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Povzetek 

Turistična naloga na temo Športna doživetja bogatijo mladinski turizem opisuje našo 

tematsko učno pot z imenom Dve mesti – eno srce. Povezali smo se z Javnim 

zavodom za šport Nova Gorica, soorganizatorjem Pohoda prijateljstva, ki poteka med 

dvema obmejnima mestoma. Z njihovo pripravljenostjo za sodelovanje smo predstavili 

pot, ki ima že začrtani trasi, daljšo (12 km) in krajšo (6 km), dodali pa še nekaj novega 

in zanimivega. S pomočjo naših nalog, ki jih lahko udeleženci pohoda rešujejo preko 
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spletne aplikacije CŠOD Misija, postane pot ne samo rekreativna, temveč tudi poučna. 

Za uporabo aplikacije smo pridobili privolitev svetovalca direktorja za projekte CŠOD.  

 

Športna prireditev Pohod prijateljstva je enodnevni izlet po naši okolici, ki poseže tudi 

preko meje na italijansko stran. Na vsaki predstavljeni točki spoznamo eno kulturno ali 

naravno posebnost pokrajine.  

 

V nalogi smo opisali tudi načine, kako bi našo idejo predstavili širšemu krogu ljudi. 

Izdelali smo zgibanko, preko katere nudimo osnovne informacije o pohodu. 

 

Ključne besede: Pohod prijateljstva – dve mesti, eno srce, učna pot, naloge, aplikacija 

CŠOD Misija 
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1.UVOD 
 

1.1 IZBIRA TEME 

 

Ob letošnji temi Športna doživetja bogatijo mladinski turizem, smo se najprej vprašali, 

kateri športi so značilni za našo tako ožjo kot nekoliko širšo okolico. Hitro smo ugotovili, 

da na našem področju deluje kar nekaj športnih društev. Težave pa smo imeli z 

iskanjem športne prireditve, ki bi veljala za tradicionalno. Za našo projektno nalogo 

smo se po uvodnih težavah odločili za nekoč tradicionalni Pohod prijateljstva, ki se po 

skoraj tridesetih letih ponovno obuja. S projektno nalogo ga želimo še dodatno 

popestriti. Zanj smo se odločili zato, ker je pohodništvo dostopno širši populaciji, tako 

mlajši kot starejši, izvedljiv pa je v vseh letnih časih ter vremenskih razmerah. Naloga 

se osredotoča predvsem na doživljajski in rekreativni turizem, pri čemer izpostavljamo 

doživljanje in spoznavanje dveh mest z izobraževalnimi vsebinami za otroke, 

mladostnike in starejše. Želimo namreč, da bi obiskovalci na poti zaznali tudi bogato 

kulturno in naravno dediščino obeh mest.  

 

Nova Gorica je turistično razvito območje na zahodu Slovenije. Zaradi lege ob meji z 

Italijo in neposrednega stika s sosednjo Gorico vidimo možnost razvoja skupnega 

turizma tudi v povezavi s Pohodom prijateljstva. 

 

1.2 NAČRT PROJEKTA 

 

Po izbiri dogodka, na katerem temelji naša naloga, smo začeli razmišljati, kako bi ga 

popestrili in ga približali širši javnosti.  

 

Pri pouku že nekaj let pri posameznih predmetih uporabljamo IKT za učenje na 

prostem. Tako smo dobili idejo za zasnovo turističnega produkta. 

 

Nato smo s pomočjo virov in z ogledom terena ugotavljali, kaj ponuja to območje, tako 

na krajši kot na daljši trasi. Ugotovili smo, da je na tem območju veliko število naravnih, 

kulturnih in zgodovinskih znamenitosti. Opažamo, da ljudje hodijo po različnih poteh, 

ne da bi se pri tem zavedali oziroma opazili zanimivosti mimo katerih gredo. Zato smo 

se odločili za izobraževalno-športno pot. V spletni aplikaciji CŠOD Misija smo pripravili 
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kratke opise posameznih postaj z nalogami ter spletno stran, na kateri bi bili ti opisi. 

Dostop do aplikacije so nam omogočile naše mentorice. 

 

Obiskovalci bi s pomočjo lastnega telefona ali tabličnega računalnika in prijave v 

aplikacijo dobili kratke opise posameznih točk in naloge, vezane na le-te. Naloga bi se 

jim odprla v bližini posamezne točke.  

 

Naš cilj je bil pripraviti turistični produkt, ki bo zanimiv za mlajše in starejše, za športne, 

zgodovinske ali naravoslovne navdušence. Hkrati smo upoštevali dovolj možnosti za 

njegovo nadaljnjo nadgraditev. Produkt bi bilo namreč možno uspešno nadgraditi tako 

z nalogami kot s prevodom v italijanski jezik, česar pa se v našem projektnem delu 

nismo dotaknili.  

 

 

Slika 1: Začetna srečanja z učenci in pogovor z njimi  

 

 

Slika 2: Priprava nalog za Misijo 
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2. UČNA POT 
 

2.1. OD IDEJE DO UČNE POTI 

 

2.1.1. Zbiranje idej 

 

Tema Športna doživetja bogatijo mladinski turizem nam je na začetku predstavljala 

nekaj težav, saj je na našem območju razvitih kar nekaj športnih dejavnosti, ki se 

odvijajo tako v naravi kot zaprtih prostorih, in sicer kajakaštvo, plavanje, odbojka, 

kolesarjenje, nogomet, rokomet, twirling, kotalkanje, različni plesi, atletika, 

gimnastika… Želeli smo, da bi bila dejavnost primerna za čim širši krog ljudi in ne bi 

bila vezana na letni čas. Danes je sprejemanje informacij preko sodobne tehnologije 

nekaj običajnega. To je opazno tako pri mlajšemu kot tudi pri starejšemu prebivalstvu, 

zato se nam je zdelo smiselno povezati športno vsebino z uporabo pametnih naprav. 

 

2.1.2. Zbiranje podatkov o obstoječi ponudbi 

 

Nekoč tradicionalni Pohod prijateljstva je zamrl za trideset let, septembra 2022 pa so 

ga ponovno obudili. Organizatorja pohodniške prireditve sta Javni zavod za šport Nova 

Gorica in Gruppo Marciatori Gorizia. Gre za poljudno rekreativni dogodek z možnostjo 

izbire dveh razdalj, 6 km in 12 km. Vsak udeleženec lahko izbere in zaključi pohod po 

lastnih zmogljivostih. Izbere poljubno dolžino, tisto ki mu najbolj ustreza. Pogoj je, da 

jo prehodi v predvideni časovnici.  

 

Odločili smo se, da ga bomo podrobneje spoznali, zato smo se najprej obrnili na 

direktorico Javnega zavoda za šport Nova Gorica, gospo Aleksandro Fortin. Javni 

zavod za šport Nova Gorica je javni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Nova 

Gorica in deluje od leta 1997. S svojo dejavnostjo omogoča izvajanje nacionalnega 

programa športa, izvajanje letnega programa športa in razvoj športa v Mestni občini 

Nova Gorica. Zavod upravlja, ureja in vzdržuje športne objekte, ki so mu dani v 

upravljanje ter opravlja strokovna, organizacijska, tehnična, administrativna in druga 

dela na področju športa v Mestni občini Nova Gorica. Je soorganizator dogodka Pohod 

prijateljstva. 
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Gospa Fortin nam je podala nekaj osnovnih podatkov, ostale pa smo poiskali s 

pomočjo spletnih virov oziroma med domačini. Na koncu smo se odločili, da gremo še 

na terenski ogled obeh tras, kjer smo zasnovali naše naloge.  

 

 

 

Slika3: Pohod prijateljstva je potekal med leti 1976 in 1989. Na ta dan so lahko ljudje 

prečkali državno mejo brez prepustnice ali potnega lista. 

 

Odločili smo se, da za izvedbo naloge izkoristimo že obstoječe znanje z aplikacijo 

CŠOD Misija. Za to smo se odločili tudi zaradi tega, da bi izvedbo projekta opravili s 

čim nižjimi stroški.  

 

CŠOD Misija je mobilna aplikacija, ki so jo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti 

razvili v letu 2015 in deluje na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih. Deluje kot 

mobilni vodič za samostojno učenje na prostem. Aplikacija je na voljo brezplačno v 

naslednjih spletnih trgovinah: 

 App Store – za operacijski sistem iOS 

Google Play – za operacijski sistem Android 

 

V spletnih trgovinah jo najdemo pod imenom CŠOD MISIJA.  

https://geo.itunes.apple.com/us/app/csod-misija/id1054824433?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=si.digied.naturequest
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Slika 4: Ikona aplikacije CŠOD Misija 

 

2.1.3. Novi turistični produkt 

 

Zamislili smo si, da se obiskovalci na dan organiziranega pohoda ali pa na dan, ki si 

ga sami izberejo, prijavijo v aplikacijo CŠOD Misija in začnejo reševati izzive, ki smo 

jih pripravili. Ker je pot krožna, se lahko nanjo priključijo na katerikoli točki. Pot lahko 

opravijo peš, s kolesom, mlajši otroci lahko tudi s poganjalcem ali s skirojem.  
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3. TURISTIČNI PRODUKT 
 

3.1. IME IN LOGOTIP 

 

Ker pohod poteka skozi dve mesti, ki sta že od nekdaj zelo povezani, smo se odločili, 

da poti ohranimo isto ime – Dve mesti – eno srce. Dve mesti, ker pohod poteka po 

dveh sosednjih mestih, Novi Gorici in italijanski Gorici; eno srce, ker sta mesti 

povezani.  

 

Ker je maskota naše šole mravljica, smo jo želeli vključiti tudi v logotip naloge. Eden 

od razlogov za izbiro logotipa je bil tudi ta, da smo ga potrebovali za pridobitev 

osvojene značke na aplikaciji. 

 

Logotip, ki smo si ga učenci zamislili, sta mravljici, ki se držita za roke kot simbol 

prijateljstva. V rokah držita zastavi obeh držav. 

 

3.2. POTEK POTI 

 

Naj vam predstavimo našo krajšo in daljšo pot.  

 

 

Slika 5: Potek naše tematske poti 
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Poti sta sicer krožni, vendar se lahko začneta in končata kjerkoli. Zaradi navezovanja 

na športno prireditev smo si za vstopno in končno točko izbrali Trg Evrope.  

 

Krajša pot – 6 km: 

1. Trg Evrope 

2. Travnik – Piazza Vittoria 

3. Razstava na šverc 

4. Kostanjevica 

5. Potok Koren 

6. Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 

7. Kidričeva ulica 

8. Občinska stavba 

9. Bevkov trg 

10. Eda center 

11. Aleja slavnih 

12. Železniška postaja, Trg Evrope 

 

Daljša pot – 12 km: 

1. Trg Evrope 

2. Solkansko polje 

3. Soča 

4. Pogled na grad 

5. Travnik 

6. Muzej Pristava 

7. Kostanjevica  

8. Potok Koren 

9. Panovec 

10. Industrijska cona  

11. Borov gozdiček 

12. Bevkov trg 

13. Občinska stavba 

14. Bevkov trg 

15. Eda center 

16. Spomenik Edvarda Rusjana 



 
12 

 

17. Aleja slavnih 

18. Železniška postaja, Trg Evrope 

 

Celotna dolžina poti znaša 6 oziroma 12 kilometrov. Primerna je za vse, za starejše, 

družine z otroki, pa tudi bolj aktivne obiskovalce, ki jo lahko po želji tudi pretečejo. 

Poudariti moramo, da je to pretežno ravninska pot z enim samim lažjim vzponom. 

 

3.3. TEMATSKI SKLOPI 

 

3.3.1. Opisi posameznih postaj in naloge 

 

Naši tematski poti se začneta na Trgu Evrope. Del poti poteka pri obeh dolžinah po isti 

trasi, del pa po različni. Za vsako pot smo pripravili naloge, ki so vezane na naravne, 

kulturne in zgodovinske znamenitosti, ki jih srečamo na poti. Krajša pot ima 12 postaj, 

daljša pa 16.  

 

Postaje z nalogami so naslednje: 

 

KRAJŠA POT – 6 km 

 

Ime misije: DVE MESTI, ENO SRCE – POHOD PRIJATELJSTVA 6 km 

Koda misije: 0491f5 

Številka misije: 843 

Kraj: Nova Gorica, Gorica 

Tip misije: ekspedicija 

Trajanje: 2h  

Dolžina: 6km 

Predstavitev misije: Leta 2022 se je po več letih ponovno obudil pohod prijateljstva, ki 

je povezoval dve Gorici, italijansko in slovensko. Namen misije je, da se preko 

zabavnih in poučnih nalog sam pohod popestri z uporabo sodobne tehnologije. Preko 

nalog bodo udeleženci pohoda spoznali zanimivosti obeh mest. Misija je uporabna 

kadarkoli in ne samo na dan pohoda.  

Opis značke: Čestitamo, osvojil si srce prijateljstva! 
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1. TOČKA: TRG EVROPE – Odskočna deska v pohod 

Na državni meji med Slovenijo in Italijo pred železniško postajo sta Nova Gorica in 

Gorica skupaj uredili Trg Evrope/Piazza Transalpina in tako obeležili vstop Slovenije v 

Evropsko unijo.  

Ime izziva: Posebnosti trga 

Izziv: Posebnost trga obeh Goric je, da leži:  

1. v celoti na slovenski strani. 

2. leži polovica v Sloveniji, polovica v Italiji. 

3. v celoti na italijanski strani.  

Tip naloge: Izberi odgovor.  

Odgovor: 2. 

 

2. TOČKA: TRAVNIK – PIAZZA VITTORIA – Travnik z goriškim gradom 

Piazza della Vittoria, po slovensko Travnik, je glavni goriški trg. Stoji ob vznožju hriba 

na katerem stoji Goriški grad. V času, ko je bil trg velik travnik, se je rodilo slovensko 

ime za trg.  

Ime izziva: Trg 

Izziv: Kako obmejni Slovenci pravijo trgu Piazza della Vittoria? 

Tip naloge: Vpiši odgovor.  

Odgovor: Travnik 

 

3. TOČKA: RAZSTAVA NA ŠVERC – Muzejska zbirka Pristava 

Tihotapstvo je dejavnost, ki je bila ob mejah vedno prisotna. Šverc se je začel po 2. 

svetovni vojni. Švercalo se je osnovne dobrine (kava, sadje, obleke, pralne praške, 

kolesa, televizije, …).  

Ime izziva: Švercanje 

Tip naloge: Izberi odgovor. 

Izziv: Kaj se je švercalo čez mejo v času Jugoslavije? 

1. Kavo. 

2. Avtomobile. 

3. Knjige. 

Odgovor: Kavo. 
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4. TOČKA: KOSTANJEVICA – Frančiškanski samostan Kostanjevica 

Na Kostanjevici ali Kapeli stoji staro božjepotno svetišče s samostanom. V samostanu 

se nahaja Škrabčeva knjižnica in grobnica, kjer so pokopani zadnji člani francoske 

kraljeve družine.  

Ime izziva: Kostanjevica 

Tip naloge: Vpiši odgovor. 

Izziv: Kako domačini pravijo Kostanjevici nad Novo Gorico? 

Odgovor: Kapela. 

 

5. TOČKA: POTOK KOREN – Potok Koren 

Na robu mesta Nova Gorica teče potok Koren. Potok je služil kot kanal za 

kanalizacijske vode za mesto. Do ureditve kanalizacije leta 2015 je bil potok zelo 

onesnažen.  

Ime izziva: Onesnaženost potoka Koren 

Tip naloge: Vpiši odgovor. 

Izziv: Katerega leta se je izboljšala čistost vode v potoku Koren? 

Odgovor: 2015.  

 

6. TOČKA: OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA NOVA GORICA – Osnovna šola 

Pot pohoda vodi tudi mimo OŠ Frana Erjavca Nova Gorica. Šola je bila ustanovljena 

leta 1981. Od ustanovitve je zamenjala že nekaj imen: Osnovna šola ob Kornu, 

Osnovna šola IX. Korpusa, od leta 1992 pa se imenuje Osnovna šola Frana Erjavca 

Nova Gorica.  

Ime izziva: Ime šole 

Tip naloge: Izberi odgovor 

Izziv: Katero je bilo prvo ime šole? 

1. Osnovna šola ob Kornu 

2. Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 

3. Osnovna šola IX. Korpusa 

Odgovor: 2. 
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7. TOČKA: KIDRIČEVA ULICA – Temeljni kamen 

Na Kidričevi cesti, na bloku s številko 33, je s spominsko tablo obeleženo, kje je bil 

postavljen temeljni kamen na katerem je bila zgrajena prva stavba v mestu Nova 

Gorica.  

Ime izziva: Hišna številka prve stavbe 

Tip naloge: Vpiši odgovor. 

Izziv: Zapiši hišno številko, kjer je bil postavljen temeljni kamen prve stavbe v Novi 

Gorici? 

Odgovor: 33 

 

8. TOČKA: OBČINSKA STAVBA – Mestna hiša 

Občinska stavba je bila ena prvih objektov, ki so jih zgradili v Novi Gorici. Mestna hiša 

je bila prvo mestno kulturno središče. V njej je bil prvi kino, tu so potekali plesi in druge 

kulturne prireditve.  

Ime izziva: Spomeniki na občinski stavbi 

Tip naloge: Vpiši odgovor. 

Izziv: Koliko celopostavnih kipov krasi glavni vhod v stavbo? 

Odgovor: 4 

 

9. TOČKA: BEVKOV TRG – Mestno središče 

Bevkov trg je večji trg v središču mesta. Živahen postane v toplih poletnih večerih.  

Ime izziva: Ime trga 

Tip naloge: Izberi odgovor. 

Izziv: Po katerem pisatelju nosi trg ime? 

1. Franu Erjavcu 

2. Josipu Jurčiču 

3. Francetu Bevku 

Odgovor: Francetu Bevku. 

 

10. TOČKA: EDA CENTER – Najvišja stavba v Novi Gorici 

Eda center je poslovna stavba v središču Nove Gorice, zgrajena leta 2011.  

Ime izziva: Stopnice v Eda centru 

Tip naloge: Vpiši odgovor. 

Izziv: Koliko stopnic je na zunanjem stopnišču Eda centra? 

Odgovor: 60. 



 
16 

 

11. TOČKA: ALEJA SLAVNIH – Erjavčeva ulica 

Alejo slavnih mož sestavljajo doprsni kipi znanih goriških izobražencev, ki so bili 

zaslužni za narodni in kulturni razvoj Goriške. Med postavljenimi spomeniki je tudi 

spomenik prirodoslovca in pisatelja Frana Erjavca, po katerem nosi ime ena izmed 

goriških osnovnih šol. Postavljen je na križišču Erjavčeve in Delpinove ulice. 

Ime izziva: Fran Erjavec 

Tip naloge: Element na sliki. 

Izziv: Na fotografiji Frana Erjavca se dotakni njegovega nosu.  

 

 

Slika 6: Kip Frana Erjavca 

 

12. TOČKA: ŽELEZNIŠKA POSTAJA, TRG EVROPE – Zaključek pohoda 

Železniška postaja Nova Gorica je postaja, ki oskrbuje mesto Nova Gorica. Stoji na 

zahodnem delu mesta, tik ob meji z Italijo. V bližini stoji star lokomotiva »čufarca«. 

Ime izziva: Čufarca 

Tip naloge: Element na sliki. 

Izziv: Dotakni se dela lokomotive, skozi katero se je kadil dim.  

 

 

Slika 7: Čufrca 



 
17 

 

DALJŠA POT – 12 km 

 

Ime misije: DVE MESTI, ENO SRCE – POHOD PRIJATELJSTVA 12 km 

Koda misije: e39fab 

Številka misije: 842 

Kraj: Nova Gorica, Gorica 

Tip misije: ekspedicija 

Trajanje: 3h 30min 

Dolžina: 12km 

Predstavitev misije: Leta 2022 se je po več letih ponovno obudil pohod prijateljstva, ki 

je povezoval dve Gorici, italijansko in slovensko. Namen misije je, da se preko 

zabavnih in poučnih nalog sam pohod popestri z uporabo sodobne tehnologije. Preko 

nalog bodo udeleženci pohoda spoznali zanimivosti obeh mest. Misija je uporabna 

kadarkoli in ne samo na dan pohoda.  

Opis značke: Čestitamo, osvojil si srce prijateljstva! 

 

1. TOČKA: TRG EVROPE – Odskočna deska v pohod 

Na državni meji med Slovenijo in Italijo pred železniško postajo sta Nova Gorica in 

Gorica skupaj uredili Trg Evrope/Piazza Transalpina in tako obeležili vstop Slovenije v 

Evropsko unijo.  

Ime izziva: Posebnosti trga 

Izziv: Posebnost trga obeh Goric je, da leži:  

1. v celoti na slovenski strani. 

2. leži polovica v Sloveniji, polovica v Italiji. 

3. v celoti na italijanski strani.  

Tip naloge: Izberi odgovor.  

Odgovor: 2. 

 

2. TOČKA: SOLKANSKO POLJE – Pogled na Oslavje 

Solkansko polje je bilo včasih pravi mali kmečki svet. Zemljišča na kateri so solkanska 

polja, ležijo v Italiji, vendar po lastništvu pripadajo Solkancem. Polja so v preteklosti 

najbolj slovela po pridelavi solkanskega radiča. Gojenje te cenjene zelenjave je v 

zadnjih letih močno upadlo, saj je njegova pridelava zamudna in se z njo ukvarja le 

peščica solkanskih kmetov.  
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Na sprehodu po solkanskih poljih se nam pogled odpre na spomenik Kostnice na 

Oslavju. V njej hranijo okostja okoli 60 000 v 1. svetovni vojni padlih vojakov, italijanske 

in neitalijanske narodnosti.  

Ime izziva: Poišči Oslavje 

Izziv: Na fotografiji se dotakni stolpa, ki predstavlja glavni del kostnice na Oslavju.  

Tip naloge: Element na sliki.   

 

3. TOČKA: SOČA – Soča  

Med Solkanom in Gorico se reka Soča poslovi od Slovenije. Njena pot se nadaljuje v 

Italiji, kjer se izlije v Jadransko morje.  

Ime izziva: Soča v pesmi 

Izziv: Kateri slovenski pesnik opeva smaragdno reko?  

1. Simon Gregorčič 

2. France Prešeren 

3. Oton Župančič 

Tip naloge: Izberi odgovor.  

Odgovor: 1. 

 

4. TOČKA: POGLED NA GRAD – Goriški grad 

V starem mestnem jedru Gorice se nahaja grič, ki ponuja veličasten panoramski pogled 

na mesto in okolico. Na njem stoji grad iz 11. stoletja. Benečani so ga uporabljali v 

obrambne namene. Danes je v njem sedež Goriškega muzeja. Domačini gradu pravijo 

»mesto nad mestom«.  

Grad in mestece, ki je nastalo pod njim je obdano z mogočnim obzidjem in številnimi 

obrambnimi stolpi. 

Ime izziva: Goriški grad 

Izziv: Na fotografiji se dotakni Goriškega gradu.  

Tip naloge: Element na sliki.   
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Slika 8: Pogled na Goriški grad 

 

5. TOČKA: TRAVNIK – Cerkev sv. Ignacija, Neptunov vodnjak 

Travnik (italijansko Piazza della Vittoria, nekoč Piazza Grande, »Veliki trg) je glavni trg 

mesta Gorica v Italiji. Leži ob vznožju grajske Gorice. Do trga lahko pridemo kar po 

sedmih poteh. Glavne znamenitosti na trgu so: cerkev sv. Ignacija Lojolskega, 

Neptunov vodnjak in Kapela čaščenja Križa. 

Cerkev sv. Ignacija so začeli graditi leta 1654. Današnja baročna cerkev ima eno ladjo, 

v njej so na vsaki strani po tri kapele z baročnimi stranskimi oltarji.  

Neptunov vodomet so postavili leta 1657. To je bil prvi javni vodomet iz katerega so 

raznašali vodo po hišah. Velja za začetek goriškega vodovoda.  

Ime izziva: Cerkev na Travniku 

Izziv: Po katerem svetniku nosi ime cerkev na Travniku? 

1. Ignaciju Antihoijskemu 

2. Ignaciju Carigrajskemu 

3. Ignaciju Lojolskemu 

Tip naloge: Izberi odgovor.  

Odgovor: 3. 

 

Ime izziva: Vodnjak na Travniku 

Izziv: Vodnjak na travniku nosi ime po rimskem bogu sladke vode in morja. Kateri bog 

je to? 
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Namig: To je tudi ime enega od planetov v našem osončju. 

1. Neptun 

2. Apolon 

3. Minerv 

Tip naloge: Izberi odgovor.  

Odgovor: 1. 

 

6. TOČKA: MUZEJ PRISTAVA – Na šverc! 

Ob krajih na meji je bilo vedno prisotno tudi tihotapstvo. Tihotapstvo ali po domače 

švercanje je temeljilo na nujnih dobrinah, čeprav je bilo v veliki meri prisotno tudi 

švercanje manj nujnih dobrin. Obmejni prebivalci so skrivno prenašali dobrine tako iz 

Italije v Jugoslavijo kot tudi v obratni smeri.  

Izraz šverc izvira iz nemške besed shwarz, kar pomeni črno. Razstava Na šverc! – 

Tihotapstvo na Goriškem po 2. svetovni vojni se navezuje na čas, ko so si ljudje 

poskušali na ta način nekoliko izboljšati življenjski standard.  

Ime izziva: Švercanje 

Izziv: Napiši ime barve iz katere izhaja beseda šverc. 

Tip naloge: Vpiši odgovor.  

Odgovor: Črna 

 

7. TOČKA: KOSTANJEVICA – Grobnica Burbonov in Škrabčeva knjižnica 

Kostanjevica je najnižja vzpetina, ki obdaja Novo Gorico. Nahaja se med Novo Gorico 

in Rožno Dolino. Od tu se nam odpira pogled tudi na druge vzpetine v okolici mladega 

mesta. Domačini pravijo Kostanjevici kar »Kapela«.  

Na vrhu vzpetine se nahaja eden od trinajstih frančiškanskih samostanov v Sloveniji. 

V njem se nahaja grobnica Burbonov v kateri so pokopani zadnji francoski kralj in člani 

njegove družine. Posebnost samostana je tudi Škrabčeva knjižnica, ki hrani 10 000 

knjig in 30 prvotiskov. To so knjige, ki so bile natisnjene pred letom 1500. Najstarejša 

med njimi je iz leta 1476.  

Z vrha Kostanjevice se nam pogled odpira tudi na Laščakovo vilo (Vila Rafut), ki stoji 

na njenem pobočju. Posebnost stavbe je v njenem stolpu, ki spominja na minaret.  

Ime izziva: Prvotiski v Škrabčevi knjižnici 

Izziv: Koliko prvotiskov hrani knjižnica, ki se nahaja v samostanu? 

Tip naloge: Vpiši odgovor.  
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Odgovor: 30 

 

8. TOČKA: POTOK KOREN – Vloga potoka 

Potok Koren ima tekom svoje bogate zgodovine zelo veliko vlogo. To je majhen potok, 

dolg približno 6 km. Glavni del potoka na Bonetovščah (pod Škabrijelom). Dve tretjini 

struge potoka sta na slovenski strani meje, preostala tretjina pa sega na italijansko 

stran, kjer se v Gorici izteka v reko Sočo. Del potoka je bil ob izgradnji Nove Gorice 

preurejen v kanalizacijski kanal, v katerega so se odtekale industrijske odplake iz 

mesta. Po letu 2010 se je tik pred slovensko-italijansko mejo začela izgradnja čistilne 

naprave. Leta 2015 je bil izgradnja mestne kanalizacije dokončana in v celoti speljana 

v čistilno napravo v Vrtojbi.  

Nekoč zelo onesnažen potok je danes relativno čist. Tu je zopet vse več živali. V 

njegovi bližini je ponovno opaziti tudi čaplje. Leta 2022 so ob delu njegove struge uredili 

prijetno rekreacijsko pot, ki delno služi tudi za vzdrževalno pot.  

Ime izziva: Rekreacijska pot 

Izziv: Katerega leta je bila urejena rekreacijska pot ob Kornu? 

1. 2010 

2. 2015 

3. 2022 

Tip naloge: Izberi odgovor.  

Odgovor: 2022 

 

9. TOČKA: PANOVEC – Gozd Panovec 

Gozd Panovec ima bogato zgodovino ter pestro živalstvo in rastlinstvo. Prvič je bil 

omenjen leta 1001 ob prvi omembi Solkana in Gorice. Ima velik pomen za lokalno 

prebivalstvo. Leta 1985 so gozd Panovec razglasili za naravni spomenik, leta 2009 pa 

so ga določili za gozd s posebnim pomenom. Namenjen je rekreaciji, saj skozi tečejo 

rekreativne poti. Lahko se sprehodimo tudi po učni poti, ki nam predstavi številne 

rastlinske vire.  

Ime izziva: Učna pot 

Izziv: Kaj nam predstavi učna pot v Panovcu? 

1. Številne rastlinske vrste.  

2. Reko Sočo.  

3. Kolesarstvo na Goriškem. 
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Tip naloge: Izberi odgovor.  

Odgovor: Številne rastlinske vrste.  

 

10. TOČKA: INDUSTRIJSKA CONA – Industrijska cona Kromberk  

Na območju Kromberka, na vzhodnem delu mesta, se nahaja industrijska cona. Na 

tem območju je v preteklosti delovala tovarna pohištva Meblo. Po njenem zaprtju so 

prostore bivše tovarne zasedli podjetniki in obrtniki, ki se ukvarjajo z različnimi 

panogami. Industrijska cona se je razširila, saj so v njeni okolici zrasli tudi nekateri 

nakupovalni centri.  

Ime izziva: Industrijska cona 

Izziv: Katera tovarna se nahaja v industrijski coni? 

1. Meblo. 

2. Iskra. 

3. Ciciban. 

Tip naloge: Izberi odgovor.  

Odgovor: Meblo. 

 

11. TOČKA: BOROV GOZDIČEK – Mestni park 

Za potrebe opekarne, ki je nekoč obratovala na področju današnje Nove Gorice, so 

glino izkopavali prav na tem področju. Na področju ostankov nekdanjih glinokopov je 

nastal Borov gozdiček. 

Tla tukaj zadržujejo vodo, v kateri je nastal bajer. Le-ta privablja žabe in ptice. Ob njem 

opazimo tudi veliko ptic selivk. Gre za pravo oazo miru, zato ta predel velja za 

novogoriški mestni park. V parku je nad bajerjem speljana lesena sprehajalna pot. Tu 

se nahaja tudi igrišče z otroškimi igrali, ki v veliki meri privablja otroke s celega mesta.  

Ime izziva: Rastline v parku 

Izziv: Poišči informacijsko tablo v parku. Katera rastlina, ki je omenjena na informacijski 

tabli, v svojem imenu skriva nasprotje širokih listov? Zapiši odgovor.  

Tip naloge: Vpiši odgovor.  

Odgovor: Ozkolistni rogoz.  

 

12. TOČKA: BEVKOV TRG – Mestno središče 

Bevkov trg je osrednji mestni trg, ki povezuje vzhodni in zahodni del mesta. Urejen je 

v sprehajališče, ki postane živahnejše v poletnih večerih. Na njem se nahaja tudi 
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model, ki nakazuje, kakšna je bila prvotna zasnova mesta, kot si jo je zamislil arhitekt 

Edvard Ravnikar. 

Ime izziva: Model mesta Nova Gorica 

Izziv: Kaj predstavlja model mesta, ki se nahaja na trgu? 

1. Današnje mesto Nova Gorica. 

2. Prvotno zasnovo Nove Gorice. 

3. Staro mesto Gorica. 

Tip naloge: Izberi odgovor. 

Odgovor: Prvotno zasnovo Nove Gorice. 

 

13. TOČKA: EDA CENTER – Spomenik Edvardu Rusjanu 

Eda center je poslovna zgradba, zgrajena leta 2011. Poleg stavbe stoji kip posvečen 

Edvardu Rusjanu. To je bil prvi slovenski letalec (pionir slovenskega letalstva), ki je leta 

1909 v okolici Gorice poletel z letalom Eda. 

Ime izziva: Kdo je bil? 

Izziv: Kdo je bil Edvard Rusjan? 

1. Kipar. 

2. Pionir slovenskega letalstva. 

3. Arhitekt. 

Tip naloge: Izberi odgovor. 

Odgovor: Pionir slovenskega letalstva. 

 

14.  TOČKA: ALEJA SLAVNIH – ERJAVČEVA ULICA 

Alejo slavnih mož sestavljajo doprsni kipi znanih goriških izobražencev, ki so bili 

zaslužni za narodni in kulturni razvoj Goriške. Med postavljenimi spomeniki je tudi 

spomenik prirodoslovca in pisatelja Frana Erjavca, po katerem nosi ime ena izmed 

goriških osnovnih šol. Postavljen je na križišču Erjavčeve in Delpinove ulice. 

Ime izziva: Fran Erjavec 

Tip naloge: Element na sliki. 

Izziv: Na fotografiji Frana Erjavca se dotakni njegovega nosu.  
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          Slika 9: Kip Frana Erjavca 

 

15. TOČKA: ŽELEZNIŠKA POSTAJA, TRG EVROPE – Zaključek pohoda 

Železniška postaja Nova Gorica je postaja, ki oskrbuje mesto Nova Gorica. Stoji na 

zahodnem delu mesta, tik ob meji z Italijo. V bližini stoji star lokomotiva »čufarca«. 

Ime izziva: Čufarca 

Tip naloge: Element na sliki. 

Izziv: Dotakni se dela lokomotive, skozi katero se je kadil dim.  

 

 

Slika 10: Čufarca 
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4. TRŽENJE 
 

Pred naslednjim Pohodom prijateljstva in na dan njegove izvedbe bomo turistični 

proizvod »Dve mesti – eno srce – Pohod prijateljstva« bomo aplikacijo z nalogami še 

dodatno promovirali. Proizvod bo objavljen tudi na Facebook strani šole. Ponudili ga 

bomo na turistični tržnici, Javnemu zavodu za šport Nova Gorica, TIC-u Nova Gorica 

in Turističnemu društvu Nova Gorica.  

 

Predstavitev bomo izvedli s pomočjo letakov in izdelanih spominkov v obliki obeskov 

in magnetov.  

 

Ker je za dobro trženje proizvoda pomembna predvsem povratna informacija njegovih 

zadovoljnih uporabnikov, bi k naši promociji v največji meri prispevali prav udeleženci 

pohoda sami s svojimi fotografijami na družabnih omrežjih in z delitvijo njihove izkušnje 

med prijatelje in znance. 
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5. TURISTIČNA TRŽNICA 
 

Na turistični tržnici bomo obiskovalcem predstavili prireditev Dve mesti – eno srce – 

Pohod prijateljstva ter aplikacijo CŠOD Misija. Na stojnici bomo predstavili maketo poti 

in možna prevozna sredstva, s katerimi predstavljeno pot lahko premagamo. Na 

predstavitvi bo mogoče okusiti tudi tipične prigrizke, ki so značilni za obe mesti. 

Obiskovalci naše stojnice bodo dobili spominek, ki ga bodo izdelali učenci razredne 

stopnje naše šole. Poleg tega bomo mimoidoče ozaveščali in jih spodbujali k rednemu 

telesnemu gibanju, kar bomo dosegli s predstavitvijo uporabe različnih športnih 

rekvizitov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
27 

 

6. ZAKLJUČEK 
 

Naš cilj je bil oblikovanje turističnega produkta, ki bo zanimiv za širšo publiko. To smo 

dosegli z vključitvijo že obstoječe poti, ki ni zahtevna, je primerna za mlajše in starejše 

z različno kondicijsko pripravljenostjo. Poleg tega je pot premagljiva ne samo s hojo ali 

tekom, temveč tudi s kolesom, skirojem… Točke in naloge na poti so raznolike, vsak 

se lahko nauči nekaj novega, obenem pa ponudijo dodatne informacije o prostoru. Na 

prvem mestu je povezanost rekreacije s spoznavanjem predvsem kulturnih 

znamenitosti dveh mest. Delno se dotaknemo tudi naravnih in urbanističnih posebnosti 

okolja. 

 

Povezali smo se s turističnim društvom in domačini. Ti so nam zaupali, da si želijo 

Pohod prijateljstva vrniti na raven, ki jo je imel nekoč. Ker živimo v dobi digitalizacije, 

je s strani povprašanih uporaba aplikacije dobrodošel način za popestritev pohoda, saj 

omogoča celostno doživetje nekega kraja. Glede na to, da pot poteka skozi centra 

dveh mest, lahko udeleženci ob poti najdejo tudi točke, kjer se lahko okrepčajo, 

odpočijejo in zabavajo (bari, restavracije, otroška igrala). 

 

Kljub temu, da je turistični produkt celotno zaključen, pušča dovolj manevrskega 

prostora za nadaljnjo povezovanje bodisi z ostalimi točkami v Novi Gorici bodisi s 

sosednjo državo Italijo. 
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