Zapis delavnic na terenu – študijska tura 4. 12. 2018
Datum
Lokacija

4.12.2018
Destinacija Jeruzalem Ormož: Ormož – Sveti Tomaž – Središče ob Dravi – Svetinje - Kog –
Ormož
Prisotni Lista prisotnih: Priloga 2, 3 in 4
Tema
Strokovna ekskurzija za oblikovanje doživetij v destinaciji Jeruzalem Slovenija – delavnice
s predstavitvami dobrih praks ponudnikov na štirih točkah – Sveti Tomaž, Središče ob
Dravi, Svetinje in Kog v sklopu projekta
„NAČRT RAZVOJA GOSPODARSTVA IN DVIGA KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA OBMOČJU LAS UE
ORMOŽ V OBDOBJU 2019-2025“
Program Program:
Ad1 - 7.45 - zbor pri gradu Ormož in odhod na študijsko turo
Ad2 - 8.30-10.30 - Turistično informativna pisarna Sveti Tomaž, Savci (delavnica 1)
Ad3 - 11.00-13.00 - Oljarna Središče ob Dravi (delavnica 2)
Ad4 - 13.30-15.30 - Gostišče Taverna (kosilo) (delavnica 3)
Ad5 - 16.00-19.00 - Košarkina hiša, Kog (delavnica 4)
Ad6 – Zaključna ugotovitev
Na vseh štirih lokacijah so ponudniki predstavili svojo dejavnost in po želji izvedli
degustacijo. Koordinacijo ponudnikov je izvedla Blanka Kosi Raušl s pomočjo Anite Bolčevič
in Urške Ambrož.
Ad 1
Zbor udeležencev na avtobusni postaji pri Gradu Ormož
Pred odhodom ogled in možnost kuhanja kave v Grajski kavarniški popravljalnici.
Uvodni pozdrav vodnika Stanka Ivanuše in vodenje do TIP Sveti Tomaž v Savcih.
Ad 2
Sveti Tomaž – TIP Sveti Tomaž, v Savcih – prva delavnica na terenu
Mirko Cvetko, župan Občine Sveti Tomaž, kot gostitelj pozdravi obiskovalce in ponudnike,
ki so se predstavili na stojnicah na razstavnem prostoru pred domačijo dr. Stanka
Cajnkarja.
Karmen Štumberger – vodja projekta NOST pozdravi navzoče v imenu Občine Ormož in kot
koordinatorica predstavi aktivnosti projekta in se zahvali vsem navzočim, še predvsem
ponudnikom, ki so se udeležili delavnic na terenu in so predstavili svoje produkte.
Udeležene pozove, da se tudi v nadaljevanju priključijo kot člani delovnih skupin treh
Centrov DMMO Jeruzalem Slovenija in promocijske akcije Vikend odprtih vrat ponudnikov
destinacije Jeruzalem Slovenija.
Tanja Lešnik Štuhec kot izvajalka projekta NOST predstavi izvedene aktivnosti projekta
NOST - vseh štirih delovnih sklopov (DS):
(DS1) aktivnosti za oblikovanje dokumenta »Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti
življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017 – 2025 NOST« s posnetkom stanja in
strateško vizijo, cilji, ukrepi ter aktivnostmi, ki bodo izvedene skozi DMMO Jeruzalem
Slovenija;
(DS2) aktivnosti specializiranih skupin za oblikovanje verig ponudnikov in oblikovanje
dokumenta »Elaborat nadgradnje turistične ponudbe na območju UE Ormož«;
(DS3) aktivnosti za vzpostavitev sistema podeljevanja pravice do uporabe KBZ Jeruzalem
Slovenija in oblikovanje dokumenta »Načrt razvoja kolektivne blagovne znamke KBZ (z
izvedbo ocenjevanj lokalne ponudbe, kot podlago za pridobitev pravice do uporabe KBZ);
(DS4) aktivnosti za vzpostavitev celostne grafične podobe ponudbe destinacije Jeruzalem
Slovenija ter oblikovanje dokumenta »Načrt razvoja celostne grafične podobe KBZ DJS«;
Zahvali se vsem za udeležbo na delavnicah na terenu, ki so osnova za oblikovanje privlačnih
doživetij – študijskih tur in doživljajskih programov za izbrane ciljne skupine v destinaciji
Jeruzalem Slovenija. Predstavi promocijsko aktivnost »Vikend odprtih vrat« in »Letni

Ad 3

koledar odprtih vrat ponudnikov destinacije Jeruzalem Slovenija« ter pozove ponudnike, da
se udeležijo aktivnosti, ki bodo vplivale na predstavitev celotnega območja destinacije
Jeruzalem Slovenija v mejah podeljevanja KBZ Jeruzalem Slovenija.
Z Letnim koledarjem odprtih vrat bo nastala trganka s karto in kontakti ponudnikov v treh
verigah ponudnikov, in sicer:
• veriga gostincev in vinogradnikov,
• veriga kmetij - pridelovalcev in predelovalcev prehranskih izdelkov ter
• veriga rokodelcev in ponudnikov dobrega počutja, doživetij kulture in narave ter
rekreacije.
Vzpostavljena bo Delovna skupina za izvedbo aktivnosti promocijske akcije VOV in Letnega
koledarja odprtih vrat ponudnikov destinacije Jeruzalem Slovenija za organizirano
oblikovanje in izvajanje študijskih tur in doživljajskih vodenj po destinaciji za izbrane ciljne
skupine gostov – tako skupine kot individualne goste.
Blanka Kosi Raušl je koordinirala ponudnike, ki so se predstavili na stojnicah pred TIP. Vsi
so tudi dobitniki certifikatov KBZ Jeruzalem Slovenija za svoje izdelke.
Ponudniki so predstavili svoje dejavnosti in izdelke, ki so jih tudi ponudili v pokušnjo:
Urša Ambrož, lončarka, Rokodelski center DUO, Veržej in lastna delavnica v Vičancih –
lončarski izdelki.
Katja Jurkovič, Pep’s wine d.o.o. – predstavitev ponudbe vin lokalnih vinarjev pod znamko
Pep's wine in pokušnja vin.
Mitja Ozmec, predstavitev TK Sonja Ozmec in Mizarstva Mitja Ozmec, pokušnja vina,
jabolčnega soka in postržače.
Kmetija David Bezjak, pridelava bučnic za bučno olje, bučna semena in pšenice za
testenine.
Čebelarstvo Marin Peter, Cvetkovci, vzreja čebeljih družin in pridelava več vrst medu.
Društvo gospodinj Sveti Tomaž, peka kruha in drobnega pekovskega peciva ter priprava
obloženih kruhkov za prireditve.
Olga Ozmec – predstavitev Izletniške kmetije Olga Ozmec – domače mesnine, narezki in
vino.
Blanka Kosi Raušl - predstavitev TIP Sveti Tomaž in Domačije dr. Stanka Cajnkarja.
Tanja Lešnik Štuhec je pozvala k besedi Ilono Stermecki iz TA Pohorje tours, ki je
predstavila poslovanje TA in pozdravila pobudo za Vikende odprtih vrat ponudnikov
destinacije Jeruzalem Slovenija. Izpostavila je sodelovaje v destinaciji Rogla-Pohorje, kjer je
kot turistična vodnica in zaposlena v podjetju Pohorje turizem sooblikovala ponudbo
izletov po destinaciji Rogla-Pohorje – brezplačna promocijska vodenja. TA Pohorje tours je
v destinacijo pripeljala več kot 40 avtobusov študijskih skupin. Obljubila je, da bo pripravila
programe za študijske ture in pripeljala v destinacijo goste TA Pohorje tours.
Stanko Ivanuša je vodil skupino iz Savcev do Središča ob Dravi, kjer je bila izvedena druga
delavnica na terenu.
Središče ob Dravi – druga delavnica na terenu
Jurij Borko, župan Središča ob Dravi je pozdravil zbrane in izpostavil pomembnost projekta
in nadaljnjih aktivnosti.
Sonja Krabonja, direktorica Jeruzalem SAT Oljarna-Mešalnica Središče d.o.o. – je kot
gostiteljica pozdravila zbrane.
Katja Čurin, Oljarna Središče - predstavila izdelke iz bučnega olja in bučnic ter pokušnja
olja, bučnic, namazov in peciva iz bučnih semen in bučnega olja.
Čebelarstvo Boris Borko – predstavitev medu in pokušnja medu.
Margita Potočnik, izdelovalka nakita - predstavitev nakita.
Sebastjan Rudolf, Nunska Graba - predstavitev Počitniške hiše Podhamer in izkušnje z gosti.
Dragica Florjančič, predsednika TD Središče - predstavitev delovanja Turističnega društva
Središče in prireditve Praznik buč, ki ga organizirata Oljarna in TDS.
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Priloge

V Trgovini Oljarne Središče je možnost prodaje izdelkov lokalnih ponudnikov – večina
udeleženih je v Trgovini kupila izdelke Oljarne – olja, bučna semena, namaze …
Stanko Ivanuša je kot lokalni vodnik s pomočjo voznika avtobusnega podjetja Pohorje
Turizem vodil udeležence do Svetinj.
Gostilna Taverna, Svetinje
Dino Kruhoberec, najemnik Gostišča Taverna – predstavil poslovanje gostinskega obrata in
predstavil meni iz živil lokalnih ponudnikov.
Lidija Kupljen, lastnica Gostišča Taverna in podjetja Vina Kupljen – predstavitev
družinskega podjetja ter vodena pokušnja vin Kupljen.
Marija Glavinič, MGM vino z Vrha Glavinič – predstavila družinsko podjetje z vrhunskimi
vini z blagovno znamko MGM Glavinič ter sok aronije ter pokušnja vin.
Boštjan Kosec, Ekološka kmetija Kosec in Ekološka kmetija Zadravec – predstavitev obeh
ekoloških kmetij in združenja ekoloških pridelovalcev ekološke reje govedi za meso –
ekomeso.si.
Stanko Ivanuša je udeležene vodil do Koga.
Košarkina hiša, Kog
Anton Luskovič – predstavitev zgodbe Košarkine hiše na Kogu.
Ksenija Lukman, članica Kulturno-turističnega društva KOG in predsednica Kmečkih žen
KOG je predstavila zbirke v Košarkini hiši.
Zvonko Pukšič, lastnik Biokmetije Zel in član TKD Kog – predstavitev življenjske filozofije in
poslanstva kmetovanja in priprave prehranskih izdelkov pod znamko Eko podeželje.
Kelemina Silva, filcarka – predstavitev filcanih izdelkov iz Sovenove volne.
Lukman Drago, član TD Kog in Slavko Bedekovič, KS Kog - predstavitev Vin s Koga in
vodena degustacija.
Vera Zabavnik, članica Kmečkih žen Kog – predstavitev pogač in pokušnja odličnih
kulinaričnih dobrot.
Karmen Štumberger, koordinatorica projekta NOST se je zahvalila vsem ponudnikom za
predstavitev in odlične pokušnje in jih povabila k sodelovanju pri nadaljnjih aktivnostih.
Zlatko Zadravec, direktor JARA, ki skrbi za LAS UE Ormož, ki je zagotovila sredstva za
operacijo projekt NOST, je spregovoril o pomenu projekta in nadaljnjih aktivnostih.
Tanja Lešnik Štuhec je naredila povzetek izpeljanih delavnic na štirih lokacijah v destinaciji
Jeruzalem Slovenija in se zahvalila vsem prisotnim za odlično sodelovanje. Vse je pozvala k
sodelovanju pri nadaljnjih aktivnostih.
Ilona Stermecki je podala mnenje k izvedenim delavnicam na terenu - študijski turi in
izpostavila kakovost ponujenih doživetij za goste, ki imajo velika pričakovanja in znajo
ceniti lokalno pridelana visoko kakovostna živila in pokušnje.
Stanko Ivanuša je udeležene vodil do Ormoža, kjer smo druženje zaključili in popeljali
udeležene na mesta, kjer so se nam na začetku dneva tudi pridružili.
Udeleženi smo delili mnenje, da je bila strokovna ekskurzija odlično izpeljana, saj se je
predstavilo kar 8 ponudnikov na prvi delavnici, 5 na drugi delavnici, 4 na tretji delavnici in 6
na četrti delavnici. Ob 23 ponudnikih (vsaj 30 udeležencev) se je strokovne ekskurzije
udeležilo še 15 drugih oseb, kar pomeni, da je bilo skupaj udeleženih 45 oseb, saj nekateri
niso vpisani na Listi prisotnih (npr. Lidija Kupljen, Dino Kruhoberec, Boštjan Kosec).
Priloga 1 - Vabilo delavnice na terenu - strokovna ekskurzija po DJS 4 12 2018 - Priloga 1
Priloga 2 – Lista prisotnih, strokovna ekskurzija – pridelovalci, 4. 12. 2018 (23)
Priloga 3 – Lista prisotnih, strokovna ekskurzija - rokodelci, 4. 12. 2018 (4)
Priloga 4 – Lista prisotnih, strokovna ekskurzija - drugi ponudniki, 4. 12. 2018 (15)

Zapisala: dr. Tanja Lešnik Štuhec

Pregledale in dopolnile:
Datum: 10. 12. 2018

