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POVZETEK:  
Mozirski gaj – park cvetja in muzej na prostem – obiskovalce razveseljuje že preko 40 let. V vseh 
letnih časih pripravljajo različne razstave cvetja in spremljevalne dogodke. Med njimi je tudi 
prireditev Jesen v Mozirskem gaju, kjer organizator Ekološko hortikulturno društvo Mozirski gaj 
pripravi razstavo buč in cvetja. V tej pestri in zanimivi ponudbi pa Mozirski gaj še ni organiziral 
festivala.  
 
Festival buč in cvetja Bučn'cvet je ideja študentov Višje strokovne šole Šolskega centra Velenje 
(VSŠ, ŠCV). Organizirati ga želimo v okviru že obstoječe tradicionalne prireditve Jesen v 
Mozirskem gaju – Buče v harmoniji s cvetjem. V okviru projekta Več znanja za več turizma smo se 
študenti VSŠ, ŠCV odločili za organizacijo festivala v Mozirskem gaju, saj nekaj študentov prihaja 
iz tega kraja. Povezali smo se z upravljalcem Mozirskega gaja, Ekološko hortikulturnim društvom 
Mozirski gaj, jim predstavili idejo in vsebino festivala ter jih prosili za sodelovanje pri nadgradnji že 
obstoječe prireditve v festival. V organizaciji festivala vidimo priložnost za popestritev ponudbe v 
Mozirskem gaju.  
 
S pomočjo delavnic, razstav in strokovnih predavanj želimo privabiti ljubitelje in pridelovalce 
okrasnih in jedilnih buč ter ljubitelje cvetja in izdelovalcev cvetličnih aranžmajev. S strokovnimi 
prireditvami želimo privabiti strokovno javnost, z zabavnim programom pa mlade. Organizirali 
bomo strokovna predavanja o pridelali buč, o vzgoji okrasnih in jedilnih buč ter buč velikank. Z 
organizacijo rock koncerta ter nastopom stand up komikov in pouličnih umetnikov bomo popestrili 
dogajanje, v Začarani vasi pa se bodo v različnih delavnicah zabavali otroci.  
 
Dosedanje prireditve se dogajajo samo v Mozirskem gaju, z organizacijo festivala pa želimo, da 
zaživi celotno Mozirje. V času festivala se bo odvijala kulinarična prireditev »Bučna kuhna«, kjer 
bodo na sejemskem prostoru gostinci ponujali bučne jedi in slaščice. Celotno Mozirje bo zaživelo s 
prireditvijo, na kar bo opozarjala tudi zunanja podoba Mozirja z bučno-cvetličnimi aranžmaji.  
 
KLJUČNE BESEDE: festival, Mozirski gaj, cvetje, buče, program 
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ABSTRACT:  
 
Mozirski gaj is a flower park and an open-air museum, which has been bringing its visitors great joy 
for over 40 years. Various flower exhibitions and accompanying events take place during all four 
seasons. One of such events is Autumn in Mozirski gaj, organized by Ecological and Horticultural 
Society Mozirski gaj, at which flowers and pumpkins are put on display. However, despite its very 
attractive and versatile offer, Mozirski gaj has never hosted a festival. 
 
A group of students of Higher Vocational College, School Centre Velenje, came up with an idea to 
upgrade the already traditional event Autumn in Mozirski gaj – Pumpkins in Harmony With Flowers 
into a festival of pumpkins and flowers, called Bučn'cvet. The idea was then further developed to 
meet the requirements of the project More Knowledge for More Tourism. Mozirski gaj was chosen 
as the venue of the festival, as quite a few of us come from Mozirje. We established contact with the 
Ecological and Horticultural Society Mozirski gaj, and after presenting the idea of the festival to the 
managers, we asked for their cooperation in upgrading the existing event into a festival. In the 
organization of the festival we see a great opportunity to further enhance the existing offer of 
Mozirski gaj. 
 
We intend to attract lovers and growers of decorative and edible pumpkins as well as people 
interested in or professionals in floristry by organizing workshops, exhibitions, and expert lectures 
on growing different sorts of flowers and pumpkins (edible, decorative, giant, etc.). The programme 
will provide both – expertise as well as entertainment for the young and the old. A rock concert, 
stand-up comedians and street theatre performances will further increase the appeal of the festival, 
and the Enchanted Village workshops will provide entertainment for the youngest visitors. 
 
Events so far have been limited to the premises of Mozirski gaj, however, with this festival we wish 
to revive the whole town of Mozirje. During the festival a culinary event »Open Pumpkin Kitchen« 
will take place at the town market, where delicious pumpkin dishes and desserts will be offered by 
various caterers. The whole town will vibrate in harmony with the festival, which will be also visually 
reflected in a great number of decoration pieces made out of pumpkins and flowers.  
 
KEY WORDS: festival, Mozirski gaj, flowers, pumpkins, programme 
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1 UVOD  
Po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika festival pomeni ''večdnevno prireditev, ki omogoča 
pregled dosežkov na določenem kulturnem področju.''  
(http://bos.zrc-sazu.si/cgi_new/neva.exe?name=ssbsj&expression=festival – 24. 10. 2019).  
 
Slovensko turistično gospodarstvo se pomena festivalov močno zaveda, saj bi bil brez festivalov 
turistični razvoj v Sloveniji počasnejši. Festivali veliko pripomorejo tudi k promociji kraja. Obiskovalci 
festivalov pričakujejo še druge storitve, zato se lahko v sklopu festivalov razvije pestrejša ponudba in 
prepoznavnost krajev. Ponudijo veliko novih delovnih mest, poveča se gospodarska rast. Dobro je tudi 
za lokalno prebivalstvo in gospodarstvo, saj so festivalski turisti znani po tem, da so pripravljeni 
zapraviti več za razvedrilo kot ostali turisti, ki po statističnih podatkih za razvedrilo porabijo samo dva 
do tri evre (EUR). Ker se festivalov udeležuje zelo veliko tujih turistov, se promocija širi tudi v tujini. 
S tem pa se Slovenija počasi kaže tudi na zemljevidih drugih držav.   
(https://manager.finance.si/8951664 – 5. 9. 2019) 
 
Tudi Turistična zveza Slovenije in soorganizatorji festivala Več znanja za več turizma se zavedajo 
pomena festivalov za slovenski turizem, saj so za 17. mednarodni festival izbrali temo Festival naj bo. 
Ko smo študenti pregledali spletne strani z iskano besedo festival, smo spoznali, da resnično drži dejstvo, 
da je Slovenija bogata z organizacijo festivalov in da je tematika festivalov zelo različna. 
 
Odločili smo se, da se preizkusimo v organizaciji festivala. Iskali smo partnerja in ga našli. S predlogom 
o organizaciji festivala smo se odpravili v Mozirski gaj, kjer smo predsedniku Ekološko hortikulturnega 
društva Marku Beletu predstavili idejo o organizaciji festivala v okviru prireditve Jesen v Mozirskem 
gaju. Društvo se je z našo idejo strinjalo, študenti pa smo najprej določili vsebino festivala in poiskali 
ime in logotip festivala, ki mu bosta dajala prepoznavnost. 
 

 

Slika 1: Logotip festival buč in cvetja Bučn'cvet; vir: lasten 
 

2 MOZIRJE IN MOZIRSKI GAJ 
O Zgornji Savinjski dolini je napisano veliko lepega. Narava je raznolika: od skrbno obdelanih polj in 
očiščenih travnikov, zelenih ali pobeljenih alpskih vrhov, možnosti aktivnih pustolovskih potepanj do 
bogate kulturne dediščine, ki povezuje sodobni in nekdanji čas. Naravni in kulturni biseri, kot so 
Logarska dolina, slap Rinka, Robanov kot, Golte, Matkov kot, Menina planina, Snežna jama, Potočka 
zijalka, grad Vrbovec, knjižnica Frančiškanskega samostana, gornjegrajska katedrala, Mozirski gaj, 
živahne brzice reke Savinje, domača kuhinja z lokalnimi kulinaričnimi posebnostmi in dobrotami, kot 
je zgornjesavinjski želodec, obiskovalce navdušuje.  

2.1 Mozirje in njegove znamenitosti 
V Mozirju in njegovi bližnji okolici se nahaja kar nekaj zanimivih ponudb za turiste, kot so:  

• Apartmaji in velnes Skok Mozirje ponuja oddih in sprostitev za družine, v dvoje ali za 
posameznike v vseh letnih časih.  
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• Mozirski gaj ponuja pestro dogajanje od pomladi do jeseni z razstavami cvetja ter pozimi z že 
tradicionalno Božično bajko.  

• Alpski vrt na Golteh ponuja avtohtone rastline.  
• Mozirska muzejska zbirka prikazuje zgodovino Mozirja.  
• Trško jedro Mozirje je eden izmed najstarejših trgov na Štajerskem.  
• Tradicionalne prireditve v Mozirju in bližnji okolici: Pust mozirski, Ovčarski praznik v 

Šmihelu, Golte trail, Maraton Savinja.  

2.2 Mozirski gaj 
Mozirski gaj – park cvetja in muzej na prostem – so slovesno odprli 27. aprila 1978. Da je park nastal, 
so zaslužni Krajevna skupnost Mozirje in številna društva v kraju, posebno pa je potrebno izpostaviti 
takratnega predsednika turističnega društva Ivana Zupana in vrtnarja Jožeta Skornška. Postavili so nekaj 
etnografskih objektov: kaščo, kovačijo, čebelnjak, vodni mlin, preužitkarsko hišo …, ki predstavljajo 
življenje naših prednikov. Ob odprtju je Mozirje gostilo republiško prireditev Hortikultura 78. Že prvo 
leto so zabeležili 80.000 obiskovalcev. V vseh teh letih je park doživel kar nekaj obnovitev. Danes park 
ureja Ekološko hortikulturno društvo Mozirski gaj, pri pripravi razstav pa tesno sodelujejo z Združenjem 
cvetličarjev in vrtnarjev Slovenije.    
 

2.2.1 Park cvetja v Mozirskem gaju 
Park cvetja je tisti del Mozirskega gaja, zaradi katerega gaj obiščejo številni obiskovalci in se vsako leto 
tudi vračajo. V parku cvetja so še posebej zanimivi: tulipan Mozirski gaj, zeliščni vrt, japonski vrt, 
skalnjak, drevored Evropske unije, potomka najstarejše trte na svetu, Začarana vas, razgledni stolp 
SVEA. 
 

2.2.2 Muzej na prostem   
Mozirski gaj je bogat z etnološko kulturno dediščino. Lahko rečemo, da je muzej na prostem. Številne 
značilne objekte iz nekdanjih časov so snovalci gaja prenesli v park, kjer si danes obiskovalci lahko 
ogledajo kaščo, kmečko hišo, kovačijo, čebelnjak, vodni mlin, žago venecijanko, preužitkarsko hišo, 
najstarejšo mozirsko hišo, kozolec, dom planincev, parno lokomotivo, v parku pa je na ogled tudi 
kapelica svetega Valentina in  največji uglašeni vetrni zvončki v Evropi.  
 

2.2.3 Prireditve v Mozirskem gaju 
Prireditve v Mozirskem gaju se odvijajo od pomladi do jeseni, v prazničnem zimskem času pa si 
obiskovalci radi ogledajo prireditev Božična bajka Slovenije. Večina prireditev je že tradicionalnih, z 
manjšimi dopolnitvami vsako leto, nudijo pa tudi posebno ponudbo.  
Tradicionalne prireditve:  

• razstava tulipanov (april, maj) 
• velika poletna razstava (avgust) 
• Jesen v Mozirskem gaju – Buče v harmoniji s cvetjem (september, oktober) 
• Božična bajka Slovenije (december, januar)  

Posebna ponudba v Mozirskem gaju:  
• Sponzorirane gredice: podjetja lahko najamejo gredice, ki jim jih v gaju dvakrat letno zasadijo 

in predstavljajo njihovo podjetje.  
• Poroke: v kapelici sv. Valentina opravljajo poročne obrede.  
• Vodeni ogledi: nudijo vodene ogleda za skupine, ki jim predstavijo park cvetja. 
• Šolske skupine: vodenje po parku, naravoslovni dnevi za otroke in šolarje, od mozirskih gredic 

do logarskih ravnic. 
• Leta 2018 je Mozirski gaj praznoval 40 let delovanja. Ob tej priložnosti so v gaju odprli  

Začarano vas, ki je namenjena otrokom in vsem tistim, ki se radi podajo v fantazijski svet. 
Doživijo svet domišljije in se družijo z različnimi pravljičnimi bitji: vilami, hobiti, škrati, palčki, 
troli, zmaji, volkovi in številnimi drugimi bitji.  
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2.3 Jesen 2019 v Mozirskem gaju  
V okviru projekta Jesen 2019 v Mozirskem gaju so se odvijale različne prireditve:  

• dijaško tekmovanje za pokal Mozirski tulipan (12. in 13. september) 
• državno prvenstvo za najtežjo bučo (21. september) 
• razstava: Jesen v Mozirskem gaju – Buče v harmoniji s cvetjem  

 
Letošnja razstava je bila nekoliko drugačna, saj so vso barvitost cvetja in buč predstavili v čudovitih 
aranžmajih na rustikalnih stojnicah, s čimer so pripravili pravi sejem  cvetja, buč in kreativnosti.  
 

 

Slika 2: Jesen v Mozirskem gaju; vir: lasten 
 

3. FESTIVAL BUČ IN CVETJA »BUČN'CVET« V MOZIRSKEM GAJU 
Kot mladim študentom gostinstva in turizma nam organizacija festivala predstavlja izziv. Preučili smo 
turistično in gostinsko ponudbo Mozirja in ugotovili, da lahko to ponudbo še nadgradimo in privabimo 
še več obiskovalcev.  
 
Festival buč in cvetja Bučn'cvet je ideja študentov Višje strokovne šole Šolskega centra Velenje (v 
nadaljevanju VSŠ ŠCV). Nastal bo v okviru že obstoječe prireditve Jesen v Mozirskem gaju – Buče v 
harmoniji s cvetjem.  Mozirski gaj je namreč v letošnjem letu v sodelovanju s sekcijo cvetličarjev in 
vrtnarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, slovenskimi cvetličarskimi ter vrtnarskimi šolami, 
Centrom za poklicno izobraževanje Republike Slovenije, slovenskim vrtnarji pridelovalci okrasnih 
rastlin ter slovenskimi dobavitelji cvetja in aranžerskega materiala ustvaril najlepšo slovensko razstavo 
cvetličarsko-vrtnarskih mojstrovin leta 2019. 

 
3.1 Ideja 
Študenti VSŠ ŠCV smo našli priložnost za organizacijo festivala v Mozirskem gaju, saj je Mozirje 
domači kraj kar nekaj našim študentom. Mozirski gaj, ki je cvetlični park in muzej na prostem, je po 
vsej Sloveniji poznan po različnih prireditvah in razstavah, ki so povezane s cvetjem in etnološkimi 
prireditvami, na njihovem prireditvenem koledarju pa še ni festivala. Povezali smo se z upravljalcem 
Mozirskega gaja, Ekološko hortikulturnim društvom Mozirski gaj, jim predstavili našo idejo in jih 
prosili za sodelovanje pri nadgradnji že obstoječe prireditve v festival. Ko smo namreč natančno preučili 
njihove prireditve, smo s pomočjo metode viharjenja možganov prišli do sklepa, da že tradicionalno 
razstavo buč in cvetja nadgradimo v festival. V organizaciji festivala vidimo tudi priložnost za 
popestritev ponudbe v okviru prireditve Jesen v Mozirskem gaju. V gaju so se prijazno odzvali in nam 
ponudili pomoč. S predsednikom društva Darkom Beletom smo opravili tudi intervju, ki se nahaja v 
prilogi 1. 
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3.2 Odločitev  
Obstoječa prireditev že več let privablja obiskovalce. Ugotovili smo, da število obiskovalcev ni 
zadostno, saj je v letošnjem letu prireditev obiskalo okrog 2000 ljudi, kar je malo glede na obisk ostalih 
prireditve v Mozirskem gaju. Darko Bele nam je v intervjuju dejal, da si želijo od 4000 do 5000 
obiskovalcev. Tudi zaradi tega smo se študenti odločili, da dogajanje v okviru prireditve še popestrimo.  
Razstavi buč in cvetja, ki traja od tretje sobote v septembru do konca prvega vikenda v oktobru (v letu 
2019 je bilo to od 21. septembra do 6. oktobra), dodajamo dvodnevno  festivalsko dogajanje. Festival 
bomo organizirali prva dva dneva prireditve, to je v soboto in nedeljo. S pomočjo delavnic, razstav in 
strokovnih predavanj bomo spodbudili za obisk festivala ljubitelje in pridelovalce okrasnih in jedilnih 
buč ter ljubitelje cvetja in izdelovalce cvetličnih aranžmajev.  
 
Prireditve bodo privabile tudi strokovno javnost. Organizirali bomo strokovna predavanja glede vzgoje 
buč, delavnice o izdelavi cvetlično-bučnih aranžmajev. Predavanja bodo namenjena tako ljubiteljem buč 
in cvetja kakor tudi strokovnjakom s področja cvetličarstva in vzgoje okrasnih in jedilnih buč. 
 
Poskrbeli bomo za program, namenjen mladim, saj bo na sejemskem prostoru pred gajem v večernem 
času prvega festivalskega dne organiziran rock koncert. Drugi dan festivala bomo pripravili nastop 
domačih stand up komikov, ki ga bomo popestrili z nastopom pouličnih umetnikov. Tudi za najmlajše 
bomo poskrbeli. V goste bomo povabili čarovnika, izvedli bomo bralne urice, v delavnicah pa se bodo 
naučili enostavnih čarovniških trikov ter izdelovanja cvetja iz krep papirja.  
 
Dosedanje prireditve se dogajajo samo v Mozirskem gaju, z organizacijo festivala pa želimo, da zaživi 
celotno Mozirje.  Zabavni del programa bo organiziran na sejemskem prostoru, ki se nahaja v neposredni 
bližini gaja, na tem področju se bo odvijala tudi kulinarična prireditev, ki smo jo poimenovali »Bučna 
kuhna«. Celotno Mozirje naj zaživi s prireditvijo, na kar bo opozarjala že zunanja podoba Mozirja. 
Mozirski trg in cestne vpadnice, še posebej krožišča, bodo okrašena z bučno-cvetličnimi aranžmaji.  
  

3.3 Cilji festivala 
Postavili smo si cilje, ki jih z organizacijo festivala želimo doseči: 

• Razširiti želimo mrežo obiskovalcev. Dosedanji obiskovalci so družine in starejši, povečati 
želimo obisk mladih. V letošnjem letu je razstavo obiskalo okrog 2000 obiskovalcev, mi pa 
želimo samo v dveh dneh festivala zabeležiti 4000 do 5000 obiskovalcev.     

• Prireditve v okviru festivala bodo privabile tudi strokovno javnost (strokovno izobraževanje), 
ki je željna novega znanja.  

• Celotno Mozirje naj zaživi s prireditvijo, na kar bo opozarjala že zunanja podoba Mozirja. 
Mozirski trg in cestne vpadnice, še posebej krožišča, bodo okrašena z bučno-cvetličnimi 
aranžmaji.   

• S festivalskimi prireditvami želimo privabiti najboljše slovenske strokovnjake s področja 
cvetličarstva in pridelave buč ter kakovostno domačo gostinsko ponudbo. Ponudba vrhunskih 
strokovnjakov bo privabila tudi širšo strokovno in laično javnost, ki se želi izobraževati na 
področju cvetličarskih trendov ter si s strokovnimi nasveti glede pridelave buč pridobiti 
potrebno znanje, še posebej okrasnih buč in buč velikank.  

• Organizirali bomo izmenjavo bučnih semen. 
• Na festival bomo povabili vrtce in osnovne šole, saj bodo za otroke organizirane zabavne in 

izobraževalne delavnice.   
• Izboljšati želimo medgeneracijsko sodelovanje oz. povezovanje različnih dejavnikov v 

mozirskem okolju.  
• Ustvariti želimo popolnoma ekološki festival, ki bo temeljil samo na naravnih in ekološko 

neoporečnih materialih. 
• Prispevati želimo k ohranjanju kulturne snovne in nesnovne dediščine. 
• Povezati želimo tradicijo z modernimi trendi v cvetličarstvu in kulinariki.  
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4 NAČRT PROJEKTA »FESTIVAL BUČN'CVET« 
Študenti smo z veseljem načrtovali festivalsko dogajanje. Najprej smo izdelali operativni načrt, kjer smo 
določili prostor dogajanja, scenarij festivala, določili zadolžitve in časovnico (terminski načrt) z 
operativnimi zadolžitvami, s katerim preverjamo, če so načrtovane aktivnosti pri posameznikih 
opravljene. Pripravili smo promocijski material ter ostalo dokumentacijo, pripravili smo finančni in 
trženjski načrt.  

4.1. Operativni načrt 
V operativnem načrtu smo predvideli prostor, kjer se bo festival odvijal, načrt stikov z javnostjo, scenarij 
festivala, organigram z zadolžitvami posameznih članov tima ter vso ostalo dokumentacijo, ki je 
potrebna za izvedbo festivala.  
 

4.1.1 Prostor  
Program festivala se bo odvijal v Mozirju, na različnih lokacijah. Velik del programa se bo izvajal v 
Mozirskem gaju in na sejemskem prostoru pred gajem, v program pa smo vključili tudi mozirske 
gostince in slaščičarje, ki bodo v svojih lokalih ponujali bučne jedi in slaščice.  
 

4.1.2 Opis festivala 
Program smo pripravili v treh sklopih, in sicer spremljevalni program, ki bo zajemal bučno dogajanje. 
Tehtali in merili bomo najtežje in najdaljše buče in izbirali najlepše cvetlično-bučne aranžmaje. 
Organizirali bomo tudi sejem domače in umetnostne obrti ter še mnogo drugih razstav.  
 
V strokovnem delu festivala bomo organizirali strokovna predavanja o izdelavi modnih šopkov cvetja 
v letu 2020, o vzgoji buč in delavnice izdelave šopkov iz rezanega cvetja, kjer si bo vsak udeleženec 
pridobil nova znanja. Za ohranjanje kulturne dediščine bomo organizirali delavnico izdelave cvetja iz 
papirja. 
 
Festival bomo začinili tudi zabavnim programom. Gostili bomo stand up komike in poulične umetnike, 
na večernem koncertu pa rock ansamble. Za naše najmlajše bomo v Začarani vasi pripravili otroški 
program, kjer jih bosta zabavala čarovnik in žongler, naučili se bodo osnov žongliranja, poslušali 
pravljice ter se zabavali ob izrezovanju buč.  
 

4.1.3 Razčlenitev programa festivala buč in cvetja Bučn'cvet 
Spremljevalni program in razstave:  

Tabela 1: Spremljevalni program in razstave 
Vrsta spremljevalnega programa oz. razstave Prostor  
Tekmovanje za najtežjo in najdaljšo bučo  in razstava buč 
velikank 

Mozirski gaj – cvetlični park 

Tekmovanje v izdelavi cvetlično-bučnih aranžmajev z 
razstavo 

Mozirski gaj – cvetlični park 

Likovno ustvarjanje likovnikov SAŠA regije z razstavo Mozirje in Mozirski gaj – Ljubotov 
dom 

Izdelava in razstava cvetja iz  krep papirja Mozirski gaj – preužitkarska hiša 
Sejem domače in umetne obrti ter domačih pridelkov Sejmišče 
Bučna kuhna Sejmišče 
Gostinska in slaščičarska ponudba mozirskih gostincev Mozirje 

 

Tabela 2: Strokovni program 
Strokovni program Prostor 
Trendi v floristiki v letu 2020 – modni šopki cvetja Mozirski gaj – Ljubotov dom 
Strokovno predavanje o vzgoji buč z naslovom Od bučke do buče Mozirski gaj – Ljubotov dom 
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Tabela 3: Zabavni program 
Zabavni program Prostor 
Petkov rock koncert Sejmišče 
Sobotna predstava stand up komikov  in pouličnih umetnikov Sejmišče 

 

Tabela 4: Otroški program v Začarani vasi 
Otroški program Prostor 
Branje pravljic Mozirski gaj – Začarana vas 
Delavnice izrezovanja buč Mozirski gaj – Začarana vas 
Mala šola žongliranja Mozirski gaj – Začarana vas 
Čarovniški kotiček čarovnika in žonglerja Mozirski gaj – Začarana vas 

 

 

            Slika 3: Začarana vas; vir: lasten 
 

4.1.4 Organigram festivala Bučn'cvet 
Pri pripravi in izvedbi projekta bomo delovali kot tim. Vodja prireditve Jesen v Mozirskem gaju kot tudi 
festivala buč in cvetja Bučn'cvet bo Darko Bele. Za pripravo prireditve Jesen v Mozirskem gaju bodo, 
tako kot že vsa leta, zadolženi člani Ekološko hortikulturnega društva Mozirje, vodenje področij 
festivala Bučn'cvet pa smo si razdelili študenti VSŠ ŠCV. Pri operativnih nalogah nam bodo pomagali 
prav tako člani društva kot tudi še nekaj naših študentov.  
 
Organigram: Organizacijska struktura festivala Bučn'cvet 

 

FESTIVAL 
BUČN'CVET

Vodja: Darko Bele

SPREMLJEVAL
NI PROGRAM

Monika 
Melanšek, 

Damjana Sladič

ZABAVNI 
PROGRAM

Jan Napotnik

STROKOVNI 
PROGRAM

Urška Jazbec,

Gal 
Zabukovnik

OTROŠKI 
PROGRAM

Klara  
Klančnik

BUČNA 
KUHNA IN 
MOZIRSKI 
GOSTINCI

Jure Mihelak
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Festivalski program smo pripravili študenti VSŠ, zato smo si razdelili tudi odgovornosti po področjih. 
Vsekakor nam bodo pri izvedbi pomagali člani društva, vodenje festivala pa bo prevzel predsednik 
društva Darko Bele. Za izvedbo razstave izven festivalskih dni bodo zadolženi člani društva.  
 

4.1.5 Terminski načrt in check lista 
V terminskem načrtu smo določili roke za posamezne aktivnosti festivala ter kdo je za izvajanje 
aktivnosti zadolžen. Roke bomo spremljali ves čas priprave projekta na rednih tedenskih sestankih, ki 
jih bomo imeli vsak ponedeljek ob 8. uri oz. po potrebi tudi pogosteje. V času študijskih obveznosti 
bomo sestanke organizirali v prostorih VSŠ ŠCV, v času počitnic in mesec dni pred pričetkom festivala 
pa v prostorih Mozirskega gaja. Na sestankih bomo pisali zapisnik, ki ga bomo  dostavili tudi Ekološko 
hortikulturnemu društvu Mozirje. Odločili smo se za grafični prikaz terminskega načrta, da bo lažje 
spremljanje in kontroliranje izvajanja aktivnosti. Terminski načrt se nahaja v prilogi 6. 
  

4.1.6 Finančni načrt 
Stroški festivala, katerega program se bo odvijal v Mozirskem gaju, se bodo pokrivali z vstopnino v 
Mozirski gaj. Predvidevamo, da bo zaradi pestrega programa tudi obisk večji in se bodo dodatni stroški 
tako pokrili. Stroške programa rock koncerta, stand up komikov in pouličnih umetnikov, ki se bodo 
odvijali na sejmišču, načrtujemo pokriti z vstopnino, ki jo bomo pobrali posebej za te prireditve.   
 
Tabela 5: Prihodki in odhodki ter finančni izid festivala 

Vrsta  Prihodek v EUR Odhodek v EUR 
Rock koncert – vstopnina 2.000 x 5 EUR* 10.000  
Stand up predstava in poulični umetniki 500 x 6 EUR    3.000  
Mozirski gaj – vstopnina 1.500 x 4 EUR (povprečna cena)    6.000  
Glasbena rock skupina  2.000 
Stand up komiki in poulični umetniki  2.000 
Moderator     500 
Strokovni predavatelji in izvajalci delavnic 5 x 300   1.500 
Organizacija, materialni stroški in plačila delavcev     7.000 
Skupaj 19.000 13.000 
Finančni izid - dobiček   6.000  

*Obiskovalci koncerta bodo večinoma mladi, zato smo predvideli povprečno vstopnino 5 EUR. 
 

5  PROMOCIJA IN TRŽENJSKI NAČRT 
V tem poglavju bomo razdelali trženjski splet, ki vsebuje sedem elementov: izdelek, ceno, prodajne poti 
ali distribucijo, tržno komuniciranje ali promocijo, človeške vire, fizične dokaze in izvajanje ali 
procesiranje. 
 

5.1 Izdelek 
V četrtem poglavju smo podrobno predstavili načrt projekta Festival buč in cvetja Bučn'cvet. Festival 
se bo v okviru prireditve Jesen v Mozirskem gaju odvijal dva dneva, in sicer v soboto, 19. 9., in nedeljo, 
20. 9. 2020. Pri pripravi festivala smo upoštevali današnje trende, zato smo predvideli, da bo festival 
ekološko zasnovan ter da se bodo na festivalu predstavili podjetniki, kmetije in nastopajoči iz SAŠA 
regije, kot strokovne predavatelje pa bomo v goste povabili priznane strokovnjake. Tudi rock koncert, 
bučno cvetlični sejem in Bučna kuhna bodo ekološko naravnani, saj bo vsa ponudba gostom na voljo z 
ekološko neoporečno embalažo ter priborom. Ponudba na festivalu bo visoke kakovosti, saj bo hrana in 
pijača proizvedena oz. pridelana pri lokalnih ponudnikih.   
 

5.2 Cena 
Glavni prihodek v Mozirskem gaju je vstopnina, ki je za vse prireditve enotna, je pa različna glede na 
starost in status obiskovalcev ter za skupine. Vstopnice je možno kupiti pred vhodom v park in preko 
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spletne strani Mozirskega gaja. V okviru prireditev festivala izven Mozirskega gaja bo vstopnina enaka, 
kot je za ostale prireditve v gaju. 
 
 
Tabela 6: Cena vstopnic (Vir: https://mozirskigaj.com/odpiralni-cas-in-vstopnina/) 

Vrsta obiskovalca Cena vstopnice v EUR 
Odrasli 6 
Odrasli – skupina nad 15 oseb 5 
Študenti, dijaki  5 
Družinska vstopnica (2 odrasla, 2 ali več otrok)* 15 
Šolske skupine  5 
Šoloobvezni otroci  3 
Predšolski otroci (od 3. do 6. leta) 2 
Letna karta  30 
Težji invalidi prost vstop 

* Družinska vstopnica v času Božične bajke in festivala Bučn'cvet ne velja. 

5.3 Prodajne poti 
Prodaja vstopnic za obisk festivala bo potekala neposredno preko spletne strani Mozirskega gaja ter 
neposredno na prodajnem mestu pred vhodom v Mozirski gaj. Mozirski gaj ima namreč že do sedaj 
dobro poskrbljeno za prodajo vstopnic, saj takoj, ko obiskovalec odpre spletno stran 
https://mozirskigaj.com/, vabi zavihek »tukaj kupite vstopnice«. Nakup je zelo enostaven: označi se, 
katero vrsto vstopnic kupec želi kupiti, v polje se vtipka ime in priimek ter elektronski naslov, na 
katerega mu Mozirski gaj pošlje račun in vstopnico. Sistem je zelo dobro pripravljen, zato bomo tudi za 
nakup vstopnic za festival koristili nakup preko spletne strani in na prodajnem mestu pred gajem oz. 
pred vstopom na sejmišče. 
 

5.4 Tržno komuniciranje 
S promocijo želimo doseči prepoznavnost našega festivala, zato smo izbrali različne načine 
komuniciranja s kupci. Proizvod bomo oglaševali preko različnih spletnih strani. V ta namen smo 
posneli promocijski spot preko zgodbe, ko fant išče svoje dekle po Mozirju in Mozirskem gaju, kjer se 
bo festival odvijal, in ji podari šopek. Spot bomo objavili na spletni strani in Facebook strani Mozirskega 
gaja, na Facebook strani Mozirskega TIC-a in mozirske občine ter na spletni in Facebook strani naše 
šole. Festival bomo predstavili v lokalnih medijih ob oglaševanju projekta Jesen v Mozirskem gaju. 
Reklamo bomo objavili tudi v časopisu Savinjske novice, na zgornjesavinjskem kanalu VTM, v 
velenjskem časopisu Naš čas ter na lokalni VTV televiziji, ki pokrivajo dogajanje v SAŠA regiji, kamor 
spada tudi Zgornja Savinjska dolina. Dogovorili se bomo z radijskimi postajami in VTV televizijo za 
brezplačno predstavitev festivala, organizirali bomo tiskovno konferenco, na katero bomo povabili tudi 
medije iz celjske regije, kot so Celjski radio, Novi tednik in Celjska televizija, ter na drugih komercialnih 
radijskih postajah. 
 
Pripravili smo promocijsko zgibanko. Zgibanka bo na voljo na TIC Mozirje in Zavodu za turizem 
Šaleške doline Velenje, v Centru Rinka v Solčavi ter na vseh prireditvah v SAŠA regiji in v Spodnji 
Savinjski dolini. 
 

5.5 Človeški viri   
Nosilec projekta Festival Bučn'cvet so člani Ekološko hortikulturnega društva Mozirski gaj s 
predsednikom Darkom Beletom in študenti VSŠ ŠCV, program Gostinstvo in turizem. Kot strokovne 
predavatelje bomo povabili najboljše slovenske strokovnjake, kot sta Simon Ogrizek s področja 
floristike in Miša Pušenjak s področja vzgoje buč. Nastopajoči v okviru zabavnega programa bodo 
domači uveljavljeni umetniki, kot npr. stand up komika Klemen Bergant in Dejan Ikovic, ki bo tudi v 
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vlogi moderatorja, za izvedbo delavnic cvetja iz krep papirja bomo povabili članice združenja Vranske 
rož'ce, v goste bomo povabili poulična umetnika FireArt, čarovnika in žonglerja, ponudniki v Bučni 
kuhni pa bodo lastniki gostinskih in slaščičarskih lokalov iz Mozirja in okolice. Na sejmu domače in 
umetnostne obrti  in domačih pridelkov in izdelkov bodo sodelovali obrtniki in kmetje iz Zgornje 
Savinjske doline. Kot rock skupino bomo v goste povabili domačo rock skupino Up N' Downs.   
 
Obiskovalci Mozirskega gaja so po starostni strukturi ljudje srednjih let in starejši ter družine. Z 
zabavnim programom želimo na festival privabiti tudi mlade, z bogatim otroškim programom pa tudi 
predšolske in osnovnošolske otroke. Člani Prostovoljnega gasilskega društva Mozirje (PGD) bodo 
poskrbeli za varnost v času prireditev na sejemskem prostoru.    
 

5.6 Fizični dokazi 
Za izvedbo festivala je potrebna oprema, ki jo Mozirski gaj zaradi številnih prireditev že ima v lasti. Za 
izvedbo sejma potrebujemo stojnice, ki jih bomo dobili v brezplačno izposojo s strani Občine Mozirje, 
prireditveni oder prav tako gaj že ima. Postavili ba bodo člani društva. Na sejemskem prostoru bomo 
postavili tudi klopi in mize, ki si jih bomo sposodili pri  PGD Mozirje. Pri podjetju Dixi-wc bomo najeli 
štiri WC kabine. V primeru napovedi slabega vremena je potrebno razmisliti tudi o postavitvi šotora na 
sejemskem prostoru. 
 

5.7 Izvajanje 
Odpiralni čas v Mozirskem gaju je od 9. do 19. ure. Dneve pred otvoritvijo festivala bomo preživeli v 
Mozirskem gaju. Izvajali bomo še zadnja dela. Dan pred otvoritvijo festivala bomo preverili, ali je vse 
pripravljeno za otvoritev, med festivalom pa bomo vsi zadolženi ves čas v telefonskem kontaktu z vodjo 
prireditve, da bomo sproti reševali morebitne probleme. 
   
Sodelujoči strokovnjaki in umetniki, priznani obrtniki, gostinci in kmetije ter ostali turistični ponudniki 
Zgornje Savinjske doline, ki bodo vključeni v dvodnevno festivalsko dogajanje, so garancija za visoko 
kakovost festivala. Veliko zagotovilo kakovosti festivala pa daje tudi organizator vseh dogodkov v 
Mozirskem gaju, to je Ekološko hortikulturno društvo Mozirski gaj ter visoko motivirani študenti VSŠ 
ŠCV. 
 
Za organizacijo festivala so pomembni strokovno usposobljeni ljudje, ki imajo v naprej določene vloge, 
še posebej v komuniciranju z obiskovalci in nastopajočimi ter sodelujočimi osebami.  Tako bodo imeli 
sodelujoči v projektu naslednje naloge: 

• odgovorna oseba festivala: Darko Bele, vodja Ekološko hortikulturnega društva Mozirski gaj 
• kontaktna oseba: Darko Bele 
• sodelujoče osebje pri organizaciji festivala: člani Ekološko hortikulturnega društva Mozirski 

gaj, ki bodo imeli zadolžitve, kot so jih imeli pri že preteklih organizacijah prireditve Jesen v 
Mozirskem gaju  

• študenti VSŠ ŠCV, ki bodo skrbeli za festivalsko dogajanje 
• ostalo sodelujoče osebje: gasilci PGD Mozirje 

 

5.8 Aktivnosti po zaključku festivala 
Že naslednji dan po zaključku festivalskega dogajanja bodo člani Ekološko hortikulturnega društva 
pospravili prireditveni prostor na sejmišču: odstranili bodo stojnice in prireditveni oder, pospravili mize 
in klopi ter jih vrnili lastnikom. Prostor bodo tudi počistili, podjetje Dixi-wc bo odpeljalo montažne WC 
kabine. Predsednik društva bo organiziral sestanek, ki se ga bomo udeležili vsi zadolženi za posamezna 
področja festivala. Sestanek bo namenjen pregledu celotne izvedbe festivala, reševanju morebitnih 
problemov, analizirali bomo izvedbo festivala. Dogovorili se bomo, komu izreči pohvale in zahvale, 
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dogovorili pa se bomo tudi že o datumu festivala v letu 2021. Končni obračun celotne prireditve Jesen 
v Mozirskem gaju, v okviru katere je festival tudi organiziran, bomo opravili po končani prireditvi. 

6 PREPOZNAVANJE IN PREPREČEVANJE TVEGANJ 
Izdelali smo SWOT analizo, s katero smo ugotavljali prednosti in slabosti organizacije festivala ter 
priložnosti in nevarnosti v zunanjem okolju. SWOT analiza je navedena v prilogi 2. Prednosti projekta 
so v novosti v ponudbi Mozirskega gaja, že dosedanja dobra obiskanost in prepoznavnost Mozirskega 
gaja, zainteresiranost upravljalcev gaja za izvedbo festivala, organizacija festivala ne bi povzročila 
velikih dodatnih stroškov, organizacija festivala bo popestrila ponudbo gaja. Predvideli smo tudi 
nekatere slabosti, kot npr. študenti imamo teoretična znanja, nimamo pa izkušenj na področju 
organizacije festivala. Naše študijske obveznosti lahko povzročajo težave pri usklajevanju z 
obveznostmi pri organizaciji festivala, cene sodelujočih na festivalu so visoke, saj gre za priznane 
strokovnjake in že dokaj uveljavljene umetnike in glasbenike.  
 
Kot priložnosti bi izpostavili nadgradnjo prireditve Jesen v Mozirskem gaju v festival, kar pomeni večji 
interes vseh starostnih skupin za obisk festivala, v festivalsko dogajanje želimo vključiti domače 
gostince, kmetije in ostale turistične ponudnike Zgornje Savinjske doline, vse bolj zahtevni kupci se 
bodo lahko udeležili kakovostnih predavanj in delavnic, možnost vključitve celotne turistične ponudbe 
Zgornje Savinjske doline v festivalsko dogajanje.  
 
Posebno skrb je potrebno posvetiti nevarnostim, ki smo jih zaznali v zunanjem okolju. Izpostavljamo 
predvsem slabo vreme v času festivala, zato je potrebno predvideti postavitev šotora na sejemskem 
prostoru, zaradi spremenjenih vremenskih razmer se lahko pojavi slaba letina pridelave buč, ki so 
osnovna sestavina festivala, slabša obiskanost rock koncerta in nastopov stand up komikov ter pouličnih 
umetnikov pa pomeni manjše prihodke. 
  
Pripravili bomo tudi kratek anketni vprašalnik o mnenju obiskovalcev festivala. Z analiziranjem 
odgovorov na anketo bomo ugotavljali, kaj je obiskovalcem všeč, kje se da kaj še zboljšati.  

7 SKLEPNI DEL 
Študentje Višje strokovne šole Šolskega centra Velenje smo s pripravo organizacije festivala pridobili 
nova znanja s področja organizacije festivala. Spoznali smo, da je organizacija in priprava festivala zelo 
zahtevna in da je dobro, da so v ekipi tudi izkušeni ljudje. Pomembnih nam je bilo več stvari: želeli smo 
ustvariti kvaliteten festival, organizirati smo ga želeli že v okviru obstoječega dogodka v Mozirskem 
gaju, cilj je bil, da bo festival popestril dogajanje v okviru prireditve Jesen v Mozirskem gaju, da 
vključimo priznane strokovnjake s področja floristike in pridelave buč. V program festivala bomo 
vključili priznane domače umetnike in glasbenike, dodati kulinarično ponudbo ter z organizacijo 
domače in umetnostne obrti dodati zanimivost festivala. Dogajanje želimo razširiti na območje izven 
ograje Mozirskega gaja, zato smo dogajanje predvideli tudi na prostoru sejmišča, vključiti pa želimo 
celotno Mozirje, kar menimo, da nam bo uspelo, saj je Mozirje kraj, kjer prebivalci znajo sodelovati in 
se povezovati.   
 
Verjamemo in trudili se bomo, da bo festival postal tradicionalen in da se bo število obiskovalcev 
približalo ostalim prireditvam v gaju, mogoče celo Božični bajki Slovenije, ki jo je letos obiskalo 35000 
ljudi, dnevno tudi 4000 obiskovalcev, naš cilj pa je, da 4000 do 5000 obiskovalcev dosežemo v času 
festivala. Takšne so tudi želje predsednika društva. 
 
V ekipi nas je bilo sedem študentov. Za nami je zahtevna, vendar prijetna izkušnja. Imeli smo se tudi 
lepo, še posebej na snemanju kadrov za video, ki smo jih opravili v Mozirju in Mozirskem gaju. Pri tem 
sta nam v veliko pomoč bili naši dve mentorici, ki sta se trudili, nam svetovali in pokazali veliko mero 
potrpežljivosti. Zahvaljujemo se gospodu Darku Beletu za nasvete, saj ima na področju projektov 
dolgoletne izkušnje. Veseli smo, da smo vztrajali do konca. 
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PRILOGA 1: Intervju s predsednikom Ekološko hortikulturnega društva Mozirski gaj, 
                    gospodom Darkom Beletom.  
 
Smo študenti Višje strokovne šole Šolskega centra Velenje, program Gostinstvo in turizem. Kot že nekaj 
let do sedaj tudi v letošnjem študijskem letu sodelujemo v mednarodnem projektu Več znanja za več 
turizma, ki ga organizira Turistična zveza Slovenije. Letošnja tema je »Festival naj bo«.  
 

1. Najprej bi Vas vprašali, katera od prireditev je v Mozirskem gaju najbolj obiskana in koliko je 
približno število obiskovalcev skozi vse leto? 

 
Najbolj obiskana prireditev je Božična bajka Slovenije, skozi vse leto naštejemo okrog 60000 
obiskovalcev. 

 
2. Kako ste zadovoljni z obiskom prireditve Razstava: Jesen v Mozirskem gaju – buče v harmoniji 

s cvetjem, kakšno je bilo število obiskovalcev v okviru te prireditve v letu 2019? 
 

Za obisk te prireditve bi si želeli več obiskovalcev, se pa zavedamo, da se sezona končuje in 
ljudje niso več tako zelo željni obiska parka, kot je to v spomladanskem času, ko si po mrzli 
zimi želimo videti prve cvetlice in prvo sveže pokošeno travo. Obisk je okrog 2000 
obiskovalcev. 

 
3. Študenti smo prišli do ideje, da v okviru razstave buč in cvetja organiziramo dvodnevni festival, 

ki bi se odvijal prva dva dneva razstave, to je v soboto in nedeljo. Že obstoječemu programu 
razstave buč in cvetja ter državnemu prvenstvu za najtežjo bučo želimo dodati dodatne vsebine: 
nastop čarovnika v Začarani vasi, čarovniške delavnice za otroke, strokovna predavanja, 
delavnice za odrasle, nastop stand up komikov in rock koncert na sejemskem prostoru pred 
parkom , bučno kuhno prav tako na sejemskem prostoru … 

 
To bi morda glede na prejšnji odgovor popestrilo dogajanje v tolikšni meri, da privabimo željeno 
število obiskovalcev tudi v tem času, in sicer je to okrog 4000 do 5000. 

 
4. Kaj menite o ideji, da bi festival postal tradicionalen?  

 
Če bi se pokazalo, da to privabi dodatno število obiskovalcev, smo seveda za. 
 

5. Predlagate v okviru prvega festivala še vi kakšne vsebine, ali je za začetek to dovolj? 
 

Menim, da je dovolj. 
 

6. Festivalski del smo pripravljeni v okviru Mozirskega gaja organizirati študenti Višje strokovne 
šole. Lahko računamo tudi na vašo pomoč in nasvete? 

 
Seveda. 

 
7. Ali se pri organizaciji razstave pojavljajo kakšne težave, katerih bi se morali mi kot 

organizatorji festivala zavedati? 
 

Mislim, da ne. 
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8. Koncert želimo organizirati na sejemskem prostoru pred parkom v večernem času. Namenjen 
bo mladim in mladim po srcu. Strošek glasbene skupine bo pokrit z vstopnino. Tako želimo 
privabiti čim več mladih. Želimo slišati vaše mnenje. 

 
Ker se bo to dogajalo izven ograje parka, vidim to kot nekakšno samostojno prireditev in 
nimamo nič proti. 

 
9. V nedeljo, drugi dan festivala, bomo v goste povabili domače stand up komike. Prireditev bi se 

prav tako odvijala na sejemskem prostoru. Ugotavljamo, da je v SAŠA regiji kar nekaj stand up 
komikov, tako uveljavljenih kot tudi začetnikov. Ta prireditev bi popestrila popoldansko 
dogajanje, z vstopnino pa bi pokrili strošek nastopajočih. Kakšna se vam zdi ideja? 

 
Odgovor enak prejšnjemu. 

 
10. V festival želimo vključiti tudi domače gostince, ki bi v okviru Bučne kuhne v odpiralnem času 

na stojnicah na sejmišču ponujali obiskovalcem bučne jedi. Tako bi v dogajanje vključili tudi 
kulinariko. Tudi o tem bi želeli vaše mnenje.  

 
Ideja je super. Te prireditve bodo samo popestrile dneve buč v parku. 

 
11. Imate še vi kakšen predlog, oz. kaj nam kot izkušen organizator prireditev v Mozirskem gaju še 

predlagate?  
 

Kar smelo naprej !!!!!!!!!!! 
 
 
Zahvaljujemo se vam za vaš čas. 
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PRILOGA 2: SWOT ANALIZA 
 

PREDNOSTI SLABOSTI 
• Novost v ponudbi Mozirskega gaja. 
• Ustvariti festival, ki naj bi postal 

tradicionalen. 
• Dobra obiskanost in prepoznavnost  

Mozirskega gaja. 
• Zainteresiranost upravljalca Mozirskega gaja 

za izvedbo festivala. 
• Stroški organizacije festivala so obvladljivi. 
• Obiskovalcem bomo ponudili izviren  

dogodek. 
• Oglaševanje dogodka preko socialnih 

omrežij, ki so poceni a učinkovita.  
• Popestritev ponudbe Mozirskega gaja. 
• Primeren in zadosten parkirni prostor. 

 

• Študenti imamo teoretična znanja, nimamo pa 
še izkušenj na področju organizacije festivala, 
zato lahko imamo pri izvedbi tudi težave. 

• Časovno in prostorsko usklajevanje med 
študenti in Mozirskim gajem bo težavno, saj 
smo locirani na različnih lokacijah.  

• Naše dnevne študijske obveznosti bo težko 
usklajevati z obveznostmi pri organizaciji 
festivala. 

• Cene sodelujočih gostov na festivalu so 
visoke, zato bomo morali poleg vstopnine 
najti še druge vire financiranja.  

• Upravljalec gaja še nima izkušenj z 
organizacijo festivala, ki se bo odvijal na več 
lokacijah.  
 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
• Nadgradnja prireditve Jesen v Mozirskem 

gaju v festival pomeni večji interes vseh 
starostnih skupin za obisk festivala.  

• V festivalsko dogajanje vključitev domačih 
gostincev, kmetij in ostalih turističnih 
ponudnikov Zgornje Savinjske doline. 

• Vse bolj zahtevni kupci se bodo lahko 
udeležili kakovostnih predavanj in delavnic. 

• Možnost celotne turistične ponudbe Zgornje 
Savinjske doline. 

 

• Slabo vreme v času festivala, zato je potrebno 
predvideti tudi šotor na sejemskem prostoru. 

• Slaba letina buč (povzroča večje stroške). 
• Slaba obiskanost rock koncerta in prireditve 

stand up komikov ter pouličnih umetnikov. 
• Cene sodelujočih gostov na festivalu so 

visoke. 
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PRILOGA 3: Zloženka 
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PRILOGA 4: Letak 
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PRILOGA 5: Vstopnica  
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PRILOGA 6: Terminski načrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Meseci pred izvedbo festivala v letu 2019, 2020 

Aktivnosti pred festivalom Odgovorna oseba sept okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul avg sept 
Iskanje in izbira ideje tim študentov                           
Postavitev ciljev festivala tim študentov                           
Določitev tima za organizacijo festivala Darko Bele in študenti                           
Finančni načrt Darko Bele                           

Definiranje lokacij festivala Darko Bele in študenti                           
Določitev spremljevalnega programa Monika, Damjana                           
Določitev zabavnega programa Jan Napotnik                           
Določitev strokovnega programa Urška, Gal                           
Določitev otroškega programa Klara Klančnik                           
Dogovor z gostinci o sodelovanju v v Bučni kuhni Jure Mihelak                           
Priprava zloženk in plakatov Jure Mihelak                           
Iskanje rock skupine in sklenitev pogodbe Jan Napotnik                           
Iskanje stand up komikov in sklenitev pogodbe Jan Napotnik                           
Iskanje pouličnih umetnikov in sklenitev pogodbe Jan Napotnik                           
Iskanje in izbira strokovnih predavateljev  Urška, Gal                           
Iskanje in izbira čarovnika in žonglerja Klara Klančnik                           
Dogovor z moderatorjem zabavnega programa Jan Napotnik                           

Razpis za izbor največje in najdaljše buče Darko Bele                           

Razpis za najlepši bučno-cvetlični aranžma Darko Bele                           
Določitev festivalskega osebja Darko Bele in študenti                           
Iskanje vseh dovoljenj na Upravni enoti Darko Bele                           
Tiskanje zloženk, plakatov in vstopnic Jure Mihelak                           
Promocija v lokalnih medijih Darko Bele                           
Sestanek s celotnim festivalskim osebjem Darko Bele                           

Priprava Mozirskega gaja na festival Darko Bele                           

Priprava sejemskega prostora Jure in Jan                           

Postavitev stojnic in odra na sejmu Jure in Jan                           
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PRILOGA 7: Predstavitev projektne naloge na tržnici 
 
Šolski center Velenje 
Višja strokovna šola 
Trg mladosti 3 
3320 VELENJE      Velenje, 10. 1. 2020 
 
 
Turistična zveza Slovenije 
Miklošičeva 38 
1000 LJUBLJANA 
 
 
PREDSTAVITEV PROJEKTNE NALOGE FESTIVAL BUČ IN CVETJA BUČN'CVET 
 
Vsebina in struktura predstavitve: 
V okviru projekta Več znanja za več turizma bomo na Turistični tržnici predstavili Festival buč in cvetja 
Bučn'cvet, ki se bo odvijal v Mozirskem gaju. Predstavili bomo delčke spremljevalnih prireditev in 
otroškega programa, ki se bo odvijal na festivalu. Študenti bomo z letaki vabili obiskovalce sejma na 
našo stojnico. Tam se bodo lahko preizkusili v žongliranju, izdelali si bodo lahko svojo ražico iz krep 
papirja ali cel šopek. Utri dogajanju na stojnici bo dala tudi naša študentka, ki bo s harmoniko 
razveseljevala obiskovalce stojnice. Kot nagrado bomo ponudili pražene bučke in košček bučne pogače.  
 
Potrebni pripomočki na stojnici: 

• Stojnica s stoli 
 
Sodelujoči:  

• Na stojnici bo 7 študentov, avtorjev naloge: Monika Melanšek, Damjana Sladič, Jure Mihelak, 
Jan Napotnik, Gal Zabukovnik, Urška Jazbec, Klara Klančnik 

• Na tekmovanju nas bosta spremljali mentorici Antonija Jakop in Martina Omladič. 

• Skupno predvideno število sodelujočih je 9. 
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PRILOGA 8: Seznam študentov - tekmovalcev 
 

Naziv šole Priimek in ime študenta  

Letnik 

Kraj stalnega 

bivanja 

Letnica rojstva 

Šolski center 
Velenje, Višja 
strokovna šola 

Monika Melanšek  
2. 

 
Polzela 

 
1999 

Šolski center 
Velenje, Višja 
strokovna šola 

 
Damjana Sladič 

 
2. 

 
Velenje 

 
1998 

Šolski center 
Velenje, Višja 
strokovna šola 

 
Jure Mihelak 

 
2.  

 
Mozirje 

 
1998 

Šolski center 
Velenje, Višja 
strokovna šola 

 
Jan Napotnik 

 
2. 

 
Mozirje 

 
1997 

Šolski center 
Velenje, Višja 
strokovna šola 

 
Gal Zabukovnik 

 
2. 

 
Šmartno ob Paki 

 
1998 

Šolski center 
Velenje, Višja 
strokovna šola 

 
Urška Jazbec 

 
1. 

 
Šoštanj 

 
1999 

Šolski center 
Velenje, Višja 
strokovna šola 

 
Klara Klančnik 

 
1. 

 
Šoštanj 

 
2000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


