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POVZETEK 

 

Mladi raziskovalci iz Cirkovc smo se odločili raziskati našo preteklost. Poiskali smo pomoč 

starejših vaščanov, ki se spoznajo na praznike ter šege in navade iz starih časov. Z njihovo 

pomočjo smo spoznali, kako pomembno je ohranjati našo preteklost. Predvsem so nas 

navdušila stara kmečka opravila, to so trebljenje buč, kožuhanje (ličkanje), pobiranje buoba 

(krompirja) in furež (koline). Iz teh so se razvili delovni prazniki. Med koledarskimi prazniki 

so bili najpomembnejši tepežnica, sv. Miklavž, sv. trije kralji in božič. Izdelali smo spominek, 

letak in natančen program delavnic. 

Septembra bomo pripravili dvodnevno srečanje Na začetku poti. Podoživeli bomo delo in 

zabavo z bučami, koruzo in krompirjem na način izpred več kot 50 let. Tudi decembra bomo 

imeli dvodnevno delavnico Tam, kjer se je začelo. Z njimi bomo obudili stare šege in danes že 

skoraj pozabljene praznike. To so tepežnica, sv. Miklavž in sv. trije kralji. 

Delavnice, ki so namenjene vsem starostnim skupinam, predstavljajo ohranjanje kulturne 

dediščine ter starih kmečkih iger, petja in plesa. V štirih dneh bodo udeleženci spoznali stare 

ljudske običaje. Dogajanje pa bomo popestrili z zanimivostmi iz ponudbe. Obiskovalci se 

bodo peljali s kočijo in degustirali domače dobrote. Ob delu jih bodo zabavali ljudske pevke 

in pevci, ogledali si bodo folklorne nastope in tudi sami zaplesali. 

Ko bomo privabili turiste, želimo ponudbo tudi tržiti. Menimo, da bo pri tem pomembna 

občina Kidričevo, domačini, ki že služijo z domačimi izdelki, Turistično društvo Kidričevo, 

Društvo podeželskih žena Kidričevo, Prosvetno društvo Cirkovce in naša osnovna šola. 

Ključne besede: jesenska delavnica, zimska delavnica, običaji, trženje ponudbe, cirkovški 

plesi, folklora. 
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1 UVOD 

Smo mladi raziskovalci, ki smo se odločili, da bomo predstavili folkloro, šege, navade 

in kulinariko ob delu ali praznikih. V Cirkovcah deluje šolska folklora že več kot 45 let, 

in folklorna skupina Vinko Korže, ki ohranja tradicijo že več kot 80 let. Cirkovčani smo 

na to zelo ponosni, saj skrbno ohranjamo kulturno dediščino. Kljub vsemu menimo, 

da najstniki še premalo poznamo stare običaje, šege in navade, zato bomo velik del 

naše raziskovalne naloge namenili tudi temu. V temi smo videli velik izziv in 

priložnost, da tradicijo in kraj bolje spoznamo. Upamo, da bo naša raziskovalna 

naloga vplivala tudi na druge otroke, da se bomo več družili, opravili kakšno kmečko 

ali domače delo, in da se bomo zabavali brez tehnologije. Ta je močno spremenila 

svet in posledično se je izgubil čar domačih pristnih dogodkov in tradicije. Ob tem 

bomo izboljšali ročne spretnosti, glas in petje, saj bi se ob delu zabavali s plesom in 

petjem ljudskih pesmi. Za ohranjanje preteklosti so zaslužni predvsem starejši 

domačini, zato smo se odločili, da prisluhnemo njihovim bogatim informacijam o 

tradiciji našega kraja. Naša želja je, da bomo kulturno dediščino znali ohranjati tudi 

mi in da na zanimiv način to predstavimo širšemu krogu ljudi, ki bo po naši 

raziskovalni nalogi na svet verjetno gledal drugače. 
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2 PREDSTAVITEV OTROŠKE FOLKLORNE SKUPINE CIRKOVCE 

Ime Cirkovce je povezano s folkloro in ohranjanjem ljudskega izročila že vrsto let. Najprej so 

plesali samo odrasli, zato so razmišljali o ustanovitvi folklorne skupine tudi na osnovni šoli. 

Takratni ravnatelj Alojz Knafelc je podprl pobudo in pod mentorstvom učiteljice Slavce Hecl 

se je leta 1971 začela pisati zgodba otroške folklore v Cirkovcah. Bila je ena prvih folklornih 

skupin v Sloveniji, ki je nastala kot pomladek odrasle, že uveljavljene skupine. V težkem, a 

spodbudnem začetku, so pomagali Anton Brglez, vodja FS Vinko Korže Cirkovce, ter mlada 

plesalca Zvonko Brglez in Danica Kmetec. Po odhodu ge. Hecl s šole, je vodstvo prevzela 

učiteljica Slava Knafelc. Plesali so predvsem cirkovške plese, oblečeni pa so bili v obleke, 

narejene po zgledu oblačil odraslih plesalcev. Ko se je gospa Slava upokojila, je mentorstvo 

prevzela učiteljica Marija Jurtela. Vodja je plesom dodala tudi običaje, igre, pesmi, skratka 

prikaz otroškega življenja nekoč. Raziskali so tudi oblačila otrok in dobili novo kostumsko 

podobo. Nastopali so doma kot tudi v tujini. V 48 letih uspešnega delovanja so nastopali 

doma in v tujini. Gostovali so v Ankari v Turčiji, na skrajnem jugu Italije, v Salzburgu, 

Skopju, Zagrebu ter na mnogih drugih mednarodnih otroških festivalih. Zadnja leta skupina 

sodeluje predvsem z otroško folklorno skupino iz Bosne in Hercegovine iz Ugljevika. Doma 

se redno udeležujejo medobčinskih in državnih srečanj folklornih skupin, kar pomeni da je 

skupina med najboljšimi in zelo prepoznavnimi v Sloveniji, na kar smo izredno ponosni. 

Leta 2010 je vodenje skupine prepustila nekdanji članici skupine, takratni sodelavki Metki 

Kaiser, ki  je še danes mentorica skupine. Sedaj na šoli delujeta dve skupini. Leta 2016 je ena 

izmed vodij postala prav tako ena izmed bivših plesalk Milada Skuber. Obe imata opravljen 

tudi seminar za vodenje otroških folklornih skupin, pri delu sta zagnani in ustvarjalni. 

Folklorniki spodbujajo naše otroško ljudsko izročilo kljub računalniški dobi ter s tem 

ohranjajo našo kulturo in tradicijo. Veseli smo, ko zaslišimo, da mlajši pojejo in plešejo. Ob 

ustvarjalni igri, ki je nujno potrebna za zdrav razvoj otrok, se na prijeten in sproščen način 

učijo tudi vsakdanjih pravil, ki jih potrebujemo v življenju. Želimo in upamo, da bo naša 

tradicija trajala še mnogo let. 

2.1 Teme odrskih postavitev 

Veliko spletov so ponaslovili kar z naslovom pesmi, ob kateri se je dogajal nastop: Regiment 

po cesti gre, Jaz sem muzikant, Lušno je na svet, Kaj sva večerjala, Ena ptička priletela, Kje 

so tiste rožce moje, Pojemo in plešemo. Druge postavitve so še Na paši, Binkošti, Igre s 

kolebnicami, Igre s kamenčki, Gremo v šolo, Becikel in pisker, Hodulje, Prazna korpa,  
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Žakelj, Furež, Palca bo pela in Šmarnice. Mnogokrat so pri nastopih uporabljali stare 

predmete, ki so jih pri nekaterih hišah še našli doma. 

 

 

Slika 1: Splet Žakl (skupina folklornikov iz Cirkovc, 2014) 

 

 

 

Slika 2: Splet Hodulje (skupina folklornikov iz Cirkovc, 2015) 
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3 RAZISKOVALNI DEL NALOGE 

Pri izdelavi naloge smo uporabljali naslednje metode: 

- razgovor s starimi starši in starejšimi krajani (priloga 3) v obliki intervjuja, 

- zbiranje podatkov iz zbornikov in strokovne literature v knjižnicah in na spletu. 

 

Cilji in namen našega dela so bili: 

- spoznati otroške ljudske plese in pesmi, 

- obuditi pozabljene običaje in praznike, 

- ceniti in spoštovati hrano ob večjih dogodkih  in spoznati njeno vrednost, 

- ceniti in spoštovati darove ob praznikih, 

- omogočiti druženje na prijeten način, 

- zmanjšanje komunikacije mladih preko socialnih omrežij, 

- poskrbeti za promocijo kraja, 

- v naš kraj pritegniti turiste in tržiti domače proizvode. 

4 LJUDSKO IZROČILO IN PRAZNIKI V CIRKOVCAH IN OKOLICI 

Oblikovali smo intervju, s katerim smo želeli spoznati ljudsko izročilo iz Cirkovc (priloga 1). 

4.1 Naši krajani so peli in plesali ob pomembnih dogodkih in praznikih različne plese 

4.1.1 Zibenšrit 

Pari plešejo po krogu v levo ali poljubno po plesišču. Prvi del obsega sedem bočnih korakov v 

levo in desno, drugi pa tri v levo in desno ter štirikoračni obrat. Drugi del se ponovi, nato pa 

sledi 16-taktna vrtenica. 

4.1.2 Šotiš 

Pari plešejo poljubno po plesišču. Plesalec napravi najprej potrk v trikoraku in ploskne zadaj 

ob križu in pred seboj v višini prsi, a plesalka se medtem v štirih korakih enkrat zavrti v 

desno. Nato plesalka nastavi dlan proti plesalcu in plesalec s svojimi dlanmi petkrat ploskne 

ob njene. 
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4.1.3 Šošterpolka 

Prikazuje čevljarje v starih časih, ko so hodili po hišah popravljat čevlje. Pari so postavljeni v 

ravni vrsti ali krogu. Z rokami prikazujejo vleko drete in tolčenje klinov. V prvem delu 

plesalci pojejo: 

Vleči, vleči dreto, 

Tuči, tuči klin, 

imel boš vlko srečo, dokler bodeš živ. 

Sledi drugi del plesa, kjer plesalci plešejo polko. 

4.1.4 Krajcpolka 

Pari plešejo po krogu v levo. Najprej se pleše valček, nato se pred začetkom drugega dela 

spusti z eno roko, plesalec z levo, plesalka pa z desno. Obrneta se v treh korakih v središče 

kroga, tako da si nasproti stojita ter napravita potrk z neobteženo nogo. 

4.1.5 Ples z metlo 

Z metlo prične plesati fant in vsi ostali plesalci gredo po taktu okrog deklet. Dekle je eno 

manj, da lahko naslednji fant zopet dobi metlo. Ko fant naenkrat udari z metlo ob tla, si 

morajo fantje zamenjati soplesalke. Kdor je prepočasen, dobi metlo in mora plesati z njo. Ples 

zbudi v gledalcih veliko smeha. 

4.1.6 Klobučkov ples 

V krogu klečijo štirje ali več fantov. Z desno roko drži plesalec klobuk na sosedovi glavi in ga 

po taktu dvigne ter da na svojo glavo. Muzikantje igrajo polko sprva počasneje, nato pa vedno 

hitreje. Ples tu postane najbolj zabaven in zanimiv. To se ponavlja, dokler ne ostane en sam, 

ta pa na koncu kot zmagovalec zapleše s soplesalko solo. 
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Slika 3: Klobučkov ples  (folklorniki iz Cirkovc) 

4.2 Naši krajani so peli in recitirali pesmi, molitve in govore ob pomembnih dogodkih 

in praznikih 

4.2.1 Božične pesmi 

(Jezus naš je vstal od smrti, Božji nam je rojen sin, Sveta noč) 

4.2.2 Koledniške pesmi (priloga2) 

(Tam v daljni deželi, Zopet minilo eno je leto, Pesem za tri kralje) 

4.2.3 Velikonočne pesmi 

4.2.4 Molitve ob sv. Miklavžu 

(Šaljiva molitev:  Oče naš, kruh je naš …) 

4.2.5 Recitacija ob raznih priložnostih 

(Šip, šap …) 

4.2.6 Pesmi ob raznih priložnostih  (ljubezenske, vojaške, cerkvene, žalostne, vesele, 

napitnice 

(Dekle je zajemalo z vedro vodo, Kmetič veselo na svetu živi, Bleda luna mirno spava, V 

gozdu tam, kjer srnica se pase, Sem šel, sem šel čez gmajnico, Travniki so že zeleni, Tam na 

vrtu, Pojdmo na Štajersko, Pleničke je prala, Sveti dekletu rožmarin, Okoli hišice so same 

rožice, Predraga, jaz pojdem od tod, Še nocoj mi lunica mila, Zabučale gore, Zvonovi zvonijo, 

premilo pojo) 
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4.3 Naši krajani so podoživljali pomembne dogodke in praznike preko šeg, navad in 

jedi 

4.3.1 Koledarski prazniki 

4.3.1.1 Pust 

Neporočena dekleta so morala vsak pustni torek po vaseh vleči lesen ploh. Ploh je vleklo več 

parov deklet. Sprevod je vodil najstarejši, najbolj izkušen in najbolj jezičen kmečki fant. S  

seboj je nosil konjski bič. 

4.3.1.2 Velika noč 

Imeli so veliko hrane na mizi, kar ni bilo običajno. Jedli so pisan kruh, potico, domači kruh in 

šunko. Pri mizi se je zbrala cela družina. 

4.3.1.3 Binkošti 

Prihod svetega duha. Prvotno je bil kmečki praznik v času žetve. Na binkoštno nedeljo so bili 

ljudje praznično oblečeni. Kosilo je bilo nedeljsko, po vrhu še potica, keksi ali gibanica. V 

nedeljo niso opravljali obiskov. Pošiljali so si voščilnice in si voščili vesele binkoštne 

praznike. Verjeli so tudi, da mora ta dan biti hrupen, da odganja slabe sile, zato so kurili 

kresove. Mlada dekleta so si z roso umila obraz in govorila: Preljuba binkoštna rosica, naj 

bodo lepa moja ličeca. Binkoštna rosa naj bi dala kravam več mleka, a nabrati jo je bilo treba 

še pred sončnim vzhodom, da je ne bi pobrale coprnice. 

4.3.1.4 Božič 

Najlepši praznik v decembru. Dan, ko je slavila vsa družina. Ljudje so okraševali vrata in 

okna. Za božič obiskov ni bilo. Miza je bila polna, za to so se božiča še toliko bolj veselili 

(orehova potica, bel kruh z rozinami, pletena štruca, sadni kruh - klecenbrot). Otroci so 

pomagali pri peki božičnih keksov. Zbrala se je vsa družina, molila in prepevala božične 

pesmi. Izdelovali so umetne rože. 

  



33. državni festival Turizmu pomaga lastna glava 
 

13 

 

4.3.1.5 Tepežnica 

Tepežnica ali nedolžni otročiči spada med vesele, težko pričakovane praznike med otroki. Ob 

jutrih na 28. december so tako otroci že zjutraj tepežkali starejše. Šiba, s katero so tepežkali, 

je bila običajno leskova ali brezova, dobili pa so jo za Miklavža. Z udarci šibe so tako 

prenašali življenjsko moč rastline na človeka. Najprej so otroci tepežkali svoje starše, potem 

so šli do sosedov ali sorodnikov, predvsem pa k botrom. Revnejši otroci so hodili tepežkat po 

vasi od hiše do hiše in tudi v sosednjo vas. Tega dne so se zelo veselili, saj so dobili darove, 

na ta dan pa so se tudi oddolžili odraslim za vse udarce, ki so jih dobili čez leto. Vemo, da je 

bila vzgoja nekoč strožja in da so pri vzgoji starši uporabljali tudi palico. V dar so dobivali 

denar manjše vrednosti, nekateri pa so jim dali tudi kos sadnega kruha, božično potico, kekse, 

bonbone, jabolka, orehe, fige ter suho sadje. 

Otroci so zraven tepežkanja govorili: 

 Šib, šab, danes je tepežni dan, 

            zgodaj vstat, pa dinar dat. 

 Šib, šab, danes je tepežni dan, 

             reši me, reši, pa me uteši,                      

             šib, šab. 

 

 Šib, šab, zgodaj vstal, 

             jurja dal. 

 Šib, šab, zgodaj vstal, 

             dinar dal. 

 

 

 

Slika 4: Tepežnica - Gaspari 
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4.3.1.6 Sveti Miklavž 

Simbolizira prijazno darežljivost v obdarovanju otrok. Goduje 6. decembra. Je zavetnik 

šolarjev, študentov, mornarjev, splavarjev, mlinarjev in drvarjev. Otroci so mu želje napisali 

ali narisali v pismih. Pisma so nastavljali na mizo, v ali pod čevelj. V hiši so morali moliti in 

dobili suho sadje, orehe, jabolka, fige, bombone, kapo ali rokavice. Parklji so iskali večje 

otroke, ki so se skrivali. 

 

 

Slika 5: Miklavž v hiši 

4.3.1.7 Sveti trije kralji 

Na dan sv. treh kraljev, 6. januarja, se je praznoval 3. božič. Spominjamo se treh kraljev 

(Gašper, Miha, Boltežar), ki so obiskali Jezusa v Betlehemu z darovi. Na predvečer treh 

kraljev so hodili koledniki od hiše do hiše. Nosili so osvetljeno zvezdo, ki so jo med petjem 

vrteli in peli pesmi treh kraljev. Vaški pevci so lahko prepevali samo v svoji vasi. Če so želeli 

peti v drugi vasi, so to morali storiti skrivoma, sicer so jim domači pevci zlomili zvezdo. 

Preden so vstopili v hišo, so na vrata s kredo napisali začetnice imen sv. treh kraljev (G + M + 

B) in letnico.  Prosili so za več hrane, živine, zdravja in da ne bi bilo požarov. 
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Slika 6: Vaški trije kralji (okolica Cirkovc) 

4.3.2 Prazniki po opravljenem delu 

4.3.2.1 Furež (koline) 

Na Slovenskem ni bilo večjega hišnega praznika, kot so koline, imenovane tudi svinjski 

praznik, domači praznik, furež, klanje, koljerija. Koline še zdaleč niso samo klanje prašiča in 

izdelovanje mesnih izdelkov, ampak pravi splet dogajanj, družinska drama in predvsem 

praznik. Obred se začne z zakolom, vendar že pred njim gospodar še zadnjič dobro nakrmi 

prašiča, ponekod tudi z besedami: pa se še zadnjič najej, jutri boš moral umreti. Navade ob 

kolinah združujejo koristno s prijetnim, povezujejo domače samouško znanje in pripovedi. 

Furež se je zavlekel pozno v noč z rajanjem in z dobro obloženo mizo. Zraven svinjine so 

pripravili jedi iz jetrc, kokoši (ocvrto kokoš), žemeljšek (suhe žemlje s smetano namočene in 

prelite z jajci, pečeno v pečici), trojed (posušene žemlje z vinskim prelivom), hrtišna s kislim 

zeljem in kisla juha. Kot pijača je bila priljubljena slivovka in vino z domačih brajd. 

4.3.2.2 Kožuhanje (ličkanje) 

Kožuhanje je bilo eno izmed najpomembnejših jesenskih opravil. Ob kožuhanju se je na vasi 

razvila posebna družabnost. Ljudje so po delu peli (Prišla bo pomlad, Rože je na vrtu plela, 

Hladna jesen že prihaja), plesali (zibenšrit – cirkovški zajček) in se zabavali. Nagajivi fantje 

so dekleta objemali in jih po obrazu mazali s smetljivo koruzo. Tako so imela črn obraz, 

čemur so se smejali. Ob tem so imeli za tiste čase bogato večerjo. Jedli so klobase, zaseko, 

čebulo in kruh. 
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Slika 7: Ročno kužuhanje koruze 2016 (1. razred OŠ Cirkovce) 

 

4.3.2.3 Pobiranje krompirja 

Krompir so nekoč pridelovali ročno. Orali so s kravjo ali konjsko vprego. Naredili so brazde 

in v njih ročno polagali gomolje.  Čez leto na njivi ni bilo veliko dela, predvsem so okopavali 

proti plevelu, saj nekoč niso poznali škropiv. S škropivom so zatirali le nekatere bolezni 

krompirja in škodljivce. Ker dandanes marsikdo še ni videl, kako so včasih krompir sadili, 

vkapali (okopavali), pobirali in prebirali, so učenci 2. razreda naše šole v šolskem letu 

2017/2018 obudili tradicijo in v Unesco projektu prikazali način pridelave krompirja nekoč. 

 

 

Slika 8: Pobiranje krompirja 2017(2. razred OŠ Cirkovce) 
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4.3.2.4 Trebljenje buč 

Tudi pri trebljenju buč je bilo veselo, saj je zadonelo ljudsko petje. Ker je ročno trebljenje buč 

zamudno opravilo, je bila še kako dragocena pomoč sorodnikov, sosedov in prijateljev. Vsi so 

delo opravljali brez plačila, za boglonaj (zahvalo). Moški so razsekali buče, ženske pa so 

trebile. To delo se ni zavleklo v noč, saj zaradi teme ni bilo mogoče več trebiti. Posledično ni 

bilo takšne zabave in pojedine kot pri kožuhanju in furežu. Velikokrat pa so ženske dobile v 

pokušino kvinton (vino z brajd). 

 

 

Slika 9: Prikaz trebljenja buč 2018 (3. razred OŠ Cirkovce) 

 

Iz intervjujev lahko povzamemo, da je se je pri vsaki hiši praznovala tepežnica, sveti Miklavž 

in sveti trije kralji. Velika praznika ob delu pa sta bila  kožuhanje (ličkanje) in furež (koline). 

Po teh dveh opravilih se je veliko plesalo, pelo in veselilo ob dobri hrani, kar je bilo za tisti 

čas redko. Kožuhanje se je začelo popoldan in se odvijalo pozno v noč. 

 

Omenjeni prazniki pa so v današnjem času že skoraj prešli v pozabo. Zato smo se odločili, da 

jih ponovno obudimo. Pripravili smo program, s katerim bi oživeli pozabljene praznike in ob 

njih ohranjali ljudsko izročili. 
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5 OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PRODUKTA 

5.1 Ciljne skupine 

Naš turistični proizvod je namenjen naslednjim skupinam turistom: 

- osnovnošolcem, 

- dijakom, 

- študentom, 

- domačinom, 

- vsem, ki želijo spoznati tradicijo našega kraja, 

- vsem, ki želijo spoznati naše ljudsko izročilo, 

- vsem, ki želijo spoznati cirkovške običaje, šege in navade. 

5.2 Namen 

Namen našega programa je, da bi turisti spoznali Cirkovce, naše običaje, tradicijo ter izročilo. 

Mlade želimo vsaj za nekaj časa odvrniti od telefonov, zato smo se odločili za dve dvodnevni 

delavnici. Ker imamo raznolike praznike oz. običaje, ki se opravljajo v različnih letnih časih, 

smo načrtovali septembrske in decembrske delavnice. 

5.3 Turistični produkt Na začetku poti 

Turistične delavnice bodo potekale v soboto, 21. septembra, ter v nedeljo, 22. septembra, 

2019. 

Preglednica 1: Sodelujoči domačini na delavnicah Na začetku poti 

KDO? KAJ? 

Kmetija Kotnik -domači jogurti 

Kmetija Žitnik -domači pirini keksi 

-bučnice ter bučno olje 

-prikaz izdelovanja bučnega olja 

-prikaz sušenja bučnic 

Pekarna Metličar -domač ržen kruh 

Društvo podeželskih žena in deklet -priprava kosila (svinjska pečenka, pražen-

restan buob, bučni zavitek) 

Vaški odbori -priprava kosila (krompirjev golaž) 
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KDO? KAJ? 

Konjeniški center Starošince -vožnja s kočijo 

-prostor za kmečke igre in kosilo 

Ljudske pevke Žanjice -nastop ob kosilu 

Vesele Polanke -nastop po kosilu, zabava 

Mlajša in starejša folklorna skupina 

OŠ Cirkovce 

-nastop  

-učenje folklornih plesov 

 

Preglednica 2: Časovni program delavnic v soboto, 21.9.2019 

ČAS DOGAJANJE DRUGI SODELUJOČI 

9.00 Pozdrav in dobrodošlica zbranim na 

šolskem dvorišču  

Učenci  

9.15 Prigrizki za udeležence (domači jogurti in 

domač rženi kruh) 

Kmetija Kotnik (domači jogurti) 

Pekarna Metličar (domač rženi 

kruh) 

9.45 Odhod na bližnjo njivo  

10.00 Trebljenje buč, razne igre z bučami  

12.00 Prigrizek na njivi (domač kruh z bučnimi 

semeni ter bučno olje) 

Kmetija Žitnik (kruh z bučnimi 

semeni, domače bučno olje) 

12.30 Odhod pred šolo ter ogled nastopa mlajše 

folklorne skupine OŠ Cirkovce (ples ter 

igre) 

Mlajša folklorna skupina OŠ 

Cirkovce 

13.30 Kosilo na šolskem igrišču (svinjska 

pečenka, pražen boub, bučni zavitek) 

Društvo podeželskih deklet in žena 

(priprava kosila) 

13.30 Ob kosilu petje ljudskih pesmi Vesele Polanke 

14.30 Odhod avtobusa na kmetijo Žitnik Kmetija Žitnik 

15.00 Ogled izdelave bučnega olja ter sušenja 

bučnic 

Kmetija Žitnik 

16.30 Kmečke igre na kmetiji Kmetija Žitnik 

17.30 Odhod avtobusa do šole Ariva 

18.00 Zaključek in odhod domov Učenci 
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Preglednica 3: Časovni program delavnic v nedeljo, 22. 9. 2019 

ČAS DOGAJANJE DRUGI SODELUJOČI 

9.00 Pozdrav in dobrodošlica zbranim na 

šolskem dvorišču 

Učenci 

9.15 Odhod avtobusa v Konjeniški center 

Starošince 

Ariva 

9.45 Pozdrav lastnikov centra ter prigrizki 

(domači keksi iz pirine moke) 

Konjeniški center Starošince 

10.15 Kmečke igre in tekmovanje v ličkanju 

koruze 

Otroci, odrasli 

12.00 Vožnja s kočijo Konjeniški center Starošince 

13.30 Kosilo pred konjeniškim centrom 

(krompirjev golaž) 

Vaški odbor 

13.30 Ob kosilu ljudsko petje Ljudske pevke Žanjice 

14.30 Igre z buobom na travniku pred 

konjeniškim centrom 

Otroci 

15.30 Nastop starejše folklorne skupine OŠ 

Cirkovce 

Starejša folklorna skupina OŠ 

Cirkovce 

16.00 Učenje prvih folklornih korakov  Starejša folklorna skupina OŠ 

Cirkovce 

17.30 Odhod avtobusa do šole Ariva 

18.00 Zaključek in odhod domov Učenci 

 

5.4 Turistični produkt Tam, kjer smo začeli 

Turistične delavnice bodo potekale v soboto, 14. decembra, ter v nedeljo, 15. decembra 2019. 

Preglednica 4: Sodelujoči domačini na delavnicah Tam, kjer smo začeli 

KDO? KAJ? 

Kmetija Kotnik -domače mleko 

Kmetija Žitnik -domači pirini keksi 

Pekarna Metličar -domač ržen kruh 

Kmetija pri Omi Neži -zelenjavni namaz 

Kmetija Čelufiga -narezek 
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KDO? KAJ? 

Kmetija Goričan -domača zelenjava 

Gostilna Kureš -priprava kosila (svinjska pečenka, pražen -

restan buob) 

Ustvarjalke -nastop ob kosilu 

Ljudski pevci -nastop ob kosilu 

-sv. trije kralji 

-sv. Nikolaj 

Mlajša in starejša folklorna skupina 

OŠ Cirkovce 

-nastop  

-učenje folklornih plesov 

 

Preglednica 5: Časovni program delavnic v soboto, 14. 12. 2019 

ČAS DOGANJE DRUGI SODELUJOČI 

9.00 Pozdrav in dobrodošlica zbranim v šolski 

jedilnici 

Učenci 

9.15 Prigrizki za udeležence (domač rženi 

kruh in zelenjavni namaz) 

Pekarna Metličar (domač rženi 

kruh) 

Kmetija Pri omi Neži (zelenjavni 

namaz) 

10.00 Prihod ljudskih pevcev- sv. treh kraljev, 

učenje koledniške pesmi 

Ljudski pevci (sv. trije kralji) 

12.00 Kosilo (svinjska pečenka, pražen buob) Gostilna Kureš 

12.00 Ob kosilu petje ljudskih pesmi Ustvarjalke 

13.30 Miklavževanje nekoč Sv. Nikolaj 

15.00 Nastop starejše folklorne skupine OŠ 

Cirkovce 

Starejša folklorna skupina OŠ 

Cirkovce 

15.30 Učenje prvih korakov  Starejša folklorna skupina OŠ 

Cirkovce 

17.00 Zaključek in odhod domov  
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Preglednica 6: Časovni program delavnic v nedeljo, 15.12.2019 

ČAS DOGAJANJE DRUGI SODELUJOČI 

9.00 Pozdrav in dobrodošlica zbranim v šolski 

jedilnici 

 

9.15 Prigrizki za udeležence (domač rženi 

kruh, narezek, zelenjava) 

Kmetija Goričan (zelenjava) 

Kmetija Čelofiga (narezek) 

Pekarna Metličar (domač rženi 

kruh) 

10.15 Odhod v bližnji gozd po šibe za tepežnico  

11.00 Igranje starih kmečkih iger ter tepežnice  

12.30 Kosilo (jed na žlico) Turistična kmetija Medved 

12.30 Ob kosilu nastop ljudskih pevcev Ljudski pevci 

13.30 Odhod avtobusa do Muzeja podeželja v 

Starošincah 

Upravnik muzeja, gospod Žitnik 

14.00 Nastop mlajše folklorne skupine OŠ 

Cirkovce 

Mlajša folklorna skupina OŠ 

Cirkovce  

14.30 Voden ogled muzeja  Muzej podeželja Starošince, 

upravnik 

16.00 Prigrizek v Starošincah (domači pirini 

keksi, domače mleko) 

Kmetija Kotnik (domače mleko) 

Kmetija Žitnik (domači pirini 

keksi) 

16.30 Odhod avtobusa do šole Ariva  

17.00 Zaključek in odhod domov  
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6 PROMOCIJA TURISTIČNEGA PROGRAMA 

Ker bomo naše delavnice organizirali prvič, bomo morali veliko narediti na promociji in 

trženju. Prepričani smo, da lahko privabimo veliko gostov, zato smo izdelali natančno 

strategijo. Naš namen je, da majhen kraj Cirkovce postane še bolj prepoznaven po ohranjanju 

kulturne dediščine. Zagotoviti si moramo podporo občine Kidričevo-odbora za gospodarstvo. 

Aktivirali bomo društva (Turistično društvo Kidričevo, Prosvetno društvo Cirkovce, Društvo 

podeželskih žena). Pomembno vlogo bodo imeli domačini, ki že prodajajo domače izdelke kot 

dopolnilno dejavnost na kmetiji. V dogovoru med šolo in drugimi institucijami bomo imeli 

vsi veliko od tega, saj se premalo zavedamo, da je še veliko neizkoriščenih možnosti. Ker vse 

to veliko stane, se bomo obrnili zlasti na občino in turistično društvo. Prepričani smo, da bodo 

videli v tem dobro idejo in nam na začetku vsestransko pomagali. 

6.1 Reklamni material – letak 

Pripravili smo reklamni material, s katerim želimo obiskovalce prepričati, da pridejo na 

delavnice. Letaki so pomembno gradivo za promocijo, zato smo jih izdelali tudi mi. Uporabili 

smo računalniški program Word. 
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Slika 10: Letak: Tam, tam kjer se je začelo 
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Slika 11: Letak: Na začetku poti 
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7 OSNUTEK PREDSTAVITVE TURISTIČNE PONUDBE NA 

TURISTIČNI TRŽNICI 

Da bomo ljudem bolje približali našo predstavitev, smo se odločili za raznoliko ponudbo na 

naši turistični tržnici. Poskušali jih bomo prepričati za naše delavnice, za katere smo izdelali 

tudi letake (reklamno gradivo). Pripravili smo tudi šibe za tepežnico, s katero bomo uprizorili 

ta otroški običaj. Zraven bomo delili  listke z besedilom tepežniških pesmi. 

Na naši turistični tržnici bodo obiskovalci ves čas lahko spremljali šolske fotografije, ki so 

nastale ob ličkanju koruze, pobiranju buoba ter trebljenju buč. Na ta način želimo 

obiskovalcem predstaviti, da se ob vsakem delu lahko, če je volja, tudi zabavamo. Ob 

fotografijah smo posneli tudi video, na katerem tretješolci trebijo buče na bližnji kmetiji. 

Da pa se bodo ljudje sploh oglasili pri nas, jih najprej moramo pritegniti. Odločili smo se, da 

posnamemo plese šolske folklorne skupine, ljudske pevce (sv. tri kralje) ob petju koledniških 

pesmi in posnetek bomo predvajali na tržnici. Vse to pa bo popestril mladi harmonikar 

frajtonar z igranjem ljudskih pesmi. Ob tem bodo zaplesala tudi dekleta v naših folklornih 

oblekah. Za spomin na turistično tržnico bodo ljudje domov lahko odnesli simbolično darilo 

in šibo za tepežnico. Poskusili bodo sveže pečenega parklja, s katerimi se bodo ljudje lahko 

posladkali in potešili lakoto. 

Naš glavni namen je, da bodo obiskovalci s tržnice domov odnesli predvsem nekaj novega 

znanja o Cirkovcah in lepe vtise. S simboličnim darilom želimo, da se bodo ljudje spominjali 

cirkovških običajev. Pri izdelavi so nam pomagali okoliški prebivalci. Kot produkt za kupce 

bo na voljo ročno izdelan lesen pladenj, nanj bo s pirografom izžgan simbol Cirkovc - 

folklornik v plesni drži. 

Želimo pritegniti in navdušiti čim več obiskovalcev, da se spomnijo starih praznikov, ali se z 

njimi seznanijo. Z naše tržnice bodo odšli z nasmehom na obrazu. 
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8 ZAKJUČEK 

Ob zaključku naše raziskovalne naloge lahko potrdimo, da smo se naučili veliko novih 

običajev, šeg in navad. Pomembno je, da mladi spoznavamo stare običaje. Za ohranjanje naših 

ugotovitev so zaslužni predvsem starejši domačini, zato smo se odločili, da prisluhnemo 

njihovim bogatim spominom. Veliko gradiva pa smo našli v lokalnih publikacijah, knjigah in 

na spletu. 

Naše delavnice so za vse, ki ob vikendih potrebujejo malo počitka od hitrega tempa življenja 

in proč od tehnologije, ki nas je čisto prevzela in zato premalo živimo z naravo. Za vse tiste, 

ki jih zanima preteklost našega kraja, ter za vse, ki se želijo prepričati, da je delo na podeželju 

lahko zabavno. Za naprej upamo, da bodo te jesenske in decembrske delavnice zaživele, saj 

ko ljudje spoznajo, da se dogaja kaj zanimivega, z veseljem povedo drugim in tako se dobre 

novice širijo naprej. S tem pa promoviramo našo šolo, občino in društva. Menimo, da v ožjem 

okolju moramo delovati povezovalno, ker bomo le tako uspešni. Obiskovalcem in bodočim 

potrošnikom pa mora biti pomembno, da kupijo prvovrstne izdelke, ki so domači, zdravi in je 

pridelava okolju prijazna. Tako že najmlajši skrbimo za trajnostni razvoj, ki mora postati 

vrednota, da ohranimo naš planet Zemljo tudi za naslednje rodove. 

  



33. državni festival Turizmu pomaga lastna glava 
 

28 

 

9 VIRI IN LITERATURA 

1. Kurent, N., 1965. Praznično leto Slovencev: starosvetne šege in navade od pomladi do 

zime: Mohorjeva družba v Celju. 

2. Ramovš, M., 1997. Polka je ukazana: Plesno izročilo na Slovenskem, vzhodna 

Štajerska. Založba Kres 

3. Lubej, N.,1997. Pikapolonica, hvala za zlato kolo! Maribor. Zveza kulturnih 

organizacij. 

4. Bogatej, 2011 

5. Naših 45 let: Zbornik ob 45-letnici delovanja folklorne skupine Osnovne šole 

Cirkovce. 2016. Marije Jurtela. Cirkovce. Osnovne šole Cirkovce. 

6. 70 let FS Vinko Korže, 30 let FS OŠ Cirkovce: Zbornik. 2001. Liljana Brglez. 

Cirkovce. Osnovne šole Cirkovce. 

7. Cirkovško izročilo: 50 let folklore v Cirkovcah na Dravskem polju. 1981. Anton 

Brglez, Zdenko Kodrič. Prosvetno društvo Cirkovce in ZKO Ptuj. 

8. Brglez, L. (1998). Naravna in kulturna dediščina na območju Cirkovc na Dravskem 

polju. Diplomsko delo, Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška Fakulteta. 

9. Sagadim, M., Urih, M., Šori, M. in Medved. A. (1999). Binkošti in pastirske igre. 

(Raziskovalna naloga). Cirkovce: Osnovna šola Cirkovce. 

10. Sagadim, M., Urih, M., Šori, M., Medved, A., Kaiser, M. in Dobič. B. (1998). Prazniki 

v decembru. Cirkovce: Osnovna šola Cirkovce. 

11. SPLETNI VIRI:  

< http://www.os-cirkovce.si/2016/11/02/lickanje/ > 

< http://www.rsg.si/?p=34767> 

10 PRILOGE 

PRILOGA 1: intervju 

PRILOGA 2: intervjuvanci 

PRILOGA 3: besedila pesmi 

http://www.os-cirkovce.si/2016/11/02/lickanje/

