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Velika zahvala gre našima mentoricama Urški Marčič in Bojani Keršič Ružič,  ki sta nas pri 

izdelavi turistične naloge ves čas spodbujali in nam omogočili, da se soočimo z izzivi. 

Zahvaljujemo se našemu ravnatelju, g. Johannu Lacu, za spodbudo in podporo pri izdelavi 

naloge in ostalih aktivnostih ter hišniku Ludviku Novaku za pomoč pri izvedbi turistične 

tržnice.      

Za posredovanje informacij in pripravljenost za sodelovanje se zahvaljujemo vsem 

proizvajalcem in dobaviteljem, ki so nam pomagali in podarili svoje izdelke za naš festival. 
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nastajanju in izvedbi turistične naloge. 
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POVZETEK 

S projektno turistično naloga GORIČKA KIJANCA predstavljamo našo idejo o organizaciji 

festivala. Festival Gorička kijanca  smo oblikovali kot enodnevni dogodek, katerega rdeča nit 

je kulinarika. Z namenom, da bi zadišalo po goričkih jedeh ter da bi festival obiskalo čim več 

obiskovalcev, smo dodali še animacijo za otroke, kulturni program in zabavo z glasbeno 

skupino. 

Festival bi se odvijal na treh prizoriščih. Na kulinarični tržnici bi obiskovalci na sprehodu med 

stojnicami spoznali ter okušali izdelke lokalnih proizvajalcev. Turistična društva pa bi 

obiskovalcem predstavila svojo raznoliko delovanje na področju ohranjanja kulturne dediščine. 

Drugo prizorišče bi bilo namenjeno animaciji za najmlajše obiskovalce in tiste, ki jih zanima 

pletenje košar, tretje prizorišče pa smo namenili kulturi in zabavi. 

Pri nastajanju vsebine festivala nas je vodila ustvarjalnost, vedoželjnost ter želja, da turistom in 

obiskovalcem predstavimo lokalno kulinariko ter popestrimo dogajanje v lokalnem okolju. 

Festival Gorička kijanca je namenjen vsem, ki bi radi spoznali goričko kulinariko ter si prosti 

čas popestrili s prijetnim druženjem ter zabavo. 

Z izdelavo naloge smo pridobili veliko znanja in izkušenj ob načrtovanju festivala, okrepila pa 

se je tudi vez z domačo pokrajino.  

 

Ključne besede: festival, kulinarika, zabava, Goričko  
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SUMMARY  
 

With the touristic project named GORIČKA KIJANCA we present our idea of organizing the 

festival. The Gorička Kijanca Festival was designed as a one-day event, whose red line is a 

local food. With the aim to feel the Goričko region dishes and to attract to the festival as many 

visitors as possible, we added animation for children, cultural program and entertainment with 

a musical group. 

The Festival would be held on three stages. On the culinary market, visitors could take the walk 

between the stalls and had a chance to meet and taste the products of local producers. However, 

tourist societies would present their diverse activities in the field of cultural heritage 

conservation. The second stage would be designed for animation for the youngest visitors and 

those who are interested in the knitting of wooden baskets, and the third stage would be devoted 

to the culture and entertainment. 

In the production of the festival's content, we have been guided by creativity, passion and the 

desire to present local cuisine to tourists and visitors and to the local society. 

The Gorička Kijanca Festival is designed for everyone who would like to meet or taste the 

Goričko cuisine and to animate their free time with pleasant socializing and entertainment. 

We have gained a great deal of knowledge and experience in the design of this project, and a 

bond with the local landscape has been strengthened. 

 

Keywords: festival, culinary, entertainment, Goričko 
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1. UVOD 

  

Na naši šoli že vrsto let deluje turistični podmladek, ki se srečuje v okviru Turističnega krožka. 

Delo v krožku nas veseli, saj je drugačno, aktivno in vedno zelo zanimivo, saj spoznavaš še 

neodkrite kotičke domače pokrajine, s katerimi se želiš malo pobahati ter jo predstaviti tudi 

drugim in jih tako zelo navdušiti, da pridejo in tudi sami raziščejo pokrajino »tam zgoraj«. 

 

Vsako leto učenci v okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava izdelamo turistično nalogo, 

s katero spoznavamo domače kraje, njihove značilnosti in posebnosti ter raziskujemo možnosti, 

s katerimi bi zaklade naših krajev predstavili čim širšemu krogu ljudi. 

 

V letošnji turistični projektni nalogi GORIČKA KIJANCA je predstavljena naša ideja o 

organizaciji festivala v domačem kraju. Pri iskanju ideje za festival smo izhajali iz dejstva, da 

Goričko leži na stičišču različnih kulturnih tokov in da je njegova pestra in edinstvena kulturna 

dediščina rezultat specifične in zelo pestre zgodovine. To nas je spodbudilo k iskanju 

edinstvenih in prepoznavnih značilnosti našega kraja. Vodila nas je ideja, da bi bila vsebina 

festivala odsev kulinarične posebnosti pokrajine, ki jo veliko turistov, ki zaidejo k nam, z 

veseljem raziskuje in okuša.  

 

Na osnovi zbranih podatkov in dosedanjih izkušenj smo se odločili, da organiziramo festival, 

katerega rdeča nit bo kulinarika. Z namenom, da bi festival obiskalo čim več obiskovalcev, smo 

dodali še animacijo za otroke, kulturni program in zabavo z glasbeno skupino. 

 

Festival smo si zamisli kot enodnevni dogodek, ki bi se odvijal na treh prizoriščih. Na spodnjem 

igrišču bi bila postavljena kulinarična tržnica. Obiskovalci bi se sprehodili med stojnicami na 

katerih bi se predstavili tako ponudniki in turistična društva domače občine kot ponudniki in 

društva sosednjih občin. Ti bi predstavili svoje izdelke, katere bi lahko obiskovalci tudi okušali 

in se tako seznanili z lokalno ter ekološko pridelano hrano. Turistična društva pa bi 

obiskovalcem predstavila izdelke domače in umetnostne obrti ter jedi narejene po starih 

receptih naših babic in dedkov. 

 

Osrednje igrišče bi bilo namenjeno najmlajšim obiskovalcem. Ti bi lahko obiskali različne 

ustvarjalne kotičke, v katerih bi preizkusili svoje spretnosti v zabavnih igrah ter se preizkusili 

v pripravljanju sladic.  

 

Zgornje igrišče bi bilo namenjeno kulturi in zabavi. Kulturni program bi naznanil začetek 

festivala. Na njem bi se predstavila Osnovna šola Gornji Petrovci. Program bi popestrila 

kulturna društva domače občine in sosednjih občin, ki bi predstavila tradicionalne goričke 

plese. Obiskovalci bi se nasmejali izvirnim skečem, ki so nastala izpod peres aktivnih članov 

kulturnih društev.   

 

Pri oblikovanju turističnega produkta pa nas je izzvalo dejstvo, da z zanimivo vsebino, dobro 

organizacijo, lahko festival obogati dogajanje v lokalnem okolju. S skrbno načrtovanim 

trženjem pa lahko zaobjame tudi širši krog ljudi, kateremu se predstavi bogata kulturna 

dediščina Goričkega.   
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1.1. Izbira teme 

Mentorici turističnega krožka, Urška Marčič in Bojana Keršič Ružič sta nas ob začetku šolskega 

leta seznanili s  temo letošnjega festivala Turizmu pomaga lastna glava, ki nosi naslov Festival 

naj bo. Tudi letošnja tema nam je bila veliki izziv, saj je kljub dobremu poznavanju domače 

pokrajine, težko najti tisto res dobro idejo, ki bi dosegla čim širši krog ljudi ter bi bila aktualna, 

zanimiva, enkratna. Spomnili smo se vsebin, ki smo jih v preteklosti že raziskovali, razvijali ter 

predstavljali. V večletnem odkrivanju potencialov domače pokrajine smo že iskali zanimive 

zgodbe, kolesarske poti, spoznavali bogato kulturno dediščino naših babic in dedkov ter iskali 

možnosti zelenega turizma, organizirali tabore, prireditve. Odločili smo se, da znanja in 

izkušnje povežemo ter jih predstavimo v novi obliki, na festivalu, ki bi povezal kulinariko in 

zabavo. Želeli smo organizirati festival, ki bi z zanimivo ter aktualno vsebino privabil čim širši 

krog ljudi ter bi bil namenjen tudi druženju, zabavi in sprostitvi.  

 

V svoji okolici smo pobrskali po obstoječi turistični ponudbi in odkrili, da se v naši okolici 

odvija veliko festivalov, katerih rdeča nit je kulinarika in so zelo dobro obiskani. Ugotovili smo, 

da je veliko lokalnih proizvajalcev, ki že ponujajo tipične in za našo regijo značilne okuse v 

obliki različnih izdelkov, po katerih so poznani v Sloveniji in tudi v tujini. Spoznali smo tudi 

pestro kulturno dogajanje v lokalnem okolju, ki je nam mlajšim manj poznano. Odkrili smo, da 

je veliko društev, ki se ukvarjajo s kulinariko in želijo, že nekoliko pozabljene, rokodelske 

spretnosti ponovno oživijo. 

Odločili smo se, da organiziramo festival, ki bi vse to povezal na enem mestu in tako 

obiskovalcem ponudil vpogled v dogajanje v domačem okolju ter sosednjih občinah. Tako se 

je rodila Gorička kijanca. 
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1.2. Metode dela 

Pri pripravi naloge smo se odločili, da bomo uporabili več metod raziskovalnega dela, s katerimi 

bi pridobili čim več informacij o že obstoječi turistični ponudbi, spominkih, izdelkih, 

ponudnikih in možnostih trženja. Le te pa bi nam olajšale izbrati najboljšo idejo za našo letošnjo 

projektno nalogo.  

Na začetku smo dobro preučili razpisano temo. Prva metoda, ki se je že v preteklosti izkazala 

za učinkovito, je bila metoda viharjenja možganov. Metodo smo izvedli kar med člani 

turističnega krožka. Z njo smo želeli izvedeti, na kaj pomislimo ob besedi festival. Na ta način 

je bilo zbranih zelo veliko zanimivih idej. Največkrat zapisane besede so bile zabava, dogodek, 

kulinarika, dogajanje, tekmovanje, predstavitev… Sledilo je usklajevanje in izbiranje zanimive, 

uresničljive ideje. Odločili smo se za enodnevni festival , katerega rdeča nit bo predstavitev 

goričke kulinarika. Ker vemo, da festival zaživi, če ga obišče čim več obiskovalcev, smo se 

odločili še za glasbo, ki bo popestrila dogajanje na festivalu.  

 

Najprej smo naredili okvirni načrt vsebine festivala. Sledila je natančna analiza same 

organizacije festivala oziroma kateri so elementi festivala. V veliko pomoč sta nam bili 

mentorici, ki sta nas vodili in opominjali na elemente, na katere bi lahko kaj hitro pozabili.  

 

Učenci smo se razdelili v pare ter si porazdelili delo. V nadaljevanju je imel vsak par nalogo, 

da opredeli vsebino dogajanja na posameznem igrišču. Pri tem smo si naredili shemo za vsako 

prizorišče dogajanja, v kateri smo predvideli vsebino, sodelujoča društva, ponudnike, kontaktne 

osebe, morebitno tehnično podporo, predvideli ter oblikovali grafično podobo, razmišljali o 

načinih trženja ter stroških. Vseskozi se je shema dopolnjevala, saj smo na vsakem srečanju 

ugotavljali, da smo pozabljali na stvari, ki so se nam zdele samoumevne, a pri organizaciji 

festivala zelo pomembne. 

 

Sledilo je raziskovanje po spletu o ponudnikih, njihovih izdelkih, storitvah, iskanju lokalnih 

društev, ki bi lahko s svojim sodelovanjem popestrili festival. Odločili smo se, da bomo izbirali 

proizvajalce, ki prihajajo iz Krajinskega parka Goričko. Po številnih usklajevanjih, pogovorih, 

mejlih in dopolnjevanjih nam je uspelo narediti organizacijsko strukturo našega festivala.  

 

Pri organizaciji festivala nas je vodila ideja o dejanski uresničitvi, zato smo stopili v stik s 

številnimi lokalnimi proizvajalci in društvi. Ti so z veseljem prisluhnili našim idejam ter 

prošnjam in nam ponudili podporo pri oblikovanju našega festivala.  
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2. GORIČKA KIJANCA 

 

2.1. Organizacijska struktura po mesecih 

NAČRTOVANJE (ČASOVNICA) DEJAVNOSTI PO MESECIH 

Pri organiziranju festivala Gorička kijanca smo naredili časovnico poteka dela po posameznih 

mesecih.  

mesec        Dejavnost / naloge 

januar ➢ prvo srečanje članov organizacijskega tima 

➢ zbiranje idej za vsebino festivala 

➢ določitev okvirnega datuma festivala 

➢ izdelava okvirne časovnice poteka dela 

februar ➢ sestanek članov tima 

➢ iz zbranih idej določitev vsebine festivala 

➢ oblikovanje ekip ter delitev dela med člane tima 

➢ izdelava načrta časovnice poteka dela po mesecih 

➢ določitev rokov za opravljeno določeno dejavnost 

marec ➢ srečanje tima in poročanje o dosedanjem opravljenem delu/poteku priprav na festival 

➢ vzpostavljanje kontaktov s ponudniki, obrtniki, drugimi sodelavci 

➢ oblikovanje logotipa dogodka 

➢ določitev prostora izvajanja festivala 

april ➢ srečanje tima/ekip in poročanje o dosedanjem opravljenem delu 

➢ priprava prostorskega načrta festivala (kje potekala posamezna dejavnost/aktivnost) 

➢ priprava finančnega načrta (načrtovani stroški in viri financiranja) 

➢ pošiljanje prošenj za sponzorstvo 

➢ oblikovanje vabil in izbira izdelovalca vabil 

➢ načrtovanje možnosti promocije festivala 

maj ➢ srečanje tima/ekip in poročanje o dosedanjem opravljenem delu 

➢ oblikovanje časovnice poteka festivala 

junij ➢ srečanje tima/ekip in poročanje o dosedanjem opravljenem delu 

➢ obveščanje medijev o dogodku  

➢ oblikovanje spletne/facebook strani 

➢ srečanje organizacijskega tima in predstavnikov društev, ki bodo sodelovali ali 

pomagali pri izpeljavi dogodka 

julij ➢ srečanje tima/ekip in poročanje o dosedanjem opravljenem delu 

➢ pridobitev potrebnih potrdil 

avgust ➢ srečanje tima/ekip in poročanje o dosedanjem opravljenem delu 

➢ izdelava scenarija za dan prireditve 

➢ promocija festivala (objava na različnih spletnih omrežjih, spletnih straneh šole, občine 

Gornji Petrovci, turističnih društvih,…) 

➢ pošiljanje vabil povabljenim gostom  

➢ nabava materiala, ki potrebno za izpeljavo delavnic, animacij,… 

➢ izdelava nalepk 

september ➢ srečanje tima pred prireditvijo in preverjanje opravljenega dela 

➢ priprava prostora prireditve (stojnice, šotori, klopi, scena, parkirni prostori,…) 

➢ PRIREDITEV 

➢ pospravljanje prostora  

➢ srečanje tima in evalvacija dogodka 

➢ pregled in evalvacija finančnega načrta 

 

Tabela 1: Načrtovanje (časovnica) dejavnosti po mesecih 
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2.2. Organizacija dela 

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DOGODKA 

opravilo, 

zadolžitev 

kontaktna 

oseba 

zadolžitve član tima 

KLOPI Janez 

(Občina 

Gornji 

Petrovci) 

- dogovarjanje z osebami, ki bodo pripeljale/ odpeljale 

klopi 

- dogovor za čas, ko pripeljejo in odpeljejo klopi 

- izdela načrt postavitve klopi na zgornjem igrišču 

- nadzor pri postavitvi klopi 

LANA 

NASTOPAJOČI: 

BLUE PLANET 

KUD GORIČKO 

UČENCI ŠOLE 

 

Bojan 

Dušanka 

mentorji 

učencev OŠ 

- dogovor o času prihoda na dan dogodka 

- sprejem nastopajočih 

- priprava prostora za nastopajoče (garderoba, prostor za 

vaje, …) 

- poskrbi za topel obrok nastopajočih in pijačo 

 

 

 

NINA 

NAJEM ŠOTORA IN 

OZVOČENJE 

Marjana - kontaktiranje s podjetjem pri katerem se bo najel šotor in 

ozvočenje 

- kontaktiranje z osebo, ki bo pripeljalo/odpeljalo šotor in 

ozvočenje 

- nadzor postavitve šotora in opreme za ozvočenje 

LANA 

HRANA IN PIJAČA Nadja - kontaktiranje z gostiščem, ki bo poskrbelo za hrano in 

pijačo na festivalu ter dogovor o ponudbi hrane in pijače 

- pomoč pri pripravi prostora za hrano in pijačo 

NINA 

ANIMACIJA ZA 

OTROKE 

Barbara - kontaktiranje in dogovarjanje z društvom, ki bo skrbelo 

za animacijo 

- sprejem animatorjev in pomoč pri pripravi prostora za 

animacijo 

KRISTINA 

PLETENJE KOŠAR Koloman - kontaktiranje in dogovarjanje z obrtnikom, ki bo izvedel 

delavnico 

- sprejem obrtnika in pomoč pri pripravi prostora za 

animacijo 

TIJA 

STOJNICE ponudniki - dogovarjanje z osebami, ki bodo pripeljale/ odpeljale 

stojnice 

- načrt postavitve stojnic 

- dogovor za čas, ko se bodo pripeljale/odpeljale stojnice 

- nadzor pri postavitvi stojnic 

PIA 

NABAVA 

MATERIALA 

učiteljici - priprava seznama potrebnega materiala 

- nabava materiala 

- nadzor pri porabi materiala 

GLORIA 

NALEPKE Grafika 

Perfekt 

- kontakt in dogovor o tiskanju 

- priprava škatel za prostovoljne prispevke 

- dostava nalepk 

LANA 

VABILA IN 

PLAKATI 

Gloria - izdelava vabila in plakata 

- kontaktiranje s tiskarno  

- dogovorjanje o količini, obliki, formatu vabil in plakatov 

- skrb za dostavo vabil, plakatov 

GLORIA 

OGLAŠEVANJE IN 

TRŽENJE 

radio, plakati 

bodo na 

oglasnih 

deskah 

- kontaktiranje z različnimi mediji 

- priprava spletne strani, facebook strani 

- lepljenje plakatov na oglasne deske 

- dostava plakatov na turistična društva, gostišča,… v 

okolici 

- sprejem predstavnikov medijev na samem dogodku 

 

GLORIA 
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PONUDNIKI eden pri 

posameznem 

ponudniku 

- kontaktiranje s podjetniki, obrtniki, ki bodo predstavljali 

svoje izdelke na stojnicah 

- priprava stojnic (razporeditev ponudnikov, označitev 

stojnic,…) 

 

PIA 

VAROVANJE Prostovoljno 

gasilsko 

društvo 

- kontaktiranje in dogovor o številu oseb ter načinom 

varovanja s predsednikom društva 

- priprava načrta varovanja (kje, koliko in kdo) 

 

KRISTINA 

PARKIRNI 

PROSTOR 

nastopajočipr

ed šolo 

ostali 

parkirišča 

- priprava načrta možnih območij za parkiranje 

- priprava (označitev) parkirnih prostorov 

 

 

GLORIA, 

hišnik 

DOVOLJENJA, 

POTRDILA 

 -pregled in priprava vseh dovoljenj, ki so potrebni za 

uspešno izpeljavo dogodka 

NINA,  

učiteljici 

PRIPRAVA SCENE, 

ODRA, ZGORNJEGA 

IGRIŠČA 

učiteljici, 

hišnik 

- priprava načrta postavitve klopi, šotora in odprte kuhinje  

- priprava scene (ozadje, dekoracije, postavitve,…) 

- pospravljanje scene po zaključku dogodka 

NINA 

TEHNIČNA 

PODPORA (stoli, 

različne komponente, 

električna napeljava) 

 - priprava seznama vseh potrebnih stvari, pripomočkov 

- priprava mikrofonov, radia, potrebne električne 

napeljave 

NINA 

PREDSTAVITEV 

SPONZORJEV 

 -postavitev plakatov v šotoru VSI, 

HIŠNIK 

SKRB ZA ODPADKE  - priprava načrta za postavitev smetnjakov oz. vreč za 

odpadke 

- skrb za postavitev smetnjakov/vreč za smeti 

Gloria, 

hišnik 

 

Tabela 2:  Organizacijska struktura dogodka 

 

2.3. Organizacija prireditve (festivala) 

 

2.3.1. Spodnje igrišče – Kulinarična tržnica 

 

PONUDNIKI IZDELKI 

DAJČ produkt Bučna semena pomočena v različne čokolade 

Eko-socialna kmetija Korenika Suho sadje, namazi, konopljino olje 

Turistično društvo Vrtanek Prekmurska gibanica, mini vrtanki 

Društvo žena Kukeč Jedi iz fižola 

Oljarna Pojbič Bučno olje, bučna semena 

Medičarstvo Celec Medenjaki 

Kmetija Zavec Mlečni izdelki - mleko, jogurt, skuta 

Kmetija Mali Raj Kozji izdelki 

Šunkarna Kodila Mesni izdelki  

Kmetija Ferencovi Prekmurske jedi 

 

Tabela 3: Prikaz ponudnikov in njihovih izdelkov na kulinarični tržnici 
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➢ DAJČ produkt  

Na skrajnem severozahodu Goričkega, tik ob meji z Avstrijo, sredi neokrnjene narave, leži 

podjetje Dajč produkt. Dajč produkt je družinsko podjetje s tradicijo, ki se ukvarja z oljarstvom, 

žagarstvom, pridelavo biomase - lesnih sekancev, tesarstvom, krovstvom in kleparstvom. 

Prednosti, ki si jih podjetje pripisuje, so prijazen pristop h kupcu, strokovnost, predvsem pa 

dolgoletne izkušnje. Začetek pridobivanja izkušenj in znanj sega namreč daleč nazaj, v leto 

1853, ko so s prvo dejavnostjo, in sicer oljarstvom, pričeli njihovi predniki. Iz roda v rod 

nadaljujejo tradicijo, izboljšujejo tehnologijo in kakovost. Znanje, izkušnje in zahteve trga so 

vzrok, da nam danes lahko ponudijo najkvalitetnejše storitve in izdelke, kar je glavni slogan 

njihovega podjetja. 

Dajč produkt imajo bučna semena pomočena v mlečno čokolado, v belo čokolado, v belo 

čokolado z okusom maline in  kapučina, ... Nudijo pa tudi pražena, naravna, karamelizirana in 

ostala semena. To pa niso njihovi edini produkti, saj pridelujejo tudi domače bučno olje, 

jabolčni kis in različne marmelade.  

 

                                             

            Slika 1: Bučno seme Dajč                                                         Slika 2: Bučno olje Dajč 

          (vir: Nina Brandl, januar 2019)                                            (vir: arhiv Dajč produkt, 2018) 

 

 

➢ Eko-socialna kmetija Korenika 

V osrčju Krajinskega parka Goričko, v vasi Šalovci, se nahaja eko-socialna kmetija Korenika, 

ki je že po nekaj letih delovanja, postala prepoznavna tudi na širšem geografskem prostoru.  

Na Koreniki so vzpostavili sistem ekološke pridelave in predelave živil, tako na dobrih 

dvajsetih  hektarjih površin pridelajo poljščine, zelišča, sadje in zelenjavo, v naravi pa naberejo 

sadeže in gobe, ki jih predelajo v ekološke izdelke. 

Pod okriljem lastne blagovne znamke izdelujejo in prodajajo zeliščne čaje, hladno stiskana olja, 

sušeno in vloženo sadje in zelenjavo, ozimnico, sokove in sirupe in še bi lahko našteli. Ponudbo 

si lahko ogledate v njihovi spletni trgovini. 

Uredili so prostoren zeliščni vrt in domovanje za številne živali, ki so zelo priljubljene med 

najmlajšimi obiskovalci, katerih so na Koreniki še posebej veseli. Število obiskovalcev nenehno 

narašča, prav tako kot naraščajo številne aktivnosti in izobraževanja, ki jih gostijo v prijetnem 

in pomirjujočem podeželskem okolju. 

S prihodom številnih obiskovalcev so vse bolj razvijali turistično in gostinsko dejavnost.  

Pripravljajo naravoslovne in tehnične dneve, izlete, tematske delavnice ter tabore. Med mladimi 
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obiskovalci so v središču pozornosti njihovi konji in ostale živali, s katerimi se lahko bolj 

intenzivno družijo vsako poletje, ko na Koreniki pripravijo počitniške tabore s konji. 

S svojo ponudbo izdelkov se bodo prestavili tudi na stojnici. 

 

      

          Slika 3: Čaji in jabolka čips Korenika                               Slika 4: Izdelki na  Koreniki 

             (vir: Lana Kerčmar, januar 2019)                                   (vir: arhiv Korenika, 2018) 

 

 

➢ Turistično društvo Vrtanek 

Na eni izmed stojnic se bo predstavilo Turistično društvo Vrtanek. 

Turistično društvo ima sedež v Gornjih Petrovcih in deluje že od leta 1997. Vsako leto pa 

društvo pridobiva nove člane. Je največje društvo v Gornjih Petrovcih. Skrbi predvsem za 

popestritev življenja na vasi, želi ohraniti ljudske običaje in njihovo izvirnost. Prikazujejo tudi 

kulinariko naših babic. V društvu skrbijo za razvedrilo in zdravo življenje vaščanov. Večkrat 

letno organizirajo pohode po Goričkem, vsako prvo nedeljo v juniju pa tradicionalni sejem 

»BUČA PRI NEDELI«. Prav tako skrbijo za izobraževanje članov in članic, zato pripravljajo 

razne tečaje kuhanja, kvačkanja, ter izdelovanje rož iz različnega materiala. 

 

  

➢ Društvo žena Kukeč 

V majhni vasici Kukeč že več let uspešno deluje Društvo žena Kukeč. Društvo ima 16 zelo 

aktivnih članic, vanj so poleg mladih vključene tudi starejše ženske. Ni pomembno le število 

članic, ampak predvsem njihova volja do dela in druženja. Osnovni namen društva je 

povezovanje vseh podeželskih žena v vasi Kukeč.  

Rdeča nit delovanja društva je skrb za družabne in kulturne aktivnosti na področju kulinarike 

in razvoja podeželskega turizma na vasi. Članice društva so najbolj znane po izdelovanju zelo 

lepih remenk in Velikonočnih prireditvah. Pripravile so predavanje z razstavo »Jabolko in 

jabolčni kis v naši prehrani«. Tudi v kulinariki so prave mojstrice. Na ogled so pripravile 

številne jedi iz kvašenega testa pod naslovom  »Dan jedi iz kvašenega testa«. 

Svoj prispevek k boljšemu delu društva so dodale s sodelovanjem z Zavodom za zdravstveno 

varstvo Murska Sobota. V ta namen so na svoji stojnici na kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji 

Radgoni razstavile in ponujale številne zdrave jedi. Tudi sicer v društvu posvečajo veliko 

pozornost zdravemu načinu življenja. Udeležujejo se številnih pohodov, prireditev in razstav 

ter prijateljsko sodelujejo z raznimi društvi v občini in izven nje. Pozimi prirejajo tečaje 

izdelovanja rož iz krep papirja. Izdelale so že na stotine ličnih šopkov, na katere je Društvo 
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žena Kukeč prav posebej ponosno, saj papirnate rože predstavljajo del zgodovine in posebnost 

tega kraja. 

 

 

 

➢ Oljarna Pojbič 

Oljarna ima že dolgoletno tradicijo. Pojbičevi meljejo različne vrste žit, delajo kašo in stiskajo 

bučno in sončnično seme. Ponašajo se z bogato tradicijo mlinarstva, na katero so ponosni v 

njihovi občini. Oljarna obstaja že več kot 50 let. V njihovi ponudbi je tudi stiskanje bučnega 

olja lokalnih kmetovalcev. Prej so delali v starem mlinu, v letu 2009 pa je bilo odprto novo 

poslopje oljarne in kašarne. Izdelke lahko kupite pri njih v obratu.                                                              

Za sodelovanje z oljarno Pojbič smo se odločili iz razloga, ker je na Goričkem zelo znano in 

značilno bučno olje. 

 

 

➢ Medičarstvo Celec 

Slaste medenjake ter druge izdelke bo na eni imed stojnic predstavilo medičarstvo Celec. 

S to domačo obrtjo se ukvarja že tretja generacija. Medičarstvo Celec se nahaja v Ratkovcih na 

lepem sončnem griču imenovanem Kermedin. Raznovrstne medenjake pečejo po recepturah, 

starih nekaj stoletij, ki jih skrbno in lično zavijejo v posebno embalažo oziroma folijo. 

Pripravljajo različne vrste medenjakov, kot so medenjaki iz pirine moke, medenjake s suhim 

sadjem, vinske, čokoladne, … V njihovi ponudbi je tudi ročno okrašeno lectovo srce, ki 

simbolizira ljubezen, veselje in praznovanje. Medene izdelke ustvarijo tudi po naročilu. 

Svoje izdelke prodajajo na »proščenjih«, raznih prireditvah in sejmih. 

Mimo njih pelje označena turistična pot za pohodnike, znana po imenu Sladka pot. Pohodnikom 

ponujajo ogled proizvodnje, razstavo izdelkov ter se sami lahko preizkusijo v izdelavi in peki 

medenjakov. 

 

 

➢ Kmetija Zavec 

So srednje velika kmetija v občini Kuzma, kjer so se v letu 2017 odločili, da svojo dejavnost 

dopolnijo še s predelavo mleka v kakovostne mlečne izdelke. Izdelke prodajajo na lokalnih 

tržnicah (v Rogašovcih, Puconcih, Gornji Radgoni), na nekaj osnovnih šolah v lokalnem okolju 

in v domači trgovini na kmetiji. 

Vsi njihovo izdelki so proizvedeni izključno iz mleka namolzenega na kmetiji in narejeni ročno, 

brez dodanih kemikalij. Njihove krave se čez poletje pasejo zunaj in vsa hrana za krmo se 

pridela doma, kar še dodatno vpliva na kakovost samega mleka in posledično tudi na kakovost 

izdelkov. 

Za navadni jogurt  so leta 2018 in 2019 na Doborotah Slovenskih kmetij na Ptuju prejeli zlato 

priznanje. Krajinski park Goričko jim je leta 2018  dodelil tudi pravico do uporabe kolektivne 

blagovnem znamke. 

Na željo lahko pripravijo tudi degustacijo ali pa jih obiščete na kmetiji, kjer vam bodo pokazali 

kako bivajo njihove živali, kje izdelki nastajajo in pripravijo tudi pokušnjo. 



 GORIČKA KIJANCA 

___________________________________________________________________________ 

 
15 

Njihovi izdelki: domači navadni jogurt, domači sadni jogurt, skuta, sveže mleko, pasterizirano 

mleko, … 

 

 

➢ Kmetija Mali Raj 

Je ena izmed lepih turističnih kmetij, kjer pridelujejo različne izdelke in gostje jih radi obiščejo. 

Enodnevni gostje jih radi obiščejo, da se naužijejo svežega zraka, se sprehodijo do lokalnih 

znamenitosti, si ogledajo njihove alpake in poskusijo njihove slastne kozje pridelke ter druge 

domače dobrote. Tudi gostje, ki pridejo k njim za več dni, se med svojimi počitnicami, krajšimi 

ali daljšimi, pri njih nikdar ne dolgočasijo. Kako tudi bi se, ko pa njihova domačija ter njihova 

bližnja in nekoliko bolj oddaljena okolica ponujata pestro paleto možnosti za preživljanje 

prostega časa in oddiha v naravi. 

Pomembna dejavnost kmetije je od leta 2011 tudi pridelava in predelava kozjega mleka. Zaradi 

zaraslih travnikov, ki so zahtevali vedno več košnje in oskrbe, se je Štefan odločil za nakup 

prvih kozic srnaste pasme, z željo da popasejo zarasle travnike in dajo nekaj dragocenega 

mleka. Zgradili so butično sirarno, ki omogoča dnevno pridelavo in proizvodnjo svežega 

kozjega mleka, navadnih kozjih sirov, kozjih sirov z dodatki in čedalje bolj cenjene albuminske 

skute, pripravljene iz sirotke. 

Njihova sirarna je prva v Prekmurju z lastno pridelavo in proizvodnjo kozjega mleka. Sprva so 

začeli z minimalno proizvodnjo različnih kozjih izdelkov. Vse večje povpraševanje po kozjem 

mleku jih je spodbudilo k širitvi črede in vlaganju v lastno predelavo mleka. S čredo nekaj več 

kot 100 koz so mlečne pridelke poleg prodaje v butični sirarni na kmetiji, začeli prodajati tudi 

v nekaj butičnih trgovinah. 

V njihovi ponudbi najdete različne izdelke: sveži kozji sir, poltrdi kozji sir, starani kozji sir, siri 

z dodatki (bučna semena, čili, drobnjak, jedilna konoplja, orehi, poper, zelišča), sirotka, 

albuminska skuta.  

Proizvodnja kozjega sira temelji samo na mleku, pridelanem na naši kmetiji. Posebnost naše 

proizvodnje je, da so vsi siri pridelani iz polnovrednega mleka, kar pomeni, da mleku ničesar 

ne odvzamemo in tudi ničesar ne dodajamo, razen kulture in sirišča. Naš namen je ponuditi 

naravne mlečne izdelke brez umetnih dodatkov in konzervansov. Obiskovalcem ponujamo 

možnost ogleda pridelave in proizvodnje kozjega mleka. 

 

 

➢ Turistična Kmetija Ferencovi 

Tam, kjer najprej vzide sonce, v Prekmurju na Goričkem, torej blizu avstrijsko-madžarsko-

slovenske tromeje, leži prostrano umetno Ledavsko jezero, ki je razdelilo vas Krašči na dva 

dela. Ob njegovem vzhodnem bregu med njivami in polji stoji turistična kmetija Ferencovi. 

Na tem koščku zemlje že več kot 200 let prehaja iz roda v rod kmetija, po domače imenovana 

Ferencovi, ki svoje goste radi tazvajajo. Leta 1991 so začeli na njej sprejemati prve obiskovalce,        

pred hišo imajo igrišče za tenis, travnati grič za igre z žogo in velik prostor za druženje večjih 

skupin (predšolskih in šolskih otrok, zaključenih skupin). Terasa pod brajdo ima prelep razgled 

na jezersko gladino. Jezero vabi k ribolovu, veslanju ali le tihemu opazovanju. V njem je več 

vrst rib, v grmovju ob njem pa se skrivajo različne vrste perjadi. Jezerska voda oživlja bujno 
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rastlinje na delu obrežja, tja pa se rade zatekajo tudi živali. Radoveden opazovalec, ki začuti v 

naravi polnost življenja in vir notranjega navdiha, bo tukaj našel svoj košček prvobitnega sveta. 

Goričko je najlepše doživljati v stiku z dihanjem narave, zato imajo Ferencovi za izposojo tudi 

nekaj koles. S kolesom lahko obiščete bližnji Grad (6 km) s 365 sobami, tromejo (11 km), 

razgledni stolp v Sotini (7 km), ki je najvišji vrh v Pomurju, Fuks grabo (4 km), kjer se lahko v 

spremstvu prijazne zvite lisičke sprehodite skozi gozd. Kopate se lahko v bližnjih termah ali 

zdravilišču. Če si vzamete na izlet odejo, pa lahko pod milim nebom ali v zavetju drevesne 

krošnje uživate sonce, oblake, luno, zvezde ...  

Ob kmetovanju in gostinsko-prenočitveni ponudbi kmetija Ferencovi obiskovalca obdari z 

duhom nekdanjih časov. Tam hranijo zbirko kmečkih orodij in strojev, med katerimi so nekateri 

spomeniško zaščiteni in razglašeni za kulturno tehniško dediščino. 

 Pri njih boste lahko poskusili različne prekmurske jedi. 

 

 

➢ Kodila 

Začetki mesarstva Kodila segajo v leto 1992, in so se tekom let razvijali, sedaj pa so dodatno 

podkrepili z odprtjem doživljajskega centra. 

Družina Kodila iz Markišavcev pri Murski Soboti se že tri generacije ukvarja s predelavo mesa 

in mesnih izdelkov. Z ustanovitvijo podjetja Kodila so bili postavljeni temelji za razvoj ponudbe 

kakovostnih mesnih izdelkov, katerih sloves danes seže daleč čez meje Prekmurja in Slovenije. 

Podjetniški pristop k izvedbi sicer tradicionalne družinske dejavnosti je botroval naglemu 

razvoju in potrebi po stalnem renoviranju poslovnih procesov, da bi lahko zadovoljili rastoče 

povpraševanje in vedno višje kakovostne zahteve svojih strank. Od začetne majhne trgovine z 

mesom in mesnimi izdelki, kjer je večina prodaje predstavljalo sveže meso, namenjeno lokalni 

oskrbi prebivalstva, so leta 2002 bistveno spremenili poslovni model in se usmerili v 

proizvodnjo sušenih in prekajenih mesnin ter maščobnih izdelkov srednjega in višjega 

cenovnega razreda, ki so se pod blagovno znamko Kodila že dodobra uveljavili na slovenskem 

trgu. 

Posebej ponosni so na proizvodnjo Prekmurske šunke, ki je zaščitena z geografsko označbo, 

saj so z lastnim razvojem veliko prispevali k njeni  uveljavitvi v širšem slovenskem pa tudi 

mednarodnem prostoru. 

Velik kvalitativni preskok v ponudbi podjetja je dosežen z izgradnjo doživljajsko kulinaričnega 

centra Kodila, s katerim se odpirajo nove poti za promocijo in trženje njihovih izdelkov, v 

povezavi s predstavitvijo tradicionalne tehnologije  izdelave kakovostnih mesnih značilnosti za 

Prekmurje.   

 

 

 

2.3.2. Srednje igrišče – Animacije za otroke, delavnica 

➢ Društvo BUMERANG SREČE ... ko se združijo otroci, narava, šport in zabava 

Najprej je bila ideja, kako polepšati svet in storiti nekaj več. In tako so se kar tako, v hipu 

odločili, da bodo njihov prosti čas namenili organizaciji poletnega tabora za otroke iz socialno 

šibkejših družin in za tiste, ki prihajajo bolj iz obrobnih okolij. In ta ideja je že po enem letu 

prerasla v Društvo za aktivno preživljanje prostega časa in razvoj Bumerang Sreče, ki ga še 
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vedno sestavljajo skupina mladih, ki želijo v življenju nekaj več. Želijo polepšati svet, ga 

narediti pisanega, zanimivega, navihanega, norčavega za otroke in za odrasle. Za vsakega, ki 

želi iti z njimi po mavrični poti. 

V primeru, da razmišljate o tem in ste ravno v iskanju najbolj primernih ponudnikov, vas 

obveščamo, da so vam v Društvu Bumerang Sreče na voljo, s pestro animacijsko ponudbo za 

otroke, ki obsega: 

- tematske zabave (noč čarovnic, blink blink party, divji zahod, božična čajanka, pustno 

rajanje, ...) 

- kreativne delavnice (ustvarjanje izdelkov z različnimi materiali in tehnikami) 

- športne aktivnosti (štafetne igre, poligon premagovanja ovir, vodne igre, ...) 

- družabne in zabavne igre (socialne igre, metanje podkev, ciljanje s pihalnikom, razvrščanje 

predmetov, ...) 

- iskanje skritega zaklada (po poteh skrivnostnega zemljevida, ugank in nalog do sladke 

nagrade) 

- poslikavo obraza (povezano z različnimi tematikami, risanimi junaki, letnimi časi in prazniki) 

- pravljične urice (branje pravljic ter izvedba ustvarjalne delavnice) 

- nagradne igre (kolo sreče, zadeni tarčo, ...) 

- obisk gospe Božičke in škratkov, obisk zajčka Dolgouščka in prijateljev (deljenje daril v času 

prazničnih obdarovanj) 
 

Animacijski program z veseljem uskladijo s tematiko vašega dogodka, prisluhnejo vašim 

željam ter pripravijo aktivnosti na tak način, da bodo sovpadale z vašo zgodbo. 
 

VSEBINA ANIMACIJE: kulinarični kotiček, ustvarjalne delavnice, tematske igre, kotiček za 

fotografiranje. 

ŠTEVILO ANIMATORK: 5 (vsaka na eni izmed postaj, 1 animatorka kroži po postajah in 

pomaga tam, kjer je večje število otrok). 

Otrokom, ki se bodo udeležili festivala na temo kulinarike, bodo ponudili tudi animacijo, ki bo 

v skladu z dogodkom tematsko obarvana. Ker bodo za kulinarični del poskrbeli na kuharskem 

tekmovanju, so se v njihovem društvu odločili, da se osredotočijo na tisti del, ki najbolj privabi 

vse otroke, in sicer na sladice.  

Otrokom bodo tako tekom 4 urne animacije ponudili 4 različne kotičke, ki bodo vsi povezani 

s sladicami, tako ali drugače. 

 

KULINARIČNI KOTIČEK 

V kulinaričnem kotičku si bodo obiskovalci lahko okrasili že pečene muffine (spekli jih bodo 

udeleženci festivala). Otrokom bodo na voljo različni prelivi, čokolada, mrvice, bonboni, s 

katerimi bodo po svojih željah okrasili muffine.  

USTVARJALNI KOTIČEK 

V kotičku z ustvarjalnimi delavnicami  bodo imeli na voljo pobarvanke na temo kuhanja in 

slaščic, prav tako pa bodo izdelovali lizike in sladoled iz papirja ter kartona. 

ZABAVNI KOTIČEK 

V kotičku za zabavne igre bodo na voljo Sladki kornet (ciljanje z žogicami v sladoledni kornet 

iz kartona), velikanski sladki spomin ter Zadeni tortico (podiranje konzerv z žogo). 

KOTIČEK ZA FOTOGRAFIRANJE 

V kotičku za fotografiranje bodo otrokom na voljo pripravljene predloge in rekviziti za 

fotografiranje (kuharske kape, kuhalnice, predpasniki, korneti, zabavni napisi na temo kuhanja, 

ipd.). 
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POTREBEN MATERIAL ZA IZVEDBO ANIMACIJE 

KULINARIČNI 

KOTIČEK 

USTVARJALNI 

KOTIČEK 

ZABAVNI KOTIČEK KOTIČEK ZA 

FOTOGRAFIRANJE 

mrvice 

temna in bela 

čokolada 

smetana 

prelivi 

bonboni 

kandirano sadje 

pečeni muffini 

barvni papir 

barvni trši papir, 

karton 

škarje, lepila  

šablone 

pobarvanke, 

barvice 

 

IGRA VELIKANSKI 

SLADKI SPOMIN (pari 

slaščic narisani na papirnate 

krožnike) 

IGRA ZADENI TORTICO 

(pobarvane konzerve s 

tematiko slaščic, žoga) 

SLADKI KORNET  

(stojalo v obliki sladoleda v 

kornetu za ciljanje, manjše 

žogice) 

Različni photoboothi 

(papir, karton, palčke) 

 

Rekviziti (kuhalnica, 

predpasnik, kuharska 

kapa) 

 

Strošek materiala 

za kotiček: 20 eur 

  Strošek materiala 

za kotiček: 20 eur 

 Strošek  materiala za 

kotiček: 10 eur 

 Strošek materiala za 

kotiček: 10 eur 

 

Tabela 4:  Vrste materiala za izvedbo animacij in predvideni stroški  

 

➢ Pletarstvo Kalman – Koloman Gomboc 

Koloman plete košare in košarice iz vrbovih šib. Z njimi obpleta tudi steklenice. Pri svojem 

delu uporablja surove in kuhane šibe. Za svoje izdelke je v letu 2010 prejel certifikat obrtno-

podjetniške zbornice Izdelek domače obrti.  

Koloman svoje znanje prenaša tudi na mlajše rodove, saj izvaja različne delavnice za šole in 

društva, kjer se v pletenju košar lahko preizkusijo tudi učenci in njihovi mentorji.  

Za njegove izdelke smo se odločili, ker so izvirni, ročno izdelani in, da obiskovalci spoznajo 

običaj. V delavnici bi spoznali osnovne pojme o izdelovanju košaric in sam običaj. Prvi del bi 

bila teoretičen (spoznavanje dela), drugi del pa ustvarjanje in izdelovanje košar iz šibja ob 

pomoči gospoda.  

Za material bo poskrbljeno (prinesel ga bo gospod), saj se sam ukvarja z gojenjem. Prav tako 

pa se pred pletenjem mora šibje obdelati na več načinov. 

 

                        

                 Slika 5: Pletenje košar iz šibja                                   Slika 6: Izdelki Pletarstva Kalman 

            (vir: arhiv Pletarstvo Kalman, 2017)                               (vir: Lana Kerčmar, januar 2019) 
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2.3.3. Zgornje igrišče – Kulturni program, zabava, hrana in pijača 

➢ Šotor,  ozvočenje in razsvetljava   

Šotor, v katerem bi potekal kulturni in glasbeni program bi nam dala v najem gospa Marjana 

Vrzel. V ponudbo je vključen šotor (20m x 8m) ozvočenje ter razsvetljava. Šotor bi nam nekaj 

dni pred festivalom dostavili in sestavili. 

 

 

➢ Kulturni program na prireditvi 

NASTOPAJOČI: 

- Voditeljici programa - Nina in Lana  

- Učenci OŠ Gornji Petrovci - deklamacije, zumba, folklora, igranje na harmoniko 

- KUD Goričko - skeč, splet plesov 

- govor župana, ravnatelja 

 

 

KUD GORIČKO - KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO GORIČKO 

Naš kulturni program bo vseboval tudi skeč in splet plesov folklore, ki ga bo izvedlo KUD 

Goričko. Oboje se bo odvijalo na glavnem odru. 

KUD Goričko združuje folklorno skupino in amatersko gledališko skupino. Folklorna skupina 

šteje 26 plesalcev različnih starosti in muzikante. Plešejo izvirne svatovske goričke plese, ter s 

tem ohranjajo tradicijo in običaje tega dela Goričkega in tako skrbijo, da le ti ne zatonejo v 

pozabo. 

Nastopajo na različnih prireditvah po celotnem Prekmurju, drugod po Sloveniji, in tudi v tujini. 

Vsaj enkrat mesečno pa imajo nastop v hotelu Vivat v Moravskih Toplicah. 

S skeči in plesi popestrijo kulturno dogajanje v občini, gostujejo pa tudi na različnih prireditvah 

izven občine. 

 

 

 

Program 

1. UVODNI GOVOR (Lana, Nina) 

2. PREDSTAVITEV UČENK IN UČENCEV OŠ GORNJI PETROVCI 

    - folklora (3., 4., 5., 6, razred) 

    - deklamacije 

    - igranje na inštrumente (harmonika) 

    - zumba 

3. KUD GORIČKO - skeč  

4. PREDSTAVITEV DRUŠTEV IN PONUDNIKOV NA STOJNICAH (Nina, Lana) 

5.  KUD Goričko - splet plesov 

6. GOVOR ŽUPANA IN RAVNATELJA 

7. ZAKLJUČNI GOVOR (Nina, Lana) 
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Časovnica programa 

15.00 - Uvodni govor (Lana, Nina) 

15.05 - Predstavitev učenk in učencev OŠ Gornji Petrovci 

15.35 - KUD Goričko - skeč  

15.55 - Predstavitev društev in punudnikov na stojnicah (Nina, Lana) 

16.05 - KUD Goričko - skeč in splet plesov 

16.20 - Govor župana in ravnatelja 

16.25 - Zaključni govor (nina, lana) 

 

 

 

➢ Zabava – glasbeni del 

Obiskovalce festivala bi od 18.00 do 21.00 zabavala glasbena skupina Blue Planet.  

Blue Planet je glasbena zasedba šestih članov, ki že vrsto let preigrava priredbe in avtorske 

komade širom naše dežele. Primerna je za vse priložnosti, ki kličejo po dobri zabavi in glasbi. 

Skupina Blue Planet je leta 2010 izdala svoj prvi samostojni album z naslovom Telo se krivi. 

Album je požel veliko pozitivnih odzivov ter izredno visoko, uspešno pristal na raznih radijskih 

in televizijskih lestvicah v Sloveniji. 

Članom skupine bi bila na voljo šolska garderoba, v kateri bi se lahko pripravili. Na voljo bi 

jim bila tudi šolska telovadnica, v kateri bi lahko imeli vaje pred nastopom. Priskrbljen bi bil 

topel obrok za vseh šest članov. 

 

➢ Hrana in  pijača 

Po predhodnem dogovoru bo za pogostitev obiskovalcev na prireditvi poskrbela 

Okrepčevalnica  in picerija Kučan, ki vključuje pripravo, prevoz in postrežbo hrane in pijače. 

Obiskovalcem bo na voljo hamburger, čevapčiči, pleskavica in pomfrit. Na spodnjem igrišču 

(na stojnicah) pa tradicionalne prekmurske jedi.  

Picerija Kučan je okrepčevalnica s hitro prehrano v Križevcih. Vsak dan ponujajo pizze, 

hamburgerje, narezke, cheesburgerje. Vsako leto imajo Kučanovo noč, kjer nastopajo različni 

pevci oz. glasbeniki iz cele Slovenije. Od leta 2013 pa ima okrepčevalnica tudi Gümlo, kjer 

potekajo zabave. V Gümli pa lahko praznuješ tudi rojstni dan.  

 

 

2.4. Časovnica festivala 

15.00 PRIČETEK FESTIVALA  

15.00 – 16.30  KULTURNI PROGRAM 

15.00- 19.00  KULINARIČNA TRŽNICA 

ANIMACIJA ZA OTROKE, DELAVNICA 

18.00- 21.00 NASTOP SKUPINE BLUE PLANET 

21.00 ZAKLJUČEK FESTIVALA 

 

Tabela 5: Časovnica festivala 



 GORIČKA KIJANCA 

___________________________________________________________________________ 

 
21 

 

2.5. Časovnica in delitev dela na dan festivala 

ČAS POTEK  

13.00 Zbor ekipe 

13.30 Pia sprejme ponudnike in društva na parkirišču, za kulinarično tržnico 

14.00 Kristina sprejme Društvo Bumerang sreče za pripravo animacij 

14.00 Tija sprejme Kolomana Gomboca za delavnice 

14.30 Nina sprejme  KUD Goričko 

14.30 Lana in  Kristina sprejmeta  učence OŠ Gornji Petrovci 

13.30 – 14.45 Priprava stojnic na spodnjem igrišču 

13.30 –  14.45 Priprava delavnic na srednjem igrišču 

15.00 – 19.00 Kulinarična tržnica na spodnjem igrišču 

15.00 – 19.00 Animacije za otroke in delavnica na srednjem igrišču 

16.00 – 17.30 Kulturni program na zgornjem igrišču 

16.15 – 21.00 Postrežba hrane in pijače 

18.00 Nastop glasbene skupine  

21.00 Konec festivala 

21.00 Pospravi se vsa oprema in počisti igrišča 

 

Tabela 6: Časovnica in delitev dela na dan  festivala 
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2.6. Finančni načrt  

 

Izposoja stojnic - spodnje igrišče 

(Društvo za lepše vütro) 

135 € 

  

Animacija za otroke – srednje igrišče 

(Društvo Burerang sreče) 

60 € 

(stroški materiala) 

Delavnica – srednje igrišče 

(Pletarstvo Kalman)  

4 €  

(za kos) 

Najem šotora – zgornje igrišče 

(Marjana Vrzel, Gornja Radgona) 

366 € 

Zabava – zgornje igrišče 

(Skupina Blue Planet) 

800 € 

Nalepke za dobrodelne prispevke 

(Grafika Perfekt) 

25 € 

(cena nalepk 5x5 cm za 500 komadov) 

  

Tabela 7: Prikaz finančnega načrta 

 

Financiranje festivala: 

- Dobrodelni prispevki 

- Sponzorji in donatorji 

- Občina Gornji Petrovci 

 

2.7. Grafično oblikovanje 

 

❖ NALEPKA (osnutek)  
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❖ VABILO  (osnutek) 
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2.8. Ostalo  

Po dogovoru in s sodelovanjem z občino Gornji Petrovci se pridobijo vsa potrdila, ki so 

potrebna za organizacijo javne prireditve/festivala. 

Potrdila:  

- Potrdilo o pisni obvestitvi lokane skupnosti o prireditvi, 

- Potrdilo policije (usmerjanje in varovanje ceste), 

- Potrdilo osnovne šole 

- Potrdilo občine in lastnikov parcel za prireditev in parkirišče 

 

Google Maps 

 

Parkirni prostori: 

1- Parkirišče pri šoli (za nastopajoče, sponzorje ter pomembne osebe) 

2- Parkirišče pri pokopališču (gosti) 

3- Dvorišče pred Pindžo (gosti) 

4- Parkirišče pri cerkvi svete Trojice (gosti) 

5- Travnik pod vinogradom (gosti) 

6- Travnik pri Evangeličanski cerkvi (gosti) 

 

Prevoz bo omogočen tudi iz turističnih krajev ko sta Moravske toplice in Murska Sobota.  
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3. TRŽENJE 

  

Že pri oblikovanju turističnega produkta nas je vodila ideja, da bi festival Gorička kijanca tudi 

izvedli. Če želimo, da bi festival zares izpeljali, ga moramo predstaviti čim širšemu krogu ljudi 

in zanj vzbuditi zanimanje.  

Izhajali smo iz tega, da smo produkt namenili: 

• vsem ljubiteljem dobre hrane in pijače, 

• turistom, ki jih zanima Gorička kulinarika, 

• turistom bližnjih turističnih krajev, ki bi si radi popestrili počitnice,  

• družinam in skupinam, ki bi svoj prosti čas rade preživele ob dobri hrani in glasbi, 

• občanom, ki bi želeli preživeti zanimivo popoldne, 

Pri načrtovanju dogodka smo mogli biti pozorni na kraj dogodka, dostopnost in organizacijo. 

K sodelovanju smo povabili turistična in kulturna društva, ki delujejo v naši občini, lokalne 

pridelovalce in rokodelce, ki bodo na stojnicah predstavili in ponudili svoje izdelke. 

Turistični produkt bomo oglaševali: 

• na spletni strani občine in šole, 

• v občinskem mesečnem informatorju (občinskem listu), 

• na regionalnih radijskih postajah, 

• na facebook profilu občine in za ta dogodek posebej ustvarjene facebook strani, 

• na lokalni kabelski televiziji, 

• na portalih Pomurec.com in Sobotainfo.com, Instagram, Twitter ter Snapchat. 

Naša turistična naloga bo predstavljena tudi širši javnosti na turistični stojnici v Murski Soboti, 

meseca marca. Na naši stojnici bomo mimoidočim predstavili naš festival, izdelke naših 

lokalnih pridelovalcev ter društev, ki bi se na festivalu predstavljali. V oglaševanju se bomo 

preizkusili tudi sami, s tem da bomo program predstavili prijateljem in znancem, ter jih 

navdušili, da bi se dogodka udeležili tudi sami. Izdelali bi plakate, ki bi jih izobesili v javnih 

prostorih. Poleg plakatov bi naredili tudi zloženke, da privabili čim več ljudi. 

Našo nalogo bomo na koncu šolskega leta predstavili tudi na zaključni prireditvi. 
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4. ZAKLJUČEK 

 Oblikovanje turističnega produkta nas je postavilo pred preizkušnjo polno izzivov. Sledili smo 

temi letošnjega razpisa in se odločili, da organiziramo festival, katerega rdeča nit bo kulinarika, 

kultura ter zabava.  Želeli smo organizirati takšen festival, katerega vsebina in dejavnosti bi 

vzpodbudile čim več zanimanja med občani in turisti, ki bi želeli spoznati bogato in edinstveno 

goričko kulinariko, proizvode lokalnih ponudnikov ter prosti čas preživeti v prijetni družbi. 

Že v samem procesu nastajanja naloge smo spoznali, da je potrebno od ideje do željenega cilja 

prehoditi dolgo pot. Po začetni negotovosti in velikem številu idej, smo se odločili da 

organiziramo tak festival, ki bi združil bogato kulturno dediščino ter bi si lahko obiskovalci na 

enem mestu ogledali, okusili izdelke lokalnih ponudnikov ter dobili vpogled v delo društev, ki 

si želijo ohraniti tradicijo izdelave domače in umetnostne obrti. Pri zbiranju vsebin festivala 

nismo pozabili na najmlajše obiskovalce in smo se odločili, da jim popestrimo popoldne z 

različnimi animacijami v različnih kotičkih.  

V turistično nalogo je vloženega veliko dela in časa. V procesu nastajanja naloge smo spoznali, 

da je za uspešno delo potrebna velika mera potrpežljivosti, sodelovanje, sklepanje 

kompromisov ter dobra komunikacija. Ugotovili smo, da turistični produkt pridobi na 

vrednosti, če je ljudem poznan in je povezan z domačim okoljem.   

Že v procesu nastajanja naloge smo prišli v stik z ljudmi, ki so v naši ideji videli dobro 

promocijo svojih izdelkov in so bili pripravljeni pomagati in aktivno sodelovati pri promociji 

in trženju spominka. Pri pripravi naloge smo se obrnili na lokalne pridelovalce in podjetnike, 

ki imajo široko prodajno ponudbo svojih izdelkov. Spoznali smo pomen dobre komunikacije in 

vztrajnosti.  

V procesu organizacije festivala smo spoznali, da je potrebno začeti dovolj zgodaj ter si narediti 

dobro organizacijsko strukturo. Kljub večkratni analizi organizacije festivala, smo spoznali da 

je potrebno razmišljati na veliko elementov festivala, na katere na začetku nismo niti pomislil. 

V veliko pomoč sta nam bili mentorici, ki sta nas vodili in opominjali na elemente, na katere bi 

lahko kaj hitro pozabili.  

Z našimi preteklimi turističnimi idejami smo ugotovili, da je pri oblikovanju dobrega 

turističnega produkta potrebno povezovanje ponudnikov v celoto. Spoznali smo, da tega v 

turistični ponudbi primanjkuje, zato smo našo idejo o festivalu zasnovali v tej smeri.  

Sklenila so se nova poznanstva, ki so v našem festivalu videli nove možnosti promocije svojih 

izdelkov npr. delavnice izdelave »korblinov« na šoli, obisk oljarne in ogled pridelave bučnega 

olja, kulinarične delavnice, promocija zdrave prehrane, itd.  

Veliko pozornost smo namenili promociji in proučili številne možnosti trženja našega 

turističnega spominka, saj se zavedamo, da samo dobra ideja ni dovolj.  

Spoznali smo, da so sodelovanje, vztrajnost in dobra komunikacija ključnega pomena za 

nastajanje turistične naloge. Pri vsem tem smo spoznali tudi, kako težko je organizirati tako 

velik dogodek, da je zanj potrebno veliko sodelovanja ter truda. 

S to nalogo se je okrepila tudi vez z domačim krajem, saj smo spoznali, da ima bogato 

zapuščino. Odkrili smo nove možnosti promocije in popestritve obstoječe turistične ponudbe. 

Opazili smo, da ima pokrajina ogromno potenciala, a ni celovite turistične ponudbe. Trenutno 

primanjkuje turistične infrastrukture (informacijske točke, možnost prenočitve, …) v tem delu 

Goričkega. In tudi s to nalogo smo želeli kot turistični podmladek pokazati, da v prihodnost 

domačega kraja zremo z veliko mero optimizma in se zavedamo, da je lahko prav turizem tista 

dejavnost, ki prinaša domačemu kraju nove zaposlitve in dobiček. 
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Zavedamo se, da smo naredili le majhen korak v popestritvi dogajanja v domačem okolju. 

Festival Gorička kijanca bi lahko dejansko zaživel in postal celo tradicionalen. Festival je 

načrtovan tako, da mu je lahko dopolniti vsebino, dodajati aktivnosti in razširiti program 

dogajanja. 

 

 

 

 

 

5. NAČRT NA TURISTIČNI TRŽNICI 

 

Za vsakim  zanimivim turističnim spominkom se skriva vprašanje, kako ga približati ljudem. 

Že ob oblikovanju naloge nas je vodila ideja o izvedbi in predstavitvi na turistični tržnici.  

Na turistični tržnici bo naš turistični produkt predstavljalo šest učencev. Poudarek predstavitve 

bo na komunikaciji z okolico. Štirje učenci bodo sočasno prisotni na stojnici, dva  učenca pa  

bosta  na prireditvenem prostoru s prijaznostjo poskušala prepričati obiskovalce, da se ustavijo 

in si ogledajo naš predstavitveni prostor.  

Odločili smo se, da stojnice ne bomo imeli, ampak bomo naš predstavitveni prostor uredili tako, 

da bo že s svojo zunanjostjo pritegnil obiskovalce. 

Mimoidoči se bodo lahko seznanili z izdelki ponudnikov na kulinarični tržnici, spoznali njihovo 

pridelavo in predelavo ter v obliki zloženke domov odnesli recepte. Seznanili jih bomo z 

izdelavo košaric rokodelcev Krajinskega parka Goričko, ki ohranjajo tradicionalne, a že 

nekoliko pozabljene, domače obrti.  

Obiskovalcem bo na voljo tudi promocijski material in izdelki naših lokalnih ponudnikov. 

Poskusili bodo lahko bučno olje, bučno seme v mlečni in beli čokoladi z različnimi okusi, 

medenjake, med in posušena jabolka, medenjake, mlečne proizvode, … 
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Brošura: Občina Gornji Petrovci, Avtor brošure: Aleksander Ružič. 

Krajinski park Goričko. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.park-goricko.org/sl. 

Korenika Šalovci. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.korenika.si/. 

Dajč produkt. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.dajc-produkt.si/. 

Medičarstvo Celec. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.medicarstvo.si/. 

Pletarstvo Kalman, Koloman Gomboc. Dostopno na spletu: http://www.park-goricko.org/sl. 

Društvo Bumerang sreče. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.bumerangsrece.si/.   

Oljarna Pojbič. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.pannon-pleasure.eu/si/umetnost-

in-kultura-11/. 

Kmetija Mali Raj. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.kmetija-mali-raj.si/.   

Kodila. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.kodila.si/.   

Kulinarika. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.kulinarika.net/. 
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