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Med 19. avgustom in 24. septembrom 2020 je bilo v organizaciji in izvedbi TD Dišeči volčin Šalovci, ki 

je bil zunanji izvajalec za Občino Šalovci, izvedenih šest aktivnosti oziroma dogodkov v okviru projekta 

LAS Goričko 2020: Lokalna kakovost za globalno uspešnost. V tej operaciji je Občina Šalovci eden izmed 

partnerjev, vodilni partner pa je Eko-socialna kmetija Korenika, Šalovci. 

Dejanska izvedba le v malenkostih odstopa od poslane ponudbe. Odstopanja so bila predhodno 

usklajena in dogovorjena z naročnikom. Vse izvedene aktivnosti pa so v celoti sledile prijavnici 

operacije Lokalna kakovost za globalno uspešnost v delu, ki opisuje, kakšne vrste aktivnosti mora izvesti 

partner Občina Šalovci.  

Med dokazili izvedbe aktivnosti so: 

1. fotografije z dogodkov, 

2. podpisi udeležencev. 

V nadaljevanju je vsak dogodek predstavljen bolj natančno. 

 

Dogodek 1: DELAVNICA TRADICIONALNIH VEŠČIN 

Izvedena je bila delavnica na temo tradicionalnih veščin: izdelovanja okrasov in cvetja in krep papirja. 

Delavnico so vodila starejše ženske, ki obvladajo te veščine, prisotni pa so bili tudi otroci iz regije, ki 

so se na ta način seznanili s to tradicijo ter se tudi sami poizkusili v njej. 

Lokacija: TNP Peterloug Markovci 93 

Datum: 19. 8. 2020 

Trajanje: 10,00 – 13,00 

Število udeležencev: 20 

 

Dogodek 2: KULINARIČNA DELAVNICA #1 

Izvedena je bila delavnica na temo priprave hitrih, enostavnih, a zdravih jedi: obloženi kruhki, narezki, 

namazi … Delavnico so vodile starejše ženske z izkušnjami, sodelovali pa so tudi otroci iz regije, ki so 

aktivno sodelovali pri pripravi jedi. 

Lokacija: TNP Peterloug Markovci 93 

Datum: 20. 8. 2020 

Trajanje: 10,00 – 13,00 

Število udeležencev: 20 

 

Dogodek 3: MREŽENJE PONUDNIKOV IN PROMOCIJA LOKALNIH PRODUKTOV #1 

Izveden je bil dogodek promocije in povezovanja lokalnih ponudnikov: ponudniki so se srečali, 

nekateri so predstavili tudi svoje izdelke, ter se pogovorili o možnostih sodelovanja. Stojnice so imeli: 

medičarstvo Zorjan, Dolenci, zadruga Pomelaj, Mala Polana, izdelovalka ročnega nakita in keramike. 



Lokacija: TNP Peterloug Markovci 93 

Datum: sreda, 16. 9. 2020 

Trajanje: 10,00 – 15,00 

Število udeležencev: 35 

 

Dogodek 4: MREŽENJE PONUDNIKOV IN PROMOCIJA LOKALNIH PRODUKTOV #2 

Izveden je bil dogodek povezovanja lokalnih proizvajalcev: na tem dogodku so se ponudniki srečali ter 

se pogovarjali o možnostih skupnega sodelovanja. Stojnice lokalnih proizvajalcev so imeli: medičarstvo 

Celec, Socialno-ekološka kmetija Korenika, medičarstvo Zorjan, Angela Vratuša (zelišča), kmetija 

Meščanka. Dogodka so se udeležili v večjem številu člani Društva upokojencev Šalovci. 

Lokacija: TNP Peterloug Markovci 93 

Datum: sobota, 19. 9. 2020 

Trajanje: 10,00 – 16,00 

Število udeležencev: 90 

 

Dogodek 5: KULINARIČNA DELAVNICA #2 

Izvedena je bila delavnica na temo prikaza celotnega postopka priprave tradicionalnih goričkih jedi 

(zeljove flikice, langaš), kateri je sledila degustacija. Delavnico so vodile starejše domače ženske z 

izkušnjami. 

Lokacija: TNP Peterloug Markovci 93 

Datum: sobota, 22. 9. 2020 

Trajanje: 12,00 – 16,00 

Število udeležencev: 40 

 

Dogodek 6: PREDSTAVITEV PONUDNIKOV, TNC PETERLOUG, POHOD, OGLED KARAVLE, ZASADITEV 

DREVES, VOŽNJA S TRAKTORSKO PRIKOLICO  

Izveden je bil dogodek predstavitve ponudnikov, kot je ZTŠK Šalovci s TNC Peterloug in graničarskim 

muzejem v Čepincih. Dogodek je sovpadal s praznovanjem dne evropskega sodelovanja in 

udeležencem se je zato predstavilo tudi čezmejno in lokalno-regionalno projektno sodelovanje. 

Udeleženci so se nato podali na pohod od TNC Peterloug do graničarskega muzeja (5 km), kjer so si 

ogledali muzejsko zbirko graničarstva, nakar se je del njih vrnil do TNC Peterloug s traktorsko vleko v 

prirejeni prikolici – kot del nove turistične ponudbe. Ob tej priložnosti sta bili zasajeni tudi dve drevesi: 

ena v TNC Peterloug in druga pri graničarskem muzeju v Čepincih, kot simbola projektnega 

sodelovanja. 

 



Lokacija: TNP Peterloug Markovci 93 

Datum: 18. 9. 2020 

Trajanje: 10,00 – 16,00 

Število udeležencev: 40 

 

Skupno število vseh udeležencev na teh dogodkih je tako preseglo 250, kar je razvidno tudi iz priloženih 

fotografij. Udeležba se ni vedno dokumentirala s podpisi na listah prisotnosti, to pa zlasti takrat, ko so 

na delavnicah sodelovali otroci.   

Menimo, da so bili s tem realizirani vsi zahtevani pogoji operacije Lokalna kakovost za globalno 

uspešnost v delu, ki se nanaša na Občino Šalovci, in da je skupno število udeležencev tako visoko, da 

lahko upravičeno ugotovimo, da so vsi dogodki povsem zadovoljili pričakovanja naročnika. 

 

 

 


