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ZAHVALA 

 

Člani turističnega podmladka Osnovne šole Miška Kranjca Velika Polana, bi se 

najprej zahvalili učiteljicama Nataliji Šimon in Andreji Kavaš, da sta nas spodbudili za 

delo in nam omogočili izdelavo naloge. 

 

Za posredovanje informacij in pripravljenosti za sodelovanje se zahvaljujemo: 

 

 Društvu Štrk Slovenija, 

 KD Miška Kranjca Velika Polana, 

 Zadrugi Pomelaj, 

 Kuharskemu krožku OŠ Miška Kranjca Velika Polana, 

 Društvu upokojencev Velika Polana, 

 Društvu vinogradnikov Velika Polana, 

 Gasilskemu društvu Velika Polana.  

 

Posebej se zahvaljujemo županu mag. Damijanu Jaklinu, ravnatelju Branku Lahu in  

Občini Velika Polana, ki so nas pri izdelavi naloge podprli tako finančno, kot 

motivacijsko in nam omogočili izdelavo naloge, ter udeležbo na festivalu TPLG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POVZETEK 

 

ŠOLA: OŠ Miška Kranjca Velika Polana, Velika Polana 215 b, 9225 Velika Polana 

Tel: 02 573 58 40, e-mail: o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si 

 

NASLOV NALOGE: Pod Miškovim klobukom 

 

Avtorji: (ime in priimek, razred) 

Špela Jaklin, 8. razred 

Tia Tonkovič, 8. razred 

Samo Jaklin, 8. razred 

Ajda Iza Ritlop, 6. razred 

Lana Marija Kapun Hozjan, 6. razred 

 

 

Mentorici: 

Andreja Kavaš, profesorica razrednega pouka; Natalija Šimon, profesorica razrednega pouka 

 

»To je pravljica o malih, a dobrih ljudeh, ki so živeli morda pred davnim, morda pred nedavnim 
v tistem čudovitem kraju pri Muri, kjer je toliko močvirnatih jarkov kakor nikjer na svetu.« Tako 
opisuje Kranjec naš kraj v svojem delu Povest o dobrih ljudeh. 
 
Še zmeraj smo tukaj. Mali, a dobri ljudje. Vsi skupaj živimo na tej polanski ravnici in smo del 

nje. Tudi mi podmladkarji. V nalogi smo načrtovali turistični dogodek in ga bomo septembra 

izvedli skupaj z vsemi sodelujočimi, ki so del našega načrta.   

Upoštevali smo kulturni in turistični vidik, saj smo med ustvarjanjem turističnega produkta, 

ugotovili, da gresta lahko turizem in kultura z roko v roki. Naš dogodek je nekakšno sožitje 

obeh.  

Pod Miškovim klobukom smo si zamislili kot pravljično potovanje, kjer bodo naši obiskovalci 

začutili moč narave, literature, dobrih okusov in muzike. Z lepo urejene pisateljeve domačije se 

bomo odpravili v park, kjer bodo obiskovalci v objemu narave spoznavali naše literarno 

ustvarjanje. Ugotovili smo, da nam narava v parku lahko ponudi vse, kar smo potrebovali. 

Povezuje tri pomembne točke, ki so povezane s Kranjcem. To je njegova domačija, klet v kateri 

hranimo Rujno vino polansko (pridelano v Miškovih goricah) in nova knjižnica OŠ Miška 

Kranjca Velika Polana. Obiskovalcem bomo ponudili obilo kulturnih užitkov v naravi, med 

drugimi zanimivimi produkti pa bodo lahko kupili tudi našo zbirko pravljic Pod Miškovim 

klobukom. 

Vsa leta našega delovanja sodelujemo z  lokalnimi društvi in ustvarjalci, ki delajo z dušo in za 

dušo. Vemo, da bomo skupaj dobro opravili zastavljen načrt. Poleg tega pa si želimo, da bodo s 

sodelovanjem na našem dogodku, še bolj pridobili na prepoznavnosti in bodo svoje znanje, 

spretnosti in produkte, tržili še uspešneje.  

 

Nalogo je mogoče dobiti v šolski knjižnici OŠ Miška Kranjca Velika Polana. Izvod imamo tudi 
avtorji in mentorji. 
 
Ključne besede: turistični produkt, kultura, knjige, Miško 

mailto:o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si
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I. UVOD 
 

Ko smo izvedeli za temo letošnjega festivala Turizmu pomaga lastna glava, je eden izmed podmladkarjev z 

nasmehom dejal: A so vedeli za Kranjčevo obletnico? Tako niti nismo oklevali in iskali kaj drugega. Letos 

namreč praznujemo 110. obletnico rojstva našega pisatelja Miška Kranjca. V Veliki Polani bo tako leto 2018 

prežeto s kulturnimi dogodki. Tudi sami želimo prispevati svoj kulturno-turistični delež.  

Velikokrat nam je ravno pisateljeva dediščina dajala navdih za naše turistične zgodbe, zato smo se s ponosom 

in hvaležnostjo odločili, da letošnjo posvetimo njemu v čast.  

Naslov našega dogodka ima v sebi veliko simbolike. Tisti, ki pisatelja poznajo po njegovi podobi, bodo lahko 

takoj pomislili na njegov klobuk - kranščak, ki ga je nosil na glavi. Po drugi strani smo pod ta Miškov klobuk 

strnili zgodbe – pravljice, ki so nastajale skozi naše dosedanje turistično potovanje, ko smo z vsemi čuti 

raziskovali po tej polanski zasanjanosti. Včasih smo se počutili, kot mali Miškeci. Res, da nobeden od nas ni nosil 

klobuka, je pa bil in še ga čutimo nad nami, njegov klobuk - Miškov klobuk. 

 

 Miško se je znal vživeti v preproste ljudi in njihovo miselnost ter s tem prikazati do takrat skoraj neznano 

rodno pokrajino takšno, kakršna je v njegovem času bila. (http://www.pomurci.si)   

 

Ravno to je tudi naš namen. Zagotovo je danes marsikaj čisto drugače pa vendar še zmeraj… Pod Miškovim 

klobukom. Park Dežela štorkelj je polanska ravnica v malem. Kot bi ga ustvarili pisatelju v poklon, ravno pred 

njegovo domačijo. Vse je tukaj. Jouse, vrbe in topoli, leska, nekaj hrastov in berek s cvetočimi lokvanji, na 

katerih se zadovoljno soncu nastavljajo žabe. Na travniku stüdenec, kjer se lahko popotnik odžeja, kot nekoč. 

Nad vsem tem pa se dvigujejo gnezda, ki vabijo štrke, ko se spomladi vračajo v Deželo štorkelj.  

Ne bomo prodajali Miškovih knjig, ne njegovega pisalnega stroja, ne njegovih slik, puške ali ribiške palice in tudi 

ne Miškovega klobuka… Vse to si boste lahko ogledali na njegovi domačiji in knjige si boste lahko izposodili v naši 

novi knjižnici, ki bo odprla svoja vrata ob kulturnem prazniku letos. S tem dogodkom bomo tudi začeli to 

Miškovo praznovanje.  

Obiskovalcem bomo ponudili obilo kulturnih užitkov v naravi, med drugimi zanimivimi produkti pa bodo lahko 

kupili tudi našo zbirko pravljic Pod Miškovim klobukom, ki bo izšla v tem Miškovem letu. Kratke zgodbe, ki smo 

jih zapisali podmladkarji, govorijo drevesa in živali, ki so tukaj med nami doma. 

Kranjec je s svojimi deli želel to prelepo pokrajino približati bralcem in tako Prekmurje zarisati na literarni 

zemljevid Slovenije. Tako tudi naši junaki skozi zgodbo opozarjajo na svojo pomembnost, lepoto in moč.  

Pod Miškovim klobukom smo si zamislili kot pravljično potovanje, kjer bodo naši obiskovalci začutili moč 

narave, literature, dobrih okusov in muzike. Z lepo urejene pisateljeve domačije se bomo odpravili v park, kjer 

bodo obiskovalci v objemu narave spoznavali naše literarno ustvarjanje. 

Vsa leta našega delovanja sodelujemo z  lokalnimi društvi in ustvarjalci, ki delajo z dušo in za dušo. Vemo, da 

bomo skupaj dobro opravili zastavljen načrt. Poleg tega pa si želimo, da bodo s sodelovanjem na našem 

dogodku, še bolj pridobili na prepoznavnosti in bodo svoje znanje, spretnosti in produkte, tržili še uspešneje.  

 

 

http://www.pomurci.si/
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II. ORGANIZACIJA IN VODENJE 
 

Pri organizaciji javnega dogodka je potrebno upoštevati pomembne organizacijske 

naloge. Zato smo o teh razmišljali najprej. Ideje, ki jih podmladkarji imamo, lahko 

uresničimo le tako, da se povezujemo z drugimi društvi v lokalni skupnosti ali izven. V 

vseh letih, odkar pripravljamo projektne naloge na področju turizma, so se vezi z 

lokalno skupnostjo in društvi v domačem kraju zelo okrepile.  

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

lahko pridobi le polnoletna oseba (predsednik društva ŠTRK Štefan Jaklin).   

Izhajali smo iz naslednjih izhodišč:  

 

 določitev kraja in časa dogodka, 

 kaj in komu je dogodek namenjen,  

 določiti vodjo dogodka (polnoletna oseba, ki poskrbi za prijavo in uspešno 

izvedbo dogodka), 

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

 dogovor o rabi prostora in morebitnem minimalnem poseganju v naravo 

(dovoljenje lokalne skupnosti), 

 določiti transportne poti za interventna vozila (Kraj prizorišča je dostopen za 

interventna vozila.), 

 udeležence seznaniti s potekom dogodka, 

 dogodek prijaviti na pristojni upravni enoti (Prijavo opravi vodja dogodka.), 

 zaprositi za dovoljenje zapore ceste (uredi lokalna skupnost), 

 rekviziti, ki jih bomo potrebovali (čajnica, knjiga, gozdni stol, kostumi) 

 kdo bodo naši obiskovalci. 
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1. Kraj in čas izvedbe 
 

Še preden, smo se lotili naloge, smo bili s strani lokalne skupnosti povabljeni kot 

sodelujoči partnerji pri počastitvi 110. obletnice rojstva pisatelja Miška Kranjca. Zaradi 

tega pri pridobitvi dovoljenja za izvedbo našega dogodka nismo imeli težav. Dogodek 

se bo odvijal v središču našega kraja, na različnih prizoriščih. Dobili se bomo na 

domačiji Miška Kranjca. Odpravili se bomo v park Dežela štorkelj, kjer bo več 

prizorišč: Pri stüdenci, Pri jousaj, Na bereki, Pri vrbaj. Na vsakem prizorišču bodo 

obiskovalci poslušali pravljico. Odprta bo tudi nova knjižnica v prostorih šole. V Kleti 

Svetega Martina bo degustacija vin.  

Skupaj z odborom za pripravo prireditev  smo se odločili, da bomo dogodek izvedli 1. 

septembra, saj se je v tem mesecu pisatelj rodil. Poleg tega pa se s prvim 

septembrom začenja šolsko leto, kar je tudi povezano s pisateljem, saj se naša šola 

imenuje ravno po njem.  

 

2. Prijava 

 

Predhodna prijava ni potrebna. Udeleženci se bodo zbrali na domačiji in se vpisali na 

vpisni list (Miškovo listino). Ob tem bodo prejeli nalepko Pod Miškovim klobukom, s 

katero bodo lahko med dogodkom obiskali klet. Vstopnine ni, bodo pa udeleženci 

lahko dali svoj prostovoljni prispevek v za to pripravljen klobuk. Ob vpisu bodo dobili 

tudi zloženko s časovnico dogodkov. Na stojnici si bodo lahko kupili tudi pravljični 

vankiš, ki ga bodo uporabili na prizoriščih.  

Turiste bomo prosili, da se vpišejo v Miškovo listino, saj bomo le tako imeli vpogled v 

število udeležencev in pripravljen program za žrebanje. Ob zaključku prireditve  

bomo izžrebali 4 srečne dobitnike, ki bodo prejeli nagrade: Pod Miškovim klobukom 

(zbirka pravljic, ki smo jo izdali prav za to priložnost), pravljični vankiš (priročen 

vzglavnik za sedenje v naravi), miškovo brozgo (sladica po našem okusu) in 

Miškočinke (palačinke malo drugače). 

 

Starši bodo sami poskrbeli za varstvo otrok. V primeru slabe vremenske napovedi pa 

se dogodek preloži do nadaljnjega. 
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3. Prihod in parkiranje  
 

Naši obiskovalci bodo lahko svoje avtomobile parkirali na parkiriščih: Dom Danijela 

Halasa, vrtec, Prireditveni center Poljana, Mercator. Gasilci bodo poskrbeli za zaporo 

ceste od občine do vrtca in dovozne poti med parkom in šolo. Skrbeli bodo tudi za 

varnost.  

 

 

4. Rdeča nit 
 

Pod Miškovim klobukom bomo povezovali tri pomembne dejavnike, ki so 

zaznamovali pisatelja Kranjca. To so knjige, muzika in vino. Na dogodku bomo s 

ponosom predstavili svežo zbirko črtic Pod Miškovim klobukom, ki so nastajale v 

preteklih letih našega delovanja. Ob tej priložnosti, jih bomo pod okriljem naše občine 

tudi izdali. Ker je bi pisatelj tudi muzikaš, se bodo predstavili »polanski muzikaši«, ki 

imajo radi muziko, tako kot jo je imel rad Miško. Ob dobri muziki se prileže tudi dobro 

vino, kot je pisatelj zapisal v svoji knjigi Strici so mi povedali: »Ne vem zakaj vino in 

muzika gresta tako rekoč z roko v roki po svetu, a že od otroških let opazujem, kako 

lepo se spremljata. Nekako razumeta druga drugo.« 

 

 

 
Slika 1: Rdeča nit 
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5. Kulinarično čarobna pravljica 
 

Pravljice, ki bodo predvsem namenjene ušesom in seveda duši, bomo opremili tudi z 

okusi in čarobnostjo. Na posameznih prizoriščih bomo obiskovalce presenetili z 

drobnimi magičnimi prigrizki in čarobnimi presenečenji, ki bodo povezani z vsebino 

pravljic.   

 

prizorišče pravljica presenečenje 

 

Pri stüdenci 

 

 »Nevole f Polanskon loščeki« 

 

culica 

     

Pri jousi 

 

Kak je jousa gratala guspa 

 

joušof želod 

 

Na mousti 

 

Štrk spregovori 

 

štrkovo pero 

 

Pri vrbaj 

 

Stara vrba 

 

ftijčke 

 

knjižnica 

 

Sova 

sovica 

(kazalka za knjigo) 

 

Na zelenici 

 

Pravljica kresnice svetilkice 

 

svetilke 

Preglednica 1: Kulinarično-čarobna pravljica 

 

 

kulinarično presenečenje izvajalec cena/prispevek 

 
Užitna knjiga 

 
Metropol 

 
sponzor Metropol 

 
Miškova brozga 

Kuharski krožek 
OŠ Miška Kranjca Velika Polana 

prostovoljni 
prispevek 

 
Miškočinke 

Kuharski krožek  
OŠ Miška Kranjca Velika Polana 

prostovoljni 
prispevek 

 
Miškova južina 

 
Pomelaj 

 
3 € 

 
Domači sok (razni okusi) 

 
podmladkarji 

 
50 centov 

 
čarobni napoj (čajnica) 

 Kuharski krožek 
OŠ Miška Kranjca Velika Polana 

 
- 

 
ftijčke 

Kuharski krožek 
OŠ Miška Kranjca Velika Polana 

 
50 centov 

Preglednica 2: Ponudba na stojnicah 

 

Hrano, ki jo bomo ponudili turistom, bodo pripravile gospodinje iz zadruge Pomelaj, 

člani kuharskega krožka pod vodstvom mentorice (učiteljica Jasna Cigut) in Pohorske 

kavarne. Surovine za pripravo jedi si bodo ponudniki priskrbeli sami.  
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6. Pod Miškovim klobukom  
 

Odločili smo se za pravljično potovanje, ki se bo začelo na domačiji pisatelja Miška 

Kranjca. Naprej bomo stopali po parku Dežela štorkelj, ki predstavlja našo naravno 

okolico. Park Dežela štorkelj je polanska ravnica v malem. Kot bi ga ustvarili pisatelju 

v poklon, ravno pred njegovo domačijo. Vse je tukaj. Jouse, vrbe in topoli, leska, 

nekaj hrastov in berek s cvetočimi lokvanji, na katerih se poletnemu soncu nastavljajo 

žabe. Sredi cvetočega travnika stüdenec, kjer se lahko popotnik odžeja, kot nekoč. 

Nad temi naravnimi biseri pa se k nebu dvigujejo gnezda, ki vabijo štrke, ko se 

spomladi vračajo v Deželo štorkelj.  

Povzpeli se bomo tudi v knjižnico naše šole, ki je odprla svoja vrata letos in spustili 

se bomo v klet, kjer bodo lahko ljubitelji vin poskusili vino, ki je pridelano v Miškovih 

goricah in na polanskih lugaših.  

Dobrodošli bodo vsi ljudje, različnih starosti, od daleč in blizu, saj se  bo za vsakega 

izmed njih zagotovo našlo kaj iz naše ponudbe.  

 

 
Zemljevid 1: Park Dežela Štorkelj – Pod Miškovim klobukom 
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7. Sodelujoči partnerji    
 

Turistično zgodbo bomo podmladkarji po svoji zamisli večinoma izpeljali sami.  

Vendar pa mora za vodenje in organizacijo biti odgovorna polnoletna oseba. To bo 

predsednik Društva ŠTRK Slovenija, Štefan Jaklin, kot zunanji vodja  dogodka. Za 

vodenje na samem dogodku bosta skrbeli tudi naši mentorici. 

Kot vsako leto smo se odločili, da k sodelovanju povabimo različna društva, ki nam 

bodo pomagala, da bo naš dogodek potekal po načrtu. Najbolj hvaležni smo Občini 

Velika Polana, saj nam bo  uresničila naše sanje. Oblikovali in izdali bomo zbirko črtic 

Pod Miškovim Klobukom. Pri tem nas bo vodil naš rojak Anton Hozjan (Modriš s.p.) 

Pri pripravi in izvedbi dogodka nam bodo pomagali še: Društvo ŠTRK Slovenija, 

Zadruga Pomelaj, KD Miška Kranjca Velika Polana, PGD Velika Polana, Društvo 

upokojencev, Vinogradniško društvo, Kuharski krožek OŠ Miška Kranjca Velika 

Polana in Družinski ansambel Tibauti. 

 

7.1  Občina Velika Polana 

Naš dogodek se bo odvijal v Parku Dežela štorkelj, ki je vez med domačijo Miška 

Kranjca in občinsko zgradbo. Občina Velika Polana goji prav poseben odnos do 

kulture, do pisatelja, zato tudi skrbi za domačijo in vinograd v Lendavskih goricah. 

Tako je tudi 110. obletnica za lokalno skupnost pomemben mejnik. V ta namen je 

nastal Program obeleževanj v letu 2018, kjer je umeščen tudi naš kulturno turistični 

dogodek Pod Miškovim klobukom.  

 

7.2 Društvo ŠTRK Slovenija  

Društvo ŠTRK Slovenija je aktivno društvo, ki je nosilec razvoja turizma v občini. 

Sedež ima na domačiji Miška Kranjca.  Društvo organizira različne dogodke, najbolj 

odmeven pa je Pomurski poletni festival (PPF). Na PPF-ju vsak najde nekaj zase. 

Odvija se veliko športnih tekmovanj, kulturnih predstavitev, Poletna počitniška šola za 

najmlajše, koncerti, predavanja in posvetovanja. 

Med drugim skrbi za ohranjanje kulturne dediščine in uresničuje dolgoročni program 

dejavnosti na domačiji pisatelja Miška Kranjca.  
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7.3 Zadruga Pomelaj 

V Zadrugi Pomelaj se ukvarjajo predvsem s pletenjem izdelkov iz koruznega ličja. Pri 

snovanju izdelkov se zgledujejo po tradiciji, vendar pa vsak izdelek tudi posodobijo. 

Druga dejavnost, ki je že uvedena, je dejavnost peke peciva in kruha po 

tradicionalnih recepturah. Da bi se bolj približali turistom je Zadruga Pomelaj 

povečala tudi svojo trgovino. 

Pomelaj nam vsako leto pripravi okusne jedi, ki jih lahko ponudimo obiskovalcem. 

Letos bodo gospodinje iz Zadruge Pomelaj poskrbele za kulinarična presenečenja na 

prizoriščih ob poslušanju pravljic. Na stojnici bodo ponujale izbrane jedi po našem 

predlogu pa tudi dobrote in druge izdelke iz svoje ponudbe.  

 

7.4 KD Miška Kranjca Velika Polana 

Društvo je najbolj znano po uspehih folklorne skupine, ki deluje v kraju in tudi izven 

meja. V mesecu juniju organizirajo prireditev Polanski večer, kjer se predstavijo 

domači in tuji izvajalci ljudskega plesa in glasbe. Na našem turističnem dogodku 

bodo nastopili s predstavitvijo violinskih delavnic, ki so potekale pod vodstvom prof. 

Tomaža Raucha. 

 

7.5 Društvo upokojencev Velika Polana 

 

V društvo so vključeni upokojenci iz Brezovice, Male Polane, Hotize in Velike Polane, 

nekaj pa jih je tudi iz drugih krajev. V društvu delujejo zbor ljudskih pevk in pevcev in 

ansambel Neman časa, ki igra na stare inštrumente. V društvu ob aktivnostih na 

različnih področjih družbenega življenja, za člane organizirajo izleta in druženje, 

prireditve ob praznikih, obujajo šege in navade iz njihove mladosti, obiskujejo pa tudi 

bolne in onemogle občane po njihovih domovih in domovih za ostarele. Sodelujejo še 

s sosednjimi društvi upokojencev, pa tudi z društvom upokojencev iz sosednje 

Hrvaške. 

 

7.6 Gasilsko društvo Velika Polana 

Društvo ima dolgoletno tradicijo v občini. Poskrbeli bodo za zaporo ceste in varnost 

na prizorišču.  
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7.7 Vinogradniško društvo 

Društvo vinogradnikov Velika Polana je bilo ustanovljeno leta 1996. Šteje okoli 180 

članov, ki živijo na območju občin Velika Polana, Črenšovci in Lendava. Člani društva 

skrbijo za Miškov vinograd, ki je last občine in tudi za pridelavo dragocenega vina iz 

Miškovih goric (Rujno vino Polansko). Poskrbeli bodo za degustacijo in prodajo vin v 

kleti Sv. Martina (občinska zgradba), ki je v neposredni bližini parka. 

 

 

7.8 Kuharski krožek OŠ Miška Kranjca Velika Polana 

 

V krožku sodelujejo učenci, ki so ljubitelji kuhanja. Njihova mentorica je učiteljica 

Jasna Cigut. Na tekmovanjih Zlata kuhalnica in Kuhna pa to so dosegli lepe 

rezultate, predvsem pa jih združuje ljubezen do avtohtonih jedi. Na našem dogodku 

bodo ponujali jedi, ki smo si jih zamislili podmladkarji. V sodelovanju s šolsko kuhinjo 

bodo poskrbeli za nabavo surovin, pripravo jedi in prijazno ponudbo na stojnici. 

 

 

 

7.9 Družinski ansambel Tibauti 

 

Ansambel sestavlja pet sorodnikov družine Tibaut. V njem bodo nastopili: naš 

podmladkar Tilen, njegov dedek Franc, stric Dominik ter Francova brata Štefan in 

Joško. Vsi so strastni ljubitelji domače glasbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



11 

 

III. TRŽENJE 
 

S plakati in povabilom, ki ga bo dobilo vsako gospodinjstvo, bomo nagovorili vse 

občane. Dogodek bomo objavili na spletni strani šole, TIC ŠTRK Slovenija. Pri 

oglaševanju pa bomo v prvi vrsti izkoristili našo Facebook stran, saj je Facebook 

eden izmed najbolj obiskanih medijev v današnjem času. Uporabniki Facebooka so 

ljudje vseh starosti in vsi so vabljeni na naš dogodek. Učenci bomo oblikovali 

Facebook-dogodek in ga posredovali vsem svojim fb-prijateljem s prošnjo 

posredovanja naprej.  

https://www.facebook.com/podmladkarji.velikapolana 

Na samem dogodku bodo v okviru fotografskega natečaja Pod miškovim klobukom 

naši obiskovalci promovirali dogodek v živo, saj bodo na naši FB strani objavljali 

fotografije z dogodka.  

Reklamni oglas bomo objavili v lokalnem časopisu Vestnik. Reklamno obvestilo pa 

bomo objavili tudi na spletnih portalih Lendavainfo.com in Pomurec.com, ki skrbita  

za medijsko pokritost vseh naših dogodkov.  

Dogodek bomo objavili na spletni strani šole in ga predstavili na turistični tržnici v 

Mariboru. Za obiskovalce naše stojnice bomo oblikovali nalepko Pod Miškovim 

klobukom, ki nam bo služila za promocijo našega dogodka.  

Pravljice, ki so se rodile v osrčju naše neokrnjene narave, so res prava zakladnica in 

imajo poseben namen. Na inovativen način približati zaklade narave ljudem. Pri tem 

nam bodo pomagale veščine trženja, da bomo svoj produkt (zbirka pravljic Pod 

Miškovim klobukom) uspešno predstavili in tudi prodali kupcem. Le to nam 

zagotavlja, da bomo imeli tudi finančno korist. 

 

                                         Slika 2 : Facebook stran 

https://www.facebook.com/podmladkarji.velikapolana
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1. Tržni produkti 

 

1.1 Pravlični vankiš 

Naše prababice in pradedki so slamo uporabljali tudi za blazine in slamnjače, kar se 

še danes smatra za zdravo ležišče, na katerem se človek dobro spočije. Te vrste 

vzglavnik smo oblikovali v tržni produkt in ga poimenovali »pravlični vankiš«. Izdelali 

ga bomo s pomočjo naših  babic. Turisti ga bodo dobili ob prijavi na domačiji.  

Spremljal jih bo vse do vrhunca našega pravljičnega potovanja in tudi na njihove 

domove, kot uporaben spominek na nepozabno doživetje. Ob prijavi se bodo vsi 

obiskovalci uvrstili v nagradno igro »ZGRABI VANKIŠ«. Unikaten »pravljični vankiš« 

bomo hranili na posebnem mestu.  

 

1.2 Culica 

Lične culice iz odpadnega blaga nam bodo izdelali učenci krožka Mali ustvarjalci. Za 

vsebino (orehi, lokalno suho sadje) pa bomo poskrbeli sami s pomočjo šolske 

kuhinje. Obiskovalci bodo skrivnostne culice lahko poiskali na prizorišču Pri stüdenci.  

Z vsebino culice se bodo lahko posladkali med pravljičnim potovanjem.  

 

1.3 Miškočinke 

Podmladkarji imamo radi palačinke. Zamislili smo si okusen tržni produkt Miškočinke. 

To so palačinke v obliki klobuka, ki jih bodo obiskovalci lahko kupili na stojnici 

Kuharskega krožka. Na stojnici bodo pripravljene domače marmelade (jurka, jabolko, 

sliva), ki so jih skuhale gospodinje iz Zadruge Pomelaj. Vsak si bo lahko miškočinko 

namazal z izbranim okusom. 

 

1.4 Miškova brozga 

Sladice v kozarcu so odlična ideja za vse tiste priložnosti, ko želimo navdušiti goste 

ali pa preprosto presenetiti z nekoliko drugačno sladico. Miškova brozga bo naš tržni 

produkt, ki ga bodo pripravili člani kuharskega krožka po našem receptu. Izmislili smo 

si ga med sprehodom po našem parku. Sladica bo pripravljena v majhnih kozarčkih 

in jo bodo ponujali na stojnici Kuharskega krožka.  
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1.5 Pod Miškovim klobukom 

Obiskovalcem bomo ponudili obilo kulturnih užitkov v naravi, kupili pa bodo lahko tudi 

našo zbirko pravljic Pod Miškovim klobukom, ki bo izšla v tem Miškovem letu. Kratke 

zgodbe, ki smo jih zapisali podmladkarji tekom našega delovanja, govorijo drevesa in 

živali, ki so tukaj med nami doma.  

Pred petimi leti, ko smo največ raziskovali pri Copekovem mlinu, se je rodila prva, 

izpod peresa Sare. Nevole f Polanskon loščeki smo kasneje s pripovedovanjem in z 

gledališkim uprizarjanjem tako približali ljudem, da Palčka Polanskoga poznajo daleč 

naokoli.  

Kak je jousa gratala guspa, je pravljica, ki je jelše v našem parku naredila še bolj 

pomembne, zato od takrat še bolj občudujemo njihovo drugačnost in bogate krošnje.  

Med potepanjem po Dolnjen logi smo jih zapisali kar nekaj. Stara vrba je pravi 

naravni spomenik. Našli smo jo razpadajočo pa vendar je dajala posebno energijo, ki 

nas je pritegnila. Še posebej Lano, ki je namesto razpadajočega drevesa, 

spregovorila v pravljici Stara vrba.  

Pravljica  nam daje misliti, koliko krat poškodujemo naravo, ne da bi sploh razmišljali 

o tem. Kaj šele o posledicah. Sova, vsa polna modrosti, nam daje priložnost  narediti 

marsikaj drugače. Ustvarila jo je Tia. 

Štrk spregovori je pravljica, ki ima dva avtorja. Lana in Žan sta na ljudi poskušala 

gledati iz štrkove perspektive. Menimo, da jima je dobro uspelo. 

Pravljica kresnice Svetilkice nas razsvetli. Špela se je potopila v svet palčkov in vil, 

kjer se dogajajo skrivnostni zapleti, podobno kot pri ljudeh. Kot v pravih pravljicah, na 

koncu zmaga dobro nad slabim.  

Vse pravljice bodo tudi ilustrirane. Ilustracije so ustvarile naše najmlajše 

podmladkarice: Klara, Ana Iza in Eva.  

Pod okriljem občine, bomo skupaj z mentorjem Tunčem (Modriš s.p.) oblikovali 

slikanico. Tudi skozi to dejavnost bomo razširili svoje znanje in spretnosti. Glavna 

oblikovalca bosta podmladkarja Samo in Tilen. 

Knjigo bomo ponosno ponujali na stojnici vsem, ki pridejo mimo. Zbirka pravljic bo 

zagotovo tudi zanimivo in lepo darilo, ki ga bo lahko svojim poslovnim partnerjem 

podarjala Občina Velika Polana.  
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IV. FINANČNI NAČRT 
 

Pri oblikovanju turističnega produkta smo strmeli k temu, da se čimbolj približamo 

turistom. Ponudbo smo oblikovali tako, da je tematsko povezana z našo idejo in 

cenovno dostopna kupcem. 

Stroške, ki bodo nastali pri izvedbi našega turističnega produkta, bodo krili sponzorji, 

ki nam bodo določene usluge/surovine podarili. Podmladkarji bomo za pripravo in 

izvedbo dogodka porabili 30 volonterskih ur na osebo.  

 

 

storitev/ presenečenje cena na osebo (€) 

muzika/nastopajoči sponzorstvo (domači glasbeniki) 

animatorji sponzorstvo (prostovoljci) 

varnost sponzorstvo (GD Velika Polana) 

oglaševanje sponzorstvo 

vodenje sponzorstvo (podmladkarji) 

stojnice sponzorstvo (občina) 

Miškova jüžina (Pomelaj) 3 

vzglavnik (podmladkarji) 2 

culica sponzorstvo (šola) 

Miškočinke 1 

Miškova brozga 1 

domači sok 50 centov 

knjiga Pod Miškovim klobukom 10  

Miškov klobuk sponzorstvo (občina) 

Preglednica 3: Finančni načrt 

 

Skupne cene na obiskovalca ne želimo oblikovati, saj smo prepričani, da bomo z 

dostopnimi cenami, s prijaznostjo in pozitivno naravnanostjo pritegnili obiskovalce k 

nakupu ponujanih produktov. Menimo, da bo na ta način vse prodali.  



15 

 

V.  PROGRAM 
 

Časovnico smo si izdelali zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodkov. Predvideli 

smo čas, pripomočke, lokacijo in osebje za posamezne aktivnosti. Zavedamo se, da 

je časovnica samo okvirna, vendar nujna, saj nam bo vodilo pri izvedbi dogodka.  

 

ČAS LOKACIJA AKTIVNOST PRIPOMOČKI KDO 
 

 
16.30 - 17.10 

 
Velika Polana 

(domačija Miška 
Kranjca) 

 
zbiranje, pozdrav, 
prizor (1. razred) 

 
megafon, program, 

Miškova listina, 
nalepke, zvonček 

 
Špela in Tilen 

 
17.20 – 17.40 

 
Velika Polana (park 

Dežela Štorkelj-
studenec) 

 
Pravljica – Nevole f 
polanskon loščeki 

 
 kostum, culice, 

zvonček 

 
Tia 

 
17.45 – 18.00 

 
Velika Polana (park 
dežela štorkelj – pri 

jousaj) 

 
Pravljica – Kak je 

jousa gratala gospa 

 
gozdna knjiga, 

kostum, stol, jjoušof 
želod, zvonček 

 
Eva 

 
18.05 – 18.15 

 
Velika Polana (park 

Dežela štorkelj - 
berek) 

 
Pravljica – Štrk 

spregovori 

 
kostum, plavajoče 
svečke, zvonček 

 
Klara 

 
18.15 – 18.45 

 
Velika Polana (park 

Dežela štorkelj - 
hiška 

 
Glasbeni premor s 

Tibauti 

 
inštrumenti, 

ozvočenje, zvonček 
 

 
glasbeniki 

 
18.50 – 19.00 

 
Velika Polana (park 
Dežela štorkelj – pri 

vrbaj) 

 
Pravljica – Stara 

vrba 
 

 
kostum, culica, 

zvonček 

 
Lana in Ajda 

 
19.10 – 19.20 

 
Velika Polana 

(knjižnica) 

 
Pravljica – Sova 

 
 

 
kostum, kazalke, 

zvonček 

 
Tia 

 
19.20 – 19.30 

 
Velika Polana 

(knjižnica) 
 

 
Tri violine 

 
violine, zvonček 

 
glasbenice 

 
19.40 – 19.50 

 
Velika Polana (Park 
Dežela Štorkelj – na 

zelenici) 

 
Pravljica – Pravljica 
kresnice Svetilkice 

 
Kostum, svetilke, 

čajne svečke, 
zvonček 

 
Špela 

 
20.00  – 
pozno v noč 

 
Velika Polana (Park 

Dežela Štorkelj) 

 
nagovor, žrebanje, 

druženje 

 
nagrade, listki za 
žreb (v klobuku), 

torta, violine 

 
Klara 

Preglednica 4: Časovnica 
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Domačija pisatelja Miška Kranjca 

Kranjčevo domačijo bomo uporabili kot začetno točko našega 

turističnega dogodka (začetek zgodbe) in od tam se bomo podali 

v park. Ta predstavlja naravo, ki jo je Kranjec v svojih knjigah 

opisoval. Obiskovalci si bodo lahko ogledali domačijo in njeno 

okolico - Domačijo besed, gümlo, bivalne ateljeje, kjer bodo 

lahko kdaj tudi prespali.  

                                                                                                  Slika 3: Kranjčeva domačija                                       

16.30 – 17.10 Zbiranje udeležencev in dobrodošlica 

Zbiranje bo od 16. 30 – 17. 00 ure. V primeru, da se bodo udeleženci pripeljali z 

avtomobili, bodo svoja vozila parkirali na parkirišču ob domu Danijela Halasa, vrtcu, 

Mercatorju  in na parkirišču pri Prireditvenem centru Poljana. Zbrali se bomo na 

Domačiji Miška Kranjca, kjer se bodo udeleženci podpisali na t.i. Miškovo listino. Za 

zbiranje podpisov smo se odločili, zaradi lastne evidence o številu udeležencev na 

dogodku in zaradi žrebanja ob zaključku. Ob podpisu si bodo lahko vzeli program 

dogodka. Ob 17. uri bo naše obiskovalce vljudno pozdravila Špela in jim zaželela 

dobrodošlico na dogodku. Obiskovalce bo povabila na sodelovanje na fotografskem 

natečaju Pod Miškovim klobukom, ki bo potekal v času trajanja dogodka. Naši 

obiskovalci bodo tako promovirali dogodek v živo, saj bodo na naši FB strani 

objavljali fotografije z dogodka, ki jih bodo posneli s svojimi mobilnimi telefoni. 

Podmladkarji bomo v času enega tedna objavili nagrajenca za najboljšo fotografijo, ki 

bo prejel »Miškov klobuk«.  

Povabila jih bo tudi, da lahko delovanje podmladkarjev podprejo s prostovoljnim 

prispevkom. V ta namen bo pripravljen »Miškov klobuk«. Prisrčno prigodo o 

Miškovem življenju nam bodo zaigrali učenci prvega razreda. Tilen bo imel vlogo 

palčka zvonarja, ki bo s posebnim zvončkom naznanil odhod naprej. 

Za varnost otrok so odgovorni starši. Za varnost udeležencev na pravljičnem 

potovanju pa bodo poskrbeli gasilci PGD Velika Polana, ki bodo zaprli ceste in 

poskrbeli za varno parkiranje. Zadolženi bodo tudi za morebitno nudenje prve 

pomoči, saj je med njimi tudi nekaj izkušenega in izobraženega medicinskega osebja.  

Na domačiji 

Potrebni rekviziti: 

 megafon (od gasilcev) 

 Miškova listina in pisalo (pripravimo podmladkarji) 

 nalepka Pod Miškovim klobukom (podmladkarji in Modriš s.p.) 

 zvonček (od učiteljice)  
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Park Dežela štorkelj 

Zemljevid 2: Drevesne vrste v parku 

Park leži v centru Velike Polane, med Kranjčevo domačijo in občinsko zgradbo, v kateri se 

nahaja Turistično informacijski center. Park obiskovalcem predstavi štorklje in druge 

znamenitosti Občine Velika Polana. Tukaj turisti  lahko spoznajo štorkljo, ob pomoči tabel 

(„Po štrkovoj pouti“), ki so v parku nameščene. Ogledajo si lahko tudi spominske plošče v 

čast dosežkom našega kraja. Park Dežela štorkelj je polanska ravnica v malem.V njem igrajo 

pomembno vlogo vrste dreves: jouse, vrbe in topoli, leska, nekaj hrastov in berek s cvetočimi 

lokvanji, kjer zadovoljno plavajo ribe. Na travniku stüdenec, kjer se lahko popotnik odžeja, 

kot nekoč. Nad vsem pa se dvigujejo gnezda, ki vabijo štrke, ko se spomladi vračajo v 

Deželo štorkelj. 

 

17.20 – 17.40 Nevole f Polanskon loščeki 

Naše obiskovalce bomo podmladkarji pospremili v 

Park Dežela štorkelj in jih povabili, da se nam 

pridružijo ob studencu. Usedli se bodo lahko na 

pravlični vankiš ali se ulegli na travo ter (lahko) z 

zaprtimi očmi prisluhnili palčici Tii, ki bo pripovedovala 

pravljico Nevole f Polanskon loščeki. Naš namen je, 

da bomo udeležence že v uvodu zasvojili z naravo, s 

svežim zrakom in s pravljičnostjo.                                   Slika 4: Studenec    

Nevole f Polanskon loščeki, je pravljica, ki se je rodila pred petimi leti in se je s 

posebno močjo vtisnila v nas podmladkarje. Ves ta čas smo jo pripovedovali ljudem 

in jo tako ohranjali živo. Po končani pravljici, bomo ljudem pustili še nekaj časa 
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uživati, nato pa jih bo Samo povabil k iskanju skrivnostnih culic. Med iskanjem se jim 

bo moč pravljice lahko še bolj vtisnila v dušo in srce. Palček zvonar bo pozvonil z 

zvončkom, kar bo pomenilo, da se dogajanje pomakne na naslednje prizorišče. 

Obiskovalci bodo vzeli svoje vzglavnike in sledili palčku zvonarju.  

 

Nevole f Polanskon loščeki (priloga1) 

Potrebni rekviziti: 

 kostum (že izdelana oblačila) 

 culice (pripravimo podmladkarji) 

 zvonček  

 

 

17.45 – 18.00 Kak je jousa gratala gospa  

Pod krošnjami jous bo obiskovalce pričakala gozdna vila Eva, ki bo sedela na 

gozdnem stolu.  Poslušalci se bodo udobno namestili na vankiše in se prepustili 

poslušanju prisrčne pravljice o jousi. Pravljica 

govori o jousi (v prevodu: jelši), ki je sanjala o 

tem, da bo nekoč zrasla v veliko gospo. Nekega 

dne pa so prišli ljudje in jo skupaj z ostalimi 

jousicami naložili na velik tovornjak in odpeljali... 

Kam? Pa lahko izveste na našem dogodku.  Da 

bodo obiskovalci lažje podoživeli vsebino 

pravljice, jih bo Ajda povabila k iskanju joušovega 

želoda.              .                                                 
Slika 5: Joušov želod                                                                  

                                                                                                                                                                                 

*Kak je jousa gratala guspa (priloga2) 

Potrebni rekviziti: 

 gozdna knjiga (že izdelana iz odpadne embalaže, platnice oblečene v mah) 

 oblačila za gozdno vilo (že izdelana oblačila iz odpadnih materialov) 

 gozdni stol (že izdelan star stol prekrit z mahom) 

 joušof želod (najdejo na tleh pod jousami) 

 zvonček 
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18.05 – 18.15 Štrk spregovori 

Po že znanem zvonjenju palčka zvonarja bodo obiskovalci zamenjali prizorišče. 

Sprehodili se bodo čez most, kjer jih bo na ograji pričakal štrk (Klara).  Vodo, ki se 

nahaja v parku, smo poimenovali berek.  Simbolizira napajališče štrkov - berek, ki 

nas pozdravi ob prihodu v Veliko Polano, 

nasproti ranča Vermida. Čarobno vzdušje 

bodo pričarale na bereku plavajoče svečke. 

Klara bo posodila svoj glas štrku, ki bo 

povedal pravljico Štrk spregovori. Pravljica 

govori o polanskem štrku, ki je pomagal 

malemu fantku in o posebni moči štrkovega 

peresa. Ana Iza bo opozorila, da tudi v tem 

parku lahko najdemo to čarobno pero.            Slika 6: Most čez berek 

 

Štrk spregovori (priloga3) 

Potrebni rekviziti: 

 kostum štrka (že izdelan na šoli) 

 plavajoče svečke (nabavi šola) 

 zvonček 

                                                                                                                                                                                                                

18.15 – 18. 45 Glasbeni premor s Tibauti 

Pred hiško ob mostu nas bodo s svojo glasbo pozdravili člani družinskega ansambla 

Tibauti. Zaigrali bodo nekaj znanih melodij. Obiskovalci si bodo lahko ob prijetni 

zvočni kulisi privoščili dobrote, ki jih bodo naši partnerji ponujali na stojnicah. Palček 

zvonar nas bo čez nekaj časa povabil, da se zberemo na jasi med vrbami. 

 

Muzika  

Potrebni rekviziti:  

 inštrumenti (ansambel)  

 ozvočitev (ansambel) 

 zvonček                                            Slika 6: Hiška ob mostu 
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18.50 – 19.00 Stara vrba 

Naši obiskovalci se bodo spet usedli na pravljični  

vankiš in se udobno namestili. Pravljico o stari vrbi bo 

pripovedovala gozdna vila Lana. Prepričljivo bo 

nagovorila poslušalce in jih popeljala v razmišljanje o 

odnosu do narave in soljudi. Ob koncu bo palčica Ajda 

povabila k iskanju skrivnostne culice. Srečni najditelj 

bo dobil culico s sveže pečenimi ftijčkami, ostali 

obiskovalci pa si bodo svojo ftijčko lahko kupili na 

stojnici kuharskega krožka naše šole.                              Slika 7: Jouse  

Palček zvonar bo s svojim zvončkom naznanil odhod naprej. 

                                                                               

Stara vrba (priloga4) 

Potrebni rekviziti: 

 kostum gozdne vile (že izdelan na šoli) 

 culica s ftijčkami 

 zvonček 

 

19.10 – 19.20 Sova 

Čeprav prizorišče, kjer bomo prisluhnili Sovini pravljici ni v naravi, bo nekaj 

posebnega. Naše obiskovalce bo palček zvonar 

popeljal v novo knjižnico, na katero smo vsi zelo 

ponosni. Sovica Tia bo pripovedovala poučno 

pravljico o sovi, ki je naučila otroke lepega 

obnašanja v naravi. Pravljica je primerna za ljudi 

vseh starosti in tako vse naše pravljice. Obiskovalci 

si bodo lahko vzeli kazalko z motivom sove. 

                                                                                       Slika 8: Knjižnica 

Sova (priloga5) 

Potrebni rekviziti: 

 kostum sove (že izdelan na šoli) 

 kazalke (podmladkarji) 

 zvonček 
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19. 20 – 19. 30 Tri violine 

Po pripovedovanju pravljice v knjižnici bo sledil glasbeni premor. Nastopile bodo 

mlade violinistke, ki bodo zaigrale venček ljudskih. Palček zvonar bo z zvončkom 

nakazal čas odhoda.  

 

Tri violine 

Potrebni rekviziti: 

 violine (glasbenice) 

 zvonček 

 

19.40 – 19.50 Pravljica kresnice Svetilkice 

Vrnili se bomo v park, kjer nas bo pričakalo  

čarobno vzdušje zahajajočega sonca. Na zelenici 

parka nas bo pozdravila kresnica Špela. 

Obiskovalci se bodo udobno namestili in prisluhnili 

Pravljici kresnice Svetilkice.  Pravljica nas opomni, 

da tudi ljudje s svojo svetlobo, ki jo izžarevamo, 

skupaj lahko polepšamo svet.                                    Slika 9: Zelenica v parku 

Pred odhodom se bodo lahko, s pogledom na čarobni park, okrepčali na terasi  

kavarne.  

Domov se bodo vračali v poznih nočnih urah.                                                                                                                                                                      

 

Pravljica kresnice Svetilkice (priloga6) 

Potrebni rekviziti: 

 kostum kresnice (že izdelan na šoli) 

 svetilke (že izdelane na šoli) 

 čajne svečke (nabavi šola) 

 zvonček 
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20.00 Večer pod Miškovim klobukom 

Ob koncu pravljice se bodo kresnici Špeli pridružile vile z violinami, ki nas bodo 

popeljale do vrhunca pravljičnega potovanja. Po globoki sprostitvi bo palčica Klara 

našim obiskovalcem-turistom na poseben način izrekla pravljično popotnico. 

Zahvalila se jim bo, da so bili pravljični popotniki pod Miškovim klobukom v Deželi 

štorkelj. S tem so nam pomagali, da so naše pravljice zaživele. Kot spomin na 

dogodek, si lahko na naši stojnici zbirko pravljic tudi kupijo. 

Med našimi turisti, ki so se vpisali v Miškovo listino pa bomo izžrebali nagrajenca, ki 

bo zbirko pravljic Pod Miškovim klobukom prejel kot nagrado. Prav tako bomo 

izžrebali še tri srečneže, ki bodo prejeli naše turistične produkte.  

Vse udeležence bomo povabili še na večerno druženje ob glasbi, dobri hrani in vinu 

(za odrasle). Na stojnicah, ki bodo postavljene po parku (glej zemljevid 1) bodo turisti 

med drugim lahko kupili tudi naše turistične produkte (zbirko pravljic, vankiš, Miškovo 

brozgo, Miškočinke), ki jih bodo na stojnicah ponujale gospodinje iz Zadruge 

Pomelaj, člani kuharskega krožka in mi podmladkarji.    

S pogledom na čaroben park se bodo lahko okrepčali tudi na terasi  kavarne 

Metropol, kjer bodo lahko brezplačno dobili kos torte (užitna knjiga).  

                                                                                                                                                                     

Pa da ne bo kdo mislil, da se bomo že poslovili… Sledilo bo druženje v naši kleti sv. 

Martina, ob stojnicah, v knjižnici, na domačiji, klepet in »veselica, do rane zajtra«, kak 

bi pravili Miškovi strijci. Druženje bodo popestrili člani ansambla Neman časa 

(društvo upokojencev) in drugi glasbeniki. 

Naš namig*  

»Zemite naš pravlični vankiš, küjpite našo knjigo pa šče kakšo dubrouto, ka nete 

lačni.  Pa se mejte fajn pod ten miškovin kranščakon.« 

 

Večer pod Miškovim klobukom  

Potrebni rekviziti: 

 nagrade (že pripravljene) 

 listki za žreb (pripravljene številke - podmladkarji) 

 torta (Metropol) 

 violine (glasbenice) 
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VI. ZAKLJUČEK 
 

Pa smo na koncu našega pravljičnega potovanja Pod Miškovim klobukom. Kot otroci 

po videzu in duši si želimo, da bi ob prazniku pisatelja Miška Kranjca, tudi naši turisti 

začutili moč narave skozi naše pravljice.   

Bolj, kot kadarkoli prej, se je med pisanjem naloge v naših dušah in pred očmi, vse to 

res dogajalo. Ker je park Dežela štorkelj v neposredni bližini šole, smo si lahko 

privoščili, da smo vsako napisano stvar tudi preverili na kraju samem.  

Čeprav so naše pravljice, ki bodo letos dobile častno mesto v knjigi, nastajale ob 

raziskovanju polanske narave v širšem pomenu, smo jih lahko enostavno umestili v 

ta dragoceni košček sveta. Ugotovili smo, da nam narava v parku lahko ponudi vse, 

kar smo potrebovali. Povezuje tri pomembne točke, ki so povezane s Kranjcem. To je 

njegova domačija, klet v kateri hranimo Rujno vino polansko (pridelano v Miškovih 

goricah) in nova knjižnica OŠ Miška Kranjca Velika Polana. Vse smo povezali v 

kulturno turistično ponudbo.  

Skozi ustvarjanje turističnega produkta, smo se naučili, da gresta lahko turizem in 

kultura (literatura) z roko v roki. Naš dogodek je nekakšno sožitje obeh.  

 

»To je pravljica o malih, a dobrih ljudeh, ki so živeli morda pred davnim, morda pred 
nedavnim v tistem čudovitem kraju pri Muri, kjer je toliko močvirnatih jarkov kakor 
nikjer na svetu.« Tako opisuje Kranjec naš kraj v svojem delu Povest o dobrih ljudeh. 
 
Še zmeraj smo tukaj. Mali, a dobri ljudje. Vsi skupaj živimo na tej polanski ravnici in 

smo del nje. Tako tudi sodelujoči, ki so del našega načrta, čutijo z naravo. Bogate 

izkušnje, neprecenljivo znanje, povezanost z naravo in pripravljenost za sodelovanje, 

bodo obogatile našo turistično ponudbo. Zelo se veselimo nadaljnjega sodelovanja 

pri promociji in izvedbi.   

 

Verjamemo, da smo projektno nalogo premišljeno ustvarili, zato jo bomo z velikim 

veseljem tudi v resnici izvedli septembra letos. Glede na to, da smo dejavnosti dobro 

načrtovali in si enakomerno razdelili delo smo prepričani, da bomo tudi sami na 

prireditvi uživali. 
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