra Frankinja
Marko Stadler l. 1999
Suho;šmarsko virštanjski okoliš

Jagnjen ek z zeliš i iz doma ega vrta
in koruznim ubrnjenikom
***

Kerner
Marko Stadler l. 1999
Polsladko, šmarsko virštanski okoliš

Kozjanska kruhova potica z jabol no
ežano
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