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POVZETEK 
 
Obiščem kraj, dogodek ali prireditev in si želim nekaj v trajen spomin.                                   

Kaj naj poiščem, vzamem  ali kupim? Spominek! 

Kaj želim ponesti domov? Kaj želim nekomu podariti? Spominek! 

To so vprašanja, ki se nam zastavljajo ob obisku nekega kraja, pokrajine ali 

dogodivščine. Tudi pred nami je izziv – poiskati ali izdelati spominek našega 

domačega kraja. Kaj pa, če že imamo nekaj dobrih spominkov? Nič zato. Poiskali jih 

bomo, jih opisali, raziskali njihov nastanek in pomen, razpisali natečaj za nov izviren 

spominek, povabili k sodelovanju naše domače ponudnike turističnih proizvodov, 

obenem pa bomo razmislili, kako tržiti naše izdelke in spominke.  

Člani raziskovalne skupine imamo srečo, da živimo v občini, ki ima bogato turistično 

in kulturno ponudbo. V idiličnem okolju Slovenskih goric se naša občina razteza po 

gričih in se preliva v doline. Tukaj so mir, neokrnjena narava in veliko zanimivosti. Še 

posebno pozornost pa posvečamo turistični ponudbi in trženju naših izdelkov ter 

spominkov. Kar nekaj zanimivih in izvirnih smo odkrili. 

Poleg iskanja in proučevanja že obstoječih spominkov bomo poiskali še načine za 

njihovo trženje in prostor, kjer bi jih lahko ponujali in prodajali. V naši ponudbi Sv. 

Ana v malem spominku – Anovski pütnar bomo združili oboje, tako obstoječo 

ponudbo kakor nekaj novega, kar bomo sami izdelovali in tržili. Poiskali bomo prostor 

za trženje spominkov ali ga celo sami pripravili in oblikovali notranjost in ponudbo. 

Naše obiskovalce pa bi lahko naučili tudi izdelovati kak spominek v delavnicah pri 

naših domačinih, s katerimi sodelujemo. Ne bomo pa pozabili niti na druženje in 

zabavo ter kulinarično ponudbo, ki je nepogrešljiva in bogata v naših krajih. 

V nalogo smo vključili naše izdelke in spominke zadnjih šestih raziskovalnih nalog in 

turističnih ponudb v projektih, ki so že zaživeli in smo jih predstavili v okviru festivala 

TPLG. Vsako leto smo ponujali tudi naše spominke, ki smo jih ustvarili prav za 

turistično stojnico, oblikovali pa smo tudi pripadajočo majico z logotipom.  

V nalogi so predstavljeni tudi načini trženja naših spominkov, kako jih bomo 

promovirali in ponudbo nadgrajevali. Naša ponudba bo dostopna na spletnih straneh 

šole in občine, prav tako naše zbrano delo v obliki raziskovalne naloge.    

 

Pa na lov za nov spominek!  Iščimo, raziskujmo, ustvarimo nekaj lokalnega, 

domačega, naravnega , uporabnega.  Uživajmo in se zabavajmo! 

 

Ključne besede: spominek, trženje, pütnar, zelišča, podoba kraja, turizem, turistično 

društvo, TIC, delavnice, ekološko pridelovanje. 
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ABSTRACT 
 
Let us imagine that we are visiting a place or an event and we would like to buy, get 

something that would remember us on that place or event. What should I choose?  A 

souvenir! 

What do I want to bring home? What do I want to give someone? A Souvenir! 

These are the questions that we ask ourselves when visiting a place, region or 

adventure. We also have the challenge, to find or make a souvenir that represents 

our home. What if we already have some good souvenirs? That is not a problem. We 

will try and find these, describe them, research their origin and meaning, announce a 

competition for a new and original souvenir, invite all local providers of tourist 

products, also, at the same time, we will think about how to market our products and 

souvenirs.  

We, the members of the research group have the luck, to live in a municipality that 

has a rich touristic and cultural offer. Our municipality spreads through the hills and 

valleys of the idyllic environment of Slovenske gorice. Here is the home of peace, 

untouched nature and a lot of interesting things. Our focus is mainly on our tourist 

offer and marketing of our products and souvenirs. We have found some quite 

interesting and original.  

Next to searching and studying of the already existing souvenirs, we will search for 

ways to market and where to offer and sell them. In our offer Sv. Ana in a small 

souvenir – Anovski pütnar we will combine the already existing offer, and the new 

offer which we will make and market. We will search for a place to market and sell 

our souvenirs, or maybe even make our own place. Our visitors will experience how 

to make the souvenir at the workshops, which will be mentored by our locals. We will 

also not forget to party and have fun, while getting a taste of our local culinary offer.  

We included souvenirs of our past 6 research papers and tourist offers in past 

projects of TPLG in this research paper. Every year we offered our souvenirs, that 

were designed especially for our tourist stand, while also designing a t-shirt with our 

authentic logo.  

The research paper includes also ways to market our souvenirs, how the souvenirs 

will be promoted and the offer will be upgraded. Our offer will be accessible on 

websites of our school and municipality and also in the shape of a research paper.  

Let’s go hunting for a new souvenir. Let’s search, research, create something 

local, homey, natural and useful. Let’s enjoy and have fun! 

Key words: souvenir, marketing, pütnar, herbs, the image of a place, tourism, tourist 

department, TIC, workshop, ecological production. 
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1 UVOD 
 

Kaj ponesti domov, ko obiščeš nek kraj ali 

turistično destinacijo? Kaj ponuditi 

obiskovalcu, turistu, ko obišče tvoj kraj?  

 

Pred nami je bila zahtevna naloga ob razpisu letošnje teme. Kako začeti, kaj izdelati, kako 

promovirati spominek? 

Odgovore bomo dobili le, če bomo raziskovali in poskusili. Zadali smo si nalogo: izdelati ali 

poiskati spominek, ki ga bo obiskovalec z veseljem kupil, ga lahko tudi uporabljal, obenem 

pa naj bi bil še iz naravnih materialov in lep na pogled. Kje začeti, kaj izdelati, komu 

ponuditi?  

Ali imamo mi kaj takega, kar lahko že sedaj ponudimo turistu? Imamo! V naših šestih letih 

sodelovanja na festivalu TPLG smo tudi sami izdelovali spominke, nekaj smo jih odkrili 

tudi pri delu na terenu in v sodelovanju z lokalnimi ponudniki turističnih storitev in 

proizvodov. Pa smo ostali spet doma, saj še nismo izčrpali vseh možnosti, naši kraji, 

turistično društvo in domačini ponujajo bogato paleto spominkov in drugih dobrot, ki jih 

lahko zahteven turist ponese s seboj. Odločili smo se, da jih bomo raziskali in poiskali še 

idejo za kak nov spominek, ki ga bo lahko obiskovalec tudi sam izdelal. 

Našemu raziskovanju in turističnemu proizvodu smo nadeli ime Anovski pütnar, kar 

pomeni, da želimo predstaviti lepote našega kraja v majhnem spominku, ki ga bo 

obiskovalec z veseljem odnesel s seboj. Nekaj spominkov bo takih, kot jih že ponujamo, še 

kakega pa bomo »ustvarili« sami, skozi  naše raziskovanje in ob pomoči domačinov. 

Ciljna skupina bo široka, pravzaprav jih bo več: od mladih do starejših, predvsem pa 

računamo na družine, saj smo pripravili za vsakega nekaj. 

V prvem delu smo se poskušali oborožiti s teoretičnim znanjem, zato smo v literaturi in na 

spletu poiskali nekaj podatkov o spominkih in ponudbi le-teh. 

V drugem delu smo raziskali domač teren, kar ni bilo pretežko, saj že sedmo leto 

pripravljamo produkte iz naše občine. Delo in življenje v kraju pa sedaj res že dobro 

poznamo. Imamo tudi bogato ponudbo spominkov in drugih proizvodov, zato smo se 

odpravili na teren in se pogovarjali z domačini, ki že tržijo svoje izdelke in spominke.  

Pripravili smo anketo, namenjeno učencem in staršem naše šole,  hkrati pa smo izmenjali 

anketne vprašalnike z raziskovalci iz OŠ Fokovci, s katerimi se že več let srečujemo. 

Opravili smo intervjuje s ponudniki spominkov v našem kraju, ki so nam dali koristne 

nasvete pri oblikovanju novega spominka. Sledila sta analiza ankete in izbor uporabnih 

podatkov in nasvetov.  
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V tretjem delu smo oblikovali naš turistični proizvod. Ker so nam povsod svetovali, naj bodo 

izdelki predvsem uporabni, estetski, iz domačih materialov, lokalno pridelani in ne 

predragi, smo vključili tudi delavnice za izdelavo majhnega spominka, ki si ga obiskovalec 

odnese domov. Seveda pa smo želeli tudi nek prostor, kjer bi bili naši spominki razstavljeni 

ali bi jih lahko ponujali in tržili. Izbrali smo dve lokaciji, ki bosta podrobneje predstavljeni 

v nalogi. 

Pri izdelavi smo uporabili različne metode in oblike dela. Zbirali smo predloge, načrtovali 

naš logotip, sestavljali vprašalnike, iskali po literaturi ali na spletu, se dogovarjali, odšli na 

teren, fotografirali, snemali in izdelovali pripomočke. Obiskali smo domačine, preizkusili 

smo se tudi v izdelavi spominkov.  

Na koncu smo prišli do produkta in spominka, ki ga lahko s ponosom ponudimo, ki 

predstavlja naš kraj in Slovenske gorice, ki je uporaben, lepega videza in  ga lahko tržimo. 

Našli smo tudi prostor za prikaz ponudbe naših krajev in spominkov. 

Ob delu smo se mnogo naučili, se družili in zabavali.  

  

Slika 1: člani raziskovalne skupine 
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2 RAZISKOVALNI DEL  

2.1 Ideja 
Ob razpisu z naslovom Turistični spominek mojega kraja smo bili postavljeni pred 

zanimiv izziv. Ker pa našo občino in delovanje kar dobro poznamo, saj sedaj že 

sedmo leto  pripravljamo turistične produkte, vezane predvsem na lokalno področje, 

smo kar hitro ugotovili, da bi lahko pri iskanju uporabili in opisali že obstoječo 

ponudbo spominkov – pa ne samo njih, ponujamo tudi veliko drugih produktov.  

Seveda pa smo si bili enotni, da moramo nekaj novega tudi izdelati, ustvariti in 

ponuditi kot nov spominek domačega kraja. Ali kot smo se pri iskanju ideje pošalili, 

naša predstavitev Svete Ane v malem spominku – anovskem pütnarju in nekaj 

našega, novega. 

2.2 Zakaj Anovski pütnar kot spominek? 
V kraju se lahko pohvalimo z bogato turistično ponudbo, ki smo jo v naših produktih 

že predstavljali. Poleg kulinaričnih dobrot je pestra in bogata tudi ponudba kulturnih 

in zgodovinskih znamenitosti, ohranjenih učnih domačij – muzejev, učilnic na 

prostem, kulturnih znamenitosti in prireditev. Ponujamo veliko domačih proizvodov: 

moko, domači kis, sokove, bučno olje, vina in penine, čaje iz ekološko pridelanih 

zelišč, lan, izdelke iz ovčje volne … Mnogi med njimi so izvorno domači in naš 

proizvod, izdelki so v lični embalaži, veliko jih je ekološko pridelanih. Turistom jih 

ponudimo ob obisku našega kraja. Večina produktov ali spominkov je uporabnih in 

praktičnih in jih bomo v nadaljevanju predstavili, nekaj je pa tudi takih, ki služijo samo 

za okras.  

Z našim delom smo želeli poiskati ali oblikovati spominek, ki bi ga obiskovalec z 

veseljem odnesel domov, ga imel zase ali ga komu podaril. Prednost bomo dali 

uporabnosti, domačim materialom, estetskemu videzu in primerni ceni. 

Tako smo se odločili naše raziskovanje poimenovati s spominkom 

od Sv. Ane, malim pütnarjem, ki simbolizira naše vinorodne kraje, 

dobro kapljico in prijazne ljudi. Lesen kip pütnarja stoji tudi pred 

našo šolo.  

Ker ima naš majhen spominek ime Anovski pütnar, naj bo tak tudi 

naslov naše naloge. 

  
Slika 2: Pütnar 

pred šolo 
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2.3 Teoretični del 

Tema festivala je Spominek mojega kraja. Zato smo poiskali nekaj o spominkih in 
njihovem pomenu, izdelovanju in ponudbi. 

2.3.1 Spominek 

Spominki so v današnjem času nepogrešljiva malenkost, ki jo z različnih obiskov, 

izletov in potovanj prinesemo v svoje domove. Za nekatere popotnike breme 

potovanja, za večino zabavno opravilo, ki mu namenijo veliko pozornosti. Vsekakor je 

potrebno že po dolžnosti poiskati in kupiti kakšno malenkost za prijatelje, sorodnike in 

navsezadnje tudi zase. So dežele, kjer jih je sila težko najti, in so dežele, kjer se 

ponujajo na vsakem koraku. So dežele, kjer so spominki popolnoma dolgočasni in 

zgolj »praholovilci«, in so dežele, ki se ponašajo s sila izvirnimi in z oblikovno 

dovršenimi spominki. 

S spominki je povezana dejavnost načrtovanja, izdelovanja in tudi zbiranja 

spominkov. Predmeti, ki nastanejo v okviru teh dejavnosti, so spominki. Pogosto 

uporabljamo izraz turistični spominek, ki pa ozko označuje le opredmetenje na 

turizem. 

Spominek je vsak predmet, izdelek ali spoznanje, ki nam predstavlja posebnosti 

naravnega okolja in ustvarjalne različnosti vsakdanjikov in praznikov prebivalcev 

dežel, pokrajin, dolin, mest, vasi, tudi posebnosti, ki nam jih ponujajo v muzejih, 

naravnih parkih, turističnih centrih idr. Paleta spominkov je zelo pestra, raznolika, 

tako kot smo raznoliki ljudje, naše želje, predstave, vrednote in cilji, ki si jih 

postavljamo tudi kot turisti. (povzeto po https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/o-

sto/kljucni-dokumenti-sto) 

Vse te predmete, izdelke, drobne pozornosti in (ali) darila ponesemo v svoja domača, 

primarna kulturna okolja, kjer nam pomenijo nova spoznanja o deželah in okoljih, ki 

smo jih obiskali, spominjajo nas na prijetna doživetja in utrjujejo nova spoznanja ali 

pa nam celo omogočajo nova odkritja na področjih prehranjevanja, oblačenja, skrbi 

za lastno zdravje ali oblikovanje kakovostnega bivalnega okolja. 

Prizadevanja za ustrezno spominkarsko ponudbo segajo v same začetke turizma na 

Slovenskem. Proti koncu 19. stoletja so bili najbolj množični spominek razglednice, 

kasneje še publikacije, značke in obeski pa v obdobju med obema vojnama. Po drugi 

svetovni vojni so si prizadevali na področju slovenskih in regionalnih maskot, v 

oblačilnih videzih in lokalni tradiciji. 

Spominke lahko delimo na več tipov: spominki po lokacijski vezanosti (hišni, krajevni, 

regionalni, državni), spominki po zvrsteh (knjige, glasbila, lutke, razglednice …), 

spominki po načinu izdelave (unikatni, avtorski, serijski), spominki glede na način 

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/o-sto/kljucni-dokumenti-sto
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/o-sto/kljucni-dokumenti-sto
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prodaje (kioski, muzeji, na letalu, delavnice …), spominki glede na funkcijo (uporabni, 

dekorativni, promocijski in reprezentativni)1.  

Med spominki so v ospredju majice z različnimi logotipi, knjige kot najtrajnejši 

spominek, DVD-ji, uporabni predmeti z razsežnostjo kulturne dediščine (lončarstvo, 

čipkarstvo, lectarstvo, suhorobarstvo …). Zelo prodajani so tudi humorni predmeti in 

igre za prosti čas ter seveda hrana in pijača kot spominek (vina, sokovi, potice, krofi, 

sir, suhomesnati izdelki, čaji, zelišča, med …). 

Spominki so drobne pozornosti, ki nas razvedrijo in radostijo ali razveseljujejo naše 

bližnje. Paleta spominkov je zelo pestra, raznolika. Narejeni so iz različnih materialov. 

Imajo različno pomensko vrednost. Za kraj, državo, ki ga/jo predstavljajo, pomenijo 

promocijo, prijazno povabilo (novim) turistom, da si pridejo ogledat kraje in običaje, v 

okviru katerih so nastali. 

Spominki predstavljajo identiteto določene dežele in njenih prebivalcev, lahko tudi 

posameznega kraja, zato se bomo lotili iskanja novega spominka našega kraja. 

Teoretično znanje nam bo v pomoč pri našem raziskovanju. V nadaljevanju bomo 
predstavili naše raziskovanje na terenu. Poiskali smo podatke o že obstoječih 
spominkih in ponudbi v kraju, obiskali naše ponudnike in turistične promotorje ter 
izvedeli veliko koristnega za naše delo. 

2.3.2 Kaj in kje ponuditi? 

Ko smo razmišljali, kako bi se lotili letošnje teme in kaj bi sploh raziskovali ter ponudili 

kot naš produkt, smo se odločili za predstavitev naših spominkov, ki jih že ponujamo 

v občini, prav tako bomo predstavili vse spominke in promocijska gradiva, ki smo jih 

ponujali v zadnjih šestih letih na državnih srečanjih festivala Turizmu pomaga lastna 

glava. Potem pa se bomo lotili razpisa za naj spominek našega kraja in izdelave 

izbranega spominka. Seveda smo razmišljali tudi o tem, kje in kako naše spominke 

tržiti. Naši sogovorniki in promotorji turizma v našem kraju so nas seznanili s tem, 

kako tržijo svoje izdelke in spominke, kar smo zapisali v intervjujih.  

V samem središču našega kraja je nekaj let deloval TIC 

(Turistično-informacijski center) v okviru KTC-ja (Kulturno-

turistični center), v katerem je dvorana z odrom in 220 

sedeži,  svoje prostore v njem pa ima še kulturno društvo za 

vaje pevskega zbora in dramske sekcije ter mladinska 

zadruga. V samem TIC-u so bili razstavljeni promocijski 

izdelki oz. spominki, ki so jih skupine turistov v času svojega 

obiska lahko tudi kupile. Dobro leto je v tem prostoru 

delovala tudi turistična agencija, vendar pa je njeno delovanje prenehalo z odhodom 

                                            
1 Več o tem lahko preberete na 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/CVZU/partnerstva/C

VZU_13PARTNERSTVA_ZIKC_Turisticni.pdf 

 

 

Slika 3: KTC Sveta Ana 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/CVZU/partnerstva/CVZU_13PARTNERSTVA_ZIKC_Turisticni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/CVZU/partnerstva/CVZU_13PARTNERSTVA_ZIKC_Turisticni.pdf
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njene lastnice. Sedaj naša skupina razmišlja o ponovni oživitvi tega prostora, ki je 

trenutno na razpolago domačemu kulturnemu društvu. V njem imajo razstavljene 

svoje dosežke in priznanja ter darila z gostovanj. Z ureditvijo polic in kotička, 

namenjenega spominkom, bi uresničili zadano nalogo in bi lahko morebitne turiste in 

obiskovalce popeljali po kraju in jih povabili k ogledu ali nakupu.   

Druga možnost bi bila ureditev steklene vitrine v občinski 

avli, ki je sedaj namenjena stalnim ali občasnim razstavam, 

srečanjem, predstavitvam in manjšim kulturnim dogodkom. 

V dogovoru z vodstvom občine in domačim turističnim 

društvom bi lahko nabavili tako vitrino in jo postavili nekje v 

prostoru, zanjo pa bi skrbel naš podmladek. Zalagali bi jo z 

aktualnimi izdelki in spominki, ob obisku raznih skupin pa 

poskrbeli za prodajo v sodelovanju s turističnim društvom in 

lokalnimi vodiči. Povezali se bomo s TD in opravili 

dogovore z občinskim vodstvom. 

Tretja možnost je trenutna postavitev stojnic na naši tržnici v 

času obiska večjih skupin ali obiska tujcev in domačih gostov, 

ki jih privablja domača Gostilna Eder Kramberger, ki je v 

neposredni bližini krajevnega središča in ima že dolgoletno 

tradicijo v kraju, njeno delovanje pa se prenaša iz roda v rod 

(kolikor nam je znano, v njej sedaj deluje že četrta generacija 

gostincev).                                                                                            

Več o posameznih rešitvah sledi v nadaljevanju naloge – v delu o izvedbi ponudbe. 

 

2.3.3 Turistično društvo Sv. Ana 

Posamezniki na območju Krajevne skupnosti Sveta Ana so 

v kraju spoznali potrebo po organiziranem pristopu in 

osveščanju ljudi k čim lepši urejenosti kraja in turizma že 

davnega leta 1996. Turistično društvo Sveta Ana je 

vseskozi prispevalo k promociji kraja in turizma. Tako je 

vseskozi nosilec prireditve na občinskem prazniku s 

postavitvijo klopotca in pripravo povorke, ki jo vsako leto 

pripravi druga vas s prikazom izbranega kmečkega opravila. 

Postavitev klopotca je ena najbolj množično obiskanih prireditev v občini, zato smo 

razmišljali tudi o iskanju ideje za mini klopotec kot promocijski spominek našega 

kraja. Kaj kmalu smo ugotovili, da bi za izdelavo potrebovali pomoč in ustrezen 

material. Ideje nismo popolnoma zavrgli, smo pa iskali še naprej.  

Vse bolj spodbujajo razvoj turizma v kraju in tudi mi, kot njihov podmladek, se 

vključujemo v delo in sodelujemo na občnih zborih ter pomagamo pri realizaciji 

nekaterih aktivnosti. Društvo nam pomaga tudi z nasveti in s finančnimi sredstvi. 

Slika 4: Občinska stavba z 
avlo 

Slika 5: Pokrita tržnica v 
središču občine 

Slika 6: TD na stojnici 



»Anovski pütnar« 
 

OŠ Sveta Ana 

 

7 
 

Za samo promocijo kraja in njegovo turistično ponudbo je turistično društvo v zadnjih 

letih odigralo pomembno vlogo. Razpolaga z mnogimi kapacitetami in lokalnimi 

vodiči, ki so vsi člani društva. Mnoge skupine obiščejo številne turistične zanimivosti 

kraja, ki smo jih predstavili že na prejšnjih srečanjih in festivalih TPLG, vključili pa tudi 

pri sedanjem projektu (Čajnica Kolarič in Kmetija pri Fridi – obe sta predstavljeni v 

okviru zbiranja informacij na terenu, z intervjuji).  

2.4 Raziskava z anketami 
Po teoretičnem raziskovanju smo želeli pridobiti informacije od prebivalcev našega 

kraja, za odgovore pa smo poprosili tudi učence in mentorje OŠ Fokovci, s katerimi 

smo izmenjali odgovore. Zanimalo nas je nekaj informacij o spominkih in naših 

turističnih navadah, ko obiščemo kak kraj. 

Vprašalnik smo objavili na šolski spletni strani (http://skrci.me/spominek). Prav tako 

smo v pisni obliki razdelili vprašalnike staršem in občanom. (priloga na str. 33)  

Zbrani odgovori in njihova analiza so nam dali nek kažipot, kam naj se usmerimo ter 

kaj si obiskovalci dejansko želijo in kakšne spominke kupujejo, sami pa smo ob tem 

že imeli nekaj idej. 

V nadaljevanju povzemamo glavna sporočila, ki smo jih dobili z analizo odgovorov. 

Podroben prikaz analize z grafično obdelavo je predstavljen v prilogi. (str. 33) 

Za sodelovanje in pomoč smo zaprosili učence od 5. do 9. razreda naše šole. 

Odzvalo se je 62 učencev. Med odrasle smo razdelili 120 anketnih vprašalnikov, 

vrnjenih smo dobili 92.  

2.4.1 Izhodišča za nadaljnje delo 

Dobili smo informacije o tem, kakšne spominke kupujejo. Poudarili so, da morajo biti 

uporabni, praktični, lepi na pogled, ne preveč dragi, veliko pa jih omenja tudi naravne 

materiale. V našem kraju vidijo možnost ponudbe kulinaričnih izdelkov, spominek bi 

naj predstavljal značilnost kraja (vinograd, klopotec, pütnarja), v ospredje postavljajo 

uporabnost in naravne materiale. Spominek naj bi simboliziral kraj in postal 

prepoznaven. Anketirani so bili pripravljeni tudi sodelovati pri oblikovanju in 

izdelovanju spominka kraja. Kljub vsemu smo se odločili za izdelavo spominka, ki ga 

lahko izdelamo v večji meri sami.  

Anketa nam je postala vodilo za nadaljnje delo poleg že oblikovanih idej, ki smo jih 

zbirali v sami skupini. Raziskali smo spominke in darilca, ki jih ponujajo domači 

ponudniki, navezali stike z njimi in se dogovorili za sodelovanje. Poiskali smo tudi vse 

spominke, ki smo jih ponujali v zadnjih šestih letih, odkar sodelujemo na festivalu 

TPLG. Predlog za to so podali večletni člani naše skupine. Predvsem pa nam je bilo 

vodilo izdelati nekaj uporabnega, lepega, cenovno sprejemljivega in predvsem 

našega, značilnega za naš kraj in Slovenske gorice. 

http://skrci.me/spominek
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3 OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA 
V okviru našega raziskovanja smo po analizi anketnih vprašalnikov obiskali še naše 

domačine, ki se ukvarjajo s promocijo kraja, vodijo skupine ali pripravljajo delavnice. 

Prav tako ponujajo spominke, darilca in uporabne izdelke morebitnim obiskovalcem. 

Pri njih smo dobili koristne nasvete za aktivnosti v iskanju in izdelavi novega 

spominka.  

3.1 Intervjuji 
Oba naša sogovornika že več let aktivno delujeta na področju turizma in promocije 

kraja pa tudi prodaje lastnih izdelkov. Le-ti so bolj ali manj njuna ideja in tudi izdelava. 

Sodelujejo seveda tudi njuni družinski člani, oba pa se promovirata preko občine, 

turističnega društva, obrtne zbornice, združenja Las Ovtar, preko lokalnega Radia 

Slovenske gorice, sodelujeta pa tudi na številnih sejmih in stojnicah v kraju, občini ali 

v sosednjih občinah. Prav tako sta oba poudarila pomen izobraževanja na tem 

področju, pa tudi prenos znanja na mlade. Prav zato  oba pripravljata razna srečanja, 

oglede in delavnice, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju. 

Oba smo prosili za sodelovanje, z veseljem sta se odzvala in nas povabila na 

razgovor in predstavitev njunega dela. Po pouku smo se razdelili v dve skupini in se 

odpravili na obisk. Naš pogovor in predstavitev smo tudi fotografirali in posneli, kar je 

mogoče videti v predstavitvenem filmu. 

V nadaljevanju so kratko povzeti odgovori, upoštevali pa smo tudi številne nasvete. 

Tako smo združili spominek pütnarja, ki ga že imamo, in mu dodali uporabno 

vrednost – suho sadje. Nov spominek smo prilagodili osnovni ideji, to je ponuditi 

nekaj lepega, domačega, značilnega in uporabnega. Tako je nastal naš grozdov list s 

suhim sadjem.    

3.1.1 Čajnica in zeliščarstvo Kolarič 

Po pozdravu smo kar pričeli pogovor. 

Se lahko na kratko predstavite?                                      

Sem Danica Kolarič in vas lepo pozdravljam v našem 

zimskem vrtu, poleti pa ste dobrodošli na našem 

zeliščnem vrtu in pri čebelnjaku. Z možem, ki je 

čebelar, vzgajava zelišča in pridelujeva čebelje 

izdelke.  

S kakšno dejavnostjo se ukvarjate? 

V okviru prostora, ki ga imava na voljo, gojiva številne zdravilne rastline in zelišča ter 

rastline za čaje, skrbiva za čebele in njihove produkte, organizirava predstavitve in 

delavnice v naši zemljanki – čajnici. 

  

Slika 7: Danica in Jože Kolarič 
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Kako je ta dejavnost povezana s turizmom? 

Obiskujejo nas mnogi turisti, mladi in manj mladi, in si ogledajo zeliščni vrt, mi pa 

pripravimo razne delavnice in degustacije, nabiranje zelišč. Gre za ekološko 

pridelavo zelišč in čebelarstvo, smo učeča ekološka destinacija, povezani z 

apiturizmom.2 (več informacij na spletni strani http://www.apiturizem.si/apiturizem/) 

Ali izdelujete in ponujate kakšne spominke, darilca morebitnim obiskovalcem, 

turistom? 

Imamo velik ekološki vrt, kjer vse pridelane in vzgojene rastline uporabimo kot naša 

darilca in spominke. Ljudem ponudimo to, kar sami vzgojimo in je uporabno. 

Iz kakšnega materiala izdelujete spominke, darilca? 

Predvsem so to naravni materiali, tudi za embalažo poskrbimo, da je iz naravnih 

materialov, pazimo, da ni dražja od same vsebine in izdelka. Ideje so bolj ali manj 

izvirne, tako se je že precej uveljavil Anin čaj iz 11 zelišč. Več o njem izveste, ko nas 

obiščete. 

Kolikšne so cene teh izdelkov, spominkov? 

Cene oblikujemo v skladu s stroški, seveda dela ne smemo računati. Skrbimo pa za 

to, da je kvaliteta spominkov čim višja, cena pa čim nižja. 

Kako pogosto vas obiščejo turisti, skupine otrok? 

V poletnem času je obiskovalcev veliko, vedno več je tudi skupin otrok oz. šolarjev, ki 

se pridejo k nam izobraževat in spoznavat naše delo in ponudbo. Na mladih svet stoji 

in prav njih je potrebno ozaveščati o pomenu narave in ohranjanja le-te. 

Jim pripravite tudi kake delavnice, predstavitve? 

Delavnice, ki jih ponujamo, so raznolike, prilagodimo jih starosti 

obiskovalcev. Z mlajšimi vzamemo košarice in sami naberemo 

cvetje, zelišča, iz katerih potem delamo venčke, kreme, namaze … 

Starejšim poskušamo predati nekaj znanja o zeliščarstvu, vzgoji in 

sušenju zelišč in dišavnic.  

V kolikšni meri obiskovalci kupujejo vaše izdelke? 

Obiskovalci kar množično kupujejo naše izdelke, njihova želja ob 

obisku je, da del naše zgodbe ponesejo s seboj ali za vnučke nakupijo kak lep 

spominek.                                                                                                                       

                                            
2 Apiturizem v Sloveniji je transformacija bogate slovenske apikulture v edinstveno potovalno izkušnjo. 

Filozofija te relativno nove veje turizma sloni na upoštevanju naravnih zakonov – delovanje in pomen 

čebel je možno preslikati na delovanje in pomen človeka. Gre za strategijo: aktivna, zelena, zdrava! 

 

Slika 8: Posušeni čaji 
in zelišča 

http://www.apiturizem.si/apiturizem/
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Večje število spominkov in izdelkov (čaji, med, kreme, zeliščne dišavne vrečke …) pri 

nas naročijo tudi razna podjetja ali društva za poslovna darila. Predstavitev svojih 

zelišč sem zbrala tudi v knjižni izdaji, ki jo prav tako ponujam obiskovalcem. 

Imate kakšno idejo ali priporočilo za izdelavo novega spominka našega kraja? 

Idej je veliko. Naj vam bo vodilo pri izdelavi in oblikovanju predvsem, da je domače, 

iz naravnih materialov, značilno za naše kraje. Lahko oblikujete nosilno vrečko iz 

lanenega platna in poslikate s simboliko kraja (vrečke za nabavo počasi ukinjajo ali 

jih zamenjajo papirnate). 

Bi nam radi še kaj sporočili? 

Ohranjajte našo dediščino še naprej, hodite po svetu z odprtimi očmi, spoštujte naše, 

domače, lokalno. Vsak obiskovalec je ponosen, če lahko domov z izleta ali s 

potovanja odnese nekaj izvirnega, domačega, funkcionalnega. Izdelajte uporabne 

izdelke, mogoče kako desko ali posodico - ničke za suho sadje, med jedmi izbirajte 

sadni kruh, tamrli, močnik, kar je značilno za naš kraj in Slovenske gorice. 

Gospa Danica nam je na koncu še povedala, da je bilo na 

območju naše občine veliko sušilnic suhega sadja ali lenišnic 

(tudi za sušenje lanu), zato po nekaterih virih eden izmed 

zaselkov Kremberk nosi ime po suhih krhljih (predvsem so sušili 

jabolka, hruške in slive), kraj pa se je nemško imenoval 

Krichenberg. 

Na koncu so nam postregli z domačim zeliščnim čajem, 

domačimi keksi in ajdovimi kokicami. Več informacij o čajnici je 

dostopnih na spletni strani http://cajnica.si/ . 

 

3.1.2 Kmetija pri Fridi 

Del raziskovalne skupine je obiskal tudi Kmetijo pri Fridi, 

kjer nas je prijazno sprejel gospod Franček Ruhitel in nam 

odgovoril na nekaj vprašanj. 

Se lahko na kratko predstavite? 

Smo na ekološki kmetiji, kjer pridelujemo lan, ajdo, piro, 

vzrejamo tudi ovce. Skupaj z ženo obdelujeva na eko 

način, veliko ur dela vloživa v pridelavo, saj ne škropimo 

in ne delamo s stroji. S to pridelavo, ki jo iz leta v leto 

dopolnjujeva, se ukvarjava že 10 let. Kot zanimivost naj povem, da je za pridelavo 1 

kg lanenega semena potrebnih več kot 6 ur dela. 

  

Slika 9: Pri pogovoru 

Slika 10: Franček in Frida Ruhitel 

http://cajnica.si/
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S kakšno dejavnostjo se ukvarjate? 

Poleg pridelovanja poljščin in vzreje ovac izdelujemo tudi izdelke iz volne in lanu. 

Pripravljamo razne delavnice za obiskovalce, smo učeča se kmetija. 

Kako je ta dejavnost povezana s turizmom? 

Našo kmetijo obišče mnogo skupin, starejše obiskovalce zanima muzejska 

dejavnost, ki jo predstavljamo, mlajšim pa ponudimo razne delavnice (Od ovce do 

volne, Od lanu do platna, predstavimo postopke predenja, mokro in suho polstenje, 

trenje lanu, predelavo volne). Prihajajo turisti in izletniki z vseh koncev Slovenije, pa 

tudi iz sosednjih držav.  

Ali izdelujete in ponujate kake spominke, darilca morebitnim 

obiskovalcem, turistom? 

Ponujamo kar nekaj izdelkov iz ovčje volne, nogavice, izdelke, 

narejene s polstenjem – vložke za čevlje, ovitke za telefone, ovčke, 

zajčke … Drugi del naše ponudbe pa zajema pirino in ajdovo moko, 

kašo, luščen fižol, laneno seme …  

Iz kakšnega materiala izdelujete spominke, darilca? 

Spominki so iz naravnih materialov (volne in lanu), so uporabni, estetski. Embalažo 

nabavljamo v Čebelarskem centru. 

Kolikšne so cene vaših izdelkov, spominkov? 

Cene niso previsoke, poskušamo pokriti stroške pridelave, naše delo velikokrat ni 

plačano. Izdelki so certificirani, saj smo zanje pridobili certifikate3. (več o tem na spletni 

strani https://www.siq.si/ocenjevanje_sistemov_vodenja/postopek_certificiranja/ ) 

Kako pogosto vas obiščejo turisti, skupine otrok? Jim pripravite tudi kake 

delavnice, predstavitve? 

Zadnje čase se število skupin otrok povečuje, tudi z vaše šole nas redno obiskujete 

na delavnicah, ki sem jih pripravil že tudi za vaše turistične naloge.  Veliko delamo 

tudi na promociji, oglašujemo preko Las Ovtarja, se pojavljamo na sejmih, izdajamo 

lastne zloženke, veliko nam pa pomeni tudi to, da nas vi opazite in vključite v vaše 

raziskovalno delo in turistično ponudbo. Dobra beseda zadovoljnega turista je veliko  

vredna, saj, kot pravijo, dober glas seže v deveto vas. 

  

                                            
3 Certifikat  je dokument, s katerim dokazujete, da izpolnjujete zahteve izbranega standarda; lahko 

tudi za spominek.
 3
.(več o tem na spletni strani 

https://www.siq.si/ocenjevanje_sistemov_vodenja/postopek_certificiranja/ ) 

 

Slika 11: Predstavitev 
malega pütnarja 

https://www.siq.si/ocenjevanje_sistemov_vodenja/postopek_certificiranja/
https://www.siq.si/ocenjevanje_sistemov_vodenja/postopek_certificiranja/
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V kolikšni meri ljudje kupujejo vaše izdelke? 

Izdelki kar grejo, ekološko ozaveščeni kupijo prehrambene izdelke (lan piro, ajdo), 

babice kakega zajčka ali ovčko za svoje vnuke, kak vložek za čevlje ali copate za 

utrujene noge … 

Imate kakšno idejo ali priporočilo za izdelavo novega spominka našega kraja? 

Lahko bi izdelovali ničke ali pütnarja (ki ga mi že ponujamo – izdelanega iz filca – in 

je bil oblikovan kot poslovno darilo po naročilu občine, lastno ponudbo pa bomo 

sedaj razširili še na klobuke, ne samo za moške, tudi damske iz filca. 

Bi nam radi še kaj sporočili? 

Veliko sodelujemo tudi z Janezom Bogatajem4, priznanim slovenskim etnologom. 

(več na spletni strani: https://sl.wikipedia.org/wiki/Janez_Bogataj_(etnolog)) 

Veseli me, da tudi mladi obujate tradicijo, da iščete 

pozabljeno dediščino. S pridobljenim certifikatom za 

vodiča mnogokrat popeljem skupine po naših lepih 

gričih, mnogo jim lahko ponudimo. 

 

 

 

 

Več informacij o Kmetiji pri Fridi  na https://www.rasg.si/index.php/ponudba-ekoloskih-

kmetij/kmetija-pri-fridi;  http://www.sv-ana.si/images/turizem/Zlozenke/2015/prifridi_za_splet.pdf 

 

Oba sodelujoča sta nam podelila tudi mnoge nasvete, nas spodbudila k nadaljnjemu 

delu, predvsem pa poudarila pomen domačega spominka, izdelanega iz naravnih 

materialov, vezanega na ponudbo domačega kraja, pa tudi ekološko naravnanega, 

oba namreč promovirata eko kmetijo in bio zeliščni vrt. Oba sta tudi zelo dejavna v 

društvu Las Ovtar5.  

 

                                            
4
 
 
Slovenski etnolog, univerzitetni profesor in publicist, rojen 11. junija 1947 v Ljubljani. Leta 1971 je 

diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz etnologije in zgodovine umetnosti.  

 
5 Las Ovtar  deluje v okviru agencije za razvoj RASG. (več na  https://www.rasg.si/)                            

 

Slika 12: Na kmetiji Pri 
Fridi 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Janez_Bogataj_(etnolog)
https://www.rasg.si/index.php/ponudba-ekoloskih-kmetij/kmetija-pri-fridi
https://www.rasg.si/index.php/ponudba-ekoloskih-kmetij/kmetija-pri-fridi
http://www.sv-ana.si/images/turizem/Zlozenke/2015/prifridi_za_splet.pdf
https://www.rasg.si/
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3.2 Raziskovanje spominkov in naši spominki 

3.2.1 Kaj že ponujajo Slovenske gorice 

Izvedeli smo, da pod okriljem društva Las Ovtar, ki deluje v okviru Razvojne agencije 

za razvoj Slovenskih goric (RASG), skrbijo za promocijo in razvoj Slovenskih goric, 

pomagajo pa tudi pri prodaji izdelkov in spominkov. Več najdete na spletni strani 

https://www.rasg.si/index.php/spominki                                                                 

Tam smo odkrili zanimivo ponudbo spominkov. Ponudba se zelo 

prekriva z našimi idejami in s tem, kar že ponujamo v kraju. 

Zelo zanimiv je spominek, imenovan Polne vreče zgodb; gre za 

vrečke različnih velikosti, sešite iz kosov starega blaga, 

opremljene z zgodbami, ki jih piše avtorica projekta. Nekatere 

imajo dodane tudi kazalke za knjige, poimenovane gumboglavke. 

Tudi mi smo razmišljali o šivanju vrečk z dišavami ali lanenimi 

semeni, kar smo že ponujali na naši stojnici.  

Drug tak spominek je Spomin na Slovenske gorice; gre za lično 

škatlico z igro spomin, na slikah pa so utrinki s potovanja po 

Slovenskih goricah. Spominek je uporaben, na njem se ne nabira 

samo prah. Izdelan je iz naravnih materialov.  

Tretja ponudba pa  so Poletne s predpasnikom in ruto, ki obujajo 

življenje viničarja, ki smo ga tudi že prikazali v našem popotovanju 

S kočijo med vinograde. Poletne so bile plačilo, ruta in predpasnik 

pa vsakdanji oblačili.  

 

3.2.2 Kaj ponujamo v našem kraju 

Ob obiskih in raziskovanju smo odkrili mnoge spominke in izdelke, ki jih že ponujamo 

tudi v našem kraju in zaselkih. Gre za kulinarično ponudbo: moko (koruzno, 

pšenično, pirino, ajdovo), jabolčni in vinski kis, sokove, med, medeno žganje, laneno 

seme, domače čaje, bučno olje, razne namaze, domači kruh … 

Kar nekaj je tudi spominkov: Anin čaj, izdelki iz čebeljih produktov, zelišča, dišavne 

vrečke, pütnar iz filca, vložki za čevlje, ovčke, zajčki, ovitki za telefone… V ospredju 

je sam izdelek – naraven, uporaben, svoje pa doda tudi embalaža. 

 
Slika 16: Spominki iz čajnice 

 
Slika 17: Spominki iz kmetije Pri Fridi 

 

Slika 13: Polne vreče 
zgodb 

Slika 14: Škatla za 
spomine 

Slika 15: Predpasnik z 
ruto 

https://www.rasg.si/index.php/spominki
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3.2.3 Spominki naše šole 

Osnovna šola Sveta Ana ima že vrsto let svoj zaščitni znak – 

sončnico. Čeprav naši kraji niso ravno znani po njih, pa se vse več 

domačinov loteva vzgoje sončnic, ki jih porabijo za izdelavo 

produktov, tudi spominkov. Tako smo tudi na naši šoli pred leti 

oblikovali sončnico kot naš zaščitni znak in jo podarjamo 

obiskovalcem ali izvajalcem določenih dejavnosti. Izdelamo jo iz 

gline ali posebne mase.  

Ne smemo pa mimo predstavitve spominkov, ki smo jih ponujali v 

okviru naših ponudb in produktov v zadnjih šestih letih, kar 

sodelujemo na festivalih TPLG. Ob vsaki predstavitvi na stojnici so naše majice imele 

na sprednji strani sončnico z napisom Sv. Ana. Vsako leto pa smo se tudi trudili, da 

bi obiskovalcem podarili spominek ali jih z njim povabili na svojo stojnico. 

Naj naštejemo nekaj teh spominkov, več povedo fotografije spodaj, predstavili pa jih 

bomo tudi na stojnici.  

Prvo leto smo pripravili Koruzno popotovanje s koruzno jüžno, kulinarično ponudbo s 

koruznim tamerlom, kot spominek pa smo delili »koruzkoje« – majhne magnetke z 

našo maskoto. Potem smo v dvodnevnem Potepu po Ščavnici delili priponke v obliki 

tarče, predstavili pa izdelke iz filca. Pripoved o lanu in Oberlosu  je prinesla 

mošnjičke z lanenim semenom in poslikane prtičke iz lanenega platna, kar je naravno 

in uporabno. Potem smo se odpravili S kočijo med vinograde in griče, ponujali čaje v 

darilnih vrečkah iz eko papirja in čaje iz Čajnice ter izdelali spominek na trsju vinske 

trte. Cülice, košarice in metlice smo izdelovali in ponujali v našem potovanju S cülo 

na rajžo. V kulturnem druženju Kulturajmo po Anovsko pa smo vabili z mini gledališči 

– kamišibaji, podarjali plesne pare in imeli odličen promocijski material. Ob vsaki 

ponudbi pa nismo pozabili na domače dobrote, od gibanice, potice in domačega 

kruha do sokov. 

 

Slika 19: Spominki naših projektov 

 

Slika 18: Sončnica na 
leseni podlagi 
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3.2.4 Nov spominek 

Malo smo se že namučili z idejami, sedaj pa nas je čakal nov izziv: 

ali ponuditi že obstoječe spominke ali iskati nekaj novega? Na šolski 

spletni strani in na oglasni deski smo objavili razpis za »Naj 

spominek domačega kraja« in povabili k sodelovanju učence in 

učenke naše šole pa tudi njihove starše. Ostale krajane smo poprosili 

za ideje in nasvete v anketi.  

Lotili smo se dela. Upoštevali smo vse nasvete, namige anketiranih 

in sogovornikov. Ideje so zajemale šivanje vrečk iz platna in s 

poslikavo občinskega grba, kar je sedaj, ko ukinjajo plastične 

nakupovalne vrečke, precej aktualno. Razmišljali smo tudi o izdelavi 

klopotca, ki je nekako tudi simbol Slovenskih goric in našega kraja, saj 

ga turistično društvo vsako leto postavlja. Seveda pa smo omejeni s 

sredstvi in časom, zato smo se odločili za preprost spominek, ki bo 

simboliziral našo osrednjo ponudbo, to so dobrote iz vinogradov in 

sadovnjakov. Pütnarja že imamo, dopolnili bi ga z odprto püto, v 

kateri bi ponujali suho sadje, ki je bilo značilno za naše kmetije, 

izdelavo pa bi prepustili kar njegovemu oblikovalcu, gospodu 

Frančeku Ruhitlu s Kmetije pri Fridi. Ker pa bi radi nekaj ponudili tudi 

sami, smo oblikovali spominek (kar z nevihto možganov smo ga 

ustvarjali), ki bo uporaben, lep in bo tudi iz naravnih materialov. 

Oblikovali smo posodico (ki spominja na ničke6), v katero bomo 

dali krhlje suhega sadja, vse skupaj pa ponudili v lični škatlici iz 

valovite lepenke. Spominek lahko tudi dopolnjujemo. Ker znamo 

plesti košare, lahko suho sadje ponudimo tudi v majhnih košarah, 

pletenih iz ličja ali panovca. Prav tako bi lahko naredili posodico iz 

lesenih letvic.                                                                                                                          

Ceno bomo oblikovali žepom obiskovalcev primerno – torej ne bo 

previsoka. Mora pa biti dovolj, da pokrijemo vsaj stroške materiala. 

3.3 Itinerarij 
Druženje se prične z zbiranjem na ploščadi v samem centru občine. Kratkemu ogledu 

središča in panoramskemu pogledu z razgledne ploščadi sledi promocijski ogled 

predstavitvenega filma o občini in njeni turistični ponudbi. Potem se preselimo v 

čajnico, kjer po malici potekajo ogledi, delavnice, izdelava spominkov. Po vmesni 

malici sledi nakup spominkov in kosilo v gostišču Eder Kramberger v središču kraja. 

Nadaljujemo z ogledi in delavnicami na Kmetiji pri Fridi. Ob zaključku druženja je 

možen ogled in nakup krajevnih spominkov in izdelkov v občinski avli in na odprti 

tržnici.                                                                                                                                                        

Podrobnosti in časovni razpored so zapisani v tehničnem programu. 

                                            
6
 Lesena posoda podolgovate oblike, manjša ali večja, v kateri so gospodinje mesile kruh. 

Slika 20: Iskanje 
ideje za spominek 

Slika 22: Mini klopotec 

Slika 21: Pletena košarica 

Slika 23: Grozdov list za 
suho sadje 
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3.3.1 Tehnični program 

Naše druženje smo časovno opredelili in določili naloge ter zadolžitve posameznih 

akterjev. Pričetek potepa bi bil predvidoma ob 9. uri, zaključili pa bi ga med 17. in 18. 

uro. Program je idealno izvedljiv v manjši skupini z 20 do 25 turisti. Obiskovalci 

časovno niso preveč omejeni, namenili smo jim dovolj časa tako za posamezne 

aktivnosti  kot za prosti čas. 

Okvirni časovni razpored dejavnosti in zapis zadolžitev je predstavljen v tabeli. 

Tabela 1: Časovni razpored in zadolžitve 

ČAS DEJAVNOST AKTERJI IN ZADOLŽITVE  

8.00–9.00  Zbiranje na ploščadi pred 
prešo v občinskem 
središču 

 Ogled predstavitvenega 
filma v KTC-ju  

 Ogled  vaškega jedra 

 Sprejem, ogled filma in 
vodenje po vaškem jedru 
(skupina treh učencev z 
mentorico)  

 Učenci poskrbijo za KTC in 
predstavitveni film (izposoja na 
občini). 

 Turiste popeljejo po vaškem 
jedru. 

 Sanitarije  

9.00–9.30  Premik do čajnice – peš   Turisti se pod vodstvom 
učencev peš odpravijo do 
čajnice ga. Danice Kolarič. 

9.30–10.30  Čajnica  - ogled 
zeliščnega vrta, 
čebelnjaka, čajnice  

 Ga. Danica vodi ogled po 
zeliščnem vrtu in predstavi 
čajnico. G. Jože predstavi 
čebelnjak.  

10.30–11.00  Malica   Ga. Danica pripravi domači 
kruh z zeliščnim namazom, 
koruzni »tamerli« ter Anin 
čaj.  

11.00–12. 30  Delavnice –izdelava 
zeliščnih mošnjičkov  

 Nakup zeliščnih in 
medenih izdelkov  

 Delavnice vodi ga. Danica.  

 Material pripravijo učenci, ga. 
Danica poskrbi za suha 
zelišča. 

 Zakonca Kolarič ponudita 
svoje izdelke turistom. 

 Sanitarije  

12.30–13.00  Premik – peš   Učenci popeljejo turiste v 
center Svete Ane v gostilno 
Eder Kramberger. 
 

13.00–14.00  Kosilo – Gostilna Eder 
Kramberger 

 Za kosilo poskrbi gostilna. 

14.00–14.30   Premik do Kmetija pri 
Fridi 

 Z avtobusom (lahko lastnim ali 
občinskim - po predhodnem 
dogovoru mentorice 
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poskrbimo za šoferja in 
avtobus) se odpeljejo do 
Kmetije pri Fridi. 

14.30–15.30  Ogled kmetije in 
predstavitev striženja 
ovce  

 G. Franček poskrbi za sprejem 
in vodenje po kmetiji. 

 G. Franček in ga. Fridika 
prikažeta ročno striženje ovce. 

15.30–17.00  Delavnica  - polstenje  G. Franček pripravi delavnico 
polstenja. 

 G. Franček poskrbi za material 
(volna). 

 Sanitarije  

17.00–17.30  Malica   Ga. Fridika poskrbi za domačo 
malico (kruh, meso iz tunke, 
zelenjava,  sadni kruh – 
»klecnprot« in domači sok). 

17.30–17.45  Premik – Občinska avla   Z avtobusom se odpeljemo v 
vaško jedro. 

17.45–18.30  Ogled razstave v občinski 
avli  

 Nakup spominkov 

 Učenci poskrbijo za ključe  
občinske avle, turisti si 
ogledajo stalno in priložnostno 
razstavo. 

 Učenci priskrbijo za svoje 
spominke ter izdelke in 
pridelke lokalnih dobaviteljev 
(kis, moka, med, čaj, putnar 
ter grozdov list - posodice, 
lesene posodice, mošnjički, 
magnetki, stekleni kozarci z 
lanom). 

 Sanitarije  

 

1. Zbiranje, občinsko jedro in KTC                                                     8.00–9.00  

Animatorji naše skupine pričakajo obiskovalce na vaški tržnici v središču vasi. 

Obiskovalce do našega kraja pripelje asfaltna cesta iz smeri Maribora ali Murske 

Sobote preko Lenarta v Slovenskih goricah. Ob prihodu v središče Sv. Ane nas 

pozdravi vodič oz. učenec iz raziskovalne skupine in na kratko predstavi kraj in potek 

dneva. Sledi sprehod po centru Svete Ane in uživanje ob čudovitih panoramskih 

razgledih ter zanimivih ogledih 300 let stare cerkve sv. Ane, potomke najstarejše trte 

na svetu, Postičeve hiše, viničarije Pergarjev vrh z etnološko muzejsko zbirko in s 

stalno razstavo o Francu Postiču ter zgodovini vinogradništva. V kulturno-turističnem 

centru si obiskovalci ogledajo še film, ki v 20 minutah predstavi vse pomembnejše 

znamenitosti občine. Parkiramo lahko z osebnim avtomobilom ali avtobusom za šolo, 

kjer je urejen parkirni prostor tik ob asfaltni cesti. Kažipoti so urejeni že s prometno 

signalizacijo in s krajevnimi turističnimi tablami, ki usmerjajo in vodijo obiskovalce. 



»Anovski pütnar« 
 

OŠ Sveta Ana 

 

18 
 

2. Premik do čajnice, malica                                                             9.30–12.30  

Obiskovalci se sprehodijo do čajnice, kjer jih pričakata prijazna lastnika Danica in 

Jože Kolarič. Predstavita jim svojo dejavnost. Gospa Danica podrobneje predstavi 

zeliščarstvo, gospod Jože pa čebelarstvo ter ponudbo. Oba  jih vodita pri izdelavi 

spominka. V delo se vključijo tudi člani naše skupine.  

Sledi malica. Gostitelja pripravita domači kruh, različne zeliščne namaze in domači 

Anin čaj, za posladek pa tipični koruzni »tamerli«. 

Dostop za gibalno ovirane je urejen, prav tako sanitarije.  

3. Kosilo                                                                                             13.00–14.00 

Po delu se obiskovalci  odpravijo nazaj v center Sv. Ane, v Gostilno Eder 

Kramberger, kjer  jim postrežejo kosilo. Strošek, vključen v ceno, poravna turistično 

društvo. Dostop je omogočen tudi gibalno oviranim, kosilo pa je prilagojeno ljudem z 

omejitvami v prehrani. Parkirni prostor in sanitarije so zagotovljeni. 

4. Kmetija pri Fridi, malica                                                                14.00–17.30 

Z avtobusom se odpeljemo na Kmetijo pri Fridi, kjer nas pričakata prijazna gostitelja 

Frida in Franček Ruhitel. Obiskovalcem prikažeta ekološki način pridelave poljščin in 

vzrejo živali. V delavnicah jih seznanita s projektoma Od ovce do nogavice in Od lanu 

do platna. Pod njunim vodstvom obiskovalci izdelajo preprost spominek s postopkom 

mokrega polstenja. Sledi malica: domači kruh, zaseka, meso iz tunke ter jabolčni in 

grozdni sok. Posladkajo se lahko s sadnim kruhom (»klecnbrot«).  

Delo prilagodimo tudi gibalno oviranim. Za parkirni prostor in sanitarije je poskrbljeno. 

5. Zaključek s ponudbo spominkov in darilc                                  17.30-18.30 

Aktivno druženje se počasi bliža koncu. Sledi še predstavitev ponudbe že obstoječih 

spominkov in izdelkov ekoloških kmetij. Člani naše skupine povabijo obiskovalce k 

nakupu spominkov v občinski avli in na odprti stojnici pri preši. Izdelke ponujajo 

domači ponudniki. Vso organizacijo zaključnega druženja in promocijo pripravi šolska  

pripravljalna skupina v sodelovanju s turističnim društvom in domačimi ponudniki 

spominkov in izdelkov.  

Poslovimo se in obiskovalce povabimo, da ponovno obiščejo naš kraj. Člani 

raziskovalne skupine pospravimo našo tržnico oz. kraj zaključnega druženja in 

dogajanja. 
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3.3.2 Zemljevid 

Za naše druženje smo vnesli posamezne točke dogajanj v zemljevid, da se 

obiskovalci lažje orientirajo.  

 

Slika 24: Zemljevid 

Legenda postaj dogajanja in delavnic:  

1. OBČINSKO SREDIŠČE IN KTC      2. ČAJNICA KOLARIČ         3.  KMETIJA PRI FRIDI  

3.3.3 Slovarček 

Izdelali smo slovarček pojmov, ki se pojavljajo v naši nalogi in jih opisali. 

Tabela 2: Slovarček 

 Razlaga  Opombe 

spominek nekaj kar kupimo ali podarimo iskali ideje in izdelovali, ponujamo na turističnih 
destinacijah 

pütnar kdor nosi püto na trgatvi , običajno moški naša maskota, spominek, vabi na stojnico 

püta posoda za grozdje, ki se nosi na hrbtu v njej bomo imeli spominke; lesena ali plastična 

klecnprot 
 

sadni kruh, pogosto iz črne moke z 
dodanim v žganju namočenim suhim 
sadjem 

ponujamo na kmetiji in na stojnici 

tamrli jed iz koruzne moke, sladica, postrežejo z 
marmelado 

ponujamo v čajnici in na stojnici 

čajnica prostor za pitje čaja in druženje pri Kolariču bomo uživali v prijetnem ambientu 
zemljanke - čajnice 

ekološka kmetija kmetija, ki se ukvarja z ekološko- naravno 
pridelavo 

obiščemo Kmetijo pri Fridi – delavnice polstenja 

krhlji suho sadje, narezano na majhne kose, 
najpogosteje hruške, jabolka in slive 

ponudba na stojnici in sestavni del spominka 

TIC turistično informacijski center poskušali ga bomo oživiti, založiti s spominki 

apiturizem oblika turizma povezanega s čebelami in z 
naravo 

predstavita ga sodelavca v čajnici 

viničar živi na tuji zemlji v mali hiški med 
vinogradi, obdeluje zemljo za plačilo 

v naših krajih delali za bogate kmete, veliko 
ohranjenih viničarij 

certifikat dokument, listina, ki dokazuje kakovost 
izdelka 

pridobi ga lahko ponudnik izdelkov ali spominkov 

Besede so manj znane ali iz starejših časov, potrebne pa so za razumevanje nekaterih razlag med našim 

vodenjem in delom.  

1 

2

 

3 
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3.3.4 Povpraševanje in odgovori 

Sestavili smo povpraševanja in povabila k sodelovanju za vse akterje. Povpraševanja 

smo poslali Turističnemu društvu Sv. Ana, v čajnico družini Kolarič, na Kmetijo pri 

Fridi družini Ruhitel in gostišču Eder Kramberger v samem krajevnem jedru za 

izvedbo kosila.  

3.3.5 Kalkulacije 

V ceno ponudbe smo zajeli vse morebitne stroške, ki smo jih lahko predvideli, tako 

fiksne kot variabilne. Pri oblikovanju cene smo pridobili vse potrebne cenovne 

ponudbe in jih upoštevali. Stroške izvajanja bomo preračunali glede na 

povpraševanje. Idealno število obiskovalcev se lahko giblje med 20 in 25 (zaradi 

kapacitet v obeh delavnicah). Ob posameznem obisku se lahko cene glede na 

povpraševanje in različne želje ponovno preračunajo. 

            FIKSNI STROŠKI              VARIABILNI STROŠKI 

- Dnevnica vodiča (do 4 ure): 60 € 

- Prevoz : 50 € 

- Čajnica : 3 € na os. 
- Delavnice Pri Fridi: 3 € 
- Malica : 2 € + 2 € 
- Kosilo: 7 € 

     FS:110€ 
     FS na os.: 110 : 20 = 5,5 € 

          VS na os.: 17 € 

SC= VS na os + FS na os. = 
17 € + 5,5 € = 22,50 € 

PC= SC + pribl.(10 %) + DDV (22 %)=                                                                                
22,5 € + 2,25  € + 1,25 € = 26 € 

                                   110 € 
Min. št.:                26  € - 17 €  

 
                                   110 €  
Min. št.:                                        =  12 os. 
                                    9 € 

                        110 € 
Tp. :              26 € - 17 € - 2,25 € 

                           110 € 
 Tp.:                                        =  16 os 
                           6,75 € 

Stroškovna cena = 22,50 €                                                                  Prodajna cena = 26 €                                                                                                                 

Minimalno število udeležencev = 12 oseb                                      Točka preloma = 16 oseb 

Pri načrtovanju dela smo okvirno predvideli tudi ostale stroške: 

- pripomočki za delavnice (blago, šivanke)  20 € 

- spominki (zloženke, broške, vrečke, posodice za sadje)  100 € 

- suho sadje, sadni kruh (50 €) 

- majice (za člane skupine) 200 € 

- izdelava stojnice 100 € 

 

Za sredstva smo zaprosili šolski sklad OŠ, občino Sv. Ana in domače TD.  
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3.3.6   Logotip in maskota  

 

NAŠ LOGOTIP  

Logotip predstavlja naš osrednji spominek, združen z 

listom trte, na katerem bomo ponujali suho sadje. V 

preteklosti so v naših krajih veliko sušili sadje, med 

drugim tudi slive, jabolka, hruške in grozdje. Bistvo 

naše ponudbe je uporaben, estetski in doma narejen 

spominek, ki ga ponazarja tudi naš logotip. 

Avtorica logotipa je Vita Peček, z idejami pa smo ga 

dopolnjevali vsi člani skupine. 

 

NAŠA MASKOTA – Pütnar 

Maskota je mali pütnar, ki je značilen za čas trgatve v Slovenskih 

goricah. Izdelan je iz filca, ki nastane z mokrim polstenjem ovčje 

volne. Naša skupina ga je izbrala za maskoto.  V podobo pütnarja 

bo oblečen tudi naš član, na hrbtu bo nosil püto, v njej pa 

spominke. Spremljala ga bo zeliščarka s povabilom na našo 

stojnico in z majhnimi spominki, ki jih bo delila med obiskovalce. 

Avtor maskote je gospod Franček Ruhitel, ki je pütnarja izdelal za 

poslovna darila na pobudo občine.  

4 TRŽENJE 

4.1 Ponudba 
Sedaj moramo svoje izdelke tudi tržiti. Izdelali smo letak in zloženko (letak vabi k 

druženju ob izdelavi spominka, zloženka pa ponuja časovni razpored aktivnosti), ki ju 

bomo razdelili učencem šole in ponudili v informacijskem centru KTC Sv. Ana. Prav 

tako bomo propagandni material odnesli tudi na bližnje turistične agencije: Leze v Sv. 

Trojici, AŽ v Lenartu, Sonček v Mariboru in na Ptuju. Ponudbo in povabilo bomo 

poslali tudi učencem OŠ Fokovci. Njihovi učitelji bodo ponudbo predstavili tudi v 

njihovem kraju in občini. Za predstavitev izdelujemo tudi našo maskoto pütnarja in 

spominek, ki ga bomo delili na stojnici. 

Izdelamo še slovarček najpogostejših besed in njihovo razlago, poiščemo pa tudi 

zloženke našega TD (Čajnica in Kmetija pri Fridi) in jih prav tako delimo na stojnici.  

Slika 25: Logotip 

Slika 26: Mali pütnar 
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4.2 Oglaševanje 
Naš turistični produkt bomo oglaševali preko različnih lokalnih medijev in tako našo 

ponudbo približali čim širšemu krogu potencialnim turistov. Nalogo bomo objavili na 

spletni strani šole, posneli radijsko oddajo za lokalni Radio Slovenske gorice. V 

oddajo bomo povabili obiskovalce in ponudili naš turistični produkt. Ponudbo bomo 

tržili tudi preko lokalnih časopisov Anine novice in Ovtarjeve novice. Našo ponudbo 

bomo preko zloženk posredovali tudi lokalnim društvom ter društvom sosednjih občin 

in jih prosili za pomoč pri oglaševanju. Na pošti v kraju bomo plačali dostavo zloženk 

v vsako gospodinjstvo. Ravnatelj šole bo o projektu in ponudbi obvestil ravnatelje na 

aktivu ravnateljev. 

Navezali bomo stik z lokalnima televizijskima postajama: 

 - v Lenartu, katere lastnik je Silvo Lešnik, 

- SIP TV, katere lastnik je domačin Danijel Pohorec. 

Stike bosta navezali mentorici Ana Šnofl in Irena Rola Bek. Poprosimo jih za objavo 

ponudbe. 

Učenci projektne skupine so tudi člani izbirnega predmeta multimedija, pri katerem 

bodo s pomočjo učitelja Gregorja Gošnika izdelali spletno stran, kjer objavimo 

ponudbo, letake, slovarček in celotno nalogo. Stran dopolnjujemo s fotografijami,  

preko nje pa izmenjujemo mnenja ter zbiramo pobude in predloge, prav tako tudi 

pripombe. Stran je trenutno še v izdelavi in jo dopolnjujemo. (http://spominek.sveta-

ana.org)  

4.3 Kontakti 
Glavne kontaktne osebe: 

1. Anita Rojko, Občina Sv. Ana; tel. 02 729 58 80, anita.rojko@sveta-ana.si 

2. Feliks Berič, Turistično društvo Sv. Ana; tel. 02 7032 098, 041 460 597 

3. Ana Šnofl, OŠ Sv. Ana; tel. 041 371 747, ana.snofl@gmail.com 

4. Irena Rola - Bek, OŠ Sv. Ana; tel. 031 568 879, irena.rola-bek@sveta-ana.org 

Kontaktne osebe pod številkami 1, 3 in 4 se povežejo s predstavnikom turističnega 

društva Feliksom Beričem, ki prevzame obveščanje ostalih udeležencev in kontaktira 

z vodjo obiskovalcev ter prilagodi potovanje in program njihovim željam. Mentorici v 

sodelovanju s TD obvestita učence in z njimi pripravita vse potrebno za izvajanje 

delavnic. Člani raziskovalne skupine sodelujejo pri izvedbi enodnevne ponudbe. 

4.4 Ciljne skupine 
Naše ciljne skupine so obiskovalci vseh starosti, s poudarkom na družinah in 

starejših, ki radi obujajo spomine na stare čase in s seboj vzamejo tudi kak 

spominek. Ponudba je pripravljena tako, da jo lahko prilagodimo več ciljnim 

skupinam. Tudi učenci osnovnih in srednjih šol so lahko med našimi obiskovalci.  

 

http://spominek.sveta-ana.org/
http://spominek.sveta-ana.org/
mailto:anita.rojko@sveta-ana.si
mailto:ana.snofl@gmail.com
mailto:irena.rola-bek@sveta-ana.sorg
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Kaj bo kdo opravil – naloge in zadolžitve 

Tabela 3: Naloge in zadolžitve 

SODELUJOČI ZADOLŽITVE 
Turistično društvo Sv. Ana - poskrbi za promocijo ponudbe 

- pomaga pri delitvi ponudb 
- kontaktira s sosednjimi TD, klubi mladih 

Vodič Feliks Berič - kontaktna oseba z vodjo obiskovalcev 
- poskrbi za izpeljavo poti in vodenje, finance 
- kontaktira z ostalimi udeeženci (Čajnica, Kmetija 

pri Fridi) 

Učenci raziskovalne skupine - sodelujejo pri pripravi delavnic in vodenju 
- pripravijo stojnico za predstavitev spominkov 
- izdelajo spominke 
- priskrbijo material za delavnice (ob pomoči 

mentoric) 
- skrbijo za promocijo  
- ponujajo izdelke 
- pripravijo razstavno in prodajno vitrino v občinski 

avli in KTC-ju 

Ravnatelj OŠ Sv. Ana Boris 
Mlakar 

- ponudbo posreduje ravnateljem na aktivu 
- podpira izvedbo in pomaga pri sponzoriranju majic 

in predpasnikov ter stojnice 

Župan Občine Sv. Ana Silvo 
Slaček  

- ponudbo posreduje drugim županom  
- poskrbi za sponzorstvo majic, stojnice 

Anita Rojko, predstavnica za 
turizem na občini 

- pomaga pri promociji preko zloženk in letakov 
(oglasna deska na občini in v KTC) 

- obvešča TD in vodiča 
- ponudi program na predstavitvah 
- objavi nalogo in ponudbo na občinski spletni strani 

Gregor Gošnik, profesor 
računalništva na OŠ Sv. Ana 

- posname oddajo za šolski radio in jo posreduje 
lokalnemu radiu 

- izdela in posodablja spletno stran  
- objavi nalogo na šolski spletni strani 

Žan Rola, študent EPF MB - izdela itinerarij 
- kalkulacija cene 
- svetuje pri časovni razporeditvi 
- fotografira in montira video posnetke 

Mentorici Ana in Irena - priskrbita material za delavnice  
- skrbita za promocijo (radio, časopis, facebook, 

spletne strani šole, občine) 
- kontaktirata z ostalimi akterji 

Kmetija pri Fridi (Ruhitel) - odstopi prostore v hiši in dvorišče 
- pripravi predstavitev Od ovce do nogavice 
- vodi delavnico polstenja 
- ponudi svoje spominke in eko izdelke 
- nudi malico in sanitarije  

Čajnica Kolarič - sprejme obiskovalce v čajnici in na vrtu 
- pripravijo delavnice za obiskovalce in izdelavo 

spominka 
- ponudijo svoje spominke in zeliščne izdelke 
- nudijo malico in sanitarije 
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5 ZAKLJUČEK 
 

Vsako leto, ko pripeljemo naše raziskovanje do konca in oddamo nalogo, se pravo 

delo šele prične. Pri letošnji temi bo to še kako držalo.  

Aktivno se bomo lotili izdelave spominkov, priprave stojnice, izdelave zloženk in 

ostalega promocijskega materiala. Če bo tako kot med samim raziskovanjem in 

iskanjem idej, bomo naš spominek še dodelali in izboljšali. Vsak dan se nam namreč 

porodi kaka ideja, kako ponudbo dopolniti, kaj spremeniti, kaj dodati, odvzeti in kako 

izpopolniti naš spominek.  

Upoštevali smo, da je narejen iz domačih materialov, prav tako smo ga vezali na 

domače okolje, je uporaben, ne preveč zahteven za izdelavo in tudi cenovno 

dostopen. Povezuje našo tipično ponudbo kulinarike, pa čeprav je to samo suho 

sadje, lahko pa ga uporabimo za sadni kruh. Posodica v obliki grozda vzbuja 

asociacije na vinorodno pokrajino in naše griče, pokrite z vinogradi. Ko suho sadje 

porabimo, jo lahko uporabimo še za shranjevanje česa drugega. Spominek bo imel 

svojo zgodbo, bo naš, lokalni. In sporočilo našega spominka bo: tudi uporabno je 

lahko lepo. 

Ker so naši sogovorniki nenehno poudarjali tudi pomen embalaže, ki mora dopolniti 

ponudbo in zaokrožiti celostno podobo spominka, smo se lotili še izdelave okrasne 

škatle, v katero lahko spominek shranimo. Škatla bo opremljena z logotipom, 

maskoto in grbom naše občine, dodali pa bomo še sliko panoramskega pogleda na 

krajevno jedro visoko na griču.   

Sodobni spominek je lahko tudi zanimiv. Pred kratkim smo v šoli dobili 3D tiskalnik s 

katerim tiskamo obesek z napisom OŠ Sv. Ana. Pripravljamo program za sončnico, 

lahko pa bi pripravili še kak osnutek za majhen spominek (mogoče tudi za pütnarja) , 

ki ga lahko izdelamo s sodobno tehnologijo.  

Mnogo bi še lahko povedali o naših spominkih, saj smo si delo z njimi zastavili precej 

široko in se bomo vključevali tudi pri njihovi prodaji, obenem pa bomo nadaljevali z 

aktivnostmi ureditve vitrine ali prostora, namenjenega razstavi in predstavitvi 

spominkov, ki jih ponuja naš kraj. 

Pridružite se nam, izdelajte svoj spominek in vzemite s seboj še kakega 

našega. 
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VIRI  
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2. Franček Ruhitel, 13. 1. 2019, 13.45   

 

Anketa in spletna anketa za učence : ( http://anovski.spominek/ ) 
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STOJNICA                                                                                                                        

Naša stojnica bo prikazala iskanje spominkov in same spominke, zloženke in 

povabila, ki smo jih izdelali in predstavili skozi vseh sedem let našega sodelovanja na 

turistični tržnici in festivalu TPLG. Paleto naših spominkov in ponudb bomo razstavili 

na posebnem stojalu s postajami od 1 do 7. Prav tako bomo razstavili vse naše 

majice, ki so tudi neke vrste spominek, vsaj za nas sodelujoče. 

Obiskovalci bodo lahko poskusili tudi nekaj kulinaričnih dobrot – sadni kruh ali 

»klecnprot«, koruzno jed tamerli in kokice iz ajde. Prejeli bodo tudi recepte omenjenih 

jedi v mali zloženki. 

Poskrbeli bomo tudi za zabavni program, mimoidoče bomo pritegnili z glasbo in jih 

animirali z nagradno igro za naj spominek našega kraja. 

Stojnica bo prepoznavna po naši maskoti, ki smo jo poimenovali Pütnar, spremljala 

pa ga bo zeliščarka s povabili na stojnico. Oba bosta ves čas krožila ob stojnici in 

privabljala ljudi. Mimoidočim bomo delili naše letake, program aktivnosti naše 

ponudbe, zloženke z različnimi vsebinami in male spominke. 

Ves čas dogajanja se bo vrtel video, ki smo ga pripravili kot prikaz naših raziskovanj, 

dela na terenu in oblikovanja naše ponudbe.  

Namen našega sodelovanja je promocija novega spominka, večja prepoznavnost 

kraja in že uveljavljene ponudbe naših spominkov.  

Pesem za animacijo na stojnici 
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ITINERARIJ 

Program druženja delimo na stojnici in kot promocijski material v občinski avli. 
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Sv. Ana v malem spominku – anketni vprašalnik                                

Pozdravljen/-a! V okviru raziskovalne naloge na temo Turistični spominek 
mojega kraja sodelujemo v projektu Turizmu pomaga lastna glava (33. festival). 
Naša tema je Sv. Ana v malen spominku in želimo dobiti informacije ter ideje za 
spominek našega kraja. Prosimo vas za sodelovanje. Hvala!                                                               

 
Spol  (Obkrožite.)            M           Ž 
 
Starost (Obkrožite.)       11–15                16–20              21–30           31–40         več kot 40 

1.  Ali kdaj obiščete kak turistični kraj?                   DA              NE                                                                                                                                                                                  

2. Vas spominki, ki jih ponujajo, pritegnejo ?             DA               NE                                                                                                   

3. Ali spominek tudi kupite?          DA               NE 

Če ste odgovorili z DA, zapišite, kolikšno vrednost ste pripravljeni odšteti za spominek. _______________ 

4. V kolikor spominek kupite, čemu daste prednost? (Izberite vsaj dve možnosti ali pripišite svojo 

izbiro pod drugo.) 

 je iz naravnega materiala (les, lan, glina…)           umetni material (umetne mase, plastika…) 

 simbolizira kraj obiska          ima uporabno vrednost             drugo ____________________ 

5. Kaj naj bi predstavljal spominek  našega kraja, če bi ga izdelali? (Izberite vsaj dve možnosti, 

pripišite svojo zamisel pod drugo, po čem smo prepoznavni.) 

simboliko kraja        naravne znamenitosti       kulturne znamenitosti       kulinarično ponudbo 

prikaz dejavnosti kraja            drugo _____________________________________ 

6. Naj bo spominek uporaben ali naj ima samo simbolno vrednost? (Obkrožite.) 

uporaben            simbolna vrednost 

7.  Po čem smo v našem kraju prepoznavni oz. kaj predstavlja naš kraj?  (Zapišite.)   

               
___________________________________________________________________________ 

8. Ali bi bili pripravljeni sodelovati pri oblikovanju in izdelavi spominkov? 

          DA                  NE 

Če ste odgovorili z DA, napišite, KAKO. ____________________________________________ 

9. Če bi bil/-a jaz turistični delavec, bi v ponudbo in spominek vključil/-a ______.                

Ponudil/-a bi ______. (Vprašanje je namenjeno vsem, ki imate kakršnokoli idejo; vpišite svoje predloge za 

spominek, material, obliko …) 

__________________________________________________________________________________________ 

10. Bi nam radi še kaj sporočili ali pomagali z nasvetom? (Vsake ideje in predloga bomo veseli.) 

________________________________________________________________________________________ 
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Analiza ankete 
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Jedi in recepti za ponudbo na stojnici 

SADNI KRUH – 
klecnprot (testo)               

500 g  ržene moke                       
500 g  gladke bele moke                                
20 g  svežega kvasa                           
1 žlica    sladkorja                            
3 dl    mlačne vode 
0,5 žličke  soli 
200 g suhih hrušk 
125 ml vode 
250 g suhih fig 
200 g izkoščičenih suhih sliv 
120 g rozin 
120 g suhih brusnic 
120 g sladkorja 
1 žlička mletega cimeta 
1 žlička mletih klinčkov 
1 žlička naribane pomarančne 
lupinice, 2 dl ruma 
125 g lešnikov, 125 g orehov 

PRIPRAVA:                                                                                                         
Suhe hruške stresemo v kozico, zalijemo z vodo, pokrijemo in kuhamo na zmerni temperaturi 25 
minut, da se zmehčajo. Nato jih odcedimo in ohladimo. Odcejene hruške, slive in fige zrežemo na 
manjše koščke. Orehe in polovico lešnikov grobo sesekljamo. Rozine, sultanine in brusnice operemo 
in odcedimo. V skledi zmešamo koščke suhega sadja, rozine, sultanine, brusnice, sladkor, cimet, 
klinčke, pomarančno lupinico in rum. Pustimo, da zmes nekaj časa stoji, da se sadje dobro prepoji.            
Obe moki presejemo v skledo in na sredini naredimo jamico. V jamico nadrobimo kvas in ga 
zmešamo z žlico sladkorja, moke in mlačno vodo. Po moki okoli jamice potrosimo sol. Skledo 
pokrijemo in pustimo, da kvasec vzhaja 15 minut. Po 15 minutah kvasec pomešamo z moko in iz 
vseh sestavin zamesimo gladko in voljno testo. Ugneteno testo oblikujemo v hlebček, ki ga 
položimo v pomokano skledo. Skledo pokrijemo in testo na toplem mestu vzhajamo približno 1 uro.                                                           
Vzhajano testo na pomokani delovni površini hitro pognetemo, dodamo sadje (po potrebi ga 
odcedimo), vse lešnike in orehe ter vse skupaj še enkrat dobro pognetemo. Oblikujemo v hlebček in 
pustimo počivati še pol ure. Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Iz testa oblikujemo poljubno 
velike hlebčke, ki jih zložimo na rahlo pomokan pekač. Hlebčke pečemo v ogreti pečici približno 1 
uro.                                                                                                                                                                     

Pečene hlebčke vzamemo iz pečice in povsem ohladimo, preden kruh postrežemo. 

 

 

KORUZNI »TAMERLI« 
 (za 8 oseb) 
 0,5 kg koruznega zdroba 
 1 l mleka 
 ščepec soli 
 2 žlici sladkorja 
 vanili sladkor 
 žlica masla ali margarine 
 4 velika jabolka 
 slivova marmelada 

  

PRIPRAVA: 
Mleko malo posolimo, sladkamo, dodamo vanilin 
sladkor in  vanj zamešamo koruzni zdrob. Sestavine 
dobro premešamo in vlijemo v pomaščen pekač. 
Pečemo pri temperaturi 180°C, 30 do 40 minut.  
Na vrh mase lahko dodamo tudi naribana in ožeta 
jabolka, ki jih tudi malo sladkamo. 
Če ne dodamo jabolk, lahko pečenega na koncu 
premažemo z marmelado. 
Serviramo s smetano in koščki sadja. Pri dekoraciji 
smo lahko ustvarjalni. 

  

 

LANENI PRIGRIZEK 

TESTO: 

30 DAG MOKE 
25 DAG MARGARINE 
4 DAG KVASA 
1 DCL MLEKA 
1 JAJCE 
SOL IN LANENA SEMENA 

PRIPRAVA: 

Margarino narežemo na kocke in fino zmešamo z moko, da se vsa stopi v moki. 
V mlačno mleko damo kvas in zmešamo z moko in margarino. Testo naj počiva 
eno uro v hladilniku. Razvaljamo ga na tanko, pomažemo s stepenim jajcem ter 
potresemo s soljo in z lanom ter narežemo na trakove. Zlatorumeno zapečemo. 
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Datum: 10. 9. 2018 

 

 

SOGLASJE 

 

Starš/-a________________    otroka_______________,     ki obiskuje ____________ 
(ime in priimek staršev)       (ime in priimek otroka)                            (razred, oddelek) 

 

izjavljam/-va, da sem/sva seznanjen/-a in 

 

SOGLAŠAM/-VA   NE SOGLAŠAM/-VA 

(ustrezno obkrožite) 

 

–  s potekom festivala TPLG, 

– z javno objavo rezultatov, 

– z objavo imen in fotografij mojega otroka. 

 

Obvezujem/-va se, da bo moj otrok 

1. imel zahtevano opremo, 

2. spoštoval pravice drugih učencev in delavcev, 

3. skrbel za lastno zdravje in varnost ter ne bo ogrožal zdravja in varnosti ter osebne integritete 

drugih učencev in delavcev, 

4. spoštoval dogovorjena pravila in urnik dela. 

 

Če moj otrok NE BO UPOŠTEVAL navodil učiteljev oz. delavcev in bo s tem ogrožal lastno zdravje 

in varnost ali bo ogrožal zdravje in varnost ter osebno integriteto drugih učencev in delavcev, bom/-va 

otroka po telefonskem obvestilu učitelja odpeljal/-a domov.  

 

Če ne soglašate z navedenim, prosimo, navedite razloge: 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

  _______________________                                                               ____________________  

       (kraj in datum)           (podpis staršev) 

 

 

Mentorici: Ana Šnofl, Irena Rola - Bek                                              Ravnatelj: Boris Mlakar 
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Datum: 22. 1. 2019 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

IZJAVA O SEZNANITVI 
 

 

 

 

Spodaj podpisani ravnatelj, Boris Mlakar, in mentorici raziskovalne naloge v 

okviru 33. festivala Turizmu pomaga lastna glava – Turistični spominek mojega 

kraja,  Ana Šnofl in Irena Rola - Bek,  izjavljamo in potrjujemo, da so starši in 

učenci OŠ SV. ANA V SLOVENSKIH GORICAH seznanjeni: 

 

– s potekom festivala TPLG, 

– z javno objavo rezultatov, 

– z objavo imen in fotografij svojega otroka. 

 

Starši so prejeli soglasje in nam ga vrnili podpisanega. 
 

 

 

 

 

Mentorici: Ana Šnofl                                                 Ravnatelj: Boris Mlakar 

                   Irena Rola-Bek                                    
 

ŽIG 

 

 

 



»Anovski pütnar« 
 

OŠ Sveta Ana 

 

34 
 

Zloženka in letak 

 

 

 

 


