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POVZETEK 

 

Prekmurska gibanica je posebnost med sladicami. Ima svojevrstno recepturo, ki zahteva veliko 
mero natančnosti, spretnosti in znanja. Danes ne velja le za kulinarično specialiteto, ki jo je mogoče 
dobiti v Prekmurju, ampak širom Slovenije. Ponaša se z evropsko zaščito zajamčene tradicionalne 
posebnosti. K raziskovalni nalogi naju je pritegnilo vprašanje, kako je prekmurska gibanica postala 
ena najprepoznavnejših nacionalnih jedi v Sloveniji. Zanimal naju je tudi odnos turistov in učencev 
tretje triade prekmurskih šol do prekmurske gibanice in tudi, ali se zavedamo pomena prekmurske 
gibanice za promocijo lastnega kraja. Na podlagi pridobljenih podatkov preko anket sva ugotovili, 
da osnovnošolci prekmurskih šol relativno dobro poznajo prekmursko gibanico tj. njeno sestavo, 
videz in način priprave. Več kot polovica anketiranih turistov navaja, da ne le pozna prekmursko 
gibanico, ampak jo kot tradicionalno prekmursko hrano tudi uživa na svojih počitnicah. Iz najinih 
analiz intervjujev sva razbrali, da se je postopek priprave te sladice v krajih našega šolskega okoliša 
večinoma vendarle ohranil in da je njena priprava še vedno tradicionalna. K ohranjanju tradicije pa 
zelo veliko prispeva tudi njena zaščita s certifikatom in podeljevanje le-teh gostilnam, ki jo 
pripravljajo. Oživljanje in ohranjanje dediščine kraja je zelo pomembno, poteka pa lahko tudi preko 
tradicionalnih jedi, ki se prenašajo iz roda v rod in oblikujejo naše prehrambene navade in običaje. 
Ena izmed najbolj spodbudnih ugotovitev najine raziskave pa je ravno ta, da osnovnošolci 
prekmurskih šol poznamo in očitno tudi cenimo domačo tradicionalno hrano in se še vedno dovolj 
pogosto prehranjujemo z njo. Da bi ta čudoviti svet prehrambene raznolikosti in zapuščino naših 
prednikov čim bolj približali svetu »sodobnih« učencev, sva nakazali kar nekaj možnosti oz. 
predlogov za večjo prepoznavnost gibanice. Pri tem sva izhajali predvsem iz želja mladih (atraktivno, 
dinamično, drugačno) in zagovarjali trditev, da hrana ni le obrok, je spomin, ki ostane z nami za 
vedno. 

Ključne besede:  kulinarična dediščina, prekmurska gibanica, zajamčena tradicionalna posebnost, 
turizem, popularizacija prekmurske gibanice 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Prekmurska gibanica ist eine Besonderheit unter den Nachspeisen. Ihre eigenartige Rezeptur 
verlangt einen großen Maß an Genauigkeit, Handfertigkeit und Wissen. Heute gilt sie nicht nur als 
eine kulinarische Spezialität, welche man in Prekmurje kriegen kann, sondern auch in ganz 
Slowenien. Sie rühmt mit dem europäischen Schutz der verbürgten traditionellen Besonderheit. Für 
die Forschungsarbeit hatte uns die Frage, wie wurde die Prekmurska gibanica zu den 
anerkanntesten Nationalspeisen Sloweniens, bewegt. Interessiert hat uns auch die Beziehung der 
Touristen und der Schüler der dritten Triade der Grundschulen in Prekmurje zur Prekmurska 
gibanica und ob wir uns der Bedeutung der Prekmurska gibanica bewusst sind, als die Promotion 
des eigenen Ortes. Anhand der erworbenen Daten aus den Umfragen, haben wir festgestellt, dass 
die Kentniss über die Prekmurska gibanica, d. h. über ihre Zusammensetzung, Aussehen und 
Vorbereitungsart relativ genügend ist und dass mehr als die Hälfte der befragten Touristen 
angegeben hat, dass sie Prekmurska gibanica nicht nur kennen, sondern auch regelmäßig in ihrem 
Urlaub verzehren. Aus unseren Analysen der Umfragen, haben wir auch festgestellt, dass das 
Zubereitungsverfahren dieser Süßspeise in unserer Schulumgebung meistens gleich erhalten wurde 
und dass ihre Vorbereitung noch immer traditionell ist. Zur Erhaltung der Tradition trägt der Schutz 
des Zertifikats bei und dessen Verleihung an diejenigen Gasthäuser, welche die Prekmurska 
gibanica zubereiten. Die Wiederbelebung und die Erhaltung des Orterbes ist sehr wichtig, 
stattfinden kann diese auch durch traditionelle Speisen, welche sich von Generation zur Generation 
übertragen und unsere Essgewohnheiten und Sitten gestalten. Eine unserer meist ermutigenden 
Feststellung ist gerade diese, dass wir, Grundschulenschüler der Murlandschulen, das traditionelle 
Essen kennen und auch zu schätzen wissen und wir ernähren uns auch damit. Um diese wundervolle 
Welt der Ernährungsvielfalt und das Erbe unserer Vorfahren der Welt der »modernen« Schüler 
näher zu bringen, haben wir auf einige Möglichkeiten bzw. Vorschläge hingewiesen für eine größere  
Erkennbarkeit. Dabei sind wir vor allem von den Wünschen der Jugendlichen ausgegangen 
(attraktiv, dynamisch, anders) und die Feststellung befürwortet, dass das Essen nicht nur eine 
Mahlzeit ist, sondern eine Erinnerung, die für immer mit uns bleibt. 

 

SCHLÜSSELWÖRTER: kulinarisches Erbe, Prekmurska gibanica, verbürgte traditionelle 
Besonderheit, Tourismus, Popularisierung von Prekmurska gibanica 
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1 UVOD 

»Povej mi, kaj ješ in povedal ti bom, kdo si.«  
Ljudski pregovor  

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN OPIS PROBLEMA 

Lahko je okusna, neokusna, užitna, pekoča, sladka, slana, zdrava, nezdrava, domača, uvožena, 

tradicionalna in še mnogo več.   

Govoriva seveda o hrani – povsem vsakdanji stvari, ki je sredstvo za zadovoljevanje potrebe po 

preživetju. Je pa hrana tudi nekaj več, je tudi sredstvo druženja in ustvarjanja vezi med ljudmi. S 

hrano in načinom prehranjevanja sporočamo, kdo smo in od kod prihajamo, sporočamo našo 

kulturo ali kot pravi Bogataj (2012, str. 11): »Jedi odražajo stoletja zgodovinskega razvoja, vplive 

sosednjih kulturnih svetov, lokalne razlike, predvsem pa stoletno in sodobno povezanost naših ljudi 

z zdravim naravnim okoljem in prehranskimi surovinami, ki so lahko nadaljevanje bogastva kulturne 

dediščine ali pa iskanje novih rešitev na teh bogatih temeljih.« 

Povsod namreč nimamo stavbne dediščine, ki bi množično privabljala turiste, zato moramo 

opozoriti na druge oblike naše dediščine. V najširšem pomenu besede je dediščina vse, kar se je v 

preteklosti zgodilo, kar smo doživeli, videli, postorili, zgradili ali oblikovali. Tudi živimo v času, ko se 

premalo zavedamo, koliko bogastev nam nudi kraj, v katerem živimo, in koliko izkustev lahko 

zaužijemo v njem. Zato je oživljanje in ohranjanje dediščine kraja zelo pomembno. In s čim se 

najpogosteje povezuje oz. predstavlja Prekmurje? Odgovor je preprost – s prekmursko gibanico. 

Kot članici turističnega krožka sva ugotovili, da hrana ni le obrok, je spomin, ki ostane z nami za 

vedno, zato je gastronomska izkušnja posameznika pomembna tudi v turizmu in je odlična 

priložnost za samo promocijo destinacije. Vsak turist, ki se vrne s potovanja, svoje izkušnje in 

doživetja deli z družino, prijatelji in znanci. K raziskovalni nalogi naju je pravzaprav pritegnilo 

vprašanje, kako je prekmurska gibanica postala ena najprepoznavnejših nacionalnih jedi v Sloveniji. 

Danes ne velja le za kulinarično specialiteto, ki jo je mogoče dobiti v Prekmurju, ampak tudi širom 

Slovenije. »Slovence navdušuje že vse od osemdesetih let 20. stoletja naprej, Prekmurce pa še vsaj 

kakih sto let več.« (Bogataj, 2012, str. 139)   

1.2 NAMEN RAZISKOVALNEGA DELA 

V raziskovani nalogi sva želeli ugotoviti: 

• kako in kje se je pojavila prekmurska gibanica in zakaj je postala ena najbolj prepoznavnih 
slovenskih jedi; 

• kako so gospodinje pri nas nekoč pripravljale prekmursko gibanico, s katerimi navadami je bila 

povezana njena priprava in ob katerih priložnostih ter kako so jo postregli; 

• kako mladi (učenci 3. triade prekmurskih šol) poznamo kulinarično dediščino svoje pokrajine, 

točneje prekmursko gibanico; 

• ali se zavedamo pomena prekmurske gibanice za promocijo lastnega kraja in ali z njo izražamo 

pripadnost pokrajini, tj. Prekmurju; 

• ali za obiskovalce (turiste) predstavlja eno najprepoznavnejših tradicionalnih jedi, s katerimi 

popestrijo obisk naše pokrajine. 
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Na podlagi pridobljenih podatkov sva hoteli poiskati vzroke za ugotovljeno stanje in hoteli tudi 

nakazati možnosti za večjo prepoznavnost prekmurske gibanice kot reprezentativne nacionalne 

specialitete. Pri tem sva izhajali predvsem iz želja mladih, tj. kako te vsebine predstaviti atraktivno 

in predvsem nam mladim aktualno, upoštevali pa sva tudi možnosti za njeno promocijo pri turistih 

in lokalnem prebivalstvu.  

1.3 HIPOTEZE 

Na osnovi študija literature in lastnih izkušenj sva postavili naslednje raziskovalne hipoteze: 

1. Vsaj polovica turistov, ki obiščejo Prekmurje, prekmursko gibanico prepozna kot tradicionalno 

prekmursko sladico.  

2. Vsaj polovica anketiranih osnovnošolcev prekmurskih šol pozna prekmursko gibanico, tj. njeno 

sestavo, videz in način priprave.  

3. Mladostnikom se danes ne zdi več pomembno poznati in ohranjati tradicionalne prekmurske 

jedi. 

4. Priprava prekmurske gibanice je v krajih šolskega okoliša še danes tradicionalna (način priprave, 

sestavine in priložnosti, ob katerih se jo pripravlja). 

 

1.4 METODE DELA 

Raziskovalno nalogo sva razdelili na teoretični in raziskovalni del. Prvi korak pri najinem 

raziskovalnem delu je bil postavitev ključnega problema. Nadaljevali sva z analizo in sintezo 

strokovne literature, zato sva obiskali šolsko knjižnico in knjižnico v Murski Soboti. V teoretičnem 

delu raziskovalne naloge sva s pomočjo knjižnih virov in virov na spletu predstavili prekmursko 

gibanico kot pomemben del slovenske kulinarične dediščine. Zelo hitro sva ugotovili, da je 

literature, ki opisuje videz, sestavine, pripravo … zelo veliko. Midve pa sva se osredotočili tudi na 

njen pojav, njeno povezanost z lokalnim okoljem in načinom življenja ljudi, na vzroke, ki so privedli 

do tega, da je postala reprezentativna slovenska nacionalna jed in odkrili veliko vrzel v zapisih.  

Zato sva v raziskovalnem delu naloge kot osnovno metodo zbiranja podatkov uporabili intervjuje 

ter preko njih ugotavljali, kako in koliko se je kulinarična dediščina v najinem šolskem okolišu 

ohranila. Poiskali sva ljudi, ki so nama opisovali način priprave prekmurske gibanice nekoč in s tem 

povezane običaje ter razkrivali svoje spomine. Preverjanje ostalih raziskovalnih hipotez nama je 

omogočila druga metoda zbiranja podatkov - anketa, preko katere sva ugotavljali prepoznavnost 

prekmurske gibanice med učenci zadnje triade prekmurskih osnovnih šol in med turisti, ki obiščejo 

naše kraje. Vse ugotovitve sva prikazali z analizo rezultatov v raziskovalnem delu naloge s pomočjo 

grafov in tabel, kjer sva potrdili oz. ovrgli raziskovalne hipoteze. Na osnovi rezultatov najine 

raziskave sva podali predloge, kako doseči večjo prepoznavnost prekmurske gibanice, predvsem 

med mladimi. 
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2 TEORETIČNI DEL 

Preden sva začeli s pisanjem naloge, sva morali poiskati razlago osnovnih pojmov, na katerih temelji 
najina raziskovalna naloga. Pri tem sva izpostavili naslednje:  

• kulinarična dediščina, 

• prekmurska kulinarika, 

• prekmurska gibanica. 

2.1 DEDIŠČINA KULINARIČNE (PREHRAMBENE) KULTURE  

Sporočilo starega pregovora »Človek je, kar je« odseva pomen, ki ga ima prehrana v vsakdanjem 
življenju. Bogataj (2012) navaja, da je bila prehrambena kultura vedno odličen pokazatelj določenih 
družbenih, ekonomskih in duhovnih razsežnosti in se je skozi stoletja zelo spreminjala. Na 
posamezne vplive smo se znali prilagoditi in poiskati nove rešitve, torej nikoli ni šlo za slepo 
prevzemanje jedi. To je eden izmed pogojev za rast kulinarične kulture. Ta se je v zgodovinskem 
razvoju spreminjala in tako je nastala pestra paleta dediščine povezana z določenim časom in 
predvsem prostorom. Vse to je vodilo v nastanek številnih tradicionalnih jedi, ki se prenašajo iz roda 
v rod in oblikujejo naše prehrambene navade in običaje.  

Tako znotraj bogate in raznolike slovenske kulinarične dediščine najdemo jedi, vezane na 
posamezne pokrajine, ki se razlikujejo od jedi drugih pokrajin. Priprava teh jedi je odvisna od 
razpoložljive hrane, vrste živil, načina življenja, stopnje razvoja tehnologije, možnosti povezave z 
drugimi prebivalci, vero in drugo. V slovenskem prostoru imamo na primer več skupin različnih 
kuhinj (gorenjska, dolenjska in belokranjska, koroška, štajerska s prekmursko, primorska in 
notranjska kuhinja), ki se ločijo po posebnem izboru živil in pripravi jedi (Skvarča, 2008). 

 

2.2 PREKMURSKA KULINARIKA   

Prekmurje se ponaša s celo paleto raznovrstnih jedi, povezanih z zgodovino pridelave žita, ajde, 
prosa, buč, krompirja in maka. Prekmurska prehrana ima svojo identiteto, zato se te kuhinje ne da 
enostavno posnemati, je zelo izvirna in bogata. Prekmurci imajo do vseh jedi enak odnos, jih cenijo 
in so nanje ponosni. Zvesti so ostali svojim jedem in pridelkom, tako so ohranili tudi odnos do 
pokrajine in tradicionalnih dobrot. Posameznim opravilom, družinskim dogodkom in praznikom 
dajejo pomen ravno te stare, lokalne jedi. Poimenovanje jedi je izvirno, posebno in zato so le te še 
bolj privlačne. Prav v tem se skriva odgovor na visoko stopnjo prepoznavnosti nekaterih jedi, kot so 
bujta repa, prekmurska gibanica, prekmurska šunka, vrtanik, pereci, krapci, makova potica, žganci, 
dӧdӧli, retaši, sataraš, bograč in druge. V prekmurski prehrani imajo pomembno mesto tudi buče 
in bučno olje (Renčelj in Karas, 2001). 

Gastronomija Prekmurja je zelo razvita in bogata. Iz preprostih, doma pridelanih sestavin, denimo 
kisle smetane, skute, maka, mlete rdeče paprike, bučnega olja ustvarjajo mikavne okuse 
kakovostnih jedi. Navedene sestavine dajejo značilnosti juham, kašam, žgancem, rezancem, 
solatam, kruhu, pogačam in pecivu. Še tako preproste krompirjeve, prosene, fižolove, kumarične in 
podobne jedi pridobijo z domiselnimi kombinacijami večjo mikavnost. Med vsemi prekmurskimi 
jedmi pa najbolj izstopa prekmurska gibanica, ki je ponesla sloves Prekmurja daleč v svet (Renčelj 
in Karas, 2001). 
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2.2.1 Prekmurska gibanica 

 

»Prekmurska gibanica je ena najbolj znanih in zaščitenih slovenskih tradicionalnih 
 prazničnih in obrednih sladic. Prvotno so jo sladkali z medom.« 

(Bogataj, 2010, str. 26) 
 

Prekmurska gibanica je stara prekmurska praznična in obredna jed, ki jo uvrščamo med pogače. 
Posebno skupino pogač predstavljajo gibanice, jedi iz vlečenega ali kvašenega testa, ki mora biti 
večkrat pregibano – od tod tudi njihovo ime. Tako so na primer prleške gibanice iz vlečenega testa, 
polnjene v več plasteh s sirom in smetano. Prekmurske se od drugih razlikujejo po več nadevih, od 
sira, maka, medu, rozin, orehov do dušenih jabolk in smetane.   

Kdaj točno so začeli izdelovati to sladko pogačo iz krhkega in vlečenega testa z jabolčnim, orehovim, 
skutnim in makovim nadevom ni znano. Najstarejši pisni vir seže v leto 1828, ko jo omeni pisec in 
župnik Jožef Kosič. Nekoč so si jo Prekmurci privoščili le ob izjemnih priložnostih, med katere 
uvrščamo tradicionalna praznovanja koledarskega in življenjskega kroga. Danes jo pečejo za večje 
praznike. Pripravljali so jo iz krhkega in vlečenega testa ter iz raznovrstnih nadevov. V njej se je 
združila vsa pestrost poljedelskih kultur in domiselnost družinske kulinarične prakse (Karas in 
Skvarča, 2001). 

 

2.2.1.1 Zapisi o prekmurski gibanici 

Iz zgodnjih zapisov o prekmurski gibanici je mogoče razbrati o izvoru njenega poimenovanja, o njeni 
recepturi pa tudi o navadah, povezanih s pripravo in uživanjem gibanice. 

Prvo pisno omembo gibanice nekateri povezujejo z jezikoslovcem Markom Pohlinom v 18. stoletju, 
ko gibanico poimenuje z izrazom gebanza. V Etimoškem slovarju pa je zapisano, da je to vrsta potice 
v vzhodnem delu Slovenije in da je beseda nastala iz gybati, saj se gibanica imenuje po večplastnem 
testu – gyüba. Pri tem Josipovič (2014 str. 93) opozori še na en pomen besede gybati. Prekmursko 
namreč pomeni vzhajati, naraščati, kar bi lahko pomenilo tudi visoko, naraslo jed, kar gibanica tudi 
je. Tudi v Snojevem Etimološkem slovarju (2003: 171) je zapisan dvojni pomen: naglas na prvem 
zlogu gíbanica (iz besede gibati) in na drugem zlogu gubánica (iz besede gubati). Narečno se za 
prleško gibanico uporablja izraz gibánjce (Josipovič, 2015: 166). Tako se jo po poimenovanju 
pogosto povezujejo s prleško varianto, ki pa je preprostejša pogača, katera ima le skutni nadev. 
Vsekakor pa izraz gibanica izhaja iz panonskega prostora in se ne pojavlja nikjer drugje (Bogataj, 
2012).  

Drug pomembnejši starejši pisni vir, ki omenja gibanico, je iz leta 1828, ko je Jožef Košič napisal spis, 

v katerem omenja prekmursko vas, ki je znana po gibanici, krapcih in vrtankih. Napisal je tudi, da je 

gibanica vlečeno testo potreseno z repo in skuto in da ne sme manjkati pri svatbi, ko »se prav 

zapravljivo streže s hrano« ali pri večjem opravilu, ko se jo postreže delavcem. Napisana je tudi 

receptura, v kateri piše, da se vsako vlečeno testo potrese z zeljem, skuto ali repo, pokrije s plastjo 

testa (10-11 plasti), polije z mastjo ter ponovno potrese z zeljem, repo ali skuto in speče. Posebej 

poudari, da se je ne zavija kot »retaš«, ampak se jo razreže na trikotne kose in velikem kupu postavi 

na mizo. Zanimiv je zapis, ki pravi, da je vsakemu pripadal kos gibanice, ki ga je lahko takoj pojedel 

ali odnesel domov, na da bi bil za to obrekovan. Spis je bil objavljen v madžarskem in nemškem 

jeziku (Josipovič, 2014). 

Prvi, ki je obširno obdelal načine prehranjevanja prekmurskega človeka, je bil prof. dr. Vilko Novak 

v knjigi ”Ljudska prehrana v Prekmurju”. Tukaj prekmursko gibanico uvrsti med pečene močnate 

jedi (kot pečene močnate jedi navaja še gibice, zlevanke, vrtanke, krofe, ocvirkove pogače, retaše 
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oz. zavitke, kvašene pogače oz. potice). Opisan pa je tudi način njene priprave (Novak, 1947, str. 79, 

80):  

»Gibanice delajo iz prhkega testa, omešenega s surovim maslom ali mastjo. Spodnja plast je 

podplat; nanj potresejo kisilak, orehe, mak, grozdjiče; na to plast pokrijejo tenko povalnikovo testo, 

čez potresejo novo plast; vsako plast polijejo s smetano. Naredijo do devet plasti ali gub – devet güb 

gibanica. Pečejo jih v okrogli lončeni tepsiji za krstitke, gostüvanje, proščenje.« 

To delo še danes služi kot vodilo številnim raziskovalcem tega področja. Ker je sama priprava 

gibanice zahtevala veliko spretnosti, sama jed pa je tudi zaradi bogastva nadevov veljala za 

»potratno«, so jo že od nekdaj pripravljali le ob posebnih priložnostih, kot sladico pa so si jo 

privoščili predvsem premožnejši. O tem priča tudi zapis prekmurskega pisatelja Miška Krajnca v 

romanu Povest o dobrih ljudeh (1972, str. 175):  

 
Slika 1: Odlomek iz romana Povest o dobrih ljudeh 

 

Podobno piše tudi Josipovič (2014) o gibanici kot o gosposki jedi, saj so intervjuvanke navajale, da 

je le malokdo znal pripraviti gibanico, nekatera področja pa je sploh niso poznala. Za področje 

Goričkega intervjuvanka (Rozika, 70 let, Šalovci) navaja: »Ge san tou nigdar nej pekla. Tou je žmetno 

bilou. Tou so znale samo dobre küjarce« (Povzeto po Josipovič, 2015: 174). 

Po teh pripovedovanjih avtor (Josipovič, 2015) sklepa, da Goričko gibanice sprva sploh ni poznalo. 

Predvsem pa je veljalo, da so jo pripravljali v glavnem v meščanskih hišah ali krčmah, kjer so gostili 

popotnike, in to le ob posebnih priložnostih, ko so pričakovali pomemben obisk in če so imeli na 

voljo usposobljeno kuharico, ki jo je znala pripraviti. Način priprave gibanice in njeno recepturo naj 

bi na območje Goričkega množičneje prinesle gospe šele po 2. svetovni vojni, ko so po vaseh vodile 

kuharske tečaje za mlajše ženske. Pri generacijah žensk, rojenih konec šestdesetih in začetek 

sedemdesetih let 20. stoletja, je bilo še zelo malo takih, ki so znale pripraviti gibanico (Josipovič, 

2015).  
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2.2.1.2 Prekmurska gibanica kot jo poznamo danes 

Prekmurska gibanica je nastala na ozemlju, ki je bilo vključeno v ogrski del nekdanje Avstro-Ogrske 

in so jo sprva pripravljali kot preprosto močnato jed (podobno kot danes prleško gibanico). Kdaj 

točno se je pojavila v današnji recepturi pa ni znano, saj jo leta 1828 Košič še omenja kot močnato 

jed. To se je najverjetneje zgodilo v 19 stoletju z razslojevanjem prekmurskega prebivalstva na 

mestno in podeželsko. Mestno prebivalstvo je pretežno opravljalo nekmetijske in donosnejše 

poklice, zato so tudi v hrano začeli uvajati novosti – podvajanje plasti in sestavin, zapletena sestava 

in dolgotrajna priprava. Tudi hrana je bila namreč pokazatelj razslojevanja na podeželsko in mestno 

prebivalstvo. Kljub temu da je bila prekmurska gibanica narejena iz lokalnih sestavin (mak, moka, 

skuta, smetana, orehi, jabolka), si je manj premožno prebivalstvo ni moglo privoščiti (Josipovič, 

2014). 

Nova receptura gibanice se je začela širiti med premožnim prebivalstvom mest in trgov v ogrskem 

delu monarhije (Prekmurje, Medžimurje). Mogoče je tudi, da je nastanek gibanice, kot jo poznamo 

danes, povezan z naselitvijo judovskega prebivalstva po mestih in trgih tedanjega Prekmurja 

(Murska Sobota, Gornja Lendava, Dolnja Lendava, Beltinci, Dobrovnik). Judovsko prebivalstvo je v 

teh krajih začelo opravljati dejavnosti, ki so bile prej manj razvite (trgovina, obrt), prevzelo pa je 

tudi gostinsko dejavnost. Ogrski Judje namreč še danes poznajo sladico »flódni«, ki vsebuje enake 

sestavine, a se ne ponavljajo v nadstropju kot pri gibanici (Josipovič, 2014; Josipovič, 2015). 

Po 2. svetovni vojni pa so se pojavljale številne kuharske delavnice, v katere so se vključevale mlade 

ženske in dekleta. In takrat se je kulinarična ponudba jedi začela tudi počasi širiti izven posameznih 

področij Prekmurja. Z nastankom tovarn so nastale tudi številne tovarniške menze, v katerih so 

zaposlenim ponujali tudi prekmursko gibanico. V tem času je prišlo do poenotenja recepture, 

postopoma pa se je začela opuščati tudi domača priprava gibanice, saj je postala lažje dostopna tudi 

drugje (npr. v restavracijah). Iz elitne sladice, ki so jo ponujali ob posebnih priložnostih, je postala 

jed množic. S tem ko so jo začele ponujati restavracije širom po Sloveniji pa je postopoma postala 

nacionalna sladica, pojavljala se je na jedilniku številnih restavracij in gostiln po Sloveniji. Odkar pa 

je postala zaščitena jed z geografskim poreklom, pa je ena kulinaričnih blagovnih znamk Slovenije 

(Josipovič, 2014) in se tako razlikuje od medžimurske gibanice, ki jo odlikujejo iste sestavine in 

podoben način priprave, le da se plasti ne ponavljajo in si sledijo v drugačnem vrstnem redu 

(Josipovič 2015).  

Danes je na uradni slovenski turistični informacijski strani I feel Slovenia (Prekmurska gibanica, b. 

d.) prekmuska gibanica predstavljena kot vrhunska sočna in najbolj razširjena slovenska sladica iz 

Prekmurja, ki je zaščitena s »Priznano označbo tradicionalnega ugleda« ter se jo lahko izdeluje le 

ob doslednem upoštevanju originalne recepture. 

Seveda pa so jo kot kulinarično posebnost prekmurske kuhinje (tj. njen recept) predstavili še Cilka 

Sukič v kuharski knjigi Jedi nekdanjih in sedanjih dni: prekmurska, prleška in štajerska kuhinja (1997), 

Jože Zadravec v knjigi Značilnosti ljudske prehrane v Prekmurju (1998) in Branko Časar v Kuharski 

knjigi Boug žegnjaj (2000). Sama tehnologija njene izdelave in njene senzorične kakovosti pa so 

podrobno opisane v knjigi Romane Karas in Stanislava Renčlja Prekmurske dobrote (2001). 

 

2.2.1.3 Priprava prekmurske gibanice 

Ima svojevrstno lastno recepturo in tehnologijo izdelave, ki zahteva veliko mero natančnosti, 
spretnosti in znanja. Izbrane kakovostne sestavine in pravilna ter dosledna izpeljava celotnega 
tehnološkega postopka, vodita do njej lastnih posebnih senzoričnih lastnosti. Ker je prekmurska 
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gibanica posebnost med sladicami, saj na celotnem ozemlju Slovenije nima primerljivega izdelka, jo 
uvrščamo med slovenske nacionalne kulinarične specialitete in je tako tradicionalna značilnost 
prekmurske kulinarike. Lastna receptura, kakor tudi tehnologija izdelave, vodita do videza rezine 
prekmurske gibanice, ki je svojevrsten, k čemur nedvomno prispeva zaporedje bogatih nadevov, ki 
s svojo barvitostjo dajejo izdelku pravo mikavnost in dopadljivost. 

Večino gibanic pripravljamo iz vlečenega testa, prekmurska pa ima spodnjo, najnižjo plast iz krhkega 
testa. Ta je debelejša in se imenuje podplat. Višje plasti prekmurske gibanice pa so iz vlečenega 
testa (Godina-Golja, 2006). Osnova jedi je torej iz krhkega testa, na katerega so položeni štirje 
različni nadevi (mak, skuta, orehi in jabolka), ki morajo biti med seboj lepo ločeni s plastmi 
vlečenega testa. Vsak nadev ima svojo značilno barvo (skuta smetanasto belo, orehi zlato rjavo 
barvo, jabolka rjavo barvo, mak svetlikajočo črno barvo).  

Slojevitost prekmurske gibanice pa spominja na slojevitost prekmurske rodovitne prsti: spodaj 
nekaj proda, potem peščeno ilovnato glinasti nanosi, višje mlada, lahka, rjava naplavljena prst, iz 
katere se povsem na vrhu bohoti pšenično klasje. Ali kot piše Miha Pavšek (2010) je v njej mogoče 
zlahka prepoznati gostoljubno, prijazno, strpno, veselo dušo prekmurskega človeka. 

Rezina prekmurske gibanice ima osem plasti nadevov, ki si sledijo v točno določenem zaporedju 
(mak, skuta, orehi, jabolka) in imajo enakomerno debelino v obeh ponovitvah. Vrhnja plast testa je 
premazana s kombinacijo maščobnega in smetanovega poliva oz. z maščobnim polivom in ne sme 
odstopati od zadnjega nadeva. 

Biti mora enakomerno pečena, brez izločenega nadeva in z gladko valovito površino brez razpok. 
Pečena je lahko v okroglem ali v pravokotnem pekaču, narezana pa na trikotne ali pravokotne 
rezine. Višina prekmurske gibanice in rezine je od 5 do 7 cm. Tekstura rezine mora biti mehka, nežna 
gladka in rahla, odlikuje jo pa tudi bogat razpon vonjev (po svežem maku, sladki skuti, nežnih orehih 
in rahlo kiselkastih jabolkih) in okusov, ki dajejo občutek nežnosti, sočnosti in polnosti. K polnosti 
arome največ prispeva izbrano zaporedje nadevov, njihova sestava in način priprave.  

 

Slika 2: Videz rezine prekmurske gibanice. Pridobljeno iz Naša super hrana (b. d.). Pridobljeno 18. 12. 2018 s 
https://www.nasasuperhrana.si/clanek/prekmurska-gibanica-ambasadorka-slovenije/ 

 

Izdelava prekmurske gibanice (Čisto prava prekmurska gibanica, b. d.) zahteva veliko natančnosti, 
spretnosti in znanja ter tudi kakovostne sestavine in pravilno izpeljavo celotnega tehnološkega 
postopka. Za izdelavo ne zadošča le poznavanje recepta namreč tudi mojstrsko spretnost. Le tako 
se lahko prenaša iz roda v rod.  

Krhko testo se razvalja v obliko pekača (pravokotnik ali krog). Pekač namažemo z maščobo in krhko 
testo z debelino 5 mm položimo v pekač, ki se ga z vilico na več mestih prebode. Pekač postavimo 
v ogreto pečico za nekaj minut, da testo porumeni (peka krhkega testa ni obvezna). 
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V pekač s krhkim testom se položi vlečeno testo, na vlečeno testo pa polovico makovega nadeva z 
maščobnim in smetanovim prelivom. Potem pride spet ena plast vlečenega testa, na katerega se 
nadeva polovica skutinega nadeva, ki se ga polije z maščobnim in smetanovim prelivom. Sledi tretja 
plast vlečenega testa. Nanj se nadeva polovica orehovega nadeva, ki se ga polije z ustrezno količino 
smetanovega in maščobnega preliva. Sledi četrta plast vlečenega testa, na katero se položi polovica 
jabolčnega nadeva. Postopek se še enkrat ponovi.  

Vrhnjo plast vlečenega testa se polije z maščobnim polivom ali s kombinacijo maščobnega in 
smetanovega poliva. Prekmursko gibanico se nato z dolgo iglo prebode na več mestih do dna 
pekača. 

Pripravljeno prekmursko gibanico pečemo v segreti pečici do polne stopnje pečenosti. 1. ura 
pečenja je pečica segreta na 200˚C, 2. ura pa na 170˚C do 180˚C (čas in temperatura pečenja se 
lahko prilagodita vrsti pečice). Če je bila prekmurska gibanica premazana z maščobnim prelivom, jo 
je po pečenju potrebno premazati s kislo ali s sladko smetano. Ohlajati se mora pri sobni 
temperaturi nekaj ur. 

Za razrez prekmurske gibanice moramo počakati, da se ohladi, potem pa jo lahko razrežemo na 
pravokotne ali trikotne kose. Teža ene rezine je 17 dag. Po rezanju pa se lahko rezina posipa z 
mletim sladkorjem. 

 

2.2.1.4 Prekmurska gibanica kot zaščiten izdelek 

Ker je prekmurska gibanica zaščiten proizvod, morajo proizvajalci in ponudniki prekmurske gibanice 
zaradi zagotavljanja prepoznavnosti izpolnjevati zahteve glede označevanja. V primeru pakiranja v 
embalažne materiale mora biti prekmurska gibanica na deklaraciji označena z evropskim zaščitnim 
znakom »zajamčena tradicionalna posebnost«, lahko pa tudi z logotipom »Prekmurska gibanica«. 

 

Slika 3: Logotip "prekmurska gibanica".  
(Pridobljeno 20. 11. 2018 s https://www.nasasuperhrana.si/clanek/prekmurska-gibanica-ambasadorka-slovenije/) 

 

Evropska komisija je 2. marca 2010 v Uradnem listu EU (2010) namreč objavila uredbo o registraciji 
prekmurske gibanice. Na seznamu izdelkov z označbo zajamčena tradicionalna posebnost poleg 
naše prekmurske gibanice najdemo še idrijske žlikrofe in belokranjsko pogačo. Certifikat  dokazuje, 
da proizvajalec proizvaja avtentičen kmetijski pridelek oziroma živilo. Zato mora prekmurska 
gibanica izpolnjevati osnovne minimalne zahteve:  

– uporabljene morajo biti predpisane sestavine, 
– upoštevati je treba recepturo za proizvodnjo prekmurske gibanice, 
– končni proizvod mora imeti pravilno zaporedje nadevov (mak, skuta, orehi, jabolka), število 

plasti, enakomerno debelino posameznih nadevov v obeh ponovitvah, predpisano višino 
rezine, obliko in težo rezine. 

Slovenija je po običajih in tradiciji torej zelo raznolika dežela, kar se odraža tudi v pestrosti ponudbe 
lokalnih in tradicionalnih kmetijskih pridelkov in živil. Ob vedno pestrejši ponudbi kmetijskih 
pridelkov oziroma živil, ki se pojavljajo na tržišču, postaja vse pomembnejše informiranje 
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potrošnikov o kakovosti in njihovem poreklu. S tem namenom je Slovenija razvila sistem zaščite 
posebnih kmetijsko-živilskih proizvodov. Potrošnika vedno bolj zanima poreklo izdelka in način 
njegove pridelave oz. predelave. Zato naj bo že pri odločanju o nakupu zagotovljena informacija o 
poreklu in kakovosti kmetijskega pridelka oziroma živila, kar naj bo jasno razvidno tudi iz njenih 
označb (Zupanc-Kos, Cenčič, Slokan, 2005). S tem namenom so v Prekmurju ustanovili blagovno 
znamko Diši po Prekmurju, ki združuje ponudbo različnih proizvajalcev kakovostnih prehrambenih 
izdelkov. V okvir blagovne znamke Diši po Prekmurju so uvrstili že znane avtohtone prehrambene 
izdelke, katerih kvaliteta in način trženja še nista bila standardizirana in zaščitena, t.j. prekmursko 
šunko in prekmursko gibanico. 

 

Slika 4: Logotip blagovne znamke Diši po Prekmurju. (Pridobljeno 20.11. 2018 s http://www.gorickaves-
kmetijarengeo.si) 

 

  

http://www.gorickaves-kmetijarengeo.si/
http://www.gorickaves-kmetijarengeo.si/
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3 RAZISKOVALNI DEL 

Postavili sva si 4 hipoteze, ki so nama predstavljale vodilo za raziskovanje. Raziskovalno delo je 
potekalo preko intervjujev ter preko anketiranja učencev prekmurskih šol in turistov, ki so obiskali 
Prekmurje.  

3.1 INTERVJU 

Osnovni namen najine raziskave je bil, da bi dobili čim več podatkov o njeni pripravi in povezanosti 
z lokalnim okoljem in načinom življenja ljudi. Ustno sva intervjuvale 11 oseb. Intervjuje sva opravljali 
individualno. Pred začetkom sva si pripravili okvirna vprašanja, ki so naju vodila skozi intervju. Pred 
intervjujem sva sodelujočim tudi podrobno razložili namen in cilje raziskave ter zakaj točno 
potrebujeva njihovo pomoč. Odločili sva se obiskati gospodinje različnih starosti, ki pečejo 
prekmursko gibanico že od nekdaj, in odkriti različne načine priprave sladice. Intervjuvali sva pa tudi 
dva poklicna kuharja, da bi lahko lažje naredili primerjavo. Zbirali sva večinoma ljudi iz najinega 
šolskega okoliša1. Primerjali sva vse odgovore in jih zbrali v tabelo.  

Preglednica 1: Seznam intervjuvancev 

 Ime in priimek 
osebe 

Kraj Starost Status2 Datum 
intervjuja 

Trajanje 
intervjuja 

Oseba 1 Nada Grabar Selo 55 let gospodinja 12.1.2019 4:58 
Oseba 2 Albina Kianec Fokovci 68 let gospodinja 14.12.2018 4:17 
Oseba 3 Slavica Bence Moravske 

Toplice 
54 let gospodinja 15.12.2018 6:31 

Oseba 4 Berta Kovač Murska 
Sobota3 

76 let gospodinja 10.1.2019 5:32 

Oseba 5 Vida Puklavec Lendava4 80 let gospodinja 19.1.2019 4:03 
Oseba 6 Jernej Kulič Sebeborci 19 let poklicni 

kuhar 
20.12.2018 5:35 

Oseba 7 Kornelija Kianec Fokovci 43 let gospodinja 14.12.2018 5:04 
Oseba 8 Elica Velner Vučja Gomila 64 let gospodinja 4.2.2019 5:02 
Oseba 9 Dušan Perš Vučja Gomila 43 let poklicni 

kuhar 
7.2.2019 4:33 

Oseba 10 Irena Baša Vučja Gomila 63 let gospodinja 17.1.2019 5:10 
Oseba 11 Suzana Deutsch Ratkovci 48 let gospodinja 25.1.2019 4:42 

 

Ker pa se prekmurska gibanica ponaša z evropsko zaščito zajamčene tradicionalne posebnosti in se 
prodaja pod blagovno znamko Diši po Prekmurju, sva predsednika tega združenja, g. Janka Kodilo, 
povprašali, kaj konkretno to pomeni in kakšna je bila pot od ideje do prodaje. Intervju sva izvedli 
15.02.2019 v Šunkarni Kodila v Markišavcih. 

 

                                                           
1 Šolski okoliš zajema vasi Fokovci, Selo, Vučja Gomila, Suhi vrh, Andrejci, Ivanovci, Kančevci, Ratkovci, 
Berkovci, Ivanjševci, Lončarovci in deli naselja Moravske Toplice ter Sebeborci in Krnci kot skupni šolski okoliš 
z OŠ Puconci. 
2 Pri statusu sva označili le razlikovanje med intervjuvanci, ki kot gospodinje pečejo gibanico v domačem 
gospodinjstvu, in poklicnima kuharjema, ki jo pečeta tudi v službi, tj. v gostilnah, ki imajo certifikat 
zajamčene tradicionalne posebnosti. 
3 Prej je živela v Sebeborcih. 
4 Prej je živela v Andrejcih. 
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3.2 ANKETA  

Ker naju je zanimalo, kako dobro prekmurski osnovnošolci in turisti, ki obiščejo Prekmurje, poznajo 
prekmursko gibanico ter kakšen je njihov odnos do stare tipične prekmurske hrane, sva izvedli 
anketiranje. Sestavili sva dve anketi, za učence in za turiste.  

3.2.1 Anketni vprašalnik za učence 

Opis vključenih v raziskavo in časovni okvir: V raziskavo, ki je potekala od 24. 11. 2018 do 12. 2. 
2019, je bilo vključenih 431 osnovnošolcev, katerih povprečna starost je bila 13 let. Sodelovali so 
učenci 3. triade. Med anketiranci je bilo 218 dečkov (50,46 %) in 213 deklic (49,31 %).  

 

Slika 5: Spol anketirancev 

 

Postopki zbiranja podatkov: Na podlagi prebrane literature sva sestavili anketni vprašalnik. Anketa 
je vsebovala 18 vprašanj zaprtega tipa, na katera so anketiranci odgovarjali tako, da so označili črko 
pred pravilnim odgovorom (Priloga 8.2). Izpolnjevanje vprašalnikov je bilo anonimno, rezultati pa 
uporabljeni izključno v namen najine raziskave. 

Organizacija zbiranja podatkov: K raziskavi sva povabili vse šole iz 19 občin v Prekmurju, to je 23 šol. 
Med povabljenimi šolami se je odzvalo 11 šol oz. 47,83 % vseh šol.  

Preglednica 2: Seznam v raziskavo vključenih šol po občinah 

Občina/število sodelujočih šol Vključene šole 

Občina Moravske Toplice / 3 šole 
 

OŠ Fokovci 
OŠ Bogojina 
DOŠ Prosenjakovci 

Občina Kuzma /1 šola OŠ Kuzma 

Občina Kobilje /1 šola OŠ Kobilje 

Občina Cankova /1 šola OŠ Cankova 

Občina Grad /1  šola OŠ Grad 

Mestna občina Murska Sobota / 1 šola OŠ III Murska Sobota 

Občina Beltinci / 1 šola OŠ Beltinci 

Občina Dobrovnik / 1 šola DOŠ Dobrovnik 

Občina Lendava / 1 šola DOŠ I Lendava 

 

Ravnateljem šol sva poslali dopis s prošnjo za sodelovanje. Šolam sva omogočili možnost spletnega 
reševanja anket ali reševanja anket v pisni obliki. Zaradi najrazličnejših težav z IKT opremo ali 
spletnimi povezavami so se le 3 šole (27,78 %) odločile za reševanje preko spleta.  
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Obdelava podatkov: Podatki, ki sva jih zbrali preko spletne ankete (EnKlikAnketa) in anket v pisni 
obliki, so zaradi boljše preglednosti prikazani v obliki grafov. Pri statistični obdelavi podatkov sva si 
pomagali s programom Microsoft Excel. 

3.2.2 Anketni vprašalnik za turiste 

Opis vključenih v raziskavo in časovni okvir: Vprašalnik se je osredotočal na domače in tuje turiste, 
ki so v obdobju od 24. 11. 2018 do 12. 2. 2019 obiskali Prekmurje. V raziskavo je bilo vključenih 77 
turistov, med katerimi so prevladovali domači, tj. slovenski, (46,15 %), vključeni pa so bili še turisti 
iz Avstrije (23,80 %), Nemčije (5,13 %), Madžarske (7,69 %), Italije (6,41 %), Nizozemske (3,85 %) in 
Velike Britanije (6,41 %).  

 
Slika 6: Struktura turistov po državah 

 
Postopki zbiranja podatkov:  Na podlagi prebrane literature sva sestavili anketni vprašalnik. Glede 
na to da so bili anketiranci tujci, je bil vprašalnik preveden tudi v angleški in nemški jezik. Anketa je 
vsebovala 8 vprašanj zaprtega tipa, na katera so anketiranci odgovarjali tako, da so označili črko 
pred pravilnim odgovorom (Priloga 8.3). Izpolnjevanje vprašalnikov je bilo anonimno, rezultati pa 
uporabljeni izključno v namen najine raziskave. 

Organizacija zbiranja podatkov: Prošnjo za sodelovanje pri anketiranju sva naslovili na Turistično 
informacijske centre v Prekmurju, tj. na TIC Moravske Toplice in TIC Murska Sobota, in bližnje hotele 
(Hotel Vivat, Hotel Ajda, Hotel Livada, Hotel Diana, Hotel Zvezda). Najini prošnji so se odzvali le v 
Turistično informacijskih centrih. Ostali so sodelovanje odklonili. 

Obdelava podatkov: Podatki, ki sva jih zbrali preko anket v pisni obliki, so zaradi boljše preglednosti 
prikazani v obliki grafov. Pri statistični obdelavi podatkov sva si pomagali s programom Microsoft 
Excel. 

4 INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAV 

4.1 REZULTATI INTERVJUJEV 

a) Analiza odgovorov intervjujev o pripravi prekmurske gibanice 

Rezultate intervjujev sva analizirali tako, da sva vprašanja iz intervjujev razdelili na posamezne 
sklope, in sicer: priprava (prvo, drugo, tretje, sedmo in dvanajsto vprašanje), sestavine (peto, 
štirinajsto, petnajsto in šestnajsto vprašanje), sestavljanje plasti (deveto vprašanje), pečenje (četrto 
vprašanje), razrez in serviranje (šesto, trinajsto in sedemnajsto vprašanje) ter izročilo (osmo, deseto 
in enajsto vprašanje). Odgovore sva primerjali med sabo in prikazali v tabeli, intervjuji pa se v celoti 
nahajajo v prilogi (Priloga 8.4). 
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Preglednica 3: Rezultati intervjujev o pripravi prekmurske gibanice 
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S primerjavo intervjujev oseb različnih starosti v najinem okolišu sva dobili kar nekaj zanimivih 
informacij o načinu priprave gibanice in njeni povezanosti z izročilom, tj. prenašanjem znanja na 
nove generacije in njeno povezanostjo z določenimi običaji.  

PRIPRAVA: Ugotavljava, da se pri pripravi gibanice vsi držijo recepta, ki ga poznajo in ga ne 
spreminjajo, torej gre vedno za isti recept. Večinoma jasno navajajo, da jo pripravljajo po starem 
receptu, ki ga polovica intervjuvank pozna na pamet. To je verjetno tudi razlog, da jim gibanica tudi 
vedno uspe. Sama priprava traja kar nekaj časa, in sicer najmanj uro, lahko pa tudi več kot tri ure, 
kar pa je verjetno odvisno od tega, kako zelo se posvetijo sami pripravi (npr. oseba 7 navaja, da si 
vzame kar nekaj časa za pripravo) in koliko lastnega dela vložijo (npr. če sami pripravijo testo ali ga 
kupijo). Zato prekmurska gibanica verjetno velja za zahtevno sladico tako pri gospodinjah kot tudi 
pri poklicnih kuharjih. 

SESTAVINE: Na podlagi odgovorov sva ugotovili, da se trudijo uporabljati domače sestavine. 
Kupujejo predvsem smetano, mak in skuto. Intervjuvanci so nama povedali, da so nekoč imeli skoraj 
vse sestavine domače ali pa so si jih sposodili pri prijateljih ali sosedih. Domnevava, da domače 
skute in smetane nimajo na voljo, saj kmetijstvo in vzrejo krav v najini okolici opuščajo, pa tudi 
gojenje maka je zelo redko. So pa ohranili pripravo testa doma, redki kupijo samo vlečeno testo, in 
samo ena oseba kupi obe vrsti testa (vlečeno in krhko testo). Vsi menijo, da prekmurski gibanici 
dajejo sočnost sveže naribana jabolka in poliv, nekateri pa pravijo, da tudi skuta in orehi. Za polive 
uporabljajo stopljeno maslo, kislo smetano, in legir (mešanica sladke in kisle smetane ter 
rumenjaki). Oseba 9 nama je povedala tudi, da je poliv, ki ga pripravi, poseben zaradi ruma, ki ga 
doda. Pri izboru sestavin se večinoma držijo recepta, izjema je poliv, kjer lahko opaziva njihovo 
kreativnost.  

SESTAVLJANJE PLASTI: Povprašali sva jih ali morda vedo, v kakšnem vrstnem redu si sledijo nadevi, 
in ugotovili sva, da približno polovica intervjuvancev uporablja tradicionalen vrstni red pri peki. 
Nama osebno se zdi najbolj poseben vrstni red nadevov osebe deset (skuta, orehi z jabolki in mak 
z jabolki), ker vsako plast pripravi s kombinacijo sestavin, ostali pa zamenjajo le vrstni red plasti. 

PEČENJE: Predpisana oblika prekmurske gibanice je trikotna ali pravokotna oblika, zato je tudi 
najbolj primeren pekač okrogle ali pravokotne oziroma kvadratne oblike. Večina jih uporablja 
pravokoten ali kvadraten pekač. Ugotavljava, da pekača okrogle oblike ne uporabljajo. Skoraj nihče 
od intervjuvancev ne uporablja lončenega pekača, ki so nekdaj veljali za prevladujočo in edino 
obliko pekačev, uporabljajo pa različno velikost pekačev. Nekateri poudarjajo, da mora biti visok. Iz 
pogovorov z ljudmi v najini okolici sva tudi izvedeli, da so gospodinjam pred leti (70. in tudi 80. leta 
dvajsetega stoletja) za pripravo gibanice izdelovali posebne pekače – »plejnati plej« ali posebne 
nastavke, ki so jim omogočali peko tako visoke sladice. 

 

Slika 7: Nastavki za pekač 
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RAZREZ / SERVIRANJE: Gospodinje višine, teže in oblike ne upoštevajo, ker tega produkta ne 
prodajajo oziroma ga nimajo zaščitenega z evropsko zaščito zajamčene tradicionalne posebnosti. 
Intervjuvali sva dva poklicna kuharja, ki pa upoštevata vse zgoraj našteto zaradi certifikata, v 
katerem je predpisana višina, oblika in teža. Sedem intervjuvancev streže prekmursko gibanico 
ohlajeno, ker se lepše razreže in lažje servira, ostali pa jo jedo toplo. Redki pa prekmursko gibanico 
posipajo s sladkorjem, ko se ohladi.  

IZROČILO: Ker se je peka prekmurske gibanice na Goričko razširila šele v času po 2. svetovni vojni 
(Josipovič, 2015) tudi ni moglo obstajali prenašanje recepture iz starejših na mlajše generacije, zato 
so se le-te naučile prekmursko gibanico peči same, tudi preko kuharskih knjig. Po pregledu literature 
v knjižnici v Murski Soboti in po pogovoru s knjižničarko sva ugotovili, da med popularnejšimi 
domačimi kuharskimi knjigami, ki so izšle pred dvajsetimi ali tridesetimi leti in so prinašale recepte 
tradicionalnih prekmurskih jedi, posebej izstopa knjiga Cilke Sukič Jedi nekdanjih in sedanjih dni. 
Med intervjuvanjem pa sva tudi ugotovili, da sta se prekmurske gibanice na praktičnem 
usposabljanju naučila peči poklicna kuharja (Osebi 6 in 9). Več kot polovica intervjuvancev je svoj 
recept posredovala mlajšim generacijam. Največ krat jo pripravljajo za praznike, kot so božič, novo 
leto in velika noč. Pripravljajo pa jo tudi za prijatelje, za rojstne dneve, poklicna kuharja pa za svoje 
goste. Torej prekmurska gibanica še vedno velja za praznično sladico. 

 

b) Analiza odgovorov intervjuja o zaščiti prekmurske gibanice 

Tudi rezultate tega intervjuja sva analizirali tako, da sva vprašanja iz intervjuja razdelili na 
posamezne sklope in jih prikazali v tabeli. Celoten intervju se nahaja v prilogi (priloga 8.4). 

Preglednica 4: Rezultati intervjuja o zaščiti prekmurske gibanice 

Kaj  predstavlja pojem 
»Diši po Prekmurju? 

Kolektivno blagovno znamko. 

Kdo je oblikoval ime 
znamke? 

Besedno zvezo je napisal pisatelj Feri Lainšček, obliko celotne 
znamke je načrtoval oblikovalec Jaklin Srečko. 

Koga združuje blagovna 
znamka? 

Izdelovalce, ponudnike in ljubitelje kakovostnih prehrambenih 
izdelkov iz Prekmurja. 

Kateri izdelki so uvrščeni v 
okvir blagovne znamke? 

Že znani avtohtoni prehrambeni izdelki, katerih kvaliteta in način 
trženja še nista bila standardizirana in zaščitena. Do sedaj so 
izvedli standardizacijo in zaščito za prekmursko šunko in 
prekmursko gibanico ter zaščitili geografsko poreklo prekmurskih 
vin. Poleg tega pa se v ponudbo Diši po Prekmurju vključujejo tudi 
drugi izdelki pridelani v Prekmurju, ki odražajo regionalno 
posebnost.  

Zakaj se je pojavila potreba 
po skupni blagovni 
znamki? 
 

Če je skupaj  več proizvajalcev in več izdelkov, ki imajo eno celotno, 
skupno znamko, lahko postanejo vsi skupaj bolj prepoznavni, v 
primerjavi s posamezni majhni proizvajalci. 
Da bi kupci, ki kupujejo v naši regiji, dobili blagovno znamko, pod 
katero lahko dobijo kvalitetne izdelke. 
 

Kakšna je bila predvsem na 
začetku promocija 
blagovne znamke? 

V začetku preko nagovarjanja ljudi in preko vabljenja domačih  
proizvajalcev, da predstavijo svoje izdelke na različnih turističnih 
dogodkih  (npr. v Ljubljani). 

Kako dolgo je potekal 
postopek celotne zaščite 
prekmurske gibanice? 

V povprečju 15 let. 



 
17 

Na kaj morajo biti pozorni 
registrirani proizvajalci 
prekmurskih gibanic? 

Morajo biti skladne z recepturo objavljeno v Uradnem listu 
Evropske unije. Uporabljene morajo biti predpisane surovine, 
upoštevati je treba recepturo, končni proizvod mora imeti 
pravilno zaporedje nadevov (mak, skuta, orehi in jabolka), število 
plasti, enakomerno debelino nadevov, predpisano višino rezine, 
obliko rezine, težo rezine, vonj aromo in teksturo. 

Kdo se lahko vključi v 
sistem blagovne znamke? 

Vsak pridelovalec oziroma ponudnik določenega izdelka, ki ustreza 
natanko določenim kriterijem vstopa. 

Kakšna je prihodnost 
blagovna znamka v 
prihodnosti 

Želja je, da bi se znamka ohranila, da bi se v sistem vključilo še več 
proizvajalcev in da bi se razširila tudi na področju turizma. 

 

Zaščita prekmurske gibanice kot zajamčene tradicionalne posebnosti je pomembna, saj ugotavljava, 
da to prispeva k njeni prepoznavnosti in ohranjanju tradicionalne recepture. Prav tako je 
pomembno tudi podeljevanje certifikatov gostincem, saj turisti tako lažje prepoznajo gostince, ki 
ponujajo prekmursko gibanico, pripravljeno po tradicionalni recepturi. Za samo promocijo 
prekmurske gibanice kot kulinarične posebnosti in njeno popularizacijo pa je veliko vlogo odigrala 
tudi blagovna znamka Diši po Prekmurju in aktivnosti, ki so pod to blagovno znamko potekale.  

 

4.2 REZULTATI ANKETE 

Zaradi boljše preglednosti sva se odločili za prikaz v obliki diagramov v kombinaciji z opisom. 
Anketna vprašanja pa sva zaradi boljše preglednosti razdelili na posamezne sklope. 
 

 4.2.1. Anketni vprašalnik za učence 

 
Sklop: POZNAVANJE 
 
V prvem vprašanju sva ugotavljali, ali osnovnošolci prekmurskih šol poznajo prekmursko gibanico. 
Pričakovano kar 97,69 % vseh anketirancev pozna prekmursko gibanico in samo 2,31 % je ne pozna.  
 

 
Slika 8: Poznavanje prekmurske gibanice med učenci 
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Sklop: UŽIVANJE 

Zanimalo naju je, kdaj so učenci nazadnje jedli prekmursko gibanico. Kot prikazuje spodnja slika 
(slika 8) je največ anketirancev (23,15 %) jedlo prekmursko gibanico v zadnjih treh mesecih, samo 
4,4 % v tem tednu, 18,06 % jih jo je jedlo v tem mesecu, 13,66 % v zadnjem letu in 15,05 % pred 
nekaj leti. V zadnje pol leta jih jo je jedlo 14,58 % vprašanih in kar 11,11 % anketirancev prekmurske 
gibanice še nikoli ni poskusilo. Ta podatek naju je malo presenetil, saj sva nekako pričakovali, da 
smo prekmursko gibanico že vsi jedli. 

 
Slika 9: Kdaj so nazadnje jedli gibanico 

 

Kako pogosto osnovnošolci jedo prekmursko gibanico, sva preverjali v tretjem vprašanju. Analiza 
anketnika je pokazala, da največ anketiranih (22,45 %) prekmursko gibanico uživa enkrat na tri 
mesece. Tistih, ki jo uživajo enkrat na pol leta je 20,38 %, enkrat letno pa 16,67 %. Na nekaj let 
enkrat jo uživa 15,05 %, nekajkrat mesečno pa 10,42 % anketirancev. Kot pa sva pričakovali, je 
odstotek tistih, ki jo uživajo nekajkrat mesečno, najmanjši, in sicer znaša 3,92 %. Ponovil pa se je 
odstotek tistih, ki je še niso jedli (11,11 %). 

 

 
Slika 10: Pogostost uživanja prekmurske gibanice 
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V četrtem vprašanju naju je zanimalo, ali se na šolskem jedilniku kdaj pojavi prekmurska gibanica. 
Kar 89,81 % vseh je odgovorilo z odgovorom ne, z odgovorom včasih 7,87 % anketiranih in samo 
2,32 % je tistih, ki navajajo, da se kot sladica pojavi na šolskem jedilniku. Prekmurska gibanica je 
cenovno draga, če pa jo na šoli pripravljajo sami, pa priprava zahteva dosti časa, zato jo po najinem 
mnenju na večini šol ne dajejo na jedilnik. 

 
Slika 11: Pogostost pojavljanja prekmurske gibanice na šolskem jedilniku 

 

Sklop: ZGODOVINA RAZVOJA PREKMURSKE GIBANICE 

V naslednjem vprašanju naju je zanimalo, po čem je prekmurska gibanica dobila ime. Pravilen 
odgovor (prekmurska gibanica je dobila ime po besedi güba) pozna le 9,26 % anketirancev. 
Prevladuje odstotek (62,04 %) tistih, ki navajajo, da odgovora ne poznajo. 17,59 % jih meni, da je 
dobila ime po besedi gibanje in 11,11 % jih je mnenja, da je dobila ime po besedi giba. 

 
Slika 12: Izvor imena prekmurske gibanice 

 

Pri šestem vprašanju sva učence povprašali, ali vedo, ob katerih priložnostih se je nekoč stregla. 
Pravilen odgovor, da se je stregla le ob svečanih priložnostih, pozna 44,91 %, 4,86 % anketirancev 
jih meni, da se je stregla samo ob petkih, in ravno toliko (4,86 %) jih meni, da se je stregla samo ob 
zabavah. 45,37 % jih ne ve, ob katerih priložnostih so jo nekoč stregli. 
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Slika 13: Priložnosti, ob katerih so stregli gibanico 

 

Sklop: SESTAVA PREKMURSKE GIBANICE  

Ali anketiranci vedo, da se prekmurska gibanica pripravlja iz dveh vrst testa (vlečenega in krhkega), 
sva preverjali s sedmim vprašanjem. Pravilen odgovor pozna samo 35,88 % vseh učencev. Vsi ostali 
so navajali nepravilen odgovor, od tega jih 43,06 % meni, da je prekmurska gibanica pripravljena iz 
treh vrst testa, 18,29 % da je iz enega ter 2,77 % jih trdi, da nima testa. 

 

 
Slika 14: Iz koliko vrst testa je gibanica? 

 

Rezina prekmurske gibanice ima osem plasti nadevov, ki si sledijo v točno določenem zaporedju 
(mak, skuta, orehi, jabolka) in imajo enakomerno debelino v obeh ponovitvah. Ali anketiranci 
poznajo nadeve, sva preverjali v osmem vprašanju. Iz grafa (slika 15) razberemo, da prevladuje 
pravilen odgovor: makov, skutni, orehov, jabolčni. Za ta odgovor se je odločilo kar 71,76 % vseh 
anketirancev. 12,50 % jih sploh ne ve, kateri nadev je značilen za sladico, kar se nekako ujema z 
deležem tistih, ki sladice niso še nikoli poskusili. 9,95 % jih meni, da je ta nadev iz skute, višenj, 
jabolk in repe, 5,79 % jih pa meni, da je nadev značilen za prekmursko gibanico iz skute, višenj, 
jabolk in maka.  
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Slika 15: Nadevi v prekmurski gibanici 

 

V naslednjem vprašanju sva preverjali, kolikokrat se nadevi ponovijo. Pravilen odgovor, da se nadevi 
ponovijo dvakrat, je izbralo največ anketirancev, in sicer 48,61 %, kar pa predstavlja manj kot 
polovico vseh. Vsi ostali so podali nepravilen odgovor, od tega jih 28,94 % meni, da se nadevi 
ponovijo trikrat, 3,01 % jih meni, da se nadevi ponovijo petkrat. 19,44 % anketiranih učencev pa 
navaja, da tega ne ve. 

 
Slika 16: Ponovitev nadevov v prekmurski gibanici 

 

 
Sklop: VIDEZ PREKMURSKE GIBANICE 

Deseto vprašanje naju je popeljalo v obliko same sladice. 58,10 % vseh pozna pravilno obliko 
prekmurske gibanice (oblika trikotnika ali pravokotnika), ostali pa predpisane oblike ne poznajo. Od 
tega jih je 22,45 % mnenja, da se streže v obliki kroga ali kvadrata, 3,47 % pa, da se streže v obliki 
polkroga. Da oblika sploh ni pomembna, meni 15,97 % vseh anketiranih osnovnošolcev.   
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Slika 17: Oblika prekmurske gibanice 

 

V enajstem vprašanju naju je zanimalo, kolikšna je predpisana višina prekmurske gibanice. Kot 
prikazuje slika 16, prevladuje odgovor 5-7 cm, kar je tudi pravilen odgovor, za katerega se je odločilo 
64,12 % anketirancev. Nepravilno je odgovorilo 35,88 %, in sicer se je 14,58 % vseh anketirancev 
odločilo za odgovor 12-15 cm, za odgovor ne vem 18,29 % in za odgovor 20 cm pa 3,01 % vseh 
anketiranih učencev.  

 

Slika 18: Višina prekmurske gibanice 

 

Sklop: POZNAVANJE KONCEPTA ZAŠČITENEGA PROIZVODA 

Zanimalo naju je tudi, ali učenci vedo, kaj pomeni, da je prekmurska gibanica zaščitena kot 
tradicionalni prekmurski proizvod. Kar polovica (51,85 %) jih zagovarja pomen, da jo kot 
tradicionalno lahko prodajajo le, če je narejena po točno določenem receptu, kar je tudi pravilen 
odgovor. 21,76 % jih meni, da jo kot tradicionalno jed lahko pripravljajo le prekmurske gospodinje. 
17,36 % ji ne ve, kaj bi to pomenilo, 9,03 % pa jih trdi, da jo lahko prodajajo le v Prekmurju. 
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Slika 19: Zaščiteni tradicionalni slovenski proizvod 

 

Sklop: ODNOS DO TRADICIONALNE PREKMURSKE HRANE  

Kakšno je mnenje osnovnošolcev o primernosti prekmurske gibanice za današnje čase sva 
ugotavljali v trinajstem vprašanju. Kar 75,23 % jih je mnenja, da je prekmurska gibanica primerna 
za današnje čase. 20,83 % nima o tej trditvi nobenega posebnega mnenja. Razveselil pa naju je zelo 
nizki odstotek (3,94 %) tistih, ki menijo, da prekmurska gibanica ni več primerna za današnje čase.  

 

Slika 20: Primernost prekmurske gibanice za današnje čase 

 

Kako pogosto se osnovnošolci danes srečujejo s staro tradicionalno prekmursko hrano, naju je 
zanimalo v štirinajstem vprašanju. Skoraj 30 % anketirancev se s »staro« tradicionalno prekmursko 
hrano prehranjuje nekajkrat mesečno, 22,22 % enkrat na mesec ter 13,89 % enkrat na tri mesece. 
Odstotek tistih, ki se z našo tradicionalno hrano srečujejo enkrat na pol leta, je 9,03 %, enkrat letno 
se jih prehranjuje 8,33 % in enkrat tedensko 8,10 %. 4,63 % anketirancev tradicionalne hrane ni še 
niti poskusilo in 3,94 % se s »staro« tradicionalno prekmursko hrano prehranjuje le enkrat na nekaj 
let.   
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Slika 21: Pogostost uživanja tradicionalne slovenske hrane 

 

Na vprašanje, kje običajno ješ staro tradicionalno prekmursko hrano, je polovica (51,85 %) učencev 
odgovorila, da doma. 26,39 % se jih s »staro« tradicionalno prekmursko hrano običajno sreča, ko 
so na obisku pri starih starših, 15,28 % vseh anketirancev pa, ko je takšna hrana na jedilniku v šoli. 
Najmanj krat (6,48 %) se pa učenci z njo srečajo, ko jedo v gostilni ali restavraciji. 

 

Slika 22: Kje najpogosteje jedo tradicionalno prekmursko hrano? 

 

V nadaljevanju je naju zanimalo, zakaj pogosteje ne uživajo tradicionalne prekmurske hrane. Skoraj 
polovica (48,61 %) anketirancev je mnenja, da jo uživa dovolj pogosto. 17,36 % jih pravi, da je niso 
navajeni, ker doma ne jedo takšne hrane. 16,20 % anketiranih bi jo jedlo, če bi jim jo ponudili.  9,95 
% jih navaja, da je ne marajo, 7,87 % vseh pa je mnenja, da jim vzame priprava te hrane preveč časa.  
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Slika 23: Vzroki za redko uživanje slovenske tradicionalne hrane 

 

Mnenje anketirancev o poznavanju in ohranjanju svojih tradicionalnih jedi je različno. Kar 64,58 % 
vseh jih meni, da je to zelo pomembno, saj je to del njihove kulture oz. gre za dediščino, ki je 
obstajala že pred mnogimi leti. Po najinem mnenju, bi tradicionalno hrano mogli ohranjati tudi v 
prihodnje, saj je to del naše kulture, ki označuje Prekmurje. 20,37 % jih trdi, da je poznavanje in 
ohranjanje pomembno, vendar se na ta račun niso pripravljeni odpovedali okusni hrani, vključno s 
hitro in tujo hrano. 9,26% jih je mnenja, da to ni tako zelo pomembno, saj razvoj gre naprej in je 
morda prišel čas, da naša kulinarika ni več tako zelo zastarela. Najmanjši odstotek (5,79 %) jih pa 
meni, da ni pomembno in se bolj nagiba k prehranjevanju s sodobno ali tujo hrano (hamburgerji, 
burek…). 

 

Slika 24: Pomembnost ohranjanja tradicionalne slovenske hrane 

 

V zadnjem vprašanju naju je zanimalo, kakšno je po mnenju osnovnošolcev o njihovem poznavanju 
prekmurske kuhinje. Manj kot polovica (41,67 %) jih je ocenila svoje znanje kot dobro, ker so veliko 
znanja pridobili doma od staršev in starih staršev in 5,79 % kot zelo dobro, saj jih to zanima in 
informacije pridobivajo iz različnih virov (starši, knjige, izkušnje…). 25,93 %  učencev svoje znanje 
označuje kot slabo, kar 15,47 % vseh pa jih ne ve, kako dobro pozna prekmursko kuhinjo. 
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Slika 25: Mnenja o poznavanju prekmurske kuhinje med osnovnošolci 

 

4.2.2 Anketni vprašalnik za turiste 

 

V prvem vprašanju naju je zanimalo, ali so turisti že slišali za prekmursko gibanico. Večina (93,59 %) 
vseh anketiranih jih je že slišala za prekmursko gibanico, kar je po najinem mnenju kar velik 
odstotek. Zelo majhen (6,41 %) je pa odstotek tistih turistov, ki ne poznajo naše tipične sladice.  

 
Slika 26: Poznavanje prekmurske gibanice med turisti 

 
 

Dalje naju je zanimalo, ali je po mnenje turistov prekmurska gibanica najbolj tipična prekmurska 
sladica. In kar 94,87 % anketiranih turistov meni, da je, in le 5,13 % jih meni, da prekmurska gibanica 
ni najbolj tipična sladica. 
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Slika 27: Mnenje turistov o tem, ali je gibanica tipično prekmurska 

 
Na vprašanje, ali ste že kdaj poskusili prekmursko gibanico, je kar 92,31 % vseh anketirancev 
odgovorilo pritrdilno, kar je zelo velika številka za turiste, ki pridejo v Prekmurje samo na dopust. 
Seveda pa je verjetno k tako velikemu odstotku prispeval tudi delež slovenskih turistov (46,15 % 
anketiranih turistov). Samo 7,69 % pa je še ni nikoli poskusilo. 
 

 
Slika 28: Odstotek turistov, ki so že poskusili gibanico 

 

 
Analiza vprašalnikov je pokazala, da 42,31 % anketiranih vedno vsaj enkrat poskusi prekmursko 
gibanico, ko pride na dopust v Prekmurje in 39,74 % jo poskusi večkrat. 10,26 % jo je enkrat 
poskusilo in je nikoli več ne bo in 7,69 % anketiranih gostov prekmurske gibanice ni še nikoli 
poskusilo. 

 
Slika 29: Kako pogosto turisti jedo prekmursko gibanico 
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Dalje naju je zanimalo mnenje turistov, ali imajo gostilne vključeno prekmursko gibanico v svojo 
ponudbo. Največji odstotek (56,41 %) jih meni, da jo imajo le nekatere, 35,90 % jih je odgovorilo, 
da jo imajo, 7,69 % pa jih meni, da je nimajo. 

 
Slika 30: Ponudba gibanice v gostilnah - mnenje turistov 

 

Ali turisti poznajo nadeve v prekmurski gibanici, sva preverjali v šestem vprašanju. Iz grafa (slika 31) 
razberemo, da tudi pri turistih prevladuje pravilen odgovor: makov, skutni, orehov in jabolčni 
nadev. Za ta odgovor se je odločilo kar 85,90 % % vseh anketirancev. 10,26 % jih ne pozna odgovora, 
2,56 % jih meni, da je nadev sestavljen iz skute, maka, jabolk in repe, 1,28 % jih je pa mnenja, da je 
nadev iz skute, višenj, jabolk in maka. 

 

 
Slika 31: Nadevi v prekmurski gibanici - odgovori turistov 

 

 
Kakšno je mnenje turistov o primernosti prekmurske gibanice za današnje čase, sva ugotavljali v 
sedmem vprašanju. 7,69 % anketirancev se strinja s trditvijo, da prekmurska gibanica ni več 
primerna za današnje čase, 25,64 % o zgornji trditvi nima mnenja in 66,67 % se ne strinja s trditvijo.  
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Slika 32: Primernost prekmurske gibanice za današnje čase 

 

Nadalje sve anketirance prosili, naj navedejo, kakšno hrano na počitnicah v Prekmurju najpogostejo 
izberejo. Največ (67,95 %) jih na dopustu v Prekmurju izbere lokalno oz. tradicioalno hrano, 5,13 % 
pa na dopustu izbere hrano, ki jo uživa tudi doma. 26,92 %  anketirancev pa navaja, da jim je vseeno, 
kaj jedo. 
 

 
Slika 33: Ali turisti na počitnicah izberejo lokalno hrano? 
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4.3 VREDNOTENJE POSTAVLJENIH HIPOTEZ 

Na koncu raziskovalnega dela sva ovrednotili pravilnost postavljenih hipotez in prišli do naslednjih 
ugotovitev. 

 
H1: Vsaj polovica turistov, ki obiščejo Prekmurje, prekmursko gibanico prepozna kot najbolj 
tradicionalno prekmursko sladico.  
 
Glede na to da sva pri analizi literature kar nekajkrat naleteli na zapise »Gibanica ni le slovenski 
nacionalni simbol, vezan na slovensko govoreče prebivalstvo, znamenita je tudi v svetu.« in glede 
na to, da gre za sladico, ki je zaščitena s »priznano označbo tradicionalnega ugleda« in da jo na 
uradni slovenski turistični informacijski strani »I feel Slovenia« ponujajo kot »bogato zaključno jed« 
že v predstavitvenem odstavku kulinarike, sva predvidevali, da jo vsaj polovica turistov, ki obišče 
Prekmurje, prepoznava kot najbolj tradicionalno prekmursko sladico.  

Iz analize anketnikov je razvidno, da je skoraj 94 % vseh anketiranih gostov že slišalo za prekmursko 
gibanico, 92 % jo je že poskusilo, od tega jo na dopustovanju kar 42 % poskusi vedno in 40 % 
občasno. Kar 85 % jih pozna vse tipične nadeve. Skoraj 70 % jih meni, da je prekmurska gibanica še 
vedno primerna za današnje čase in po mnenju 95 % anketiranih je najbolj tradicionalna prekmurska 
sladica.  
 

 
Slika 34: Poznavanje in uživanje prekmurske gibanice pri turistih 

 
Ta podatek naju je zelo pozitivno presenetil, saj tako visokega odstotka res nisva pričakovali. Na 
rezultat sigurno vpliva to, da so med turisti, ki so anketo izpolnjevali prevladovali slovenski gosti 
(46,15 %), za katere predvidevava, da gibanico poznajo, saj jo nenazadnje prodajajo po celotnem 
ozemlju Slovenije. Po podatkih iz spletne strani http://prekmurska-gibanica.si/pages/si/domov.php 
naj bi kar 95 % slovenskih potrošnikov poznalo prekmursko gibanico.  

Kar 68 % turistov je navedlo, da na počitnicah v Prekmurju najpogosteje izberejo lokalno oz. 
tradicionalno hrano. Hrana ima torej izjemno moč pri spoznavanju dežele in očitno predstavlja za 
turiste pomemben del njihovega obiska. Škoda se nama zdi, da se tega še ne zavedajo naši gostinci, 
saj je več kot polovico anketiranih turistov odgovorilo, da imajo vedno v svojo ponudbo prekmursko 
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gibanico vključene le nekatere gostilne in samo 35 % turistov navaja, da jo imajo vedno vse. Midve 
sicer tega podatka v najini raziskovalni nalogi nisva preverjali, bi se pa očitno morali naši lokalni 
gostinci hitreje odzivati za povečano zanimanje za tipične domače jedi.  

Ker več kot polovica anketiranih turistov navaja, da ne le pozna prekmursko gibanico, ampak jo kot 
tradicionalno prekmursko hrano tudi uživa na svojih počitnicah, lahko hipotezo vsaj polovica 
turistov, ki obiščejo Prekmurje, prekmursko gibanico prepozna kot najbolj tradicionalno 
prekmursko sladico potrdiva. 
 
 
H2: Vsaj polovica anketiranih osnovnošolcev prekmurskih šol pozna prekmursko gibanico, tj. 
njeno sestavo, videz in način priprave. 
 
Po mnenju številnih avtorjev knjig in člankov velja, da če kateregakoli Slovenca vprašate, katere so 
tipične slovenske jedi, se bo prekmurska gibanica zagotovo znašla nekje na vrhu tega seznama. In 
kako jo poznajo učenci zadnje triade prekmurskih šol? Kar 98 % je tistih, ki trdijo da jo poznajo. Ali 
je to res tako, sva poskušali podkrepiti preko naslednjih dejstev: 

− Kar 89 % vseh učencev je prekmursko gibanico že poskusilo, od tega jih je največ (23 %) 
prekmursko gibanico jedlo v zadnjih treh mesecih.  

 

− Pogostost uživanja prekmurske gibanice je skoraj enakomerno porazdeljena med odgovore 
enkrat na tri mesece (22 %), enkrat na pol leta (20 %), enkrat letno (17 %). Takšne rezultate sva 
pričakovali, saj nenazadnje gre za praznično in obredno jed, ki so si jo Prekmurci že nekoč 
privoščili le ob izjemnih priložnostih, med katere uvrščamo tradicionalna praznovanja 
koledarskega in življenjskega kroga. Iz ankete je razvidno, da pa žal manj kot polovica (45 %) 
učencev ve, kdaj se je v preteklosti stregla. 

 

− Da je prekmurska gibanica dobila ime po besedi güba, ve le slabih 9 % učencev. Tako nizek 
rezultat sva tudi pričakovali, saj gre za specifičen podatek, ki niti ni toliko znan in na katerega si 
pozoren samo, če te to zanima. 

 

− Manj kot polovica učencev (36 %) ve, da ima prekmurska gibanica poleg vlečenega testa 
spodnjo, najnižjo plast iz krhkega testa. Dosti bolj znani pa so jim nadevi, saj kar 72 % vseh pozna 
značilne nadeve in skoraj polovica (49 %) jih ve, da se le-ti dvakrat ponovijo. O vrstnem redu 
nadevov, pa nisva spraševali, saj so intervjuvanke povedale tudi, da tega še sedaj ne vedo na 
pamet in si pomagajo z receptom.  

 

− 64 % vseh učencev pozna predpisano višino in 58 % jih pozna pravilno obliko, kar lahko zopet 
poveževa s tem, da jo je večina že poskusila in imajo zato tudi dobro predstavo o njenem 
izgledu.  
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Slika 35: Odstotek pravilnih odgovorov pri poznavanju tradicionalne prekmurske sladice pri učencih 

 
Pravilnost odgovorov na vprašanja, s katerimi sva preverjali poznavanje zgodovinskega razvoja, 
sestave, videza, načina priprave je 48 %, če pa temu dodava še poznavanje koncepta zaščitenega 
proizvoda (52 % jih je zagovarjalo pravilen pomen, da jo kot tradicionalno lahko prodajajo le, če je 
narejena po točno določenem receptu), lahko hipotezo vsaj polovica anketiranih osnovnošolcev 
prekmurskih šol pozna prekmursko gibanico potrdiva. 
 
 
H3: Priprava prekmurske gibanice je v krajih šolskega okoliša še danes tradicionalna (način 
priprave, sestavine in priložnosti, ob katerih se jo pripravlja). 
 
Ker je prekmurska gibanica danes zaščitena z uradnim certifikatom – označbo tradicionalnega 
ugleda, so njene sestavine in način priprave tudi natančno popisane. Iz intervjujev gospodinj sva 
ugotovili, da se jih večina drži osnovne recepture, da pa se kljub temu pojavljajo posamezna 
odstopanja: 

- v zaporedju plasti, ki so sicer natančno določene, saj najpogosteje intervjuvanke navajajo, 
da jih spreminjajo zaradi sočnosti; 

- v polivu, ki mu poleg predpisanih sestavin, tj. smetane, jajc in masti (margarine ali masla) 
dodajajo še olje ali rum; 

- izbiri pekača, ki je dandanes bolj stvar praktičnosti – gospodinje se odločajo za pekače, ki 
so jim na voljo, medtem ko se okroglih lončenih pekačev skorajda ne poslužujejo; 

- razrezu na rezine, ki je povezan s spretnostjo gospodinje in trenutnimi potrebami, velikosti 
rezin ne dajejo velike pozornosti, ostaja pa pravokotna oblika. 

Še vedno pa danes velja za zahtevno sladico, ki se jo pripravlja ob posebnih priložnostih, v glavnem 
koledarskih praznikih ali osebnih praznovanjih (rojstni dnevi, obletnice). Predvsem pa morava 
poudariti, da so intervjuvanci večinoma navajali, da se je niso naučili pripravljati od starejših 
generacij, kar zopet potrjuje, da njena priprava očitno na območju Goričkega res ni bila razširjena. 
Ob tem morava tudi poudariti, da sva težko našli sogovornike za intervju, saj marsikdo v najinem 
šolskem okolišu ne zna ali ne pripravlja gibanice. In kako to, da se je postopek priprave te sladice 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ime dobila po besedi güba.

V preteklosti se je stregla ob izjemnih
priložnostih.

Pripravljena je iz vlečenega in krhkega testa.

Vsebuje štiri različne nadeve; mak, skuta, orehi in
jabolka.

Nadevi se dvakrat ponovijo.

Višina prekmurske gibanice  in rezine je od 5 do 7
cm.

Narezana  je na trikotne ali pravokotne rezine.

Ima nacionalno in evropsko zaščito zajamčene
tradicionalne posebnosti.

%

Poznavanje prekmurske gibanice pri učencih



 
33 

večinoma vendarle ohranil? Ker se je veliko intervjuvank naučilo peči prekmursko gibanico preko 
receptov, lahko sklepava, da so se recepti, ki so si jih posredovali, le malo spreminjali. In taki recepti 
so bili objavljeni tudi v kuharskih knjigah, v katerih je gibanica bila predstavljena kot »domača« 
prekmurska jed. K ohranjanju tradicije pa prispeva tudi njena zaščita s certifikatom in podeljevanje 
le-teh gostilnam, ki jo pripravljajo.  
Tako lahko potrdiva hipotezo, da je v krajih najinega šolskega okoliša njena priprava še vedno 
tradicionalna. 
 
 
H4: Mladostnikom se danes ne zdi več pomembno poznati in ohranjati tradicionalne prekmurske 
jedi. 
 
Ker se mladi danes radi navdušujemo nad raznovrstno, predvsem tujo in hitro hrano, sva 
predvidevali, da se nam ne zdi več vredno poznati tradicionalne hrane, niti je več ne uživamo 
pogosto. Z analizo odgovorov v anketi pa sva ugotovili, da:  
 

– kar 65 % osnovnošolcev meni, da je poznavanje in ohranjanje tradicionalnih jedi 
pomembno, saj je to del naše kulture oz. gre za dediščino, ki je obstajala že pred mnogimi 
leti; 

– jo še kar pogosto uživamo, saj se le 8 % učencev s staro tradicionalno prekmursko hrano 
srečuje enkrat tedensko, največ anketirancev (skoraj 30 %) pa se s »staro« tradicionalno 
prekmursko hrano prehranjuje celo nekajkrat mesečno; 

− več kot polovica (57,48 %) anketiranih učencev meni, da jo dobro ali celo zelo dobro 
poznajo, saj se z njo seznanijo doma, v šoli ali pa sami zelo radi poiščejo novo znanje v 
knjigah; 

− polovica anketiranih (51, 85 %) je takšno hrano doma, ne le na obiskih pri starih starših ali 
v šoli, ne naročajo pa si tovrstne hrane v gostilnah oz. restavracijah; 

− le 8,57 anketiranih navaja, da je sploh ne jedo ali pa jo jedo zelo redko. 
 

 
Slika 36: Odnos mladih do tradicionalne prekmurske hrane 

 

Če k temu dodava, da jih večina (75,23 %) meni, da je tudi prekmurska gibanica danes še vedno 
aktualna sladica, lahko z veseljem ugotoviva, da morava hipotezo mladostnikom se danes ne zdi več 
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pomembno poznati in ohranjati tradicionalne prekmurske jedi, zavrniti. Očitno se mladi še vedno 
dovolj pogosto prehranjujemo s tradicionalno hrano, da jo poznamo in očitno tudi cenimo. Da smo 

glede poznavanja prekmurske kulinarike relativno dobro poučeni, lahko pripišemo tudi 
prizadevanju osnovnih šol v zadnjem času. Organizirale so številne kuharske delavnice, kjer 
mladi pridobivamo veliko novega teoretičnega in tudi praktičnega znanja, ponekod so kuharski 
krožki ali tekmovanja. Poleg tega imamo tudi predmet gospodinjstvo in izbirne predmete iz 
prehrane, kjer se učimo izključno kuhanja. 
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5 PREDLOGI ZA POPULARIZACIJO TRADICIONALNE JEDI 

Z anketami sva ugotovili, da se mladi zavedamo pomena ohranjanja naše dediščine in da relativno 
dobro poznamo našo tradicionalno hrano in jo še uživamo. A to je pomembno ohranjati še naprej 
in prenašati na mlajše generacije, zato sva želeli približati čudoviti svet prehrambene raznolikosti in 
zapuščino naših prednikov svetu »sodobnih« učencev, da bi ga doživeli in delili s svojimi vrstniki na 
svojevrsten način. Zavedava se, da je popularizacija pomembna, če želimo ohraniti tradicijo in jo 
prenašati z generacije na generacijo. Tako želimo zagotoviti povezanost z lokalnim okoljem in dodati 
svoj kamenček v bogat mozaik naše kulturne in naravne dediščine. Tako sva pripravili naslednje 
predloge za: 

• kulinarične delavnice, 

• izlet, 

• spominek/darilo, 

• voščilnico, 

• promocijo.  

Aktivno sva sodelovali pri izvajanju vseh predlogov. Najbolj zanimiv del najine raziskave pa je bila 
priprava ideje za izlet, ker smo delali na terenu, se preizkusili v različnih vlogah (promotorji, 
organizatorji, oblikovalci slogana, reklamne pesmi, degustatorji…). Predvsem pa smo s svojo idejo 
prepričali, da je mogoče gibanico predstaviti v obliki mladim privlačnega izleta.  

5.1 KULINARIČNE DELAVNICE  

Odločili sva se, da se bova tudi sami preizkusili v peki prekmurske gibanice. Izbrali sva dan odprtih 
vrat, ki je bil tematsko vezan na prihajajoče novoletne praznike, ko so vse oči uprte v tiho božično 
pričakovanje in veselo rajanje ob izteku starega leta. In ker so tudi gospodinje nekoč pripravljale 
prekmursko gibanico v času praznikov, sva ob pomoči sošolk in mentorice preizkusile recept 
priprave jedi. Po končanih delavnicah sva sladico razdelili med učence, učitelje in starše. Vsem 
zainteresiranim pa sva razdelili tudi recepte z natančno opisanim postopkom priprave. Vse faze 
priprave in degustacije sva posneli.  
 

 

 
Slika 37: Prekmurska gibanica, nastala na šolski delavnici 

 
Kulinarične delavnice so zabavne in poučne, a se zavedava, da so najbolj primerne za manjšo 
skupino zainteresiranih. Ker pa želiva popularizirati gibanico pri večjem številu mladih, tj. tudi tistih, 
ki neradi kuhajo, sva ubrali drugačen pristop. 
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5.2 IZLET 

Kot članici turističnega krožka sva v lanskem šolskem letu sodelovali pri projektu na temo kulturni 
turizem, kjer sva spoznali, da danes sodi dediščina med najbolj uspešne tržne sestavine turistične 
dejavnosti. Vsaka jed ima svojo zgodbo oziroma cel preplet zgodb, ki so povezane s sestavinami 
jedi, njihovim poreklom, načinom priprave, socialnim okoljem, šegami, verovanji, naravnim 
okoljem, stiki s sosednjimi okolji, življenjskimi obdobji, zgodovinskimi dogajanji, znanimi 
osebnostmi in podobno. Zgodba  dediščino osmisli, jo oživi in to je ključno za razburljivo 
raziskovanje turistov. To, da se zabavaš, je pomemben del vsake doživete izkušnje. Če turist v svoji 
izkušnji uživa in ga prevzame, bo motiviran, da na tem kraju ostane dlje in si lahko zagotovi izkušnjo 
na globljem nivoju. Če pa je predstavitev kraja suhoparna in odtujena, se ne bo dotaknila turista na 
pomenljiv način.  

Ena od možnih oblik kulinaričnega turizma je tudi učenje priprave značilnih, tipičnih jedi in jedi z 
izrazitimi zgodbami v obliki delavnic, kjer gre poleg samega učenja kuharskih veščin tudi za zelo 
izčrpno interpretacijo z jedmi povezane naravne in kulturne dediščine. Na tak način bi bilo smiselno 
približati tudi prekmursko gibanico nam učencem. Vendar ne na način običajnih šolskih izletov, kjer 
naju najbolj motijo dolge in enolične razlage ob obiskih kulturnih in naravnih znamenitosti. Uživava 
pa v aktivnostih, ki so drugačne, nama omogočajo gibanje, aktivno doživljanje novih krajev (npr. 
delavnice, razne igre ipd.). Preko teh aktivnosti se učimo, a se tega sploh ne zavedamo. Odlično pa 
se nama zdi, če temu lahko priključiva še uporabo pametnih telefonov. Posebnost sestave in 
izdelave prekmurske gibanice ter navsezadnje tudi njenega uživanja je vodila do ideje, kako preko 
gibanice predstaviti kulturo pokrajine in kako vse to povezati v zanimivo celoto in oblikovati zgodbo, 
ki bi jo mladi lahko doživljali vedno znova, ali še bolje, ki bi jo lahko vedno znova napisali. Zato je 
bilo potrebno oblikovati aktivno, okusno zgodbo, v kateri bo sodobnost povezana s preteklostjo.  

Tako je nastala ideja o izletu v še neznano, tj. izletu, katerega cilj je mogoče doseči šele z rešitvijo 
skrivnostne uganke o ANICI GIBkI. Ideja o ANICI GIB, je pravzaprav premetanka besede GIBANICA, 
črke priimka pa so začetne črke besed, ki opisujejo turistični produkt, tj. Goričko, Izlet, Biciklin 
(narečni izraz za kolo). Midve pa želiva ponudbo povezati tudi s kulturo, ki bo zanimiva za 
avanturiste in mlade, torej mora biti Anica tudi Kulturna in Avanturistična, zato ANICA GIBkA. To je 
enodnevni kolesarski izlet (Priloga 8.1) po naši okolici, kjer, po principu t. i. sobe pobega, na vsaki 
točki, preko spoznavanja kulturnih posebnosti pokrajine, dobiš del rešitve in namig za nadaljevanje 
poti na naslednjo točko ter s tem del rešitve uganke – kdo je skrivnostna ANICA GIBkA, ki te vodi 
na končni cilj popotovanja, ki pa je spoznati prekmursko gibanico. Skozi postaje spoznavamo 
sestavine, ki so potrebne za njeno pripravo, z njo povezane običaje, način uživanja in priprave. 
Takšna aktivnost bi bila primerna za športni dan ali šolski izlet, v okviru katerega bi spoznani 
prehrambno dediščino Prekmurja.  

 
Slika 38: Logotip izleta oblikovan pri turističnem krožku 

 
Ker pa smo v lanskem šolskem letu ugotovili, da turistične ponudbe za mlade v naši okolici skorajda 
ni, a se pri organizatorjih prireditev pojavlja želja, da bi svojo ponudbo prilagodili tudi potrebam 
mladostnikov, bi lahko bila takšna aktivnost istočasno tudi dopolnilo za kulturno-turistično ponudbo 
kraja, s katero bi izpostavili vlogo in uporabnost dediščine v turizmu. 
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5.3 IDEJA ZA SPOMINEK/DARILO  

Turizem niso samo potovanja in izleti, ampak predvsem njihove vsebine – odkrivanja, spoznavanja 
posebnosti nekega okolja, ki jih v obliki spominkov želimo odnesti s sabo domov. Pomenijo nam 
nova spoznanja o dediščini in  nas spominjajo na prijetna doživetja. Kaj lahko naši gostje ob slovesu 
odnesejo s seboj? Kaj lahko nekomu podarimo? Lahko so to v spominu zapisane podobe ali pa 
različni izdelki in drobne pozornosti, ki nas doma spominjajo na prijazne ljudi, prijetna doživetja in 
lepo deželo. 

Prekmursko gibanico je danes mogoče dobiti predvsem v številnih vrhunskih gostilnah in 
restavracijah, a si jo težko predstavljava kot spominek, je pa izdelek, ki predstavlja Prekmurje. In 
kako zadovoljiti oboje? Spomnil sva se na eno izmed možnosti: piškoti z odtisom Prekmurska 
gibanica, ki jih naredimo s posebnim pečatom. Povezali sva se z gospo Katjo Opalk iz podjetja 
OKdobrote, ki nam je po naši ideji izdelala leseni pečat. Sledila je še ena kulinarična delavnica peke 
piškotov, ki smo jih na koncu še lično zapakirali v embalažo in opremili z napisom. 

 
Slika 39: Pečati za peko piškotov Slika 40: Piškoti, z odtisi pečatov 

 

Možnost nadgradnje:  

Da pa ne bi keksi imeli samo odtisnjen logo prekmurske gibanice, bi lahko obstoječi recept 
nadgradili, tako da bi obvezne sestavine prekmurske gibanice na nek način integrirali v samo testo 
in kremo. Domislili smo se sestavljenih piškotov iz svetlega (dodamo orehe) in temnega (dodamo 
mak) piškotnega testa, vmes pa jabolčno skutna krema. 

 

 
Slika 41: Sestavljeni piškoti »Prekmurska gibanica« 
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5.4 IDEJA ZA VOŠČILNICO  

Danes praznike povezujemo z voščilnicami. In zakaj nebi namesto standardnih motivov kot so smrečica, ptički, motivi s snegom, uro s kazalci, štiriperesno 
deteljico … pošiljali voščilnice, ki bi jih povezali z dediščino svojega kraja. Tako je nastala ideja o voščilnici s sliko naše prekmurske gibanice, ki bi ji lahko dodali 
tudi recept za pripravo jedi.  

 
Slika 42: Voščilnica 
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Izdelava voščilnice pa naju je napeljala na idejo, kako bi lahko tudi pri pouku likovne umetnosti 
vključevali našo posebno sladico. Sami smo podobno aktivnost izvedli na temo prostorskih predstav 
in tako je nastala naslovnica za najino raziskovalno nalogo. 

 
Slika 43: Likovni izdelek na temo prostorskih predstav 

5.5 PROMOCIJA  

Ker pa je za večjo prepoznavnost zelo pomembna promocija izdelka, se je naša šola predstavila na  
Festivalu IZUM 2018 (Inovativnost, Znanosti in Ustvarjalnost Mladih) s predlogom ANICA GIBkA, 
kjer smo  idejo o uporabnosti dediščine v turizmu širili med mladimi in tudi drugimi obiskovalci.  

 
Slika 44: Stojnica 
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Prekmurska gibanica je stara obredna jed, za katero je že od nekdaj (tako je zapisano tudi v starejših 
recepturah) bilo značilno sestavljanje plasti. Njena receptura in postopek izdelave je poseben, 
zahteva čas in določeno mero natančnosti. To je verjetno tudi razlog, da še danes velja za zahtevno 
sladico, ki jo pripravljajo vestne gospodinje. Bogastvo nadevov in izbira sestavin (mak, skuta, 
jabolka, orehi) je ključna, saj so le te bile lokalnemu prebivalstvu na voljo v vseh letnih časih. Zato 
so jo lahko pripravljali ob različnih praznovanjih.  

Kljub njeni zahtevnosti priprave pa se ohranila med prekmurskim prebivalstvom kot tipična domača 
sladica. Ugotovili sva, da jo mladi poznamo in tudi uživamo, svoj status tradicionalne lokalne hrane 
pa ohranja tudi med turisti, ki obiščejo Prekmurje. Po zaslugi evropske zaščite kot zajamčene 
tradicionalne posebnosti in po zaslugi podeljevanja certifikatov gostilnam pa se ohranja njena 
oblika, sestava in način priprave. Tako se je precej nespremenjena receptura ohranila tudi na 
območju Goričkega, kjer je pred 2. svetovno vojno skorajda niso poznali oz. pripravljali. Njena 
priljubljenost je namreč v tem času bila tolikšna, da je presegla meje Prekmurja in se je začela 
množično pojavljati v gostilnah širom po Sloveniji. Danes jo kot reprezentativno sladico najdemo na 
uradni turistični spletni strani Slovenije, kjer je predstavljena kot tipična jed prekmurske pokrajine. 
Ali kot pravi pobudnik blagovne znamke Diši po Prekmurju (Kodila, J., osebna komunikacija, 15. 2. 
2019), da gibanica ni postala, ampak »je že bila najbolj prepoznavna, mi jo samo ohranjamo. In se 
mi zdi, da je trenutno največji kulinarični potencial v Sloveniji, je pa res, da v Prekmurju se to še 
toliko bolj pozna.« 

Ugotovili sva, da ima hrana veliko moč pri predstavljanju dežele in njenih posebnosti, predvsem pa 
pozneje pri njeni prepoznavnosti. Predlogi za popularizacijo prekmurske gibanice, ki sva jih 
predstavili, so oblikovani tako, da jo predstavljajo v celoti, tj. kot hrano, ki je tesno povezana s 
pokrajino in načinom življenja njenih ljudi, in sicer skozi izbiro sestavin, priložnosti, ob katerih se jo 
pripravlja, skozi način priprave in postrežbe. Oblikovanje pozitivnega odnosa do naše kulinarične 
dediščine pri mladih se nama zdi še posebej pomembno, saj se z vedno večjo priljubljenostjo tuje 
hrane naše prehrambene navade spreminjajo, kar pa posledično lahko vodi tudi tega, da ta del naše 
dediščine utone v pozabo. 
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8 PRILOGE 

8.1 NOVA TURISTIČNA ZGODBA - ANICA GIBkA  

PROGRAM POTEPANJA – ANICA GIBkA 

Po vzoru t.i. sobe pobega sva pripravili izlet v še ne znano, ki večinoma poteka po že ustaljeni 
kolesarski poti – Sladka pout5. Osnovno vodilo pa je zgodba o ANICI GIBkI, ki jo popotnik odkriva 
sproti. V osnovni obliki je potepanje načrtovano kot kolesarska pot, ki vključuje različne aktivnosti. 
Pot je dolga 41 km in poteka po asfaltirani cesti, razen manjšega odseka (ki pa je utrjena pot, 
prevozna za običajno treking kolo), ter vključuje že znane kolesarske proge. Poteka po rahlo 
gričevnatem področju mimo njiv, travnikov, vinogradov, gozdov in zaselkov ter tako že v začetku 
omogoča doživetje pokrajine in načina življenja ljudi. Poleg športne opreme, pametnega telefona 
pa je zato priporočljiva oprema še bidon za vodo. Na poti se je mogoče seznaniti z lokalnimi 
kulturnimi znamenitostmi (arhitektura, obrti, kulinarika).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Slika 45: Načrt poti izleta 

 

PREDSTAVITEV POTEPANJA PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH 

V nadaljevanju so predstavljene posamezne točke poti kot posamezna poglavja zgodbe (zapisana z 
rdečim tiskom), ki je zastavljena kot odkrivanje identitete skrivnostne ANICE GIBkE preko 
spoznavanja kulturnih značilnosti pokrajine (zeleni tisk6). Vse točke poti so predstavjene tudi v QR 
kodah.  

 

                                                           
5 Gre za kolesarsko pot, ki je del stalne turistične ponudbe v Moravskih Toplicah:  http://www.moravske-
toplice.com/sl/vsebina/52/Kolesarske-poti 
 
6 Enaka predstavitev je tudi v obliki videa dostopna preko QR kode. 

http://www.moravske-toplice.com/sl/vsebina/52/Kolesarske-poti
http://www.moravske-toplice.com/sl/vsebina/52/Kolesarske-poti
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Začetek odkrivanja in prva QR koda 

Prva QR koda ponudi popotniku osnovne informacije o poteku odkrivanja in predstavlja tudi kratki 
»trailer« izleta.  

Slika 46: QR koda uvodni film 

 
V davnih časih, ko je življenje potekalo drugače in ko so bili drugačni običaji, ko so drugače gradil in 
peli drugačne pesmi, so ljudje imeli svoje skrivnosti. Nekatere teh skrivnosti so se ohranile do danes. 
Zato je prišel čas, da jih odkrijemo, ker želijo na plano. Takšna je tudi skrivnost Anice Gib, ko enkrat 
slišiš zanjo, te spremlja povsod. 
 
Za izlet je pomembno, da: 

‒ udeleženci sami odkrivajo uganke in spoznavajo kulturne značilnosti preko QR kod, vloga 
vodnika je voditi dogajanje le v primeru organiziranih iger; 

‒ naslednjo točko poti vedno odkrivajo udeleženci sami preko reševanja ugank; 
‒ vse namige odkrivajo udeleženci sami in jih zapisujejo (namigi jih vodijo do končne rešitve). 

 
Druga QR koda: skrivnost pastirjev 

Pastirji poznajo veliko zgodb, tudi to o Anici, a so prisegli, da bodo molčali. Skrivnost so skrili v stari 
postopek izdelave mlečnega izdelka. Toda katerega? Rešitev je tvoj prvi namig. 

Slika 47: QR koda skrivnost pastirjev 

 
Sledi odkrivanje vsebine druge QR kode: predstavitev kmečke sirarne, uganke za nadaljevanje poti 
in namiga za končno rešitev. Da bo ugibanje lažje, sledi še majhno okrepčilo: degustacija domače 
skute in domač bezgov sok. 
 
Sirarna Gorički raj je prva kmečka sirarna na Goričkem in z njo so želeli v Krajinskem parku Goričko 
ohraniti in spodbuditi živinorejske kmetije k ohranjanju tradicije krmljenja živali s senom in pašo, s 
tem pa ohraniti travnike kot pomembno življenjsko okolje metuljev in drugih opraševalcev, ki so 
pomembni pri pridelavi hrane brez uporabe kemičnih sredstev in mineralnih gnojil. V sirarni 
predelujejo mleko drobnice (ovce in koze) in krav v sire kot končne produkte po starih postopkih. 
Poleg sirov pa je v sirarni mogoče kupiti več vrst mlečnih produktov, in sicer jogurt, kislo smetano, 
skuto in sirotko. 
 
Tretja QR koda: sladko spoznanje 

Niso vse skrivnosti temne, Anica je imela tudi svojo svetlo skrivnost, resnično prijetno, ki je skrita 
v srčku. Le kaj je to in kako je povezano z Anico? To je tvoj drugi namig. 

Sledi odkrivanje vsebine tretje QR kode: predstavitev lectarstva kot obrti, uganke za nadaljevanje 
poti in namiga za končno rešitev. Lectarstvo bodo udeleženci izleta tokrat doživeli preko delavnic – 
izdelave srčka, ki jih bo čakal ob koncu poti na stojnici pri lectarki. 
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Poskušajte si predstavljati Prekmurje pred pol stoletja. Vsak sejem in proščenje je privabil številne 
kramarje in prodajalce, ki so prodajali med drugim tudi lectova srca, konje in medenjake. Medičarji 
so v preteklosti pri vaških čebelarjih kupovali med skupaj s satjem, iz katerega so iztisnili med, ki so 
ga uporabili za izdelavo lecta, satje pa so zalili z vodo in dobili sladko brezalkoholno medico. V 
Prekmurju so srca tradicionalno obarvana v rdečo barvo in okrašena s simpatičnimi verzi, med 
katerimi so najpogostejši taki z ljubezensko vsebino. In ravno take najdemo tukaj pri družini Celec. 
Pri njih se boste seznanili z domačo obrtjo, s katero se ukvarja že tretja generacija. Raznovrstne 
medenjake pečejo po recepturah, starih nekaj stoletij. Svoje izdelke pa prodajajo na proščenjih, 
etnoloških prireditvah, sejmih ter v domači delavnici. 
 

Slika 48: QR koda sladko spoznanje 

 

Četrta QR koda: če ne bi mleli tudi z jezikom 

Mlinar je preveč opletal z jezikom. Zgodbo o Anici je raztrosil naokrog, a na žalost le njene delčke. 
In tu je tvoj naslednji namig. 

Slika 49: QR koda če ne bi mleli 

Sledi odkrivanje vsebine četrte QR kode: predstavitev mlina kot kulturnega spomenika, uganke za 
nadaljevanje poti in namiga za končno rešitev. Sledi ogled mlina in pred ogledom igra – pogoj za 
vstop v mlin, kjer udeleženci odkrivajo zvočnost narečja: 

Ob koncu skupina še pomeri svoje moči – poskušajo premakniti mlinsko kolo. 

Časarov vodni mlin so začeli graditi 1930 in je postavljen ob Ratkovskem potoku, na robu gozda, v 
vasi Berkovci. Ob izgradnji je služilo za pogon mlina veliko leseno mlinsko kolo, ki je po sedemnajstih 
letih svojega delovanja dotrajalo in prenehalo s pridelavo moke. Tako je bila leta 1947 vgrajena v 
mlin za to območje prirejena Francisova turbina. V bolj sušnih obdobjih je tako odlično zamenjala 
vodno kolo. Možno si je ogledati njeno delovanje. V prizidku iz opeke je na ogled batni stroj, ki je bil 
izdelan na Madžarskem. Služil je za dodatni pogon mlina v primeru pomanjkanja vode v potoku. V 
sklopu mlina je bila nekdaj tudi oljarna, danes pa si je mogoče ogledati se delujočo hidravlično 
stiskalnico za pridelovanje bučnega olja. Konec leta 1968 je vodni mlin prenehal delovati. V 
notranjosti mlina je urejena etnološka zbirka predmetov in orodja, ki so ga v preteklih časih 
uporabljali na kmetijah oz. za opravljanje mlinarske dejavnosti.  
Peta QR koda: pogled od zgoraj 

Naslednjo Aničino sladko in dišečo skrivnost ti razkriva pogled z vrha hriba, na nasade sadovnjakov. 
Kaj tam najdeš? Napiši namig. 

Igra 1: Naslednjo poved, ponovi 4 krat, in sicer hitro, na da bi se pri tem zmotil: 

SOSIDOF ŠTEJF ŠTEJPLE ŠTRUNFLE.  
(Prevod: Sosedov Štefan krpa nogavice.) 
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Slika 50: QR koda pogled od zgoraj 

 
Sledi odkrivanje vsebine pete QR kode: predstavitev vodnjaka kot arhitekturne posebnosti 
povezane z dejavnostjo ljudi v pokrajini nekoč in danes, uganke za nadaljevanje poti in namiga za 
končno rešitev. 
 
Pečat pokrajini daje kmetijska dejavnost. Kmetje so v preteklosti znali upoštevati majhne, a 
pomembne razlike v podnebju, vodnih razmerah ter temu prilagoditi kmetovanje. Vodnjak, ki stoji 
tukaj na Makotrovem bregu, lahko prepriča obiskovalce, kako skrbno so naši predniki znali 
gospodariti z vodo. Voda v vodnjaku je pitna. Na vrhu Makotrovega brega, se odpre pogled na 
dolino, na romansko rotundo in sadovnjake. Na tem področju Letinovi že nekaj let uspešno gojijo 
odlična gorička jabolka. Poleg jabolk je pri njih mogoče dobiti tudi domače slive in orehe. Letinovi so 
dokaz, da neokrnjenost narave in odlična sončna lega dajejo dobro izhodišče za pridelavo 
kvalitetnega sadja. 

Šesta QR koda: pridi z mano na zabavo 

Anica je bila ustvarjena za praznovanja. Le kaj je počela tam in na katerem praznovanju? To 
praznovanje je tvoj naslednji namig.  

Slika 51: QR koda pridi z mano na zabavo 

 
Sledi odkrivanje vsebine šeste QR kode: predstavitev romanske rotunde kot arhitekturnega bisera, 
uganke za nadaljevanje poti in namiga za končno rešitev.  
 
To je romanska rotunda, ki se nahaja v Selu, na majhni vzpetini v dolini Kobiljskega potoka. Sezidana 
je bila v 13. stoletju, njen arhitekt pa naj bi bil iz Vzhodne Evrope. Cerkev je ustanovil red templarjev, 
ki naj bi imel v neposredni bližini cerkve tudi svoj samostan. Cerkev je majhna, okroglega tlorisa s 
kupolo in polkrožnim delom, kjer je oltarni prostor. Temelji cerkve so grajeni iz vulkanskega tufa, 
zidovi so opečnati, streha pa skodlasta. Notranjost cerkvice krasijo freske, ki so nastajale skozi 
stoletja. Cerkvica je zelo preprosta, brez odvečnega okrasja. Zaradi svoje lege in majhnosti ter 
čudovite preprostosti se zdi romanska rotunda v teh krajih pravi biser kulture. Vsako prvo nedeljo v 
juliju pa je proščenje ali žegnanje, s katerim se pa starem izročilu začenja žetev. 

Kot uvod v ogled rotunde sledi obujanje veselega vzdušja, ki je bilo prisotno ob žegnanjih. 
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Igra 2: Na posnetku je prekmurska pesem z besedilom. Poslušajte jo in zapojte ob posnetku. 
Napravite zabaven posnetek vašega nastopa kot spomin na potepanje in ga delite na socialnih 
omrežjih. 
Igra 4: Menjavanje klobukov 
Vsi igralci začnejo igro s klobuki na glavi. V ritmu glasbe (prekmurska ljudska pesem) jemljejo z 
desno roko klobuk z glave in ga dajo soigralcu na svoji desni. Leva roka je na hrbtu. Vsi igralci 
začnejo naenkrat. Igralec, ki ima dva klobuka istočasno na glavi, izpade. Igra poteka, dokler v igri 
ne ostane samo en igralec. 

 

Sedma QR koda: skrivnost dvorca 

Anico omenjajo tudi v povezavi z bližnjim dvorcem, z gostijo na dvorcu in parkom v bližini, ko je rdečo 
obleko zamenjala za črna zrnca. Ugotovi, kakšna zrnca, saj je to tvoj naslednji namig. 

Slika 52: QR koda skrivnost dvorca 

 
Sledi odkrivanje vsebine sedme QR kode: predstavitev ruševin dvorca Matzenau, uganke za 
nadaljevanje poti in namiga za končno rešitev.  
Dvorec Matzenau so v začetku 19. stoletja pozidali grofje Batthyany. Leta 1900 ga je kupil grof 
Matzenauer. Služboval je v Peruju in Vatikanu, kjer mu je papež podelil plemiški naslov. Dvorec je 
opremil z odličnimi primerki stilnega pohištva, zbirko orožja, slikami in eksotičnimi predmeti iz raznih 
krajev sveta. Usoda teh stvari danes ni znana. Grad naj bi svojim lastnikom služil predvsem kot 
bivališče v času počitnic in v času lova. Sama zgradba je bila zgrajena v razkošnem, neoklasicističnem 
slogu. Danes pa so na tem mestu ostale le še ruševine in zaraščen park, v katerem mogoče najdete 
rasti kakšen mak. 

Plemiči so vedno težili k pridobivanju novih posesti, zato kot uvod v ogled ruševin sledi stara otroška 
igra: 

Igra 3: Lokalna varianta igre Zemljo krast 
 
Igralci s palico narišejo krog in ga razdelijo na 12 delov (oz. toliko delov kot je število igralcev). 
Vsak igralec ima svoj del. Nato se postavijo v sredino kroga z eno nogo naprej. Najstarejši igralec 
šteje do tri. Na tri vsi skočijo za tri korake čim dlje drug od drugega vstran. Najstarejši igralec 
začne igro tako, da neredi tri korake in pri tem poskuša pohoditi vsaj enega od soigralcev. 
Soigralci se mu lahko umaknejo, vendar tudi oni lahko naredijo le tri korake. Tisti, ki bil pohoden 
ali naredil več kot tri korake, izpade iz igre, njegovo ozemlje pa dobi igralec, ki ga je pohodil. Igra 
se nadaljuje v smeri urinega kazalca. Zmagovalec je tisti, ki si pridobi vsa ozemlja. 

 

Osma QR koda: skrivnost gozda 

Anico so nazadnje videli v gozdu, ko so jo poslali na nemogočo nalogo: najti mora sladka jedrca, 
ki rastejo na visokih drevesih, ki sploh ne rastejo v gozdu. Katera jedrca? To je tvoj naslednji 
namig. 
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Slika 53: QR koda skrivnost gozda 

 

Sledi odkrivanje vsebine osme QR kode: predstavitev jezera in izvira, uganke za nadaljevanje poti in  
namiga za končno rešitev.  

Jezero je sicer nastalo z umetno zajezitvijo potoka Bukovnica, vendar to ne zmanjša njegove lepote 
in miru. V okolici so urejene sprehajalne poti, prostor za piknike in turistično informacijski center. V 
bližini je bajeslovni izvir sv. Vida, kjer stoji tudi kapela. S hladno vodo, ki iz izvira enakomerno teče 
vse leto, si ljudje umivajo obraz, izpirajo oči in se odžejajo. Stare lokalne legende pravijo, da ima 
voda iz Vidovega izvira energijsko moč ter zdravilne učinke pri zdravljenju vida. Morda je tudi to 
pred dobrim desetletjem botrovalo odkritju točk z zdravilno energijo. Tukaj je zrasel je dobro obiskan 
Energijski park, kjer so označene točke z izvori energije, ki naj bi pomagala pri izboljšanju določenih 
bolezenskih stanj.   

Deveta QR koda: ko glina postane zlato 

Lončarji so nekoč poznali čisto vse skrivnosti Anice. Danes so vse zložene v posebnih lončenih 
posodah. Katerih? To je tvoj zadnji namig. 

Slika 54: QR koda ko glina postane zlato 

 

Sledi odkrivanje vsebine devete QR kode: predstavitev lončarstva in tipične panonske arhitekture, 
uganke za nadaljevanje poti in zadnjega namiga za končno rešitev.  

Začetki lončarske delavnice v Filovcih segajo v petdeseta leta minulega stoletja, ko je začel Alojz 
Bojnec st. s samostojno lončarsko delavnico. Izdelovala se je predvsem črna lončevina, žgana v starih 
kopastih pečeh. Oblikovanje je potekalo na lesenih lončarskih vretenih na nožni pogon. Ob 
sodelovanju celotne družine je delavnica napredovala in kmalu začela s prodajo po celotni Sloveniji. 
Dobro izdelani produkti so našli svoj prostor tudi po mnogih gostiščih v obliki lestencev, svečnikov, 
jušnikov, pekačev, krožnikov in podobno. Danes lončarska delavnica Bojnec obratuje v sklopu 
muzeja na prostem Filovci, ki ga tvorijo kulturni spomeniki, ki pričajo o nekoč prisotnem stavbarstvu 
in načinu življenja v pomurski krajini. Petkova domačija je lep primer tipične panonske gradnje iz 
lesa, gline in slame. Zgrajena je v obliki črke "L", ki povezuje stanovanjski in gospodarski del. Lesena 
bruna so ometana z glino, streha pa je iz ržene slame. Hiša je nekoč služila kot lončarska delavnica, 
danes pa v njej domuje stalna razstava filovskih lončarskih mojstrov 20. stoletja. Glinena tla, majhna 
okna in nizka vrata vas bodo zlahka očarala in popeljala v svet naših prednikov, kot tudi tipična 
cimprača s črno kuhinjo. 

Da bi obiskovalci začutili glino in pomen lončarjenja, se preizkusijo v delavnici: izdelajmo »skupinsko 
püjtro7«. Na tej točki poti tudi popotniki povežejo vse namige v končno rešitev, ki jih vodi na cilj 
poti, le-ta je označen s simbolom/sliko končne rešitve. 

  

                                                           
7 Püjtra je posoda, ki so jo nekoč uporabljali za shranjevanje in prenašanje vode. 
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Zbrani namigi po posameznih postajah poti in končna rešitev: 

Postaja Namig 

skrivnost pastirjev SKUTA 

sladko spoznanje SLADKO 

če ne bi mleli tudi z jezikom MOKA 

pogled od zgoraj JABOLKO 

pridi z mano na zabavo PROŠČENJE 

skrivnost dvorca MAK 

skrivnost gozda OREH 

ko glina postane zlato PEKAČ 

KONČNA REŠITEV: PREKMURSKA GIBANICA 

 

Cilj poti: skrivnost Anice je razkrita 

Udeleženci svoje popotovanje končajo tam, kjer so ga začeli. Tukaj se udeleženci popotovanja tudi 
udeležijo delavnice priprave prekmurske gibanice. Skozi izlet so zbrali namige, ki se nanašajo na 
pripravo prekmurske gibanice, v tej delavnici pa bodo najprej priča demonstraciji priprave klasične 
gibanice.  

Slika 55: QR koda skrivnost Anice je razkrita 
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8.2 ANKETA ZA UČENCE 

Sva devetošolki Amadeja in Lara iz OŠ Fokovci in pripravljava raziskovalno nalogo o poznavanju prekmurske gibanice in o 
vašem odnosu do tradicionalnih slovenskih jedi. Prosiva vas, da si vzamete nekaj časa in odgovorite na vsa vprašanja.  
_________________________________________________________________________________________________ 
 PODATKI O ANKETIRANCU (ustrezno obkroži/napiši)  
 
Spol:  M     Ž                     Razred:      sedmi      osmi     deveti                  Šola: __________________________________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NAVODILA ZA REŠEVANJE VPRAŠALNIKA 
Vprašanja natančno preberi in obkroži črko pred odgovorom, za katerega meniš, da je ustrezen. Prosiva, da odgovoriš 
na vsa vprašanja. 

 
1. Ali poznaš tradicionalno sladico prekmursko gibanico? 

a)       da b) ne 

   
2. Kdaj si nazadnje jedel prekmursko gibanico?  

a) v tem 
tednu 

b) v tem 
mesecu 

c) v zadnjih 
treh mesecih 

d) v zadnjega 
pol leta 

e) v zadnjem 
letu 

f) pred nekaj 
leti 

g) nikoli 
 

 
3. Kako pogosto jeste prekmursko gibanico?  

a) nekajkrat 
mesečno 

b) enkrat na 
mesec 

c) enkrat na 
tri mesece 

d) enkrat na 
pol leta 

e) enkrat 
letno 

f) na nekaj let 
enkrat 

g) nisem je še 
jedel 

 
4. Ali imate v šoli na jedilniku za sladico kdaj prekmursko gibanico? 

a) da b) včasih c) nikoli 

 
5. Po kateri besedi je prekmurska gibanica dobila ime? 

a) giba b) gibanje c) güba d) ne vem 

 
6. Kdaj se je stregla v preteklosti? 

a) samo ob svečanih 

priložnostih 

b) samo ob petkih c) samo ob zabavah d) ne vem 

 
7. Iz koliko vrst testa je pripravljena sladica prekmurska gibanica? 

a) iz enega b) iz dveh c) iz treh d) iz nobenega 

 
8. Kateri od nadevov  je značilen za prekmursko gibanico? 

a) skutni, višnjev, 

jabolčni, makov  

b) skutni,  makov, 

jabolčni in repni  

c) makov, skutni, 

orehov in jabolčni 

nadev 

d) ne vem 

 
9. Koliko krat se nadevi ponovijo? 

a) 5x b) 3x c) 2x d) ne vem 

 
10. Kakšna je predpisana oblika rezine prekmurske gibanice? 

a) trikotna oblika ali 
pravokotna  

b) polkrog   c) krog ali kvadrat d) oblika ni pomembna 

 
11. Kolikšna  je višina rezine prekmurske gibanice? 

a) 12-15 cm b) 5-7 cm c) 20cm d) ne vem 

 

12. Kaj pomeni, da je prekmurska gibanica zaščitena kot tradicionalni prekmurski proizvod? 

a) da jo kot tradicionalno 

jed najbolje pripravijo 

le prekmurske 

gospodinje 

b) da jo lahko prodajajo 

le v Prekmurju 

c) da jo kot tradicionalno 

lahko prodajajo le, če 

je narejena po točno 

določenem receptu 

d) ne vem 
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13. Ali se strinjaš  s trditvijo, da prekmurska gibanica ni več primerna za današnje čase? 

a) da b) ne c) o tem, nimam nobenega 
mnenja 

 
 

14. Kako pogosto  se prehranjuješ s »staro« tradicionalno slovensko hrano (žganci, polenta, dödöli …)?  

a) enkrat 
tedensko 

 

b) nekajkrat 
mesečno 

c) enkrat na 
mesec 

d) enkrat na 
tri mesece 

e) enkrat na 
pol leta 

f) enkrat 
letno 

 

g) na nekaj 
let enkrat 

 

h) nisem je 
še jedel 

 

15. Kje običajno ješ »staro« tradicionalno slovensko hrano (žganci, polenta, dödöli …)? 

a) ko sem na obisku pri 
starih starših 

b) ko jem doma 
 

c) kadar jem zunaj 
(gostilna, restavracija)  

d) ko je takšna hrana na 
jedilniku v šoli 

 

16. Zakaj pogosteje ne uživaš tradicionalne slovenske hrane?  

a) ne maram je 
(okus, videz, itd.) 

b) priprava vzame 
preveč dela in 
časa  

c) najbrž bi jo jedel, 
če bi jo imel 

d) mislim, da jo jem 
dovolj pogosto 

e) nisem je 
navajen, ker je 
doma ne jemo  

 

17. Kako pomembno se ti zdi, da Slovenci poznamo in ohranjamo svoje tradicionalne jedi?  

a) zelo pomembno – to je 
del naše kulture; gre za 
dediščino, ki je obstajala 
že mnogo let nazaj in jo 
je potrebno ohraniti  

b) je pomembno – vendar 
ne tako zelo, da bi se na 
ta račun odpovedal 
okusni, hitri, tuji hrani 

 

c) ni tako zelo pomembno 
– razvoj gre naprej in 
morda je čas, da tudi 
naša kulinarika ni več 
tako zastarela 

d) ni pomembno – tudi 
če nikoli več ne jem 
polente, ampak samo 
še hamburgerje in 
burek 

 

 

18. Kako bi ocenil svoje poznavanje prekmurske kuhinje?  

a) nimam 
pojma  

 

b) slabo 

 

c) dobro – v šoli sem 
vključen v kuharski 
krožek ali sem se 
udeležil kuharskih 
delavnic in tekmovanj  

d) dobro – veliko znanja 
sem pridobil doma od 
staršev starih staršev  

 

e) zelo dobro – to me 
zelo zanima, 
informacije 
pridobivam z 
izkušnjami, iz knjig, 
od drugih ljudi …  

 
Hvala za sodelovanje. 
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8.3 ANKETA ZA TURISTE 

Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni in dobrodošli v Prekmurju. Sva devetošolki Amadeja in Lara iz OŠ Fokovci in v šoli 
izvajava raziskavo o poznavanju tradicionalne prekmurske sladice PREKMURSKE GIBANICE. Prosiva vas, da si vzamete 
nekaj minut časa in odgovorite na  vprašanja.  

_______________________________________________________________________________________________ 
PODATKI O ANKETIRANCU 

 
Spol (ustrezno obkrožite):  Moški    Ženski                Država bivanja:  ______________________________                    
 
Vaša starost  (ustrezno obkrožite): 

a) 15-24 let 
b) 25-44 let 
c) 45-64 let 
d) 65 let in več 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

1. Ali ste že kdaj slišali za tradicionalno prekmursko sladico PREKMURSKO GIBANICO? 

a)      da b) ne 

   
2. Ali je po vašem mnenju PREKMURSKA GIBANICA najbolj tipična prekmurska sladica? 

a)       da b) ne 

 
3. Ali ste že kdaj poskusili PREKMURSKO GIBANICO? 

a)       da b) ne 

 
4. Kako pogosto  na dopustovanju v Prekmurju jeste PREKMURSKO GIBANICO?  

a) vedno jo poskusim 
vsaj enkrat 

b) večkrat 
 

c) enkrat sem jo 
poskusil in je ne 
bom več 

d) nikoli 

 
5. Ali imajo gostilne v Prekmurju v svojo ponudbo vključeno PREKMURSKO GIBANICO?   

a) da b) ne c) le nekatere 

 
6. Kateri od nadevov  je značilen za PREKMURSKO GIBANICO? 

a) skutni, višnjev, 

jabolčni, makov  

b)  skutni,  makov, 

jabolčni in repni  

c) makov, skutni, 

orehov in 

jabolčni nadev 

d) ne vem 

 
7. Ali se strinjate  s trditvijo, da PREKMURSKA GIBANICA ni več primerna za današnje čase? 

a) da b) ne c) o tem, nimam nobenega 
mnenja 

 
8. Ali na počitnicah  raje izberete lokalno/tradicionalno hrano ali hrano, ki jo običajno jeste doma? 

a) lokalno/tradicionalno 

hrano 

b) hrano, ki bi jo jedli doma c) mi je vseeno 

 

 
Iskrena hvala za vaš čas in odgovore. 
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Anketa za turiste v angleškem jeziku 

 

Dear guests, welcome to Prekmurje. We are ninth graders Amadeja and Lara from Fokovci elementary school. We are 
making a survey about the knowledge of a traditional PREKMURIAN LAYER CAKE dessert.  Would you take a few minutes 
and answer the questions.  

____________________________________________________________________________________________ 
INFORMATION ABOUT THE INTERVIEWEE 

 
Sex (circle appropriately):  Male    Female             Country:  ______________________________                    
 
Age  (circle appropriately): 

a) 15-24  
b) 25-44  
c) 45-64 
d) 65 and more 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Have you ever heard of traditional PREKMURIAN LAYER CAKE dessert? 

a)       yes b) no 

   
2. Do you think that PREKMURIAN LAYER CAKE is the most typical dessert of Prekmurje region? 

a)       yes b) no 

 
3. Have you ever tasted the PREKMURIAN LAYER CAKE dessert? 

a)       yes b) no 

 
4. How ofted do you eat the PREKMURIAN LAYER CAKE dessert on vacations in Prekmurje region?  

a) I always try it at 
least once 

b) several times c) I have tasted it 
once but never 
again 

d) never 

 
5. Do the restaurants in Prekmurje have  the PREKMURIAN LAYER CAKE in their offer?   

a) yes b) no c) some of them 

 
6. Which of the filling is typical for the PREKMURIAN LAYER CAKE? 

a) cottage cheese, 

cherry, apple, 

poppy 

b) cottage cheese, 

apple, poppy 

and turnip  

c) poppy, apple, 

walnut and 

cottage cheese 

d) I don't know 

 
7. Do you agree with the statement that the PREKMURIAN LAYER CAKE is inappropriate nowadays? 

a) yes b) no c) I don't have an opinion 
about it 

 
8. Do you rather order local/traditional food or food that you normally eat at home? 

a) Local/traditional food b) food I would eat at home c) I don't know 

 

 
 

Thank you for your time and answers! 
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Anketa za turiste v nemškem jeziku 

 

Sehr geehrte Gäste, seid gegrüßt und willkommen in Prekmurje. Wir sind Amadeja und Lara und wir besuchen die 9. 
Klasse der Grundschule Fokovci. In der Schule führen wir die Umfrage über die Kenntnis der traditionellen Nachspeise 
PREKMURSKA GIBANICA aus. Wir bitte Sie, dass Sie sich einige Minuten Zeit nehmen, um die Fragen zu beantworten. 

________________________________________________________________________________________________ 
DIE DATEN DES/DER BEFRAGTEN 

 
Geschlecht (entsprechend umkreisen)   männlich      weiblich        Land: ______________________________ 
 
Ihr Alter (entsprechend umkreisen): 
 

a) 15-24 Jahre          b) 25-44 Jahre                  c)45-64 Jahre        d) 65 Jahre und mehr 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Haben Sie schon von der traditionellen »auf Prekmurje-Art«  Nachspeise gehört? 

a)       Ja b) Nein 

   
2. Ist Ihrer Meinung nach PREKMURSKA GIBANICA die typische »auf Prekmurje-Art«  Nachspeise? 

a)       Ja b) Nein 

 
3. Haben Sie schon PREKMURSKA GIBANICA gekostet? 

a)       Ja b) Nein 

 
4. Wie oft essen Sie PREKMURSKA GIBANICA, wenn Sie in Prekmurje Urlaub machen? 

a) Ich esse sie 
immer, 
wenigstens 
einmal 

b) Oft 
 

c) Einmal schon 
probiert und 
möchte es nicht 
mehr 

d) Nie 

 
5. Bieten die Gasthäuser in Prekmurje auch PREKMURSKA GIBANICA an?  

a) Ja b) Nein c) Nur einige 

 
6. Welche Füllung ist typisch für PREKMURSKA GIBANICA? 

a) Topfen, 

Sauerkirsche, 

Apfel, Mohn  

b) Topfen,  Mohn, 

Apfel und 

weiße Rübe 

c) Mohn, Topfen, 

Wallnuss und  

Apfelfüllung  

d) Ich weiß es 

nicht 

 
7. Stimmen Sie zu, dass PREKMURSKA GIBANICA nicht mehr zeitgemäß ist? 

a) Ja b) Nein c) Darüber habe ich keine 
Meinung 

 
8. Wählen Sie im Urlaub lieber lokales/traditionelles Essen aus, oder das Essen, welches Sie auch zu Hause essen? 

a) Lokales/traditionelles 

Essen 

b) Das Essen, welches wir zu 

Hause essen 

c) Ist mir egal 

 

 
 

Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Antworten. 
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8.4 INTERVJUJI 

Intervju z gospo Nado Grabar, Selo, 55 let 

 
1. Kako ste včasih pripravljali prekmursko gibanico? Ali jo še danes pripravljate enako? 

Sicer je več ne pripravljam tako pogosto kot nekoč, ampak če že pečem, vedno pripravim po istem 

receptu, kot sem pa včasih. 

2. Ali ste včasih prekmursko gibanico pekli po receptu ali iz glave? 
Vedno iz glave, pečem po občutku in recept poznam približno na pamet. 

3. Koliko časa vam je vzela priprava prekmurske gibanice? 
Z delom vse skupaj približno 2 uri. 

4. V kakšnem pekaču ste jo pekli? 
V različnih, oblika ni bila pomembna, saj moja gibanica nima certifikata. 
 

5. Ali ste pri peki uporabljali domače sestavine (jabolka, orehi skuta) ali kupljene? 
Vse domače, samo mak ne. 

6. Ali ste pri peki upoštevali višino, težo in obliko gibanice? 
Ne, vse »od oka«. 

7. Ali je glede peke in priprave prekmurska gibanica zahtevna sladica? 
Pa ja. Peka zahteva veliko natančnosti in znanja. 

8. Ob katerih priložnostih ste jo pripravljali? Ali jo danes še vedno pripravljate ob teh priložnostih? 

Velika noč, za rojstne dneve, božič, novo leto, večinoma le za praznike. 

9. V kakšnem vrstnem redu so nadevi? 
Krhko testo, mak, skuta, orehi in jabolka. Vmes med nadeve dajem tudi vlečeno testo, ki ga pripravim 

doma. Na vsako vlečeno testo pa dodam še preliv. 

10. Ali ste prekmursko gibanico prvič pekli sami ali vam je kdo pokazal? 
Prvič sem pekla sama. 

11. Ali ste recept, po katerem so vas naučili, posredovali naprej, npr. naslednjim generacijam? 
Ne. 

12. Se vam je kdaj ponesrečila? 
Do zdaj še ne. 

13. Ali jeste prekmursko gibanico vročo ali počakate, da se ohladi? 
Najboljša je topla, ne preveč topla in ne preveč mrzla. 

14. Ali testo pripravljate doma ali ga kupite? 
Domače je najboljše. 

15. Kaj daje prekmurski gibanici sočnost? 
Jabolka in kisla smetana(preliv). 

16. Katere prelive uporabljate? 
Olje in smetano. 

17. Ali prekmursko gibanico na koncu posipate s sladkorjem? 
Nikoli. 
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Intervju z gospo Albino Kianec, Fokovci, 68 let 

1. Kako ste včasih pripravljali prekmursko gibanico? Ali jo še danes pripravljate enako? 
Umesila sem vlečeno testo kot za rejtaše, zmešala nadeve in zložila po plasteh. Danes pripravljam po 
istem receptu kot nekoč. 
 

2. Ali ste včasih prekmursko gibanico pekli po receptu ali iz glave? 
Prekmursko gibanico sem pekla iz glave. Vse sem sladkala na pamet, nadeve sem delala po občutku in 
zato recept ni bil sploh potreben. 
 

3. Koliko časa vam je vzela priprava prekmurske gibanice? 
Pekla sem jo slabo uro. 
 

4. V kakšnem pekaču ste jo pekli? 
V štirioglatem pekaču, ni bil lončen. 
 

5. Ali ste pri peki uporabljali domače sestavine (jabolka, orehi, skuta) ali kupljene? 
Uporabljala sem domače sestavine. 
 

6. Ali ste pri peki upoštevali višino, težo in obliko gibanice? 
Nisem upoštevala ne višine, ne teže in ne oblike. Po mojem mnenju se upošteva višina, teža in oblika le v 
gostilnah zaradi certifikata, ki ga imajo.  
 

7. Ali je glede peke in priprave prekmurska gibanica zahtevna sladica? 
Ne uvrščam je med zahtevne sladice. 

 
8. Ob katerih priložnostih ste jo pripravljali? Ali jo danes še vedno pripravljate ob teh priložnostih? 

Za veliko noč, za božič, večinoma za praznike. 
 

9. V kakšnem vrstnem redu so nadevi? 
Mak, skuta, jabolka, orehi. 
 

10. Ali ste prekmursko gibanico prvič pekli sami ali vam je kdo pokazal? 
Prvič sem pekla sama. Moraš poskusiti sam, ker če ti kdo pomaga, ne veš ali si to sam naredil. 
 

11. Ali ste recept, po katerem so vas naučili, posredovali naprej, npr. naslednjim generacijam? 
 Ja posredovala sem naprej mlajšim generacijam. 
 

12. Se vam je kdaj ponesrečila? 
Ne, vedno je bila dobra. 
 

13. Ali jeste prekmursko gibanico vročo ali počakate, da se ohladi? 
 Ohladim jo, ker se potem lepše reže. 
 

14. Ali testo pripravljate doma ali ga kupite? 
 Testo pripravljam doma. 
 

15. Kaj daje prekmurski gibanici sočnost? 
Jabolka, orehi in skuta. Okusi se med sabo povežejo in dajejo sočnost. 
 

16. Katere prelive uporabljate? 
Smetanov preliv in mast. 
 

17. Ali prekmursko gibanico na koncu posipate s sladkorjem? 
Včasih ja, včasih ne. Po želji, ker tisti, ki ne marajo dodatnega sladkorja ne posipajo s sladkorjem. Na 
vročo prekmursko gibanico se ne posipa s sladkorjem, ker se sladkor raztopi. 
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Intervju z gospo Slavico Bence, Moravske Toplice, 54 let 

1. Kako ste včasih pripravljali prekmursko gibanico? Ali jo še danes pripravljate enako? 
Danes pripravljam po istem receptu kot nekoč.  

 
2. Ali ste včasih prekmursko gibanico pekli po receptu ali iz glave? 

Vedno sem pekla iz glave, vedno na pamet. 

3. Koliko časa vam je vzela priprava prekmurske gibanice? 
Eno uro, včasih eno uro in pol, pa še malo več. Odvisno, ker če jabolka lupiš malo dlje se sama priprava 

zavleče. 

4. V kakšnem pekaču ste jo pekli? 
Pekač mora biti visok in širok, ker ima gibanica dvojne plasti in to mora tako biti. Jaz sem pekla v 
kvadratnem, pečejo pa tudi v okroglem pekaču. Na tekmovanju prekmurske gibanice se je peklo v 
okroglem pekaču. 
 

5. Ali ste pri peki uporabljali domače sestavine (jabolka, orehi skuta) ali kupljene? 
Večino domače, edino mak in smetano so kupili vedno, orehe pa smo včasih imeli doma, zdaj jih kupimo. 
 

6. Ali ste pri peki upoštevali višino, težo in obliko gibanice? 
Nisem upoštevala višine, teže ali oblike. 

7. Ali je glede peke in priprave prekmurska gibanica zahtevna sladica? 
Ni zahtevna, je pa dosti dela in je bolj draga sladica. 

8. Ob katerih priložnostih ste jo pripravljali? Ali jo danes še vedno pripravljate ob teh priložnostih? 
Za prijatelje, rojstne dneve. 

9. V kakšnem vrstnem redu so nadevi? 
Mak, skuta, orehi, jabolka. 2-krat se ponovi. Na zgornjo plast sem dala vedno 2 plasti testa, malo 

počakala in potem dala peč. 

10. Ali ste prekmursko gibanico prvič pekli sami ali vam je kdo pokazal? 
Prvič sem jo pekla sama. 

11. Ali ste recept, po katerem so vas naučili, posredovali naprej, npr. naslednjim generacijam? 
Ne, nisem ga še posredovala drugim, ker sem vedno na pamet delala. 
 

12. Se vam je kdaj ponesrečila? 
Nikoli, razen enkrat, ko sem jo pekla je bil grenak mak. 
 

13. Ali jeste prekmursko gibanico vročo ali počakate, da se ohladi? 
Vedno sem jo ohladila, ker je drugače preveč nasitna. Po gostilnah jo pa vedno dobiš toplo ali pa celo 

vročo. 

14. Ali testo pripravljate doma ali ga kupite? 
Spodnje testo delam sama, lističe pa kupim.  

15. Kaj daje prekmurski gibanici sočnost? 
Jabolka pa tudi skuta in seveda tudi preliv. 

16. Katere prelive uporabljate? 
Smetana, jajce in vanilijin sladkor. 

17. Ali prekmursko gibanico na koncu posipate s sladkorjem? 
Če je mrzla ja, če pa topla pa ne, ker se sladkor raztopi. Jaz jo osebno ne posipam s sladkorjem. 
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Intervju z gospo Berto Kovač, Murska Sobota, 76 let 

1. Kako ste včasih pripravljali prekmursko gibanico? Ali jo še danes pripravljate enako? 
Sistem priprave gibanice je enak kot nekoč, le da se danes lahko časovno prilagodimo. 

2. Ali ste včasih prekmursko gibanico pekli po receptu ali iz glave? 
Delno z receptom, delno na pamet. Recept za testo poznam že na pamet, saj ga uporabljam tudi pri peki 

drugih sladic, recept za nadeve pa potrebujem, ker ga ne poznam na pamet. 

3. Koliko časa vam je vzela priprava prekmurske gibanice? 
Celotna priprava nam je vzela 2-3 ure. Ko testo kupim priprava traja manj časa, ampak se to zgodi 

redko, da testo kupim. 

4. V kakšnem pekaču ste jo pekli? 
V navadnem, danes pa prav v modelu ali pa v pekaču za klasičnem električni štedilnik. 

5. Ali ste pri peki uporabljali domače sestavine (jabolka, orehi skuta) ali kupljene? 
Nekoč smo vse sestavine imeli domače, danes pa kupim mak, smetano in skuto. 

6. Ali ste pri peki upoštevali višino, težo in obliko gibanice? 
Obliko in težo nismo upoštevali, smo pa malo bolj upoštevali višino. 

7. Ali je glede peke in priprave prekmurska gibanica zahtevna sladica? 
Zelo zahtevna. 

8. Ob kakšnih priložnostih ste jo pripravljali? Ali jo danes še vedno pripravljate ob teh priložnostih? 
Po navadi smo delali za božič, novo leto, tudi za kakšne rojstne dneve, za prijatelje. Danes pa večinoma 

samo za božič. 

9. V kakšnem vrstnem redu so nadevi? 
Ima osem slojev in sicer mak, skuta, orehi in jabolka, vmes je testo se še enkrat ponovi in na koncu se 

prelije z prelivom. 

10. Ali ste prekmursko gibanico prvič pekli sami ali vam je kdo pokazal? 
Prvič sem delala sama, ampak s pomočjo recepta. 

11. Ali ste recept, po katerem so vas naučili, posredovali naprej, npr. naslednjim generacijam? 
Recept z veseljem delim z drugimi, če bi hoteli peči.  

12. Se vam je kdaj ponesrečila? 
Do sedaj še nikoli. 

13. Ali jeste prekmursko gibanico vročo ali počakate, da se ohladi? 
Počakamo, da se ohladi. 
 

14. Ali testo pripravljate doma ali ga kupite? 
Večinoma delamo doma, se pa testo da tudi kupiti. 

15. Kaj daje prekmurski gibanici sočnost? 
Jabolka in preliv. 

16. Katere prelive uporabljate? 
Stopljeno margarino in smetano zmešano z jajci. 

17. Ali prekmursko gibanico na koncu posipate s sladkorjem? 
Ne, prekmurska gibanica je že sama po sebi sladka in je ni potrebno še dodatno sladkati. 
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Intervju z gospo Vido Puklavec, 80 let, Lendava 

1. Kako ste včasih pripravljali prekmursko gibanico? Ali jo še danes pripravljate enako? 
Prekmursko gibanico vedno pripravljam na enak način, zaradi večje ''varnosti'', da mi bo uspela. 

2. Ali ste včasih prekmursko gibanico pekli po receptu ali iz glave? 
Pečem vedno po receptu. 

3. Koliko časa vam je vzela priprava prekmurske gibanice? 
Sama priprava prekmurske gibanice mi vzame slabi dve uri časa. 
 

4. V kakšnem pekaču ste jo pekli? 
V pravokotnem pekaču, ki je primeren za mojo pečico. Pravijo, da prekmursko gibanico pečejo tudi v 
okroglem pekaču. 
 

5. Ali ste pri peki uporabljali domače sestavine (jabolka, orehi skuta) ali kupljene? 
Večinoma uporabljam domače sestavine, če je le možno. 

6. Ali ste pri peki upoštevali višino, težo in obliko gibanice? 
Vedno upoštevam višino, težo in obliko.  

7. Ali je glede peke in priprave prekmurska gibanica zahtevna sladica? 
Osebno jo uvrščam kot zahtevno sladico. 
 

8. Ob kakšnih priložnostih ste jo pripravljali? Ali jo danes še vedno pripravljate ob teh priložnostih? 
Za razne praznike, novo leto, za obiske, ki niso iz Prekmurja. 
 

9. V kakšnem vrstnem redu so nadevi? 
Skuta, jabolka, mak, orehi , vse se 2x ponovi (10 plasti). 
 

10. Ali ste prekmursko gibanico prvič pekli sami ali vam je kdo pokazal? 
Meni so prvič pokazali. 
 

11. Ali ste recept, po katerem so vas naučili, posredovali naprej, npr. naslednjim generacijam? 
Da, večino receptov posredujem hčerki ali sinu.  
 

12. Se vam je kdaj ponesrečila? 
Ne. 
 

13. Ali jeste prekmursko gibanico vročo ali počakate, da se ohladi? 
Večina jih počaka, da se sladica ohladi, ampak jaz jo jem vročo. 
 

14. Ali testo pripravljate doma ali ga kupite? 
Testo kupim zaradi hitrejše priprave. 
 

15. Kaj daje prekmurski gibanici sočnost? 
Mislim, da jabolka. Drugače je gibanica kot celota zelo sočna tudi zaradi prelivov. 
 

16. Katere prelive uporabljate? 
Samo stopljeno maslo. 
 

17. Ali prekmursko gibanico na koncu posipate s sladkorjem? 
Ne, saj je prekmurska gibanica že sama po sebi sladka. 
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Intervju z gospodom Jernejem Kuličem (kuhar v gostilni Marič), Sebeborci, 19 let 

1. Kako ste včasih pripravljali prekmursko gibanico? Ali jo še danes pripravljate enako? 
Prekmursko gibanico vedno pripravljam na enak način. 

2. Ali ste včasih prekmursko gibanico pekli po receptu ali iz glave? 
Pečem vedno po receptu. 

3. Koliko časa vam je vzela priprava prekmurske gibanice? 
Sama priprava prekmurske gibanice mi vzame slabo uro časa. 
 

4. V kakšnem pekaču ste jo pekli? 
V pravokotnem pekaču. 
 

5. Ali ste pri peki uporabljali domače sestavine (jabolka, orehi skuta) ali kupljene? 
Večinoma uporabljam kupljene sestavine. Pečem v gostilni, zato tudi malo težko pridem do domačih 
sestavin. 

6. Ali ste pri peki upoštevali višino, težo in obliko gibanice? 
Vedno upoštevam višino, težo in obliko zaradi certifikata.  

7. Ali je glede peke in priprave prekmurska gibanica zahtevna sladica? 
Osebno jo uvrščam kot zahtevno sladico. 
 

8. Ob kakšnih priložnostih ste jo pripravljali? Ali jo danes še vedno pripravljate ob teh priložnostih? 
Za razne prireditve, za gostilno, če kdo naroči. 
 

9. V kakšnem vrstnem redu so nadevi? 
Krhko testo, vlečeno testo, mak, vlečeno testo, skuta, vlečeno testo, vmes še dajemo legir in raztopljeno 
maslo, orehi, vlečeno testo, jabolka, vlečeno testo in potem se še postopek enkrat ponovi. 
 

10. Ali ste prekmursko gibanico prvič pekli sami ali vam je kdo pokazal? 
Meni so prvič pokazali. 
 

11. Ali ste recept, po katerem so vas naučili, posredovali naprej, npr. naslednjim generacijam? 
Ne. 
 

12. Se vam je kdaj ponesrečila? 
Ne še. 
 

13. Ali jeste prekmursko gibanico vročo ali počakate, da se ohladi? 
Počakam, da se ohladi. 
 

14. Ali testo pripravljate doma ali ga kupite? 
Testo pripravljam doma. 
 

15. Kaj daje prekmurski gibanici sočnost? 
Jabolka, maslo, legir. 
 

16. Katere prelive uporabljate? 
Legir in maslo. 
 

17. Ali prekmursko gibanico na koncu posipate s sladkorjem? 
Da. 
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Intervju z gospo Kornelijo Kianec, Fokovci, 43 let 

1. Kako ste včasih pripravljali prekmursko gibanico? Ali jo še danes pripravljate enako? 
Pripravljala sem jo vedno po istem receptu, zaradi sigurnosti, da mi bo uspela. 
 

2. Ali ste včasih prekmursko gibanico pekli po receptu, ali iz glave? 
Po navadi po receptu. 
 

3. Koliko časa vam je vzela priprava prekmurske gibanice? 
Pečem jo počasi, največ časa porabim za pripravo nadevov, testo pripravljam doma, zato mi priprava 
lahko vzame tudi več kot 3 ure. 
 

4. V kakšnem pekaču ste jo pekli? 
V pekaču pravokotne oblike, ki pa ni lončen. 

5. Ali ste pri peki uporabljali domače sestavine (jabolka, orehi skuta) ali kupljene? 
Vse sestavine, ki jih uporabljam so domače, razen ''kisilak'' (skuta), ki ga kupujemo. 
 

6. Ali ste pri peki upoštevali višino, težo in obliko gibanice? 
Ne, temu ne posvečam neke posebne pozornosti, glavno, da je dobra za pojest. 
 

7. Ali je glede peke in priprave prekmurska gibanica zahtevna sladica? 
Meni osebno ni zahtevna, mogoče pa enim je. 

 
8. Ob kakšnih priložnostih ste jo pripravljali? Ali jo danes še vedno pripravljate ob teh priložnostih? 

Pripravljam jo zelo redko, ker je preveč nihče ne mara in ker je zelo sitostna, predvsem pa jo pripravljam, 
ko imam kakšne posebne goste. 
 

9. V kakšnem vrstnem redu so nadevi? 
Ne vem, ker pečem po receptu. 
 

10. Ali ste prekmursko gibanico prvič pekli sami ali vam je kdo pokazal? 
Prvič sem pekla sama in še uspela je. 
 

11. Ali ste recept, po katerem so vas naučili, posredovali naprej, npr. naslednjim generacijam? 
Ne, ker je moj recept iz knjige in še nihče me ni prosil za recept. 
 

12. Se vam je kdaj ponesrečila? 
Ne. 
 

13. Ali jeste prekmursko gibanico vročo ali počakate, da se ohladi? 
Počakam, da se ohladi. Mrzla je tudi boljša, ker če ješ vročo te lahko boli trebuh.       
 

14. Ali testo pripravljate doma ali ga kupite? 
Testo pripravljam doma. 
 

15. Kaj daje prekmurski gibanici sočnost? 
Vse skupaj, najbolj pa jabolka in skuta. 
 

16. Katere prelive uporabljate? 
Skupaj zmešam smetanov preliv in jajca. 
 

17. Ali prekmursko gibanico na koncu posipate s sladkorjem? 
Ne. 
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Intervju z gospo Elico Velner, 64 let, Vučja Gomila 

1. Kako ste včasih pripravljali prekmursko gibanico? Ali jo še danes pripravljate enako? 
V pekač damo razvaljano krhko testo, na njega položimo vlečeno testo, nato začnemo z nadevi: sladkan 
mak, testo, skuta, testo, orehi, testo, jabolka. Vsako plast testa poškropimo s stopljenim maslom in 
smetano. Vse še enkrat ponovimo, na vrh damo testo, ki ga prelijemo s kislo smetano, pomešano z 
rumenjaki. Pečemo jo eno uro pri 180°C. Še vedno jo pripravljamo kot včasih. 
 

2. Ali ste včasih prekmursko gibanico pekli po receptu ali iz glave? 
Prekmursko gibanico smo pekli iz glave. 
 

3. Koliko časa vam je vzela priprava prekmurske gibanice? 
Celotna priprava gibanice nam je vzela približno dve uri, saj je z gibanico dosti dela (priprava nadevov in 
testa). 
 

4. V kakšnem pekaču ste jo pekli? 
Gibanico smo pekli v navadnem visokem pekaču, ki je primeren za pečico. 
 

5. Ali ste pri peki uporabljali domače sestavine (jabolka, orehi skuta) ali kupljene? 
Pri peki smo uporabljali domače sestavine, da je bila gibanico boljša in zdrava. 
 

6. Ali ste pri peki upoštevali višino, težo in obliko gibanice? 
Ne, pri peki nismo upoštevali višine, teže ali oblike. 
 

7. Ali je glede peke in priprave prekmurska gibanica zahtevna sladica? 
Da, gibanico uvrščam med zelo zelo zahtevno sladico, kajti vzame veliko časa, natančnosti  in truda za  
samo pripravo. 
 

8. Ob kakšnih priložnostih ste jo pripravljali? Ali jo danes še vedno pripravljate ob teh priložnostih? 
Prekmursko gibanico smo pripravljali za praznike kot so božič, novo leto. Danes je ne pripravljamo več 
tako pogosto. 
 

9. V kakšnem vrstnem redu so nadevi? 
Mak, skuta, orehi in jabolka. 
 

10. Ali ste prekmursko gibanico prvič pekli sami ali vam je kdo pokazal? 
Prvič sem prekmursko gibanico pekla sama in mi je uspelo. 
 

11. Ali ste recept, po katerem so vas naučili, posredovali naprej, npr. naslednjim generacijam? 
Da, ker je to značilno za naše kraje in se mi zdi pomembno, da tudi mlajše generacije morajo znati peči prekmursko 
gibanico, ker je dobrega okusa. 
 

12. Se vam je kdaj ponesrečila? Ne še nikoli se mi ni ponesrečila. 
 

13. Ali jeste prekmursko gibanico vročo ali počakate, da se ohladi? 
Prekmursko gibanico jemo še le po tem, ko se ohladi saj se potem lepše reže na kose. 
 

14. Ali testo pripravljate doma ali ga kupite? 
Testo delamo doma. 
 

15. Kaj daje prekmurski gibanici sočnost? 
Prekmurski gibanici dajejo sočnost jabolka, skuta, kisla smetana in maščoba. 
 

16. Katere prelive uporabljate? 
Kisla smetana in rumenjak, nekateri mak prelijejo z vročim mlekom, zaradi večje sočnosti maka. 
 

17. Ali prekmursko gibanico na koncu posipate s sladkorjem?  Da, saj ima slajši okus. 
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Intervju z gospodom Dušanom Peršom, 43 let, Vučja Gomila 

 
1. Kako ste včasih pripravljali prekmursko gibanico? Ali jo še danes pripravljate enako? 

Prekmursko gibanico vedno pripravljam na enak način. 
 

2. Ali ste včasih prekmursko gibanico pekli po receptu ali iz glave? 
Vedno po receptu. 
 

3. Koliko časa vam je vzela priprava prekmurske gibanice? 
Slabi 2-3 ure časa. 
 

4. V kakšnem pekaču ste jo pekli? 
V kovinskem in v lončenem (odvisno od količine sestavin). 
 

5. Ali ste pri peki uporabljali domače sestavine (jabolka, orehi skuta) ali kupljene? 
Skuta in mak sta kupljena ostalo domače. 
 

6. Ali ste pri peki upoštevali višino, težo in obliko gibanice? 
Ne upoštevam teže, oblike in višine, ker ni potrebno, razen če pečem za gostilno moram upoštevati, 
zaradi certifikata. 
 

7. Ali je glede peke in priprave prekmurska gibanica zahtevna sladica? 
Ne uvrščam je med zahtevne sladice. 

 
8. Ob kakšnih priložnostih ste jo pripravljali? Ali jo danes še vedno pripravljate ob teh priložnostih? 

Božič, rojstni dan, ob obiskih. 
 

9. V kakšnem vrstnem redu so nadevi? 
Mak, skuta, orehi, jabolka – 2x ponovimo. 
 

10. Ali ste prekmursko gibanico prvič pekli sami ali vam je kdo pokazal? 
Prvič sem pekel pred 25 leti na praksi. 
 

11. Ali ste recept, po katerem so vas naučili, posredovali naprej, npr. naslednjim generacijam? 
Da, sosedom, znancem, prijateljem,.. 
 

12. Se vam je kdaj ponesrečila? 
Ne, najbolj jo lahko uniči grenak mak. 
 

13. Ali jeste prekmursko gibanico vročo ali počakate, da se ohladi? 
Prekmurska gibanica se mora ohladiti, ker se vroča ne more rezati iz pekača. 

 
14. Ali testo pripravljate doma ali ga kupite? 

Krhko testo pripravljam doma, vlečeno pa kupim. 
 

15. Kaj daje prekmurski gibanici sočnost? 
Sveže sestavine – vanilijin sladkor, cimet, rum, limonina lupina. 
 

16. Katere prelive uporabljate? 
Kisla smetana in sneg iz beljakov in rumenjaki in rum zmešam skupaj. 
 

17. Ali prekmursko gibanico na koncu posipate s sladkorjem? 
Občasno. 
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Intervju z gospo Ireno Baša, 63 let, Vučja Gomila 

 
1. Kako ste včasih pripravljali prekmursko gibanico? Ali jo še danes pripravljate enako? 

Danes prekmurske gibanice ne pripravljam enako. Nekoč smo jo pripravljali z domačimi sestavinami, 
danes pa sestavine večinoma kupimo. 
 

2. Ali ste včasih prekmursko gibanico pekli po receptu ali iz glave? 
Pekli smo jo po svojem receptu, ki smo si ga kasneje napisali na papir in vedno pekli po istem receptu. 
 

3. Koliko časa vam je vzela priprava prekmurske gibanice? 
Vse skupaj od 3 do 4 ure z pečenjem.  
 

4. V kakšnem pekaču ste jo pekli? 
V pekaču za električno pečico. 
 

5. Ali ste pri peki uporabljali domače sestavine (jabolka, orehi skuta) ali kupljene? 
Uporabljali smo domače sestavine, danes več ne. 
 

6. Ali ste pri peki upoštevali višino, težo in obliko gibanice? 
Ne, nisem upoštevala, ker ni potrebno. 
 

7. Ali je glede peke in priprave prekmurska gibanica zahtevna sladica? 
Da. 
 

8. Ob kakšnih priložnostih ste jo pripravljali? Ali jo danes še vedno pripravljate ob teh priložnostih? 
Pripravljali smo jo ob svečanih priložnostih, praznikih, rojstnih dnevih in danes jo pripravljamo še vedno 
ob isti priložnostih. 
 

9. V kakšnem vrstnem redu so nadevi? 
Pri meni skuta, orehi z jabolki, mak z jabolki in še enkrat se ponovi. 
 

10. Ali ste prekmursko gibanico prvič pekli sami ali vam je kdo pokazal? 
Pokazala mi je babica. 
 

11. Ali ste recept, po katerem so vas naučili, posredovali naprej, npr. naslednjim generacijam? 
Da, prijateljem, znancem. 
 

12. Se vam je kdaj ponesrečila? 
Za enkrat še ne. 
 

13. Ali jeste prekmursko gibanico vročo ali počakate, da se ohladi? 
Pustim jo, da se ohladi, saj se potem lažje reže, kasneje jo pa spet segrejem, saj je topla boljša za pojest. 
 

14. Ali testo pripravljate doma ali ga kupite? 
Sedaj kupim oboje testo. 
 

15. Kaj daje prekmurski gibanici sočnost? 
Sočnost ji daje kisla smetana z jajci in sladkorjem ter jabolka. 
 

16. Katere prelive uporabljate? 
Kislo smetano, jajca in sladkor zmešam skupaj in polijem po vlečenem testu. 
 

17. Ali prekmursko gibanico na koncu posipate s sladkorjem? 
       Ko je že pečena jo posipam z vanili sladkorjem. 
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Intervju z gospo Suzano Deutsch, 48 let, Ratkovci 

1. Kako ste včasih pripravljali prekmursko gibanico? Ali jo danes še pripravljate enako? 

Jaz pripravljam prekmursko gibanico zadnjih 20 let in ves čas jo pripravljam na enak način. Ker v 

preteklosti gibanice nismo pripravljali. Spodbudila me je pa bratova žena.  

 

2. Ali ste prekmursko gibanico pekli po receptu ali iz glave? 

Kot sem že prej povedala me je spodbudila bratova žena, ker je tako dobro naredila, da sem se je tudi 

jaz hotela naučiti. Za osnovno testo imam recept, za ostalo pa že vem vse na pamet. 
 

3. Koliko časa vam je vzela celotna priprava prekmurske gibanice?  Dve do tri ure. 

 

4. V kakšnem pekaču ste pekli? 

Klasičen pekač, pravokotne oblike. 

 

5. Ali ste pri peki uporabljali domače sestavina(jabolka, orehi, skuta) ali kupljene? 

Vse imam domače, razen maka, ki ga kupim. 

 

6. Ali ste pri peki upoštevali višino, težo in obliko gibanice? Ne. 

 

7. Ali je glede peke in priprave prekmurska gibanica zahtevna sladica? 
Dokler se je nisem naučila, sem mislila da je zahtevna, ampak ko sem enkrat začela, se mi ni več zdela 

zahtevna. Je pa časovno potratna. 

 

8. Ob kakšnih priložnostih ste pripravljali prekmursko gibanico? Ali jo danes še vedno pripravljate ob 

teh priložnostih? 

Če grem kam izven Prekmurja, za rojstne dneve, ob praznovanjih, pa če pride kdo na obisk. 

 

9. V kakšnem vrstnem redu so nadevi? 

Pri meni, jabolka, mak, skuta in potem orehi. 

 

10. Ali ste prekmursko gibanico prvič pekli sami ali pa vam je kdo pokazal? 

Pokazala mi je svakinja in me je tudi spodbudila k peki prekmurske gibanice. 

 

11. Ali ste recept, po katerem so vas naučili pripravljati gibanico, posredovali naprej, mogoče naslednjim 

generacijam? 

Ne še. Nihče me še ni prosil. 

 

12. Se vam je kdaj ponesrečila? 

Ne, včasih edino če je bila premalo sladkana ali pa preveč, so nadevi neenakih plasti, drugače pa ne. 

 

13. Ali jeste prekmursko gibanico vročo, ali pa počakate, da se ohladi? Ohlajeno. 

 

14. Ali testo pripravljate doma ali pa ga kupite? 

Odvisno, kako imam čas. Vlečeno testo, če nimam časa, kupim, drugače ga pa naredim sama.  Listnato 

testo pa  vedno kupim. 

 

15. Kaj daje prekmurski gibanici sočnost?  Sam nadev in smetanov preliv. 

 

16. Katere prelive uporabljate? Kislo smetano premešam k jajcem. 

 
17. Ali prekmursko gibanico na koncu posipate s sladkorjem? 

Ne. Edino kar naredim, ko jo vzamem iz pečice, je, da jo premažem s sladkano vodo. 
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Intervju z gospodom Jankom Kodilo, Markišavci, 15. 2. 2019 

1. Ali bi lahko prosim opisali vašo vlogo pri znamki Diši po Prekmurju? 
Bil sem pobudnik za to, da se je ustanovila blagovna znamka, ker smo delali zaščito prekmurske gibanice 
in prekmurske šunke. Zato smo rekli, da vse, kar je dobro, je potrebno zaščititi, ker smo hoteli, da tudi 
kupci, ki kupujejo v naši regiji, dobijo neko blagovno znamko, pod katero lahko dobijo kvalitetne izdelke. 
 

2. Ali bi lahko opisali vašo pot od ideje o regijski kulinarični znamki pa vse do zadovoljnih prodajalcev? 
Ko smo delali zaščito, sem bil pobudnik za to, da se naredi praktična blagovna znamka, katere besedno 
zvezo je napisal Feri Lainšček in oblikovalec Jaklin Srečko je naredil obliko celotne znamke in blagovno 
znamko smo potem razvili ter jo skozi dogodke promovirali. V začetku smo promocijo delali tako, da smo 
ljudi nagovarjali in tudi vabili naše proizvajalce na turistične dogodke predvsem v Ljubljani, kjer smo 
poskušali izbrati paleto izdelkov za našo znamko. 
 

3. Kakšne izkušnje ste imeli pri razvoju znamke? Ali so bile tudi kakšne slabe? 
Seveda so bile tudi slabe, vsaj je prvotna ideja bila, da bodo ljudje – proizvajalci plačevali blagovno 
znamko na svoje izdelke, tako rečeno, da bi ideja bila kot značka s serijsko številko, in ta značka bi se 
podeljevala za izdelke ki so kvalitetni, in bi to značko plačevali, na primer 50 centov, da bi jo proizvajalci 
kupili in bi potem del stroška (21 centov) dali v materialni strošek, vse ostalo pa bi se prispevalo za 
marketing. In bi tako označevali izdelke, ampak tega na žalost ljudje niso razumeli in so značko dali samo 
na 2 izdelka. Potem smo mi to ustavili in zadevo preobrnili in smo rekli, da mi naredimo embalažo, 
znakovno enotnost in bo naveden proizvajalec. 
 

4. Zakaj ste sploh razvili in se odločili za znamko Diši po Prekmurju in kako ste prišli do tega imena? 
Kot sem že prej rekel do imena nisem prišel jaz ampak Feri Lainšček. Logika je ta, ker izhajajo iz 
marketinga. Več je izdelkov skupaj in več proizvajalcev, ki imajo eno celotno znamko, bolj je prepoznavno, 
kar je predvsem s tega območja. Ker je veliko malih proizvajalcev in le-ti si težko naredijo dobro blagovno 
znamko, če jih pa več uporablja eno, s tem lahko postanejo vsi skupaj bolj prepoznavni kot pa 
posamezniki. 
 

5. Kdo se lahko vključi v sistem blagovne znamke? 
Sistem blagovne znamke je odprt, kar pomeni, da se vanj lahko vključi vsak pridelovalec oziroma ponudnik 
določenega izdelka, ki ustreza natanko določenim kriterijem vstopa. Blagovna znamka se na ta način 
nenehno nadgrajuje, pridobiva na kvaliteti in kvantiteti ter širi spekter izdelkov, ki jih ponuja. 
 

6. Kje vidite znamko Diši po Prekmurju recimo da čez 100 let? 
Uh. Jaz bom v muzeju, ampak sama znamka pa mislim, da bo še v uporabi, ker ima znamka Diši po 
Prekmurju lepo prihodnost, pa tudi želja je, da bi se znamka ohranila, vključilo bi se še več proizvajalcev 
in tudi več bi jih bilo v turizmu. To je vsaj moja želja, ampak na določene stvari ne moremo vplivati, na 
nekatere pa lahko. 
 

7. Koliko časa vam je vzela celotna zaščita prekmurske gibanice in njenega recepta? 
10-15 let sigurno. Sama zaščita za prekmursko gibanico v povprečju 15 let, lahko pa tudi še več. 
 

8. Kako, na podlagi česa podeljujete certifikate gostilnam/restavracijam? 
Mi jih ne podeljujemo, ampak podeljujemo za proizvodnjo prekmurske gibanice, to pomeni da 
gostinci/ponudniki morajo izdelati izdelek, ki je skladen zaščiti, katera je v bistvu zakon. Ker prekmurska 
gibanica ni v nacionalni lasti, ampak za to obstajajo zakonske zasnove, kar pomeni, da je zakon, ki 
dovoljuje proizvodnjo oziroma uporabo imena prekmurska gibanica. Za to se morajo proizvajalci, ki jo 
hočejo delati, prijaviti in se mora certificirati, in tega ne podeljujem jaz. Mi samo pomagamo ljudem do 
te pravice. 
 

9. Na kaj morajo biti pozorni registrirani proizvajalci prekmurskih gibanic? 
Morajo biti skladne z recepturo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije. Prekmurska gibanica mora 
izpolnjevati osnovne minimalne zahteve, ki so predpisane v specifikaciji in odražajo posebne lastnosti 
proizvoda. Osnovne minimalne zahteve za prekmursko gibanico so: uporabljene morajo biti predpisane 
surovine, upoštevati je treba recepturo za proizvodnjo prekmurske gibanice, končni proizvod mora imeti 
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pravilno zaporedje nadevov (mak, skuta, orehi in jabolka), število plasti, enakomerno debelino nadevov, 
predpisano višina rezine, obliko rezine, težo rezine, vonj aromo in teksturo. 
 

10. Kako je po vašem mnenju prekmurska gibanica postala ena najprepoznavnejših nacionalnih jedi v 
Sloveniji? 
Ni postala, ampak je že bila najbolj prepoznavna, mi jo samo še ohranjamo. In se mi zdi, da je trenutno 
največji kulinarični potencial v Sloveniji, je pa res da v Prekmurju se to še toliko bolj pozna. 
 

11. Ali bi nam, v povezavi s to temo, želeli povedati še kaj? 
To je težko razumljiva zadeva s strani lokalne skupnosti.  

 

 

 


