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POVZETEK 

Smo petčlanska skupina  učencev, ki obiskuje Osnovno šolo Bakovci, v občini Murska Sobota. V 

tem letu smo se odločili sodelovati na 37. festivalu Turizmu pomag lastna glava. Izdelali smo 

projektno nalogo z naslovom ˝Balonček – Ko zrak dobi obliko.˝  

Za otroke in mladino smo pripravili dvodnevni program v okviru Balonarskega festivala v 

Bakovcih. Med raziskavo smo izdelali in priredili starodavno igralo za kegljanje ter Priročnik 

Fridolinove športne dogodivščine. Oba izdelka sta bila preizkušena z učenci Osnovne šole IV iz 

Murske Sobote. Vse aktivnosti so vezane na balonarstvo in krepitev dihalnih organov. S ponujenim 

programom želimo omogočiti sodelovanje, zabavo in oddih tudi gibalno oviranim osebam in 

njihovim družinam ter prijateljem.  

Maskota »žabec Fridolin« zvesto spremlja obiskovalce med bivanjem v Pomurju. Spremlja jih na 

poti, ko raziskujejo naravne lepote Pomurja. S svojim ravnanjem opozarja na varovanje okolja in 

poskrbi za športni duh med velikimi in majhnimi tekmovalci med festivalom. 

Dvodnevni dogodek bo potekal od 6. 5. 2023 do 7. 5. 2023. Prvi dan prireditve omogočimo 

obiskovalcem sodelovanje na vodenih športnih aktivnostih in ustvarjalnicah, druženje s pilotom 

Dejanom Buzetijem, večkratnim športnikom leta Letalske zveze Slovenije, ogled otroške predstave 

ter večerni glasbeno-zabavni program. Simbolni spust balonov naj popelje naše sanje v višave. 

Drugi dan bomo obiskali kraje, ki so povezani s pomurskim balonarstvom ter krepili telo z 

blagodejnimi vonji in priznano prekmursko kulinariko. Ustavili se bomo na polju sivk in žajblja – 

pri Bakovki in poduhali opojne dišavnice. Čebelar Štefan Šemen v Melincih nato  popelje 

obiskovalce v svet čebel in njihovih apiterapevtskih sposobnosti. Med potjo se obiskovalci lahko 

okrepčajo v priznani gostilni Rajh, prejemnici Michelinove zvezde. Vrata v Pomurje predstavlja 

sodoben paviljonski objekt – EXPANO. Tu lahko obiskovalci posvetijo svoj čas ribolovu, športnim 

aktivnostim v gibalnem parku, obisku muzejske zbirk ter Panoletu – multimedijskem virtualnem 

poletu v balonu. Po poletu se lahko pridružijo predavanju o humanitarnih odpravah in 

prostovoljnem delu študentov fakultete Alme Mater Europaea. Dvorec Rakičan in Letališče 

Rakičan  vabita na vožnjo z mini vlakcem na ogled. Naše potepanje bomo zaključili v kraju 

Ženavlje, kjer obiščemo spomenik, postavljen prvemu pristanku balona v Sloveniji. Podružimo se 

z domačini in  se okrepčamo z domačo gostinjsko ponudbo. 

S številnimi aktivnostmi želimo obiskovalcem približati balonarstvo kot zeleni šport, ki omogoča 

uresničitev skritih sanj - odleteti z balonom sanjam naproti. 

  

Ključne besede: balonarstvo, balonarski festival, športne igre, gibalno ovirane osebe 
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ABSTRACT  

We are a five-member group of pupils of Primary School Bakovci, located in the Municipality of 

Murska Sobota. In this school year, we decided to take part in the 37th festival Tourism is helped 

by its own head. We have made a project paper named “A balloon – When the air gets its shape”. 

For children and youths we prepared two day's activities within the Balloon festival in Bakovci. 

During our research work we made and adjusted an ancient playground equipment for bowling as 

well as a manual named Fridolin's sports adventures. Both of the products were tested by students 

of Primary School IV Murska Sobota. All activities are designed in relation with ballooning and 

respiratory organs strengthening. This programme is designed in a way so that also persons with 

movement disorders with their families and friends can participate in activities, have fun and relax.  

The mascot “Fridolin the Frog” is a loyal companion of the visitors during their stay in Pomurje. 

He accompanies them while they are discovering natural beauties of Pomurje. As a role model, he 

points out the importance of protecting the environment and promotes the spirit of sports between 

older as well as younger competitors at the festival. 

A two-day event will take part from 6 May 2023 to 7 May 2023. On the first day of the event 

visitors will be able to cooperate in guided sports activities and creative workshops, socialise with 

a pilot, Dejan Buzeti, who has been declared the sportsperson of the year by Aeronautical 

Association of Slovenia for several years already, to watch a show for children and to attend the 

music and entertainment programme in the evening. A symbolic balloon flight shall lead our 

dreams to the heights. On the second day we will visit places which are connected to the Pomurje 

ballooning and invigorate our bodies with beneficent fragrances and distinctive cuisine of 

Prekmurje. We will stop by the field of lavender and sage on the property named Bakovka and 

enjoy the smell of enticing herbs. In Melinci, an apiarist, Štefan Šemen, will introduce the visitors 

to the world of bees and their apitherapy capabilities.  On their journey travellers can have 

refreshments at a renowned restaurant Rajh, a receiver of the famous Michelin’s star. The door to 

Pomurje is presented by a contemporary pavilion construction – EXPANO. This is where visitors 

can spend some time fishing, do sports activities at the movement park, watch a museum exhibition 

or attend a multimedia virtual flight in a balloon – Panolet. After the flight one can join a lecture 

on humanitarian expeditions and voluntary work by students of a faculty named Alma Mater 

Europaea. Rakičan Mansion and Aeroclub Rakičan invite visitors to take a ride in a mini train and 

pay them a visit.  Final destination of our journey will be a place called Ženavlje, where we can 

see a monument dedicated to the first landing of a balloon in Slovenia. There we can spend some 

relaxing time with the locals and enjoy domestic gastronomic products.  

By numerous activities we would like visitors to get familiar with the ballooning as a green sport 

which enables hidden dreams come true – to fly in a balloon towards the dream. 

Keywords: ballooning, balloon festival, sports games, persons with movement disorders 
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OKVIRNA PREDSTAVITEV NA TRŽNICI 

Glavni sponzor našega dogodka bo Kmetija Kovač – Bakovka. Na tržnici bo žabec Fridolin vabil 

obiskovalce k obisku naše stojnice in k sodelovanju ob predstavitvi izvirnega gradiva  PRIROČNIK 

FRIDOLINOVE ŠPORTNE DOGODIVŠČINE. Člani projektne skupine bomo predstavili namizno igralo 

za kegljanje,  ki smo ga izdelali v šoli ter promocijski material za dvodnevni dogodek. Ob pomoči 

obiskovalcev bomo prikazali športno spretnostno igro in nagradili sodelujoče z izvirnim darilom. Na 

dogodek bomo pisno ter prek socialnih omrežij povabili prijatelje, znance, balonarske športne klube, TIC-e 

in ponudnike programov, ki smo jih vključili v projektno nalogo.  

 

SEZNAM SODELUJOČIH UČENCEV IN MENTORJEV 

Mentorja: Alenka Kolenko, prof. nemškega in slovenskega jezika 

  Leon Horvat, prof. telesne vzgoje 

 

Seznam sodelujočih učencev 

Naziv šole 
Ime in priimek 

učenca 

Razred 

 

Kraj stalnega 

bivališča 

Letnica 

rojstva 

Osnovna šola Bakovci 
Davor Pomper 7.a razred Dokležovje  2010 

Osnovna šola Bakovci Aljaž Rogan 7.a razred Bakovci 2010 

Osnovna šola Bakovci Laura Štrakl 7.a razred Bakovci  2009 

Osnovna šola Bakovci Staša Černjavič 9.a razred Bakovci  2008 

Osnovna šola Bakovci Taja Lukač 9.a razred Bakovci  2008 
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1 IDEJNA ZASNOVA 

 

 
1.1 Organizacijski tim 

 
Smo učenci 7. in 9. razreda Osnovne šole Bakovci. S projektno nalogo z naslovom Balonček – Ko zrak 

dobi obliko. - sodelujemo na 37. festivalu Turizmu pomaga lastna glava na temo Športna doživetja bogatijo 

mladinski turizem. Ekipo sestavljajo učenci Davor Pomper, Aljaž Rogan, Laura Štrakl, Staša Černjavič in 

Taja Lukač pod mentorstvom  Alenke Kolenko in Leona Horvata. 
 

 

1.2 Cilj turističnega produkta 

 
Smo prva  ustanovljena ekošola v Sloveniji zato bo naša projektna naloga sledila osnovnim načelom, ki se 

bodo uresničevala skozi zastavljene cilje:  

 
Slika 1: Načela  turistične naloge 

 
Vir: Lastni vir 

 

Organizirali bomo dvodnevni dogodek kot spremljevalni program ob Balonarskem festivalu v Bakovcih, 

naselju, ki se nahaja blizu mesta Murska Sobota.  Za obiskovalce bomo pripravili večjezični Priročnik 

Fridolinove športne dogodivščine, ki spremlja obiskovalce po načrtovani destinaciji,  predstavi športne 

igre, ki so prilagojene motoričnim sposobnostim otrok in mladine. Izdelali bomo  tudi večnamenski 

pripomoček za izvajanje športnih in spretnostnih iger.  

 

Namen dogodka je zadovoljiti potrebe mladih po športnih aktivnostih, krepitvi duha, spoznavanju naravnih 

danosti in okolja. Športne igre na prostem omogočajo krepitev telesnih funkcij, zabavo in sprostitev v 

prijetni družbi pilotov toplozračnih balonov in njihovih družin. 

 

Dogajanje bomo zaključili s spuščanjem ekološko razgradljivih BALONČKOV, s čimer želimo ponazoriti, 

da sanje ne poznajo meja, vendar jih je mogoče doseči le z vztrajnostjo – na dolgi progi ti ne sme zmanjkati 

sape.   

 

Zeleni šport:

- sprostitev in rekreacija na prostem

- dvig kakovosti življenja

Varstvo narave:

- delavnice z vključenimi učnimi vsebinami

- vlaganje v obnovo bivanjskega okolja 

Trajnostni razvoj:

- prepoznavnost kraja in destinacije

- spodbujanje lokalnega gospodarstva
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1.3 Predstavitev ideje 

Ko smo razmišljal o tem, kaj bi mladim lahko ponudili in v kakšnem časovnem okviru, smo povprašali 

sošolce na naši šoli in upoštevali željo večine, da si bodo starši prav gotovo vzeli čas za kratek oddih, ki jih 

ne bo preveč finančno bremenil in bo hkrati nudil gibanje v naravi ter odklop od vsakdanja. 

 
Ideja za nalogo je nastala po prireditvi Svetovnega prvenstva v poletih s toplozračnimi baloni 2022 v Murski 

Soboti, ko smo občudovali pogumne pilote, kako so spretno pripravljali in vodili vsak svoj balon do cilja. 

Kako radi bi z njimi poleteli in premagovali ovire: notranji strah pred letenjem, pred višino in se podali na 

čudovito avanturo. Odločili smo se, da bomo sodelovali na vsakoletnem Balonarskem festivalu v Bakovcih. 

Razsikali smo, da je balonarstvo športna panoga, ki po ustaljenih pravilih izvaja telesno dejavnost za 

krepitev telesne zmogljivosti. Izvaja se tudi v tekmovalne in razvedrilne namene. Definicijo smo poiskali v  

Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ). 

 

Na festivalu bomo ponudili naš turistični produkt, priročnik, ki smo ga poimenovali Fridolinove športne 

dogodivščine. Dvodnevno balonarsko dogajanje bo potekalo pod sloganom Balonček - Ko zrak dobi 

obliko. 

 

Balonček – S pomanjševalnico smo želeli nagovoriti ciljno skupino otrok in mladostnikov od 5. leta starosti 

naprej. Balončki različnih oblik na naslovnici priročnika simbolizirajo, da so naloge namenjena ne samo 

zdravim uporabnikom, temveč tudi osebam s telesnimi primanjkljaji. S tem namenom bodo naloge, ki jih 

bodo reševali,  prilagojene različnim zahtevnostnim stopnjam.  

 

 

1.4  Časovni okvir  

 
Balonarski festival bo potekal od 6. 5. - 7. 5. 2023 na športno rekreacijskem centru v Bakovcih pri Murski 

Soboti. Tej prireditvi se bomo pridružili, ker poteka vsako leto v istem kraju. Med drugim velja tudi omeniti, 

da je v  Bakovcih  bilo leta 2005 registrirano prvo pomursko balonarsko društvo, ki je še danes zelo aktivno. 

 

Omejitve: Balonarstvo je športna dejavnost na prostem in povsem odvisna od vremenskih pogojev. V 

primeru neugadnega vremena, kot so močan veter ali padavine, bi tovarstna prireditev odpadla. Zaradi 

vloženega dela v pripravo  prireditve bomo predlagali, da se 1. dan našega spremljevalnega programa kljub 

vsemu izpelje, ker ga bomo izvajali  v velikih šotorih.  

 

 

1.5 Opis dogajanja 

 

Prvi dan bo potekal na športno rekreacijskem centru v Bakovcih in bo posvečen skupnemu srečanju 

domačih in tujih balonarjev ter obiskovalcem prireditve. Organizatorju bomo predložili naše ideje za 

popestritev uvodnega dne z dogajanji za mlade obiskovalce in njihove  spremljevalce. Prvi dan bomo učenci 

in  učitelji aktivno sodelovali na prireditvi. Za dogodek bomo pripravili časovnico prireditve in finančni 

načrt za spremljevalni program. 

 

Cilj: turistu želimo predstaviti kratko zgodovino slovenskega balonarstva kot zeleni šport ter animirati 

mlade za krepitev telesa s športnimi aktivnostmi. Obiskovalcem ponudimo priložnost spoznati najboljše 

odlikovane slovenske balonarje in njihove zgodbe. 

 

Drugi dan se bodo obiskovalci samostojno podali na raziskovalno pot. Pripravili jim bomo letak s 

protramom za kakovostno preživljanje časa na pomurskih destinacijah, ki so povezane s temo o balonarstvu 

in sproščanju telesa ter duha po napornem delu. Obiskali bodo Bukovko – nasad sivke in žajblja s približno 

18.000 sadikami. Udeležili se bodo apiterapije z medeno masažo pri Čebelarstvu Šemen v Melincih, 

nadaljevali pot do Expana proti Murski Soboti in doživeli virtualni panoramski balonarski polet nad 
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Pomurjem. Ustavili se bodo lahko v gostilni Rajh, ki je bila odlikovana z Michelinovo zvezdico Bib 

Gourmand. Vse destinacije so dosegljive z električnimi kolesi, turističnim vlakcem, po želji tudi peš. V 

svoje kraje vabita tudi Dvorec Rakičan in letališče Rakičan. Obiskovalec lahko tam najde prenočišče v 

penzionu. Biser obiska v Pomurju ostane za konec – Ženavlje – kraj, kjer je pristal prvi balon nasploh v 

Sloveniji. 

 

Cilj: obiskovalec spozna turistične destinacije, ki omogočajo dostop tudi osebam z gibalno oviranostjo. 

Želimo, da popotnik spozna utrip regije, povezanost prebivalcev z naravo in edinstveno kulinariko. Vzbuditi 

želimo željo, da se obiskovalec spet vrne v naše kraje. 

 

 

2  PRIROČNIK FRIDOLINOVE ŠPORTNE DOGODIVŠČINE 

 

2.1  Opis priročnika 

 

Otroci in mladostniki dan za dnem iščemo nove izzive in dogodivščine. Vedno znova želimo spoznati svoje 

meje zmožnosti in se aktivno vključevati v dogajanje v naravi in naši soseščini. Žal nas je COVID – situacija 

skoraj dve leti prikrajšala veselja in druženja. Želje po izboljšanju stanja bomo združili v priročniku, ki bo 

z igro in športom spet vrnil veselje do zamujenega.  

 

Priročnik Fridolinove športne dogodivščine je zbirka nalog in športnih aktivnosti, ki jih lahko mladi 

izvajajo v naravnem okolju. Vse ponujene aktivnosti v priročniku so bile predhodno preizkušene. Pomagali 

so nam učenci Osnovne šole IV iz Murske Sobote, ki so  mobilno ovirani in odvisni od osebnega 

spremljevalca (osebne asistence). Pri izvajanju nalog sledimo načelom trajnosti in zelenega športa ter 

poslanstvu in zavezi ekošol. Upoštevamo tudi smernice za ohranjanje nizkega ogljičnega odtisa, zato se 

bomo med vožnjo od destinacije do destinacije izogibali posameznim osebnim prevoznim sredstvom in 

ponudili možnost koriščenja organiziranih transferjev. Prva stran priročnika je v prilogi 1. 

 

Vsebina priročnika vsebuje sledeča poglavja: 

- Tu rad živim- tu sem doma:  udeleženec se poda peš ali s kolesom na obhod svojega kraja bivanja. Pri    

   tem rešuje na igrivi način naloge spoznavanja svojega kraja in okolice. 

- Fit  možgančki: miselne igre in kvizi so povezani z raznolikimi športnimi aktivnostmi, ki krepijo miselne  

  procese. 

- Še je čas: udeleženci spoznajo skozi igro dimenzijo časa, pri nekaterih je potrebno pohiteti, pri drugih spet    

  upočasniti dogajanje. 

- V dvoje je lepše: igre so zasnovane kot tekmovanje med dvema ali tremi udeleženci. 

- Moji uspehi: na teh straneh beleži udeleženec svoje trenutno dosežene rezultate in napredke.  

 

 

2.2 Finančni načrt 

 
Nastali priročnik želimo ponuditi širši javnosti, ker nudi športne aktivnosti, ki niso vezane zgolj na določen 

kraj izvajanja. Priročnik lahko obiskovlci kupijo na samem kraju prireditve, pri ponudnikih turističnih 

produktov (Kmetija Kovač-Bakovka, Čebelarstvo Šemen, Gostilna Rajh, EXPANO, balonarska društva ter 

slovenskih TIC-ih ). Priročnik bi tržili po 15 € pri nakladi 1000 izvodov. V ceno so všteti stroški izdelave 

in tiska priročnika ter promocijske poti. Pričakujemo 1.500 € prihodkov.  
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3 BALONARSTVO KOT ŠPORTNA DISCIPLINA 
 

3.1  Začetki balonarstva v Sloveniji in v Pomurju  

 
Začetki slovenskega balonarstva segajo v leto 1784, ko je slovenski matematik Jurij Vega zagledal prvi 

balon v Parizu ter leta 1800 v svojem matematičnem priročniku predstavil osnovna načela o ozračju ter 

aerostatičnem in aerodinamičnem vzgonu. Kmalu zatem je dr. Gregor Kraškovič, prvi slovenski balonarski 

letalec, izvedel nekaj poletov s plinskim balonom. Na tem mestu moramo omeniti, da je v Sloveniji 

registriranih trenutno približno 150 pilotov in 50 toplozračnih balonov. Med piloti velja Avi Šorn  za ikono 

slovenskega balonarstva. Vsestranski športnik je že leta 1994 tekmoval na prvem evropskem prvenstvu na 

slovenskih tleh in to prav v Murski Soboti. Tudi ženske poletijo med oblake. Gabriela Slavec je v Braziliji 

rojena Slovenka, ki zastopa domovino svojega očeta na prvenstvih sveta. Leta 2010 je postala zmagovalka 

na prvem ženskem evropskem prvenstvu v letenju s toplozračnimi baloni v Litvi pod slovensko zastavo. 

 

Zemljevid slovenskega balonarstva so obogatili štirje Pomurci: Štefan Pavlinjek, Štefan Bertalanič, Niko 

Hohšteter in Božo Gumilar. Med najstarejšimi še aktivnimi člani je Štefan Bertalanič, ki v Balonarskem 

klubu Berta že vrsto let soorganizira vsakoletni Miklavžev polet v Murski Soboti. Z organizacijo domačih 

festivalov, državnih, evropskih in celo svetovnih tekmovanj pa je najbolj zaslužen pomurski podjetnik 

Štefan Pavlinjek. Kot sam meni, je »letenje podobno vodenju podjetja – videti moraš cilj, vse parametre in 

instrumente je treba imeti v zelenem, ob tem pa ves čas opazovati, kje boš lahko varno pristal, če pride do 

neugodnega razvoja dogodkov«. Po očetovih poteh »leti« sedaj sin Matjaž Pavlinjek. (Kalan, 2022) 

 

3.2 Balonarski klub Bakovci  

Učenci smo v domačem kraju izvedli intervju z gospodom Silvom Voharjem, pilotom in predsednikom 

Balonarskega kluba Bakovci in izvedeli, da je bil klub registriran leta 2005 in ima sedaj  22 članov in članic, 

ki prihajajo tudi iz okolice Ptuja in Maribora. Najbolj so ponosni na dosežke člana Dejana Buzetija, ki je bil 

proglašen in odlikovan 2017 in 2020 za športnika leta (DP+3FAI tekmovanja) ter zasedal 2. in 3. mesto na 

državnih prvenstvih. Zanimalo nas je, zakaj je balonarstvo prav v Pomurju doseglo tako visiko raven 

prepoznavnosti. »Seveda je to povezano s pokrajino, v kateri živimo. Idealna podlaga trdnih tal, v vse strani 

neba odprta prostornost, veliko ravnih površin in dokaj ustaljeno vreme. To so idealni pogoji za letenje«,  

pravi gospod Vohar. 

 

4  BALONARSKI FESTIVAL V BAKOVCIH  

 

Bakovci so veliko gručasto naselje na Ravenskem  s približno 1600 prebivalci. Vendar je za nas to kraj 

sprostitve, raziskovanja, srečanja s prijatelji ter druženja in ustvarjanja spominov. Skozi kraj se vije struga 

potoka Mokoš, ki se napolni z vodo le ob večjem deževju. Takrat najbolj uživamo v vodnih igrah in 

odkrivamo bisere v mokri strugi. Ko posije sonce,  poslušamo regljanje žabca Fridolina in sanjamo o tem,  

kako je onkraj mavrice. Pred mnogimi leti so po izkopavanju  nastala velika številna Bakovska jezera, ki so 

namenjena ribolovu in sprehodom. Eno od teh jezer imenujemo Kamenšnica. In prav v to naravno okolje 

smo umestili naše športne dejavnosti.  

 

4.1 SREČANJE BALONARJEV 

Za sodelovanje na balonarskem festivalu smo se odločili, ker poteka vsako leto v začetku meseca maja na 

Športno rekreacijskem centru v Bakovcih. Gre za mednarodno prijateljsko srečanje balonarjev iz Slovenije, 
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Srbije, Črne gore, Madžarske in Avstrije. Organizacijo vseslovenske prireditve vodi predsednik 

Balonarskega kluba Bakovci s sodelavci in soorganizatorji, npr. krajevno skupnostjo Bakovci itd. 

Že v jutranjih urah se podajo tekmovalne ekipe  na t. i. lov na lisico. Po tekmovanju sledi druženje, zabava 

za velike in male goste.  

Festival balonarstva prireja balonarski klub z namenom, da obiskovalci lahko od bliže spoznajo balon kot 

športni rekvizit ter potrebno opremo in zaradi promocije te športne panoge. Naša projektna skupina pa želi 

mlade obiskovalce privabiti k sodelovanju, tako da spodbujamo njihovo radovednost in jih navdušimo za 

nadaljnje raziskovanje o balonarstvu. 

4.1.1 Program festivala 

Opisali bomo časovnico za 1. dan festivala, kako bodo potekale posamezne organizirane aktivnosti. 

Obiskovalec lahko sam presodi, ali se udeleži celotne ponudbe, ali pa izbere le njemu zanimive aktivnosti. 

Vabilo na prireditev je v prilogi 2. 

Z baloni na pot – rana ura je zlata ura, ker pilot že zgodaj zjutraj začne s pripravami na polet. Kdor želi biti 

blizu dogajanja, bo ob 6. uri prisoten na nogometnem igrišču  in v živo spremlja priprave ter dvig balonov. 

Ob 7. uri poletijo prvi baloni  in se vrnejo do uradnega začetka festivala, kjer jih pričakajo obiskovalci. 

Na otvoritvi festivala bodo v povorki nastopale Bakovske mažurete in spretno zavihale svoje mažuretne 

palice ter obiskovalcem s plesno akrobatiko prikazale ubranost in harmonijo gibov telesa med ravnanjem s 

palico. V programu se nam bodo predstavile najmlajše mažorete, ki bodo pozneje z veseljem odgovarjale 

na vaša vprašanja in še pokazale kakšno plesno figuro.  Plesne korake bodo izvajale pod taktirko Prekmurske 

godbe Bakovci, ki predstavljajo v svetu glasbenikov širom Pomurja in  drugod pojem  90 let neprekinjene  

kakovostne glasbene tradicije. 

Predavanje o balonarstvu  omogoča obiskovalcu spoznavanje in razvoj te panoge v Sloveniji. Na samem 

prireditvenem prostoru bo možno pogledati balon kot športni rekvizit, sestavljen iz košare, plinskih jeklenk 

in balona. Mladi udeleženci bodo prisostvovali polnjenju balona s toplim zrakom in postavljanju le tega. 

Zanimivi tehnični podatki o višini in premeru balona, številu potnikov, hitrosti in vremenskih razmerah 

bodo pritegnili prav gotovo tudi pozornost njihovih spremljevalcev. Ker pa služijo baloni zgolj 

demonstraciji in  prikazovanju, iz varnostnih razlogov  ostanejo na tleh in ne bodo poleteli.  

V etru – Dejan Buzeti. Kot slavnostni gost nastopa Dejan Buzeti, član Balonarskega kluba Bakovci in 

večkratno nagrajeni športnik leta Letalske zveze Slovenije. Gospod Buzeti odpre mladim pogled v svet, ko 

poletiš v take višine, kjer te lahko pozdravljajo štorklje, metulji in mimo leteči zrakoplovci. Bo pa tudi 

govoril o naporih, želji po tekmovanju, izzivih, strasteh, zadoščenju ob zmagah ter odrekanjih in stroških, 

povezanih z letenjem in samim pilotiranjem. Odgovarjal bo na vprašanja o pogojih, kot so čas letenja, smer 

leta, distance  in vremenski pogoji.  Ker je balonarstvo timski šport, se mu bodo pridružili tudi člani njegove 

ekipe.  

Ustvarjalnice – Ko zrak dobi obliko 
Ustvarjalnice smo poimenovali po naslovu naše projektne naloge, kar pomeni, da bomo izvajali naloge, ki 

so povezane z zrakom in balončki. Pri udeležencih želimo vzpodbujati kreativnost in domišljijo s sodobnimi 

pristopi igranja. V ospredju bo ves čas tudi varno ravnanje z baloni, zato bomo opremili prostor z 

opozorilnimi tablicami, kaj se ne sme z baloni početi.  

 

Ponudili bomo večurni program, če se udeleženci odločijo, da bodo sodelovali le na tej delavnici.  Nekatere 

aktivnosti na ustvarjalnici so namreč vezane na zaporedje dogajanj, npr. slikanje z milnimi mehurčki, ko je 

potrebno vmes počakati, da se slike posušijo in se vmes lahko pridružijo drugim igram, preden se vrnejo po 

izdelek.  

 

Slikamo z milnimi mehurčki - Udeleženec pripravi svojo milnico v različnih barvah. Nato napihne iz 

milnice mehurčke različnih oblik in velikosti. Mehurčke usmeri tako, da se razpočijo na listu papirja. Vaje 
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ponovi, dokler ni zapolnjen ves prostor na papirju z milnimi mehurčki. Naloga zahteva od udeleženca 

spretno pihanje in usmerjanje balončkov na ustrezno mesto, tako da se počeni mehurčki ne prekrivajo. 

 

Lebdeči balon- Iz papirne predloge izrežemo krog, do sredine premera prerežemo in ga oblikujemo v lijak 

in zalepimo. Na spodnjem delu lijaka izrežemo luknjico in vanjo porinemo slamico, ki jo pričvrstimo z 

lepilnim trakom. Napihnemo mali balon in ga postavimo v lijak. S pihanjem zraka skozi slamico dvignemo 

balon do željene višine. Poskušamo zadržati balon čim dlje v zraku.  

 

Moj balon je lahko žival - Podjetje Funfood se profesionalno ukvarja s prodajo in animacijskimi programi 

za otroke in bo na svoji stojnici pripravilo animacije za zvijanje napihnjenih zračnih balonov. Svoje storitve 

bodo tržili po tržno veljavnih cenah. 

 

Športne igre  – Kak je inda bilao 

Babice in dedki nam pogosto pripovedujejo o igrah in doma izdelanih pripomočkih za igranje. Zato bomo 

na festivalu obudili stare igre »Kak je inda bilao« in s čim manj stroški ponudili aktivnosti, ki lahko zabavajo 

celo družino.   

 

Otroci se radi igrajo z balončki, ki so lahko nadomestni pripomoček za žogo. Zato so igre glede na 

sposobnosti in spretnosti raznovrstne. Enkrat se udeleženci urijo v finomotoriki in sposobnostih 

koordinacije, drugič se krepi psihično stanje vseh soigralcev, kot npr. pri štafetnem teku z balončki. Povzeto 

po: (www.praxis-jugendarbeit.de) 

 

Spirometrija in merjenje pulza sta aktivnosti, ki ju bodo pod strokovnim vodstvom izvajalo osebje 

Zdravstvenega doma Murska Sobota. Vsaka športna aktivnost zahteva od udeleženca določeno mero 

telesnega napora. S ponujenimi igrami želimo aktivirati vse dele telesa in sproti meriti, kako se pljuča in 

srce odzivata pri telesnih naporih. Zdravstveno osebje seznani udeležence z načini merjenja, tudi ko nimamo 

merilnih naprav pri roki. Nasveti bodo vsekakor koristni za celo življenje. Ne le zase, temveč tudi takrat, ko 

sočloveku nudimo pomoč. 

 

Keglanje – novost in  izboljšave 

To starodavno igro smo posodobili in jo priredili igralcem z mobilno oviranostjo, ker smo jo postavili na 

mizo. Za namizno igro smo pripravili načrt in  izdelali igralo na stojalu.  Igra je podobna bowlingu, vendar 

se izvaja na mizi in lesena krogla je pričvrščena z vrvjo na vešalu/ vislicah. Pred vsakim metom novega 

igralca postavimo kegle na njihovo mesto. Igralci spuščajo kroglo proti kegljem, dokler niso vsi keglji 

podrti. Zmaga tisti igralec, ki z najmanjšim številom metov podre vse keglje. (Grunfeld, F. Igre sveta, 1993) 

Izdelek je prikazan na sliki 2. 

Igra je namenjena vadenju spretnosti ciljanja na določeno točko. Skozi vajo se učimo določati kot, pod 

katerim žoga zadene keglje. Višina potiska žoge, moč in hitrost letenja krogle zahtevajo določeno mero 

spretnosti, ki jo pridobimo s  ponavljanjem vaje.  

Prikaz igranja z namiznim kegljiščem je na sliki 3.  

 

Žongliranje - Za to preprosto igro potrebujemo več napihnjenih balonov, ki jih poskušamo čim več časa 

obdržati v zraku, med tem ko jih mečemo z ene roke v drugo. Spretnostna igra je prav primerna za vse 

starostne skupine, ne glede na zdravstveno stanje in zmogljivosti tekmovalca. Med igro spoznavajo, kako 

vpliva težnost na z zrakom napolnjen balon. Veselje in smeh sta zagotovljena.  

 

Tekmujemo s kuhalnico - Za igro potrebujemo dve skupini tekomvalcev, ki si sedita nasproti. Vsak 

tekmovalec je opremljen z eno leseno kuhalnico. 1-3 napihnjene balončke poskusijo s kuhalnico udariti v 

smer nasprotnika. Balonček mora tako daleč poleteti, da pade za nasprotnikom na tla. Dvigovanje telesa s 

tal tekmovalcem ni dovoljeno. Zmaga skupina, ki prva spravi (vse) balončke na nasprotnikovo polje. 

 

Z nogami in rokami - Vaja je zelo primerna za mlajše udeležence in se lahko izvede z rokami ali nogami. 

Napihnjen balon podajamo z rokami ali nogami svojemu sosednemu tekmovalcu. Tekmovalci lahko sedijo 

v vrsti ali v krogu. Pri tej nalogi potrebujemo večje število tekmovalcev (8-10), drugače se igra prehitro 

http://www.praxis-jugendarbeit.de/
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konča in ne pride do tekmovalnosti. Pri igri urimo rotiranje zgornjega ali spodnjega trupa telesa v levo in 

desno stran, med tem ko prevzemamo balonček. 

 

 

Otroško gledališče KU KUC – uprizarja dramske predstave za otroke in starše. Po predstavi pa pravljični 

junaki pripravijo animacije za otroke, poslikave obraza, pesmice in rajanje pod miljoni mehurčkov  - 

Mehurčkov ples.Povzeto po: (https://kukucpredstave.com/animacije/) 

 

Spust balončkov – je zaključna atrakcija festivala.  

Kdor želi, lahko sodeluje pri tej aktivnosti, ki bo organizirana kot tekmovalna igra. Vsak tekmovalec dobi 

listek s svojo zaporedno številko na eni strani in z večjezičnim navodilom za najditelja na drugi strani. Ta 

listek pritrdi na helijev balon. Potem vsi tekmovalci istočasno spustijo svoj balonček z dobrimi željami na 

pot. Tekmovalec s podpisom potrdi pogoje tekmovanja glede uporabe osebnih podatkov. 

 

Cilj: Ugotoviti želimo, kako daleč lahko poleti s helijem polnjen balon. Državna meja ni ovira. Najditelj 

padlega balona pošlje le tega na naslov balonarskega društva in bo nagrajen za svoj trud vračanja balona. 

Vračanje najdenih balonov bo časovno omejeno. Balonarsko društvo nato obvesti tekmovalca,  katerega 

balon najdlje poleti, da lahko dvigne posebno nagrado. Seznam zaporednih številk tekmovalcev in naslovov 

vodi balonarsko društvo.  

 

Glasbeni večer popestrijo zvoki mladega Ansambla Aktual. Začetki štiričlanske prekmurske glasbene 

skupine segajo v leto 2018. Nagrajena pesem na festivalu Dolenjskih Toplic Če bi skupaj poletela je njihova 

prva avtorska skladba. Ker pa imajo fantje srce na pravem mestu, bodo pesmi posvetili humantarnim 

namenom, npr. zavetišču živali. Povzeto po: (https://www.dolenjske-toplice.si/novica/114661) 

 

Slika 2: Program festivala za 1. dan 

Trajanje  Dejavnost  Izvajalci  

 

6.00 – 9.00 

 

 

Priprava na polet balonov 

FLY – IN,  FLY-  OUT 

 

Organizator in člani balonarskih 

klubov  

  

9.00- 9.30 

 

Slavnostna tvoritev festivala 

 

 

Organizator KS Bakovci 

Balonarski klub Bakovci 

Mažoretke Bakovci 

Prekmurska godba Bakovci 

 

9.30 – 14.00 

 

 

Ustvarjalnice  

Ko zrak dobi obliko 

 

OŠ Bakovci učenci in učitelji 

Funfood, d.o.o. 

 

 

11.00 – 13.00 

 

Športne igre z balončki  

Kak je inda bilao 

 

 

OŠ Bakovci učenci in učitelji 

 

 

11.00 – 13.00 

 

Spirometrija  

Merjenje pulza 

 

ZD Murska Sobota 

 

 

13.00 – 14.00 

 

Predavanje o balonarstvu  

V etru – Dejan Buzeti, 

slovenski balonar  

Silvo Vohar,  

OŠ Bakovci učenci 

Dejan Buzeti 

 

14.00 – 15.00  

 

Predstavitev priročnika 

Fridolinove športne dogodivščine 

 

OŠ Bakovci učenci in mentorja 

 

15.00 – 16.00 

 

Gledališka predstava na prostem 

Mala Murska deklica 

 

Otroško gledališče KU KUC 

 

16.00 – 17.00 

 

 

Spust balonov 

 

Balonarski klub Bakovci 

 

Od  17.00 naprej 

 

Glasba in ples v humanitarni namen 

 

Ansambel Aktual 

 

https://kukucpredstave.com/animacije/
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Vir: Lastni vir 

4.1.2  Finančni načrt 

Ko smo načrtovali naše spremljevalne dejavnosti, smo sproti pripravljali finančni načrt. Četudi bomo 

delovali pod pokroviteljstvom /organizatorjem Balonarskega kluba in Krajevne skupnosti Bakovci, jim 

želimo posredovati izdatke, ki jih pričakujemo. Ne glede na vremenske razmere (vroče sonce ali dež) 

postavimo  velik šotor (15m x 40 m) za ustvarjalnice, gledališko predstavo, intervju, glasbeni večer.  

Predvideni odhodki vključujejo štroške izposoje šotorja, gledališke predstave in animacije, potrošni material 

za ustvarjalnice, helij, oglaševanje dogodka v socialnih medijih in lokačnem časopisu in radiu.  Stroški 

spremljevalnega programa so približno 2000 €, pri čemer je najvišja postavka izposoja šotorja. Na prireditvi 

pričakujemo tekom dneva približno 600 obiskovalcev. 

 

4.2 POTEPANJE Z BALONOM 

 
4.2.1 Polet z balonom 

Sveže jutro in novi dan vabita popotnika, da razišče  nove prekmurske destinacije. Če smo prvega dne bolj 

krepili naše telo,  bomo drugi dan posvetili pozornost duhovni sprostitvi. Tokrat  bo obiskovalec sam izbral 

njemu zanimive izletniške točke. V našo ponudbo smo vključili kraje, ki so v kakršni koli meri povezani z 

balonarstvom in (Bakovka-polje sivk, Čebelarstvo Šemen, Expano, Rakičan, Ženavlje).  Največje doživetje 

predstavlja seveda polet z balonom, ki ga nudijo pomurski balonarski klubi po predhodni prijavi. 

Komercialno dejvnost zaračunajo po veljavnem ceniku. Obiskovalce seznanijo z varnostnimi predpisi in 

tehničnimi omejitvami. Polet je namenjen tudi osebam z mobilno oviranostjo, pri čemer je število potnikov 

omejeno. Z balonom lahko poletite čez prikazane turistične kraje in uživate v lepoti pokrajine. Lahko ste 

priča doživetju, ko se balon in zrak spojite in družno poletita v željeno smer.  

 

 
4.2.2  Bakovka- polje sivk 

 

Bakovka je polje sivke, ki od leta 2014 bogati ravnico med Bakovci in Dokležovjem. Lastnika Vida Kovač 

in Bojan Pogačnik sta nam povedala, da budno skrbita za ekološki nasad  s približno 18.000 sadik sivke, 

žajblja in sladkega pelina.  Med sprehodom ob njunem 300 metrov dolgem nasadu  vodita obiskovalce v 

svet cvetličnih doživetij. Pripovedovala  bosta zgodbe o življenju v in z naravo. Menita, da so najbolj vabljivi  

nasadi sivk med glavno sezono od sredine junija do začetka julija, ko  so cvetlice v polnem razcvetu in s 

svojo opojnostjo vabijo ne le čebele, temveč vse mimoidoče v svojo družbo.  

 

Po sprehodu se lahko na njuni kmetiji okrepčate s sivkinimi palačinkami in osvežilnim napitkom. 

Degustirate in preizkusite eterična olja aromatičnih rastlin, eterično olje prave sivke, cvetno vodico za 

različne načine uporabe. Kdor želi, se lahko udeleži delavnice obiranja sivke, prikaza destilacije sivke in 

ločevanja eteričnega olja od hidrolata. Kmetija sprejme 20 do 40 obiskovalcev na svoje delavnice, ki 

potekajo na prostem.  Tudi fotografiranje in nabiranje šopkov sivk je ena izmed ponudb, ki se je popotniki 

radi poslužijo. Na kmetiji imajo pestro butično ponudba najrazličnejših sivkinih izdelkov in spominkov. Za 

mlade je najbolj zanimivo  naravno sivkino milo ali sivkin med. Za odrasle obiskovalce pa tudi sivkin liker. 

Prav gotovo najde vsak obiskovalec kaj primernega zase, kar ga bo še doma spominjalo na prijetne dni pri 

Bakovki. Gospa Vida priporoča vsem obiskovalcem, da se udeležijo gong- delavnice, se notranje sprostijo 

in doživijo nepozaben obisk.  Po oddihu se pešpot  naprej vije mimo čebelnjaka do razgledne točke na nasipu 

Mure. Storitve so dosegljive po veljavnem ceniku na sedežu kmetije. Povzeto po:  

(https://www.pomurec.com/vsebina/47964) 
 
 
 
 

https://www.pomurec.com/vsebina/47964
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4.2.3 Apiterapija pri čebelastvu Šemen 

 

Apiturizem v Sloveniji predstavlja  novo potovalno izkušnjo. Ta veja čebelarstva prispeva k višji kakovosti 

življenja, ljudi izobražuje in v njih razvije visoko stopnjo spoštovanja in odgovornosti do naravnega, 

kulturnega in družbenega okolja. Povzeto po: (https://www.apiturizem.si/apiturizem/) 

 

Čebelar Štefan Šemen je priznani pomurski mojster čebelarstva, poznavalec in strokovnjak ter eden prvih 

pomurskih čebelarjev, ki je certificiran apiterapevtski maser. Svoja znanja posreduje tako mladim 

čebelarjem v okviru krožkov kot tudi na javnih predavanjih pod pokroviteljstvom  Čebelarske zveze 

Slovenije. S svojo vitalnostjo, optimizmom in prijaznostjo približa obiskovalcu celostni trajnostni produkt. 

Znanje o življenju in delu s čebelami prenaša na mlade rodove, jih navdušuje in njim privzgoji pripadnost 

slovenskemu narodu in zemlji. 

 

Obisk njegovega čebelnjaka je pravo doživetje. Lokacija se nahaja v mirnem naravnem okolju v Melincih, 

ki so 12 km oddaljeni od Murske Sobote. Bližina reke Mure nudi čebelam pašo skozi celo leto Ob toplem 

sprejemu predstavi Štefan delo s 700 čebeljimi panji in vlogo svoje družine, ki je prav tako vpeta v 

dogajanje. Ob čebelarjenju je spoznal veliko krajev in ljudi, ker prevaža 500 panjev na različne paše po 

Sloveniji.  

 

Na posestvu v Melincih sprejema skupine gostov do 50 oseb. Za najmlajše pripravi delavnice degustacije 

čebeljih pridelkov, vlivanje in izdelavo sveč, prikaže tehnike pobiranje cvetnega prahu ter pripoveduje 

veliko zanimivih dogodivščin s sveta čebel. Starejše obiskovalce bo verjetno bolj zanimala tehnika 

čebelarjenja, prodaja medu, pridelava matičnega mlečka in njegovi zdravilni učinki. Tudi degustacije 

domačih napitkov bodo odrasli veseli. V čebelnjaku je prirejenih 40 panjev za uživanje aerosola. Prijeten 

prostor nudi vdihovanje arom voska, medu in propolisa ter aerosolov večjemu številu ljudi. V posebnem  

delu čebelnjaka je prostor za medeno masažo za apitrapevtske namene. Delavnice trajajo 90 minut. Masaža 

in koriščenje savne pa 60 minut. Storitve se obračunajo po ceniku.  Povzeto po: 

(https://www.apiturizem.si/semen-stefan-s-p-prodaja-medu/) 

 

 
4.2.4 EXPANO 

 

Sodoben paviljonski objekt predstavlja vrata v Pomurje. Lociran je blizu izvoza št.7 z avtoceste A5 (smer 

Ljubljana – Budimpešta) ob Soboškem jezeru. Povzeto po: ( https://www.expano.si/) 

Po zunanjem  arealu Expana se lahko peš sprehajate. Čas hoje po krožni poti okrog Soboškega jezera traja 

1 uro. Prek aplikacije nudijo tudi izposojo koles. 

Za mladega človeka predstavlja ta kraj neizmerno veliko doživetje. V paviljonu najdemo sodobne  prostore 

za izobraževanje, ustvarjalnost in raziskovanje. Kaj se skriva za imeni Panolet, Panoart in Panoskop? 

Odgovore najde obiskovalec na multimedijskem potovanju skozi postor in čas. Medtem ko mladi raziskujejo 

tematska področja panonske zemlje, termalne vode in zraka, lahko njihovi spremljevalci uživajo v gostinski 

ponudbi lokalne kulinarike, si ogledajo stalno razstavo, se ustavijo v turistično informacijskem centru in 

dobijo dragocene informacije iz prve roke. Za ljubitelje balonarstva, ki imajo visoko spoštovanje (strah) 

pred višino ali poletom, lahko mirno virtualno poletijo z balonom nad pomursko ravnico vse do Goričkega 

v Ženavlje. To doživetje posebej priporočamo otrokom, ki še ne ustrezajo pogojem za letenje s toplozračnim 

balonu na prostem. Lahko pa v trgovini Senje najdejo kaj primernega zase, kar jih bo še dolgo spominjalo 

na Pomurje in nepozabna doživetja. 

Društvo fizioterapevtov brez meja izvaja predavanja v  poslovnem središču EXPANO.  Pod vodstvom 

fizioterapevtke Lane Ritlop lahko prisluhnete dogodivščinam mladih fizioterapevtov, študentov Alme Mater 

Europaea iz Maribor. Od leta 2018 obiskujejo bolne in osirotele otroke v Gani, Gambiji in Indiji. Na 

zanimivi način predstavi njihovo poslanstvo, humanitarno dejavnost ob pomoči pri rehabilitaciji in edukaciji 

https://www.apiturizem.si/apiturizem/
https://www.apiturizem.si/semen-stefan-s-p-prodaja-medu/
https://www.expano.si/
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ljudi v Sloveniji ali zunaj meja. Društvo dela promocijo za zdravje in zbira prostovoljne prispevke za otroke, 

ki si ne morejo privoščiti ustreznega kakovostnega zdravljenja. »S kvalitetnim delom želimo doseči 

dolgoročne rešitve« , pravi predsednica društva. Predavanja in potopis bosta potekala od 10. - 15. ure, 

vsakokrat po 30 minut. Predhodna prijava ni potrebna. Kdor želi, pa lahko donira v humanitarne namene. 

Povzeto po: (https://www.almamater.si/fizioterapevti-brez-meja)  

Gibalni park razpolaga s petintridesetimi napravami, ob katerih lahko učvrstimo mišice in krepimo duha. 

Dostopen je obiskovalcem vseh starosti in gibalnih zmogljivosti. Razporeditev naprav sledi priporočilom 

športne stroke  od ogrevanja, krepitve moči 1 in 2, vaj za koordinacijo, pliometrije, ravnotežja in ob koncu 

ohlajanja. Ljubitelje vode vabi Soboško jezero na supanje, surfanje, veslanje, jadranje, potapljanje in 

ribolov. Po dobrem ulovu pa lahko najame obiskovalec piknik hiško in preživi prijetne ure v družbi dobrih 

ljudi. Ribiške karte so dosegljive pri Ribiški družini Murska Sobota, ki skrbi za soboški ribolovni revir. Vse 

ostale vodne dejavnosti so brezplačne. 

 

 

4.2.5 Rakičan – dvorec in letališče 

 

V bližini Murske Sobote, nedaleč vstran od EXPANA, se nahaja dvorec Rakičan. Otrokom je najbolj poznan 

po vsakoletnih poletnih šolah, prireditvi Noč čarovnic, številnih mladinskih taborih in šoli jahanja: 

individualnega, terenskega in terapevtskega. Prav posebno doživetje predstavlja vožnja s kočijami ali z mini 

vlakcem vse do Murske Sobote in nazaj. 

Podeželski dvorec Rakičan je obdan s slikovitim grajskim parkom, ki je primeren za dolge sprehode. Pod 

gostimi krošnjami starih dreves najde sprehajalec  prijetno senco in počitek na lesenih klopeh ali v grajski 

kapelici. Po sprehodu se lahko okrepča v kavarni ali gostilni s sodobno teraso in pogledom na grajski park 

in konje. Vodeni ogledi peljejo obiskovalca na zgodovinsko popotovanje po poteh nekdanjih graščakov in 

plemiške družine Batthyány. 

Na juži strani avtoceste A5 najdemo travnato Športno letališče Rakičan, ki je s svojo infrastrukturo glavno 

prizorišče balonarskih poletov, festivalov, odprtih državnih in svetovnih balonarskih prvenstev. Tam 

potekajo srečanja športnih akrobatskih letal, kot je  Red Bull Air Race. Obiskovalcem nudijo po predhodni 

najavi 15 minutni panoramske polet ali 45 minutni polet nad gradovi Pomurja. Ob letališču se nahaja tudi 

penzion s 3 zvezdicami. Povzeto po: (https://www.visitmurskasobota.si/ponudnik/penzion-rakican/)  

 

4.2.6 Ženavlje –spomenik balonarjem 

 

Kraj Ženavlje, ki se nahaja v občini Gornji Petrovci na Goričkem, slovi po zgodovinskem dogodku z 18. 

avgusta 1934. Takrat sta belgijska strotosferska letalca profesor Max Cosyns in njegov asistent Nere van 

Elst  poletela ob 6. uri z letlišča Hou-Havenne v Belgiji in po 14-ih urah letenja zaradi neugodnega vetra 

pristala v tej slovenski vasici. Ta dogodek je bil tistega časa prava senzacija, ki je pritegnila številne 

novinarje iz Evrope in okoli 6.000 gledalcev v ta kraj. To je bil tudi prvi pristanek kateregakoli balona na 

slovenskih tleh.  

Leta 1997 je občina postavila spominsko obeležje, ki ga je izdelal akademski kipar Mirko Bratuša. Bronasti 

kip v obliki krogle simbolizira balon in vabi obiskovalce k ogledu in počiteku.  

Dne 23.9.2022 se je po zaključku svetovnega prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni podal belgijski pilot 

Steven Vlegels s svojo ekipo v Ženavlje in preletel bronasti spomenik. Krajši polet nad zgodovinskim 

krajem ga je čustveno prevzel, kot je sam izjavil.  

https://www.almamater.si/fizioterapevti-brez-meja
https://www.visitmurskasobota.si/ponudnik/penzion-rakican/
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Ta kraj, ki velja za biser balonarstva na slovenskih tleh, vabi s številnimi gostišči in lokalno kulinariko. 

Domačini bodo po ustnem izročilu delili še marsikatero legendo z mimoidočimi obiskovalci o balonarskem 

pristanku, ki je zapisal ime Ženavlje na zemljevid evropskega balonarstva. 

S to zadnjo točko obiska Ženavelj zaključujemo s potepanjem po pomurskih krajih. Na vseh opisanih 

destinacijah lahko mladi obiskovalci najdejo možnosti sprostitve, sprehodov v naravi, spoznavanja običajev 

prebivalcev, njihovih jedi ter domačega pristnega prekmurskega jezika. Najdejo lahko skrite kotičke, ki vsak 

zase skriva lepe zgodbe, ki čakajo, da jih kdo odkrije. Povzeto po: 

(https://kraji.eu/slovenija/zenavlje_spomenik_balonarjema/slo) 

Finančnega načrta za drugi dan festivala nismo pripravili, ker bo obiskovalec sproti sam odločal o svoji 

destinaciji glede na finančne zmožnosti.  

 

4.3 NIGHT  GLOW - ZAKLJUČEK FESTIVALA 

»V nebesih čas hitro teče in vsega dobrega je enkrat konec. Le spomin ne obledi.« Tako nam govorijo naši 

starši in o tem se bodo obiskovalci lahko sami prepričali.  Zato se bomo še enkrat srečali na kraju, kjer se je 

vse začelo – v Bakovcih, na igrišču ŠRC. Zadnja aktivnost je t. i. Night Glow – nočna iluminacija balonov. 

Gre za dekorativno in praznično osvetlitev balonov, ki jo pripravijo piloti balonov za vse svoje obiskovalce 

v zahvalo za čas, ki so ga lahko balonarji preživeli v njihovi družbi. Osvetljevanje balonov bo sledilo 

ritmičnim zvokom  glasbe mlade rok-skupine Ka te trga.  

Povzeto po: (https://sobotainfo.com/novica/lokalno/)   

 

 

5 ORGANIZACIJA  IN PROMOCIJA  

 

Organizacija: Med samo raziskavo za projektno nalogo smo hitro ugotovili, da je izvedba nekega dogodka 

v večji meri odvisna od dobre organizacije in priprave na samo prireditev. Pripravili smo seznam, koga 

moramo vse obvestiti o dogodku in uradno zaprositi za potrditev o udeležbi na festivalu.  

 

Starše in skrbnike učencev OŠ IV smo uradno zaprosili za dovoljenje, da lahko javno objavimo slike našega 

športnega druženja. Nato smo se predhodno dogovorili z vsemi sodelujočimi izvajalci, da lahko njihova 

imena in storitve vključimo v našo ponudbo. Po dogovoru s predsednikom Balonarskega kluba Bakovci, 

nam ni potrebno prireditve prijaviti na UE Policije, ker je to zadolžitev organizatorja. Prav tako bosta 

glasbeni skupini prijavili dogodek s seznamom skladb na SAZAS. Za službo varovanja prostora in oseb, 

protipožarno službo in medicinsko pomoč  poskrbi krajevna skupnost Bakovci.  

 
Promocija: Osnovna šola Bakovci se bo intenzivno vključila v promocijo dogodka in obveščala 

obiskovalce: 

 z objavami na Facebook-u OŠ Bakovci 

 z objavno na spletni strani OŠ Bakovci 

 z letaki in plakati na osnovnih in srednjih šolah v Pomurju 

 z oglasi na slovenskih radijskih postajah Radio Murski val, Radio Maxi,  

 z oglasi na RTV Slovenija Radio MMR 

 z reklamo na spletnih strani (Sobotainfo.com, Lendavainfo, Pomurec.com, Pomurje.si),  

 z oglasnim sporočilom v časopisih Vestnik, Večer, Delo in Nepujsag (Lendava) 

 v MIKK-u Murska Sobota in na info točkah Turističnih informacijskih centrov v Pomurju, 

 z letaki in plakati v tujih turističnih agencijah v Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem.  

 
Promocijsko gradivo se nahaja v prilogah 1-4.  

https://kraji.eu/slovenija/zenavlje_spomenik_balonarjema/slo
https://sobotainfo.com/novica/lokalno/
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6 ZAKLJUČEK 

 
Učenci smo se med raziskovanjem naših krajev in pripravo športno - turističnega programa veliko novega 

naučili. Našim mladim obiskovalcem želimo s športnimi aktivnostmi na svežem zraku dvigniti kakovost 

življenja. Želimo jim na najboljši način približati naravo v vsej njeni raznolikosti od trdnih tal vse do neba. 

Dokaj hitro smo ugotovili, da je uspešnost programa povsem odvisna od muhastega vremena. Zato smo 

ponudili organizatorju izvedbo prvega dne Balonarskega festivala tudi pod neugodnimi vremenskimi 

pogoji. Z zabavnimi športnimi igrami iz časov naših babic ne posegamo v naravo, temveč ji želimo povrniti 

nekaj zelenega. Prvič v življenju smo izdelali igralo in bili hudo ponosni nanj. Priročnik Fridolinove 

športne dogodivščine pa lahko koristimo ne le v Bakovcih, temveč je lahko naš zvesti spremljevalec na 

obisku v novih turističnih krajih. Zbrane prostovoljne prispevke na prireditvi bomo namenili  humantitarnim 

organizacijam za zaščito živali in narave. S »poletom« nad pomurskimi destinacijami pa bomo prispevali k 

prepoznavnosti naše regije in odprli vrata obiskovalcem.  Povabili jih bomo v naše domove, na tržnice in 

jim nudili  prenočišča. 

 

Naš osnovni cilj pa je vsekakor skozi zabavo spoznati nove prijatelje in kljub njihovi mobilni oviranosti  

raziskati naše čudovito Pomurje. Meje si postavljamo sami – tudi navzgor v nebo. 

 

 

 

ZAHVALA 
 

Ob koncu pisanja naloge se moramo posebej zahvaliti vsem tistim, ki so nam nesebično pomagali 

pri nastanku in izvedbi projekta. Gospodu Silvu Voharju, predsedniku balonarskega kluba 

Bakovci, in njegovi družini;  predstavnikoma Bakovke Vidi Kovač in Bojanu Pogačniku; čebelarju 

Štefanu Šemnu; Melissi Zavec; predstavnici TIC-a Murska Sobota, fizioterapevtki Lani Ritlop; 

Ansamblu Aktual; glasbeni skupini Ka te trga; predstavnikom KS Bakovci. Posebna hvala gre 

učiteljici Nuši Grah za prevajanje besedil, učitelju Slavku Caru za tehnično podporo, Boštjanu 

Kosednarju za tehnično obdelajo in snemanje ter Niku Kisilaku za sodelovanje na športnih 

delavnicah. Hvala tudi ravnateljici Jožici Lukač, ker verjamete v nas. 

 

Izvedba celotnega projekta pa ne bi bila možna brez podpore  učencev Osnovne šole IV Murska 

Sobota ter njihovim učiteljicam in spremljevalcem. 
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