
                 
 

 
Dogodek bo izveden v sklopu operacije »Z električnim kolesom po Slovenskih goricah«, ki je sofinanciran iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

 
Bogata tradicija gričevnatih Slovenskih goric že od nekdaj ohranja 

prvinske družinske zgodbe preteklosti in tudi sedanjosti. 
 

Z željo, da bi našim gostom, ki prihajajo s cele Evrope in sveta, še dodatno obogatili njihovo 
bivanje in tako doživeli še druge kotičke Slovenskih goric ter se z veseljem vračali, 

smo zanje zasnovali novo ponudbo. 
 
 

Vljudno vas vabimo na predstavitev: 
 

Z E-kolesom po Slovenskih goricah. 

 
Kdaj:  Sreda, 19. september 2018, ob 11. uri 

Kje:  Domačija Firbas, Cogetinci 60, 2236 Cerkvenjak 

 
 
UPORABA ELEKTRIČNIH KOLES 
Nova pridobitev na območju LAS Ovtar Slovenskih goric je zagotovo devet električnih koles, s 
katerimi bodo gostje po novem lahko spoznavali in odkrivali nove destinacije. Električna kolesa 
bodo za regijo vsekakor dobrodošla, saj gostje več ne bodo omejeni na krajše razdalje ene občine, 
ampak se bo lahko posluževal okolja celotnih Slovenskih goric.   
 
Z nakupom električnih koles in pripadajoče opreme za prevoz 
koles bo gost na območju LAS Ovtar Slovenskih goric lahko obiskal 
več ponudnikov. S tem bo doživel pristen utrip narave in ponudbe, 
ki jo okolica ponuja. 
 
Dodana vrednost je inovativna storitev, ki gostom ponudi, da lahko 
kolesa prevzamejo na poljubni točki v Slovenskih goricah. Gostje 
uporabljajo kolesa z zeleno energijo in jih z zaokroženimi 
inovativnimi turističnimi storitvami popeljejo skozi območje, kjer 
lahko spoznajo nove ponudnike in se tako znova vračajo. 
 
 

Z novo pridobitvijo, ki bo gostu ponudila svojevrstno doživetje bodo Slovenske gorice 
postale atraktivnejše za goste, ki bodo raziskovanje doživele še bolj pristno v stiku z 

neokrnjeno naravo. 
 
 
PARTNERJI PROJEKTA 
Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina Lenart, Občina Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah, turistična kmetija Vesna Sirk, kmetija Toplak in domačija Firbas. 
 
 
Z E-KOLESOM PO SLOVENSKIH GORICAH  
 
Pot začenjamo na domačiji Firbas in nas vodi skozi Sveto Trojico v Slovenskih goricah in nato do 
Benedikta in Zgornje Velke, kjer obiščemo turistično kmetijo Vesne Sirk, nato nadaljujemo do 
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Jurovskiega Dola in sicer kmetije Toplak. Pot nas pelje skozi Lenart čez Zavrh do Dupleka in od 
tam čez Vitomarce do Cerkvenjaka in domačije Firbas. 
 
Celotna kolesarska pot bo tudi na razpolago na prav posebni bikemap.net karti.  
 
 

“K nam prihajajo gostje iz celotne Evrope ter sveta. Da bi bili še bolj zanimivi za daljše 
bivanje, želimo gostom, ki nas obiščejo, ponuditi nove storitve, da doživijo še druge kotičke 

Slovenskih goric in se tako z veseljem vračajo.” 
Bojan Firbas (domačija Firbas) 

 
 
Doživite nepozabno odkrivanje Slovenskih goric! 
 
Potrditev na dogodek do torka 18.9.2018 na: 
info@firbas.com 
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