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UVOD 

Ko smo izvedeli za temo letošnjega festivala Turizmu pomaga lastna glava, smo se takoj spomnili na 

prireditve, ki so v lanskem letu potekale v naši občini in okolici. Lansko poletje sta namreč v 

Prekmurju zaznamovala dva dogodka, ki sta izstopala v širši javnosti. To sta bila Pomurski športni 

festival (Športno društvo Meteor Melinci, občina Beltinci) in svetovno balonarsko prvenstvo. Ob 

vsakodnevnem spremljanju teh dogodkov smo se navduševali nad dogajanjem in tako ob razmišljanju 

za vsebino pričujoče turistične naloge nismo niti pomislili na kaj drugega. 

Ker je rekreacija in športni segment pomemben del slovenskega turizma, smo dobili idejo, da se lahko 

Pomurski športni festival poveže in popestri svoje že obstoječe vsebine tako, da vključi še  balonarsko 

društvo Bakovci. Tako je naš turistični produkt domišljijska vožnja z balonom po prizorišču in z 

zabavnimi postajami. Naš namen je, da se obiskovalci vseh starosti zabavajo, gibajo in hkrati 

spoznavajo naš del Slovenije.  

Za spomin na doživetje bodo obiskovalci prejeli spominček (ročno izdelano maketo balona na vroč 

zrak) in spominsko fotografijo. 
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ORGANIZACIJA IN VODENJE 

Pri  organizaciji  javnega  dogodka  je  potrebno  upoštevati  pomembne  organizacijske  

naloge.  Ideje,  ki  jih  podmladkarji  imamo,  lahko uresničimo le tako, da se povezujemo z drugimi 

društvi v lokalni skupnosti ali izven.  

 

Pri  organizaciji  turističnega  dogodka  je  potrebno    pridobiti  razna  dovoljenja,  ki  jih  

lahko pridobi le polnoletna oseba (organizatorji Pomurskega športnega festivala).  

Izhajali smo iz naslednjih izhodišč: 

 določitev kraja in časa dogodka, 

 kaj in komu je dogodek namenjen,  

 določiti  vodjo  dogodka, 

 vzpostaviti stik z lokalno skupnostjo, društvi in drugimi institucijami v kraju, 

 dogovor  o  rabi  prostora  in  morebitnem  minimalnem  poseganju  v  naravo, 

 določiti  transportne poti  za  interventna  vozila, 

 udeležence seznaniti s potekom dogodka, 

 rekviziti, ki jih bomo potrebovali. 
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1. KRAJ IN ČAS IZVEDBE 

Člani turističnega podmladka smo najprej opravili sestanek s predstavnico komisije za prireditve v 

občini Beltinci. Predstavili smo ji obstoječo idejo in željo, da se želimo pridružiti dogajanju v okviru 

Pomurskega športnega festivala. Po predstavitvi smo dobili vso potrebno podporo s strani občine 

Beltinci. 

Dogovorili smo se, da bomo dogodek izvedli v času trajanja Pomurskega športnega festivala, ki vsako 

leto poteka sedem dni, konec meseca junija in v začetku meseca julija. Natančen datum za letošnje 

leto še ni natančno znan. Kraj izvedbe je športni park Melinci (nogometno igrišče, travna površina). 

 

2. PRIJAVA 

Predhodna prijava ni potrebna. Udeleženci se bodo zbirali pri naši stojnici, kjer bodo prejeli uvodne 

informacije ter dobili zaporedno številko vožnje, ki bo zapisana na okrogli nalepki z našim logotipom. 

Vstopnine ne bo, bodo pa lahko obiskovalci po želji prispevali prostovoljni prispevek.  Prostovoljni 

prispevek bo namenjen šolskemu skladu naše šole, za pomoč učencem iz socialno ogroženih družin. 

Starši bodo sami poskrbeli za varstvo otrok. V primeru slabe vremenske napovedi bomo naš dogodek, 

glede na to, da festival traja sedem dni, preložili na ustreznejši dan. 

 

3. PRIHOD IN PARKIRANJE 

Naši obiskovalci bodo lahko svoje avtomobile parkirali na vnaprej pripravljenih parkiriščih. Gasilci 

bodo skrbeli tudi za varnost (načrt dogodka hrani organizator – Športno društvo Meteor Melinci). 

 

4. SODELUJOČI PARTNERJI 

Pomurski športni festival  

Pomurski športni festival organizirajo člani Športnega društva Meteor Melinci. 

Društvo s sedežem na Melincih deluje na območju Občine Beltinci že od leta 1976 in je prostovoljno, 
nepolitično športno druženje mladih in starejših posameznikov. Odprto je za vse, ne glede na 
poreklo, raso in versko prepričanje. ŠD Meteor Melinci sicer že več kot dve desetletji prireja dnevno-
nočni turnir v malem nogometu na travi, mladi člani društva pa so se odločili nabor športnih iger 
razširiti. 

Rezultat tega je največja pomurska športna prireditev – Pomurski športni festival. Pomurski športni 
festival so prvič organizirali leta 2015. Festival temelji na druženju mladih in starejših, in sicer ob 
različnih športnih aktivnostih in glasbi. Vrednote festivala so sodelovanje, tekmovanje, gibanje, 
druženje in zabava. 

Cilji festivala so povezovanje različnih generacij, krepitev medsebojnega razumevanja in solidarnosti 
ter spodbujanje pozitivnega razmišljanja o športu, gibanju in zdravem načinu življenja. 
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Festivalsko dogajanje traja sedem dni, v njem pa sta udeležencem in obiskovalcem na voljo raznolik 
nabor športnih aktivnosti ter koncerti domačih in tujih glasbenikov. 

Ob tem je z različnimi športnimi aktivnostmi poskrbljeno tudi za najmlajše. 
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Balonarski klub Bakovci 

Balonarski klub Bakovci je klub z večletno tradicijo. Društvo je bilo ustanovljeno leta 2005 in šteje 22 
članov. So organizator vsakoletnega balonarskega festivala v Bakovcih. Med drugim so bili leta 2015 
organizator Odprtega državnega prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni Murska Sobota 2015.  

V klubu so 4 toplozračni baloni, 4 piloti in dva tekmovalca v državnem merilu. Letno naredijo od 40 do 
50 poletov, odvisno od vremenskih pogojev. Udeležujejo se balonarskih festivalov v Sloveniji, Avstriji, 
Franciji, Srbiji, na Madžarskem, Črni gori in Hrvaški. V zadnjih letih dosegajo njihovi piloti zavidljive 
rezultate doma in po svetu.  

V lanskem letu so gostili 24. FAI Svetovno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni, ki je bilo zelo 
odmevno. 

Tekmovanje v balonarstvu sicer poteka tako, da pilot z dviganjem ali spuščanjem balona poskuša ujeti 
tisti sloj zraka, ki ga nosi proti cilju. Sam balon ne pristane na tarči, pač pa pilot proti središču tarče vrže 
marker (majhen obtežen trak). Rezultat je razdalja med markerjem in središčem tarče. Največ točk 
prejme pilot, čigar marker pristane najbližje označeni tarči. 

Potek tekmovanja nas je spodbudil k ureditvi treh tarč (rdeče, rumene in zelene barve) na našem 
dogodku. 
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5. TURISTIČNI PRODUKT 

Gibanje po zraku že od nekdaj navdušuje ljudi in balonarstvo je čista magija:  meditativno, osvežujoče 

in poživljajoče enostavno. Med letenjem udeleženci doživljajo čudovito pokrajino: polet čez vasi, 

gozdove, polja, jezera in reke ter uživanje v pomirjujočem pogledu.  

Tudi obiskovalci naše stojnice bodo lahko doživeli vse to. Naš turistični produkt je torej gibanje po  

 

6. POTEK DOGODKA 
Ko bodo obiskovalci od turistične podmladkarice prejeli nalepko z zaporedno številko, jim bo 

podmladkarica povedala, kdaj približno bodo na vrsti za vožnjo z balonom. 

 

 

78 
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Pripravljen bo ročno izdelan model toplozračnega balona, v katerega se bosta lahko naenkrat vkrcali 

dve odrasli osebi. Obiskovalci bodo vstopili v balon in košara balona se bo dvignila. Obiskovalci 

seveda ne bodo zares poleteli, ampak bodo sami, peš balon zagnali v tek in se gibali po vnaprej 

določeni poti. Na sami košari bodo pripravljeni zavezani trije mošnjički, napolnjeni z mivko. Idejo za 

izdelavo makete toplozračnega balona smo dobili po naključju; turistične podmladkarice so se 

spominjale zanimivih mask, ki so jih opazile na pustovanjih. Ravno spodnja fotografija nas je vodila v 

smer izdelave toplozračnega balona. Postavitev toplozračnega balona načrtujemo za predstavitev na 

stojnici. 

 

Na poti se bodo ustavljali po različnih postajah, ki bodo opremljene z različnimi aktivnostmi; ciljali 

bodo nameščene tarče, upoštevali prometne predpise in predpisano hitrost, reševali uganke, 

spoznavali turistične znamenitosti; vse ob gibanju in zabavi. Ko bodo prišli do cilja, jim bomo izročili 

fotografijo, ki jo je naredila podmladkarica na postaji 2.  

Nato se bodo izkrcali iz balona in v dar prejeli spominček – pomanjšan toplogredni balon. Če bodo 

želeli, bodo prejeli že porisan balon; tisti z več umetniške žilice pa lahko svoj balon 

porišejo/pobarvajo sami. 
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7. ZEMLJEVID POTI 

 

 

 

7 
CILJ 
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5 

4 
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1 START 
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 START - RUMENA TARČA (1. postaja)  

Na tleh je v travo in s kaveljčki pritrjena okrogla tarča rumene barve. Obiskovalec se z balonom ustavi 

3 m pred tarčo in poskuša prvi mošnjiček zalučati čimbližje središču tarče. Turistična podmladkarica 

izmeri natančnost meta. 

 

 

 

 ČUDNA FOTOGRAFIJA (2. postaja) 

Ko je obiskovalec na poti, ga na 2. postaji iz žabje perspektive fotografira turistična podmladkarica. 

Turistična podmladkarica uporabi fotoaparat Instax mini, ki fotografije takoj izvrže. 

Naloga obiskovalca je, da naredi čimbolj čudne obrazne grimase/nasmeh in smešno telesno pozo. 

 

 

 

 

 RDEČA TARČA (3. postaja) 

 

 

Na tleh je v travo in s kaveljčki pritrjena okrogla tarča rdeče barve. Obiskovalec se z balonom ustavi 4 

m pred tarčo in poskuša drugi mošnjiček zalučati čimbližje središču tarče. Met je nekoliko otežen, saj 

je obiskovalec v 3. postaji od tarče oddaljen še dodaten meter. Turistična podmladkarica izmeri 

natančnost meta. 
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 SREČANJE S ŠTORKLJO (4. postaja) 

Ko obiskovalec nadaljuje vožnjo, mu ob bok prileti znana prebivalka Prekmurja, bela štorklja. V 

štorkljo bo preoblečena turistična podmladkarica (izdelano bo imela le naglavno masko in krila bele 

štorklje).  

Štorklja bo obiskovalca za zabavo opozorila na omejitev hitrosti leta in ga poučila o znamenitostih 

Prekmurja. 

Na spodnjem zemljevidu so s številkami 1–3 označene izbrane znamenitosti Prekmurja: Paviljon 

Expano in Soboško jezero (1), Plečnikova Cerkev v Bogojini (2),  Vinarium, Lendava (3). Fotografije 

naštetih znamenitosti so natisnjene in s kaveljčki pritrjene v zemljo. 

 

 

  

1 
2 

3 



14 
 

Govor štorklje: 

1. Paviljon Expano in Soboško jezero 

 
 
Paviljon Expano je nemogoče zgrešiti že iz avtoceste! 
 
Moderna stavba, ki se nahaja ob Soboškem jezeru, vsebuje projekcijsko dvorano, ki vas s pomočjo 3D 
projekcije popelje skozi pomurski prostor in čas. V Expanu pa sicer najdete tudi turistično-informacijski 
center, trgovinico s prekmurskimi izdelki in pa kavarnico, zato je super postanek za kavico s pogledom 
na jezero in seznanitev s to pokrajino. 
 
Mimogrede, na jezercu pa lahko supate, srfate in čolnarite, poleg jezera pa se nahaja velik gibalni 
park, kjer lahko preizkusite svoje motorične sposobnosti. 
 

 

2. Plečnikova cerkev v Bogojini 

 

Tudi za tole ste pa najbrž že slišali, kajne? Plečnik je pa le Plečnik! 
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Sicer prvotna cerkev izvira že iz 14. stoletja, Plečnik pa je nato v načrte vključil vse dele stare cerkve. 
Sicer je zanimiva že od zunaj zaradi svojega unikatnega zvonika, ampak poseben je tudi lesen strop v 
notranjosti, ki je okrašen s prekmursko keramiko – všečno! 
 
Psst, tudi če nikogar ne bo okrog, cerkev ni zaprta. Le pomaknite lesena vrata in stopite noter – piše, 
da lahko.  

3. Vinarium  

 

 

Zdaj pa paziiiii! Gremo ostro na desno! 
 
Pred nama je najvišji razgledni stolp v Sloveniji, ki ga najdemo na vrhu Lendavskih goric in ob lepem 
vreme lahko z vrha vidiš pokrajine 4 držav hkrati! Vsekakor je lendavski Vinarium ena izmed 
znamenitosti Prekmurja, ki jih ne smeš izpustiti. V Vinariumu pa je tudi kavarnica, tako da je to 
fantastičen kraj za kavico z razgledom. 
Psstt, nedaleč stran od Vinariuma se sredi Lendavskih goric nahaja ena izmed klopc ljubezni. 
 
 

 ZELENA TARČA (5. postaja)  

 

 

Na tleh je v travo in s kaveljčki pritrjena okrogla tarča zelene barve. Obiskovalec se z balonom ustavi 5 

m pred tarčo in poskuša tretji mošnjiček zalučati čimbližje središču tarče. Met je nekoliko otežen, saj 

je obiskovalec v 5. postaji od tarče oddaljen še dodaten meter kot prej. Turistična podmladkarica 

izmeri natančnost meta. 
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 PAZI, SAJ NE VIDIŠ! (6. postaja) 

Turistična podmladkarica obiskovalcu da prevezo čez oči in tako poskrbi, da obiskovalec okolice ne 

vidi. Pomakne se naprej in pride do vnaprej pripravljenega poligona. Na poligonu so postavljene ovire 

(ovire so 3 palice, med katerimi mora brez dotika prevoziti slalom). Ko obiskovalec v balonu premaga 

vse ovire, pride do cilja. 

 

 CILJ (7. postaja) 

Ko pride do cilja, se obiskovalec izkrca iz balona. Turistična podmladkarica mu izroči spominsko 

fotografijo (2. postaja). Podmladkarica mu da tudi spominček na dogodek – ročno izdelano maketo 

toplozračnega balona. Obiskovalca bo seznanila tudi z rezultatom  

Celotna vožnja z balonom traja 5–7 minut.  

Dogajanju na Pomurskem športnem festivalu se bomo pridružili vsak dan, in sicer od 17.00–19.00.  

Uro smo prilagodili upoštevajoč višje temperature sredi poletja. 
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TRŽENJE, PROMOVIRANJE IN OGLAŠEVANJE 

Zavedamo se, da je uspešno promoviranje turističnega produkta izrednega pomena za uspešnost 

turističnega dogodka. Pomembno se nam zdi, da so informacije dostopne vsem ciljnim skupinam 

obiskovalcev, zato smo se obrnili na številne medije, organizatorja in druge, da bi z njihovo pomočjo 

na naše turistično vodenje pritegnili čim večjo množico ljudi. 

 

Promoviranje prireditve: 

- Našo prireditev bomo v veliki meri promovirali s pomočjo organizatorja; 

- Na internetni strani šole (objava turistične naloge); 
 

- Na šolskem radiu – radijska ura (kratko vabilo; v mesecu juniju vnovično povabilo in objava v 
občinskem časopisu Mali Rijtar (vabilo na prireditev)); 

 
- Okoliške šole, vrtci in šole ter vrtci drugod po Sloveniji (pošljemo jim vabilo – Pomurski športni 

festival, katerega del je tudi naša stojnica. Naše vabilo lahko izobesijo v svojem kraju oz. ga 
objavijo na spletnih straneh šole); 

 
-  Na internem kanalu K3 (vabilo na prireditev); 

 
- Plakate in vabila bodo učenke turističnega podmladka izobesile na krajevnih oglasnih deskah, 

v Zdravstvenem domu Beltinci, Domu Janka Škrabana Beltinci, v trgovinama Spar in Mercator 
Beltinci, v kavarni Metropol Beltinci in v gostišču Zvezda Beltinci (dogovor z lastniki); 

 
- Spletna portala sobotainfo.com in Pomurec.com; 

 
- Oblikovanje Facebook dogodka in posredovanje le-tega prijateljem, znancem (oblikovale ga 

bodo učenke turističnega podmladka), na šolski Twitter strani, ki jo ureja računalničarka šole; 
 

- Velik del promoviranja bo prevzel organizator, ki bo v okviru Pomurskega športnega festivala 
na   svojih spletnih straneh in preko številnih radijskih medijev (Radio Maxi, Murski val - število 
objav: 200, dolžina 40 s, namen: predstavitev) oglaševal tudi naš turistični dogodek kot 
dobrodošlo popestritev folklornega turističnega dogajanja; 

 
- Predstavitev naše ponudbe v Mercator centru, na tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava. 
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FINANČNI NAČRT 

Naš namen je, da obiskovalcem pripravimo kvalitetno druženje, kar pa je seveda povezano tudi s 

stroški. Stroške smo poskušali minimalizirati s tem, da smo se priključili organizatorju Pomurskega 

športnega festivala, ki je pokril celotno organizacijo našega turističnega udejstvovanja, ogromno 

materiala smo pridobili tako, da smo reciklirali, predelali oz. ponovno uporabili material iz že izpeljanih 

dejavnosti. Nekaj pa so nam ga podarili ljudje iz bližnje in daljne okolice. Stroške smo zmanjšali tudi s 

tem, da smo našo stojnico prostorsko omejili in s tem postali dostopnejši širšemu krogu turistov, ki bi 

jim iz takšnih ali drugačnih razlogov udejstvovanje na širšem prostoru oteženo …  

 

- Organizator  – organizacija, sanitarna ureditev, ozvočenje, zakup avtorskih pravic, tiskanje vabil 

in prijavnic, promocija;  

 

- OŠ Beltinci – papir (A4 format), kartoni (20 kom), črne in barvne kartuše za tiskalnik (2 + 2),  

pripomočki za izdelavo makete spominčkov toplogrednih balonov, vložki za polaroidni 

fotoaparat; 

 

Naš končni turistični produkt bo v finančnem smislu prinesel pozitivno poslovanje. Skorajda brez 

stroškov bomo celoten znesek prostovoljnih prispevkov dali v šolski sklad naše šole. 
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POVZETEK 

ŠOLA: Osnovna šola Beltinci, Panonska ulica 35b, 9231 Beltinci 

tel: 02 541 31 00 fax: 02 541 31 12 e-mail: o-beltinci.ms@guest.arnes.si  

 

NASLOV RAZISKOVALNE NALOGE: MED NEBOM IN ZEMLJO PO PREKMURJU 

Avtorji: 

1. Katarina Gomboši, 9. c 

2. Deja Baša, 9. c 

3. Hana Magdič, 9. c 

4. Julija Hozjan, 9. c 

5. Lana Kohek, 9. c 

 

Mentorice:   Mateja Horvat Duh, prof. slovenščine 

                      Maša Mlinarič, mag. prof. pouč. lik. ped. 

          Jasmina Štaus Žižek, prof. slovenščine 

 

Povzetek 

V občini Beltinci dajemo velik poudarek turizmu; veliko turističnih idej iz preteklih turističnih 

nalog smo že uresničili, kar se je izkazalo za dobrodošlo popestritev mnogih prireditev v občini. 

Cilj naše letošnje turistične naloge je, da čimbolje sledimo letošnji naslovni temi tekmovanja. 

Gibanje in rekreacija sta izrednega pomena za telesno in duševno zdravje. Če sta povezani z zabavo in 

inovativnostjo, pa ju je še toliko lepše izvajati.  

Naš turistični produkt je naravnan inovativno in drugače.  Zaobjeli smo vse ciljne skupine 

turistov in jim ponudili nekaj svežega in zanimivega ter zabavnega, za kar bo poskrbela 

domišljijska vožnja z ročno narejeno maketo toplozračnega balona. Srečni smo, da so naše 

ideje in pričakovanja glede naloge v celoti izpolnjena. S pomočjo našega produkta bomo 

popestrili dogajanje na Pomurskem športnem festivalu in le-to poskušali prenesti v prihodnja 

leta dogajanja na festivalu.  

Ključne besede: Pomurski športni festival, toplozračni balon, domišljijska vožnja 
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ZAKLJUČEK 

Ob zaključevanju turistične naloge smo se učenke turističnega podmladka ozirale nazaj in ugotavljale, 

da je bil čas, ki smo ga porabile za izdelavo naše naloge, porabljen koristno in kvalitetno. Spoznale smo, 

da se s pravo podlago (turističnim produktom), malo domišljije in pomoči sodelujočih partnerjev, ljudi 

z vizijo, da doseči marsikaj. Tako je nastala dobra in predvsem izvedljiva ideja, s katero smo v precejšnji 

meri obogatile lokalno turistično ponudbo in popestrile dogajanje na Pomurskem športnem festivalu. 

Naučile smo se, da se s pomočjo dobrega sodelovanja, predvsem pa jasno zastavljenih ciljev da 

premikati meje na še boljše.  
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