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ZAHVALA 

 
 

Za pomoč in podporo ob nastajanju turistične raziskovalne naloge se zahvaljujemo 
vodstvu OŠ Kungota. Za vse posredovane ideje, pomoč pri oblikovanju naloge in 
izdelavi turističnih spominkov se zahvaljujemo učiteljem Sonji Marko, Mateji Vdovič in 
Marku Šebreku ter hišniku v zavodu OŠ Kungota, Vojku Vrhovcu. Zahvala gre tudi 
predsedniku turističnega društva Svečina, gospodu Borisu Keucu. 
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Človek in narava sta eno. To je dejstvo, ki ga še tako hiter tehnološki razvoj in 

napredek človeštva ne moreta izničiti. Že tisočletja je narava ne-le vir preživetja, 

temveč tudi inspiracija za ustvarjanje, umetnost in razvoj.  

Tako je tudi pri nas, mladih prebivalcih Občine Kungota. Vsak dan, vsak trenutek 

smo povezani z naravo, ki nam je tokrat predstavljala navdih in idejo za turistične 

spominke našega domačega kraja. Srce kot simbol ljubezni v vseh oblikah in na vseh 

nivojih je tisto, kar smo v pričujoči nalogi želeli prikazati skozi štiri tipične primere 

izdelkov, v katerih je rdeča nit vino in vinska trta, izhajajoč iz zgodovinsko-

geografskih značilnosti pokrajine. Uspelo nam je izdelati paleto izdelkov, ki so 

prepoznavni, značilni za naše kraje, privlačni, uporabni, povezovalni ter primerni za 

prodajo kot posamezni izdelek ali kot celota/komplet. Izdelali smo tudi finančni načrt, 

ki je povezan z minimalnimi materialnimi stroški. 

 

Ključne besede: turistični spominek, Svečina, srce, vino, podstavek, skodelica, 

kozarec, vinski keksi. 
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1. UVOD 
Turistični spominek mojega kraja je tema, ki je nas, skupino sedmošolcev, ki 

obiskujemo izbirni predmet turistična vzgoja na OŠ Kungota, spodbudila k 

razmišljanju, kako je s turizmom v naši občini, kako je na področju turizma razvita 

naša matična občina, kaj lahko ponudimo domačim in tujim obiskovalcem in ali v 

občini sploh imamo kakšen spominek, ki bi ga obiskovalci lahko odnesli domov.  

Ugotovili smo, da so turistična društva v občini precej aktivna, da imamo veliko 

uspešnih vinogradnikov, turističnih kmetij, gostišč in drugih turističnih zanimivosti. V 

občini se vsako leto odvija tudi nekaj odmevnih prireditev. Spoznali pa smo še, da bi 

lahko z zanimivim turističnim spominkom tudi mi dodatno prispevali k boljši 

prepoznavnosti naših krajev.  

Predvsem v Svečini se nam, kamorkoli se ozremo, pogled ustavi na številnih 

vinogradih, ki so posejani tod naokoli. Skozi vas je speljana vinska cesta, ob njej pa 

stojijo vinogradniške kmetije, ki ponujajo odlično sadje ter vino. To so tudi glavni 

turistični proizvodi, ki jih domačini ponujajo obiskovalcem. 

Vinogradi, vinska cesta in vino so bili naša iztočnica, ko smo razmišljali, kakšen 

oziroma kateri naj bo turistični spominek našega kraja. 

Zaključili smo, da bo naš lokalni turistični izdelek zagotovo povezan z grozdjem 

oziroma z vinom. 
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2. OD IDEJE DO IZVEDBE 
Ko nam je učiteljica izbirnega predmeta turistična vzgoja predstavila temo letošnjega 

festivala Turizmu pomaga lastna glava, smo se takoj navdušili nad novim izzivom. 

Kljub temu, da smo se na festival prijavili prvič, smo se z vnemo lotili dela. Pri urah 

turistične vzgoje smo sedli skupaj in razmišljali, koliko o turizmu v občini Kungota že 

vemo.  

 

2.1. VPRAŠANJA 
Zastavljali smo si številna vprašanja, na osnovi katerih smo se lotili raziskovanja, kot 

npr.: 

 Kakšna je turistična ponudba naših krajev? 

 Kdo so ponudniki turističnih storitev v naši občini? 

 Katere turistične proizvode ponujajo obiskovalcem? 

 Katere prireditve k nam privabljajo turiste? 

Sestavili  smo širok nabor vinogradnikov, turističnih kmetij, zgodovinskih turističnih 

znamenitosti in drugih dejavnosti ter prireditev, ki jih v naših krajih nudimo 

obiskovalcem.  

Spraševali smo se tudi: 

 Koliko ljudi pozna pestro ponudbo naših krajev?  

 Po čem smo prepoznavni v Sloveniji in tudi izven nje? 

 Katere turistične spominke lahko turisti dobijo pri nas? 

 Kako bi popestrili in nadgradili ponudbo turističnih spominkov? 

Ugotovili smo, da je bolj kot naši kraji, prepoznavna fotografija ceste med svečinskimi 

vinogradi, ki tvori, če pogledamo na njo z določenega mesta, podobo srca. Kjerkoli 

po Sloveniji, pa tudi na Hrvaškem lahko zasledimo plakate ali drug reklamni material, 

ki promovira Slovenijo in ob tem prikazuje sliko svečinskega srčka. Tudi po televiziji 

in na koledarjih smo te slike že zasledili. Naravna posledica raziskovanja je bila 

uporabiti to podobo za naš turistični spominek, ki je velikemu številu ne le Slovencev, 

ampak tudi izven naših meja, že poznan in ga povezujejo z našimi kraji. 
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Slika 1: Srce med vinogradi 

 

(vir: Karin Blas Hameršak) 

 

2.2.  CILJI  
Po analizi stanja in zbiranju idej smo si zastavili glavni cilj. Ta je bil oblikovati turistični 

spominek, ki bi bil: 

 prepoznaven 

 značilen za naše kraje 

 privlačen  

 uporaben 

 povezovalen (povezoval različne ponudnike in njihove proizvode) 

 primeren za prodajo  
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3. PREDSTAVITEV LOKALNIH TURISTIČNIH 

ZNAMENITOSTI 
Živimo v občini, kjer se veliko ljudi poklicno ali ljubiteljsko ukvarja z vinogradništvom. 

Da grozdje igra pomembno vlogo v življenju naših občanov je razvidno že iz grba 

občine Kungota. Kaže zgodovinsko podobo ščita, ki se po diagonali deli na dva dela. 

Polje desno zgoraj je bele, polje levo spodaj pa zelene barve s črnimi šrafiranimi 

navpičnicami, ki predstavljajo vinograd na pobočju. V sredini grba je stiliziran grozd 

rumene barve (Radovanovič, 2004).  

V občini lahko naštejemo kar nekaj velikih vinogradnikov, ki so iz svoje ljubezni do 

trte in vina ustvarili uspešne poslovne zgodbe. Ljubezen do pridelave vina pa se kaže 

tudi v manjših vinogradih ob številnih hišah po Kungoških gričih. Tudi med učenci OŠ 

Kungota so številni otroci, ki jim je bilo znanje pridelave vina in strast do ukvarjanja s 

turizmom, že položeno v zibelko. Mnogi med njimi že več generacij nadaljujejo s to 

tradicijo. Mnoge kmetije v občini se uspešno ukvarjajo tudi s sadjarstvom. Večina 

pridelovalcev svoje proizvode ponuja domačim in tujim obiskovalcem. 

 

Slika 2: Grb občine Kungota 

 

(vir: http://www.kungota.si/aktualno.aspx) 

 

Na spletni strani občine Kungota smo našteli  več kot dvajset večjih in manjših 

turističnih ponudnikov: 

 Kmetija Divjak 

 Stacionarni izletniški turizem Dreisiebner 

 Vinotoč Elšnik 

 Vino Gaube 

 Vinogradništvo Hlebič 

 Vinogradništvo Hlupič 

http://www.kungota.si/aktualno.aspx


Svečina – srce med vinogradi 
 

 

 
 

 Stran 5 
 

 Vinotoč Holer 

 Vinogradništvo in sadjarstvo Jamnik 

 Vinogradništvo Peter Jamšek 

 Vinogradništvo in sadjarstvo Jarc 

 Kmetija Kren Ivan 

 Sadjarstvo in vinogradništvo Kren Ivan in Brigita 

 Vinogradništvo Lavrenčič Pavel 

 Družinska kmetija Leber - Vračko 

 Vinogradništvo Leber 

 Kmetija Mukenauer 

 Kmetija Pliberšek 

 Kmetija Purgaj 

 Vinogradništvo in sadjarstvo Šerbinek - Kušter 

 Kmetija Ušen 

 Vino Valdhuber 

 Vinogradništvo Valdhuber Engelbert 

 Vinogradništvo in sadjarstvo Vdovič 

 Turistična kmetija Vrezner Milena 
 

V naši okolici se največ vinogradnikov nahaja v Svečini, kjer najdemo tudi srček med 

vinogradi, po katerem je Svečina tudi najbolj poznana. V tem se tudi skrivajo razlogi 

za odločitev, da se bomo v naši nalogi osredotočili na Svečino. 

 

Slika 3: lega Svečine v Sloveniji 

 

(vir: http://www.valdhuber.si/Kdosmo/Sve%C4%8Dina.aspx) 

 

Svečinske gorice so bile že zelo zgodaj poseljene. V rimski dobi je tod vodila cesta 

preko zaselka Plač in je povezovala rimske postojanke v Lipnici in na Dunaju. 

Ime Svečina se prvič pojavi leta 1270 v nemških in latinskih listinah kot Witschein ali 

http://www.valdhuber.si/Kdosmo/Sve%C4%8Dina.aspx
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Wetschina. K vaški skupnosti Svečina spada 8 naselij: Špičnik, Slatina, Svečina, 

Slatinski dol, Ciringa, Plač, Podigrac, Zg. Vrtiče. To je kraj z dolgo zgodovino, leta 

2007 so praznovali 810 let od prve omembe. Vas je spomeniško zaščitena. V starem 

jedru stoji cerkev sv. Andreja iz 12. stoletja (obstajajo tudi domneve, da je stala že v 

11. stoletju), ki velja za najpomembnejši kulturno-zgodovinski spomenik občine 

Kungota. Postavili so jo gospodje Cmureški, fevdalni lastniki tega ozemlja. Po 

turškem opustošenju leta 1532 so jo obnovili. Na cerkvenem zidu je spominska tabla 

Andreju Perlahu (1490–1551), matematiku, astronomu in zdravniku, štirikratnemu 

dekanu medicinske fakultete ter rektorju dunajske univerze. Svečinčani so zelo 

ponosni na znamenitega rojaka, ki je iz neznanih razlogov precej zamolčan in 

zapostavljen. Perlaha, ki ima spominsko tablo tudi na Štefanovi cerkvi na Dunaju, 

zaradi njegovega matematičnega in medicinskega znanja imenujejo tudi slovenski 

Evklid in Hipokrat (https://govori.se/zanimivosti/svecina-izlet-v-cudovit-zaselek-na-

meji-z-avstrijo/). 

Svečinske gorice premorejo nadpovprečno ugodne pogoje za vinogradniško 

dejavnost. Rjava tla na glinastih laporjih in mikroklimatski pogoji omogočajo 

intenzivno vinogradništvo, vinogradnikom pa pridelavo visoko kakovostnih in 

vrhunskih vin. Med kakovostnimi vini, ki jih pridelujejo, prevladujejo bela – renski in 

laški rizling, sivi pinot, silvanec, rumeni muškat …  Naravne danosti omogočajo tudi 

pridelavo jabolk in hrušk (Radovanovič, 2004). 

Izredno razgibana pokrajina je že pred desetletji nakazala možnosti razvoja 

kmečkega turizma, za katerega je ključnega pomena tudi povezava z vinsko cesto 

(Prav tam).  

 

3.1. VINSKA CESTA 
Vinska cesta je turistična pot, speljana po vinorodnem območju. Poznana je tudi pod 

imenom Gornje slovenjegoriška vinska turistična cesta in je najbolj severna od treh 

vinskih cest, ki se pričnejo v Mariboru pri Stari trti na Lentu. Povezuje vinotoče in 

kmetije, ki se ukvarjajo z gostinsko in turistično dejavnostjo ter povezuje naravne in 

kulturnozgodovinske znamenitosti območja. Tukaj  vas pričakajo veličastni razgledi v 

vse štiri smeri neba (Prav tam). 

 

3.2. POHODNIŠKE POTI 
V občini Kungota imamo trasirane tudi zanimive pohodniške in sprehajalne poti. Ena 

izmed njih je POT PO SVEČINSKIH GORICAH, ki je vrisana v register poti pri 

Planinski zvezi Slovenije. OBMEJNA PANORAMSKA POT je nastala v sodelovanju s 

sosednjimi Avstrijci, začne se na mejnem prehodu Jurij, konča pa na Plačkem vrhu, 

kjer od leta 2000 stoji 28 metrov visok Plački stolp, še ena izmed zanimivih turističnih 

točk. Stoji na 510 metrih nadmorske višine. Z njega je čudovit razgled po občini in 

daleč naokoli proti Kozjaku, Pohorju, Lenartu, vse do hrvaške meje in sosednje 

Avstrije. V okviru Obmejne panoramske poti so v občini pripravili GOBARSKO-
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KOSTANJEVO POT, POT VINOGRADNIŠTVA IN FOSILOV ter POT 

PRIJATELJSTVA IN KULTURE (Prav tam). 

Slika 4: Plački stolp 

 

(vir: http://www.hribi.net/slika.asp?pot=321184) 

 

3.3. VINOTOUR 
Posebna pohodniška pot, ki so jo razvili v Svečini se imenuje Vinotour. Je prva 
mednarodna pot nordijske hoje med vinogradi. Sestavljena je iz poti, ki peljejo skozi 
dvorišča slovenskih in avstrijskih vinogradniških kmetij. Vinotour je bila izbrana za Naj 
tematsko pot leta 2014. 

Posebnost teh nordijskih poti je, da jih lahko poljubno prehodimo in prilagajamo 
dolžino. Dvakrat letno, aprila (izhodišče v Ratsch and der Weinstrasse) in septembra 
(izhodišče v Svečini), sta organizirana vodena pohoda vseh poti. 

 
Poti so tri: 

 rdeča, v dolžini 11 kilometrov, pohodnika popelje mimo 17 postaj v približno 3 
urah hoje 

 oranžna, vodi po približno 22 kilometrih, speljanih mimo 25 postaj in 
pohodniku ponuja 4,5 ure hoje 

 modra, se vije 24 kilometrov, ima 27 postaj, ki jih vešči hodec lahko doseže v 
6 urah hoje 

V sodelovanju z Geodetskim Inštitutom Slovenije so organizatorji razvili interaktivni 
prikaz NW poti. Ogled le-teh je možen na portalu Potka.si, Geodetskega inštituta 
Slovenije. Video z navodili za uporabo spletne strani Potka.si se najde na  povezavi: 
http://www.youtube.com/watch?v=Yt5X0RXUgA4 (http://www.svecina.com/najboljse-
v-svecini.aspx). 

http://www.hribi.net/slika.asp?pot=321184
http://www.youtube.com/watch?v=Yt5X0RXUgA4
http://www.svecina.com/najboljse-v-svecini.aspx
http://www.svecina.com/najboljse-v-svecini.aspx
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3.4. KOLESARSKE POTI 
Turistično ponudbo v občini Kungota bogatijo tudi štiri kolesarske poti, s katerih si 

lahko ogledamo večino naravnih in kulturnozgodovinskih znamenitosti naših krajev: 

- KUNGOŠKA RAZGLEDNICA, v dolžini 13 kilometrov, primerna za rekreativne kot 

športne kolesarje. 

- KUNGOŠKI VINORODNI GRIČI, v dolžini 17 kilometrov, primerna za rekreativne 

kolesarje. 

- KUNGOŠKA RAZGLEDNA KOLESARSKA POT, v dolžini 16 kilometrov, primerna 

za rekreativne kolesarje. 

- KUNGOŠKA KOLESARSKA POT BREZ MEJA, v dolžini 44 kilometrov. 

                                                                                                      (Radovanovič, 2004) 

 

3.5. VINOGRADNIŠKI MUZEJ KEBL 
Vinogradniški muzej Kebl se nahaja sredi vinorodnega okoliša Svečinskih goric na 

Slatini, tik ob meji z Avstrijo. KEBL je ime vzpetine – hribčka, na vrhu katerega je 

stara cimprača, skrivnostno obdana z gozdom. 200 let stara obnovljena viničarija je 

pod upravljanjem TD Svečina. S svojo etnološko zbirko pričara življenje vinogradnika 

in viničarja nekaj stoletij nazaj (http://www.kungota.si/vinar-meseca-bogomir-

valdhuber.aspx). 

 

Slika 5: vinogradniški muzej Kebl 

 

(vir:http://www.svecina.com/vinogradniski-muzej-kebl.aspx) 

 

  

http://www.kungota.si/vinar-meseca-bogomir-valdhuber.aspx
http://www.kungota.si/vinar-meseca-bogomir-valdhuber.aspx
http://www.svecina.com/vinogradniski-muzej-kebl.aspx
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3.6. SVEČINSKI GRAD 
Prvotni grad, ki se omenja v listini iz 12. stoletja je bil v lasti Sekavskega samostana 

iz Judenburga. Stal je na bližnjem griču severno od današnjega dvora. Leta 1532 so 

Turki grad požgali. V bližini grajskih ruševin so postavili sedanji dvor. Iz zapisa nad 

vhodom lahko sklepamo, da so bili temelji postavljeni leta 1629. Dvor je večkrat 

zamenjal lastnike, ki so ga preurejali. Leta 1935 je postal izobraževalna ustanova za 

šolanje gospodinj in kmetovalcev. Po drugi svetovni vojni pa je bila v njem kmetijska 

gospodinjska ter sadjarsko-vinogradniška šola. Stavba je bila kasneje nekaj let 

opuščena, nato pa je država grad prepisala na občino. Turistično društvo Svečina je 

v njem uredilo stalno razstavo z naslovom Zakladi s podstrešja. Zanimiva in zajetna 

zbirka privablja ljubitelje starin, saj so na ogled staro pohištvo, porcelan, stekleni 

izdelki, tehnični predmeti, glasbeni inštrumenti, knjige… Na ogled je tudi zbirka 

Vinske kraljice, saj v Svečini že od leta 1987 vsako leto okronajo svečinsko vinsko 

kraljico. (Čerič, 2010) 

Slika 6: Svečinski grad 

 

(vir: http://www.rsg.si/?p=2723) 

 

  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad
https://sl.wikipedia.org/wiki/12._stoletje
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekavski_samostan&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Judenburg&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dvor
https://sl.wikipedia.org/wiki/1532
https://sl.wikipedia.org/wiki/Turki
https://sl.wikipedia.org/wiki/1629
https://sl.wikipedia.org/wiki/1935
https://sl.wikipedia.org/wiki/Druga_svetovna_vojna
http://www.rsg.si/?p=2723
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3.7. TURISTIČNE PRIREDITVE 
V občini Kungota se skozi vse leto zvrstijo številne prireditve, od najrazličnejših 

pohodov, postavitev klopotcev, rezov trt, trgatev, do praznika cvetja in peciva in 

različnih koncertov.  

 

3.7.1. KAMNOLOM PRUH 
Nekdanji kamnolom Pruh leži tik ob meji z Avstrijo. S kamnolomom upravlja društvo 

Losi. Pod mogočno steno ponujajo raznovrstne dogodke od koncertov z elektronsko 

glasbo do recitalov in predstav. Letno se na Pruhu zvrsti okoli 25 dogodkov, najbolj 

odmeven dogodek pa so Tihe jaslice ob božiču (https://www.vecer.com/iz-stajerca-iz-

kamnoloma-naredili-izjemno-prizorisce-6571588). 

 

Slika 7: kamnolom Pruh 

 

(vir:https://kultura.maribor.si/koledarold/2016/8/23/pruh-stihi-pod-steno-dnevi-poezije-in-vina-pruh) 

  

3.7.2. JURJEVANJE 
V mesecu aprilu poteka v Juriju ob Pesnici tradicionalno jurjevanje (v letu 2019 se bo 

zvrstilo že 28. zapovrstjo) in blagoslovitev konj. V kraju raste tudi potomka najstarejše 

in najžlahtnejše trte z Lenta, Jurijska trta. 

 

  

https://www.vecer.com/iz-stajerca-iz-kamnoloma-naredili-izjemno-prizorisce-6571588
https://www.vecer.com/iz-stajerca-iz-kamnoloma-naredili-izjemno-prizorisce-6571588
https://kultura.maribor.si/koledarold/2016/8/23/pruh-stihi-pod-steno-dnevi-poezije-in-vina-pruh
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3.7.3. SVEČINSKI KMEČKI PRAZNIK 
Letos bo že osemintridesetič potekala tradicionalna prireditev Kmečki praznik, ki jo v 

Svečini prirejo zadnji konec tedna v septembru in vsakič privabi veliko število 

obiskovalcev. Organizatorji pripravijo bogat program, ki obsega vse od glasbenih in 

folklornih nastopov, do delavnic, razstav ter izbora nove vinske kraljice. 

 

4. OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA 
Hitro po odločitvi, da bomo sodelovali v letošnjem projektu Turizmu pomaga lastna 

glava, smo se aktivno lotili načrtovanja in priprav. 

Sledi kratek kronološki pregled aktivnosti skozi celotno obdobje oblikovanja 

turističnega spominka:  

 Zbiranje zamisli in idej, 

 raziskovanje razpisane teme, 

 ugotavljanje realne uresničitve idej, 

 izbor najboljših zamisli, 

 določitev končnega proizvoda in logotipa, 

 predstavitev projekta vodstvu šole, 

 uskladitev načrtovanih zamisli s pravilnikom TZS, 

 sestanek s predsednikom turističnega društva Svečina, g. Borisom Keucem, 

 dogovori s proizvajalci posameznih delov spominka, 

 izdelava prototipa turističnega spominka, 

 analiza prototipa, 

 izboljšave, popravki, usklajevanje, 

 naročilo končnega izdelka pri proizvajalcih, 

 izdelava skodelic, peka keksov, 

 nakup embalaže, 

 končna izdelava raziskovalne naloge, 

 predstavitev končnega izdelka vodstvu šole. 

 

 

4.1. TURISTIČNI SPOMINEK »SVEČINA – SRCE MED 

VINOGRADI« 
Vodilo pri izboru turističnega spominka so nam bile glavne značilnosti svečinske 

turistične ponudbe. Iz velikega nabora idej smo izbrali izdelke, ki najbolje povezujejo 

glavni svečinski proizvod-vino. Osrednji motiv, ki daje Svečini prepoznavnost in vse 

izdelke povezuje med seboj, je podoba svečinskega srčka. 
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4.1.1. PODSTAVEK ZA KOZAREC 
Podstavek je bila ena izmed prvih idej, ki smo jo zasnovali.  Skupaj z učiteljem 

likovne vzgoje na naši šoli, Markom Šebrekom, smo izdelali nekaj idej in jih predali v 

izdelavo lokalnemu podjetju LOP Miran Želj s.p. iz Spodnje Kungote. V podjetju Lop 

so naš motiv z laserskim gravirnim strojem izrezali in vdelali gravuro. Po pregledu 

obeh prototipov, smo skupaj z učiteljem Šebrekom izvedli popravke in nekaj 

sprememb, ter končni logotip dali v proizvodnjo. Za večjo obstojnost smo podstavke 

še polakirali. 

Slika 8: podstavki v različnih fazah razvoja 

 

 

 

 

 

(vir: Karin Blas Hameršak) 

 

4.1.2. SKODELICA 
Vinski motiv smo želeli zajeti tudi v skodelici, zato smo se lotili izdelave glinenih 

skodelic v obliki vinskega lista. Pri tem nam je z idejo in nasveti pri izdelavi pomagala 

učiteljica Sonja Marko. Ker smo želeli skodelice oblikovati čim pristneje, smo 

potrebovali sveže trtne liste. To se je v zimskem letnem času izkazalo kot kar 

težaven podvig, saj je večina listov že odpadla.  Obiskali smo nekaj okoliških 

vinogradov in jih skrite pod snegom, nekaj vseeno našli. V šoli smo jih dodatno 

navlažili in z valjarjem zgladili. Glino smo pregnetli in jo razvaljali na približno 5 mm. 

Liste vinske trte smo odtisnili na glino in jo obrezali. Za tem smo liste previdno 

odstranili in skodelice oblikovali v končno obliko. skodelice so se sušile  en teden. Ko 

so bile dovolj posušene, smo jim z brusilnim papirjem pobrusili vse ostre robove in jih 

dokončno obdelali. V električni žarilni peči smo skodelice pekli še osem ur. 

Maksimalna temperatura v peči se je pri tem dvignila na 980°C. Za tem so se osem 

ur ohlajale. Na koncu smo skodelice še polakirali. 

Ker smo iskali najbolj optimalen material za izdelavo skodelic, smo se odločili in  

postopek ponovili še z Dass maso, ki prav tako vsebuje komponento gline, le da je v 

zadnji fazi ni potrebno peči. 
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Slika 9: priprava skodelice 

 

Slika 10: izdelava skodelice 

 
(vir: Karin Blas Hameršak)    (vir: Karin Blas Hameršak) 

 

 

 

Slika 11: izdelava skodelice 

 

(vir: Karin Blas Hameršak) 
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Slika 12: sušenje skodelic 

 

(vir: Karin Blas Hameršak) 

 

 

Slika 13: pečene skodelice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vir: Karin Blas Hameršak) 
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Slika 14: skodelica v obliki trtinega lista 

 

(vir: Karin Blas Hameršak) 

 

 

4.1.3. SLAN VINSKI PRIGRIZEK 
Da ne bi turistom ponujali praznih skodelic v obliki vinskih listov, smo razmišljali o 

vsebini le-teh. Ker imamo v naših krajih kar nekaj pridelovalcev sadja, smo najprej 

pomislili na jabolčne krhlje ali rozine. Poiskali smo nekaj različnih receptov vinskih 

keksov in jih nekaj tudi preizkusili. Na koncu smo se odločili za polnovredne vinske 

kekse s semeni, katerih okus se izvrstno prileže h kozarcu vina ali soka. Z vinom kot 

eno izmed sestavin v keksih, smo tako ponovno povlekli rdečo nit med našimi štirimi 

turističnimi proizvodi. 
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Slika 15: priprava testa 

 

Slika 16: pečeni keksi 

 
(vir: Karin Blas Hameršak)     (vir: Karin Blas Hameršak) 

 

                 

 

RECEPT – SLANI VINSKI KEKSI 

SESTAVINE PRIPRAVA 

350 g polnovredne moke 
100 g zmehčanega masla 
1 dl olja 
100 g sončničnih semen 
50 g lanenih semen 
50 g sezamovih semen 
1 jajce 
1 dl suhega belega vina 
½ zavitka pecilnega praška 
1 žlička soli 
Parmezan za posip 

Pekač obložimo s peki papirjem.  
V skledi zmešamo vse sestavine, nato zgnetemo 
gladko testo.  
Pečico segrejemo na 180°C.  
Testo na blago pomokani delovni površini razvaljamo 
približno 5 milimetrov debelo.  
Oblikujemo srčke ali majhne kupčke, ki jih sproti 
polagamo v pekač.  
Pekač za 15 do 20 minut položimo v ogreto pečico. 
Pečene polnovredne kekse ohladimo. 

(vir: https://www.gurman.eu/recepti/polnovredni-keksi-s-semeni-9372) 

 

  

https://www.gurman.eu/recepti/polnovredni-keksi-s-semeni-9372
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4.1.4. KOZAREC 
Logična povezava med vinom in podstavkom je seveda vinski kozarec. Zato smo se 

odločili, da v skupino turističnih spominkov vključimo tudi kozarec z gravirano podobo 

srca med vinogradi. Izdelavo smo zaupali podjetju Piko's printshop d.o.o.  

Slika 17: kozarec 

 

(vir: Karin Blas Hameršak) 

 

4.1.5. KONČNI PROIZVODI 
1. Komplet podstavkov v darilni škatlici 

 

Slika 18: podstavki v darilni škatlici 

 

(vir: Karin Blas Hameršak) 
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2. Mala gajbica (komplet štirih podstavkov, glinena skodelica, vinski keksi) 

Slika 19: mala gajbica 

 

(vir: Karin Blas Hameršak) 

 

3. Velika gajbica (komplet štirih podstavkov, vinski kozarec, glinena 

skodelica, vinski keksi) 

Slika 20: velika gajbica 

 

(vir: Karin Blas Hameršak) 
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5. TRŽENJE IN OGLAŠEVANJE 
 

5.1. FINANČNI NAČRT 
Izdelali smo okvirni finančni načrt: 

IZDELEK OSTALI MATERIAL STROŠEK 

Podstavek  1,50 € 
Skodelica Glina, električna energija 0,50 € 
Keksi Surovine (recept), el. energija 0,50 €/paket 
Kozarec  2,90 € 
Embalaža Različne škatle, vrečke, dekoracija 1,00–5,00 € 

 

CENE TURISTIČNIH SPOMINKOV 

Komplet podstavkov 4 podstavki + darilna škatlica 7,50 € 

Mala gajbica 4 podstavki + skodelica + keksi + 
embalaža 

9,90 € 

Velika gajbica 4 podstavki + skodelica + keksi + 
kozarec + embalaža 

15,90 € 

 

 

5.2. NAČRT TRŽENJA IN OGLAŠEVANJA 
Prepričani smo, da lahko izdelani turistični spominki popestrijo in izboljšajo ponudbo 

spominkov v občini Kungota ter pripomorejo k boljši prepoznavnosti naših krajev. 

Najprej bomo raziskovalno nalogo in proizvode predstavili županji Občine Kungota. 

Predstavili in ponudili jih bomo vsem v občini, ki so dejavni na področju turizma.  

Povezali se bomo z: 

 vsemi turističnimi in kulturnimi društvi v občini (TD Zg. Kungota, TD Svečina, 

KŠT Jurij-društvo za kulturo, šport in turizem, KUD Lipa …), 

 Hišo vseh generacij, 

 Mariborsko razvojno agencijo – TOTI LAS, 

 Vinogradniki in sadjarji v občini, 

 Gostinci in lastniki kmečkih turizmov ter vinotočev, 

 Organizatorji prireditev v občini, 

 Snovalci turistične vizije Svečinskega gradu. 
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Da bi naš turistični spominek spoznalo čim večje število ljudi, ga bomo oglaševali v 

različnih medijih. Predvsem bomo izkoristili domače medije, kot je kungoški Občinski 

glas, ter različne spletne strani zgoraj navedenih društev, gostincev, vinogradnikov in 

občine in OŠ Kungota: 

http://www.os-kungota.si  

www.kungota.si 
 

http://www.svecina.com/svecina-in-vino.aspx 

http://tdzgkungota.si/ 

http://www.jurij.si/ 

www.toti-las.si/ 

https://www.facebook.com/vKungoti.si/ 

 

 

6. PREDSTAVITEV NA TURISTIČNI TRŽNICI 
Predstavitve turističnega spominka na turistični tržnici se bo udeležilo vseh sedem 

učencev. Naloge učencev bodo razdeljene glede na njihov interes, želje po 

nastopanju in retoričnih sposobnostih. Eden izmed učencev bo igral na harmoniko in 

tako dodatno popestril dogajanje na stojnici. 

Stojnica bo vizualno usklajena z vsebino raziskovalne naloge. Obiskovalci bodo 

preko dekoracije iz naravnih materialov na prvi pogled ugotovili rdečo nit naše 

predstavitve. S pomočjo promocijskega materiala, ki nam ga bo odstopilo turistično 

društvo Svečina, bomo obiskovalcem približali naše kraje.  

V ospredju predstavitve bodo trije različni kompleti turističnih spominkov, ki jih bodo 

učenci zainteresiranim podrobneje predstavili. 

Predstavitev bomo popestrili z rokodelsko delavnico. 

Obiskovalce bomo razvajali tudi s kulinaričnimi dobrotami. 

 

  

http://www.os-kungota.si/
http://www.kungota.si/
http://www.kungota.si/
http://www.svecina.com/svecina-in-vino.aspx
http://tdzgkungota.si/
http://www.jurij.si/
http://www.toti-las.si/
https://www.facebook.com/vKungoti.si/
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7. ZAKLJUČEK 
Skozi nastajanje raziskovalne naloge smo ugotovili, da je trženje uporabnih turističnih 

spominkov lahko odlična samostojna ali dopolnilna dejavnost, ki bo pripomogla k še 

večji prepoznavnosti in razvoju naše občine. Naučili smo se, da nas razmišljanje v 

skupini z istim ciljem lahko le še bolj združi in poveže, da lažje uresničimo zadano 

nalogo. Že v času nastajanja raziskovalne naloge so se nam porajale nove ideje ter 

številne možnosti za nadgradnjo in izboljševanje izdelanih turističnih spominkov. 

Namen izdelave tovrstnih izdelkov je v njihovi vsakdanji uporabnosti, ne-le ob 

posebnih priložnostih. Temeljno spoznanje, ki je dozorelo na koncu poti, je to, da 

imamo za turistično promocijo domačega kraja odprte še številne možnosti, vsem pa 

je lahko skupen simbol srca – simbol ljubezni do vina, trte, domačega kraja, 

domovine.  
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8. PRILOGA 
 

- izjava šole 
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Ta fotografija avtorja Neznan avtor je licencirana pod imenom CC BY-SA 

 

      

     

                                                                                                                                                                        

Tone Pavček 

ZA KRONIKO SVEČINSKE VAŠKE TRTE 

Ta knjiga, v dobri veri započeta je tretjega gospodovega leta 

V tam tretjem tisočletju. Tu, v Svečini. 

Namenjena najlepši je rastlini teh krajev – vinski trti. 

O njej priča, njo, rožo rož, nesmrtnico veliča. 

Kdor obdeluje jo, časti in neži, je dober človek, pravih ravnotežij. 

Da trta rase v gori mu in duši, 

Da z njo kljubuje mrazu, moči, suši, 

Da sin njegov, tekoča nada vino, 

Se toči vanj, kot sončna luč v temino. 

Taka ta knjiga - slave mali venec – 

Časti in hvali Noetov studenec, 

Njegovo nepresahlost in resnico  

in z njim skrbnico vinsko in kraljico. 

Ta ukazuje, kakor se spodobi,  

naj bodo mokra usta, grlo, sodi,  

naj teče vino, znamenje vseh znamenj, 

Iz roda v rod, na veke vekov, Amen. 

  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Rde%C4%8Da_kraljevina
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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