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POVZETEK 
 
Zeleni turizem je prihodnost turizma v Sloveniji. Tega se zavedajo tudi v Turističnem društvu 
Šmartno ob Paki in na ekološki kmetiji Potočnik Poprask iz Skorna pri Šmartnem ob Paki, saj 
skoraj vsi njihovi projekti temeljijo na zelenem turizmu. Tudi študenti Višje strokovne šole  
Šolskega centra Velenje (VSŠ ŠCV), smer Gostinstvo in turizem smo se odločili, da projekt 
»Ajda, srp in žuljave roke« pripravimo z njihovim sodelovanjem. Idejo smo dobili že v 
poletnem času, ko smo občudovali bela cvetoča ajdova polja. V jesenskem času je ajda 
dozorevala in ves čas je v nas dozoreval tudi projekt.  
 
Z izvedbo projekta želimo obuditi in ohraniti stare običaje ter jih povezali z današnjim 
modernim načinom življenja. Ajda je postala ponovno zelo cenjena rastlina, lahko celo 
rečemo, da je postala moderna. Njena uporabna vrednost je zelo široka: najpogosteje jo 
uporabljamo v kulinariki, cenjene pa so tudi njene zdravilne učinkovine.  
 
Naš enodnevni projekt bo popeljal obiskovalce nazaj v čas njihovih prababic in pradedkov, 
kjer si bodo lahko ogledali potek žetve ajde na star način. Vse skupaj se bo dogajalo na 
kmetiji Potočnik Poprask, kjer pa ne bo predstavljena samo žetev, ampak bodo obiskovalci 
izvedeli vse o njeni uporabi v kulinariki in zdravilstvu ter uporabi ajdovih luščin kot npr.  
polnilo za vzglavnike, ki omogočajo dober spanec. Na prireditvi bo degustacija jedi iz ajde, 
poleg kmetije gostiteljice pa se bodo predstavile okoliške kmetije, ki bodo nudile svoje 
pridelke in izdelke. Med prireditvijo bodo potekale vesele igre in kviz. Zmagovalci bodo 
nagrajeni  s košarico ajdovih dobrot. Po končani žetvi bo sledilo druženje ob bogatem kosilu, 
kjer bodo uživali ob jedeh iz ajde. Prireditev se bo odvijala v mesecu oktobru. 
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ABSTRACT  
 
Green tourism is the future of tourism in Slovenia. This fact is well known to the Tourist 
Society of Šmartno ob Paki as well as to the organic tourist farm Potočnik Poprask from 
Skorno near Šmartno ob Paki, as nearly all of their projects are based on green tourism. That 
is why we, a group of students of Vocational College of the School Centre Velenje, from the 
study programme of Catering and Tourism, have decided to carry out our project »Buckwheat, 

Sickle and Hardworking Hands« in co-operation with them. The idea was born during the 
summer when we were in awe by the beauty of the blossoming white buckwheat fields. In the 
autumn, the buckwheat was slowly ripening, and so were our ideas for the project. 
 
The aim of the project is to revive and preserve the old customs and link them with the 
modern way of life.  Buckwheat has recently become highly valued and has regained its 
popularity. We can even say it has become fashionable. Its use is diverse: although it is most 
often used for consumption, we cannot ignore its therapeutic value in medicine.  
 
Our one-day project will take the visitors back in time to the times of their great-grandparents 
and they will be able to witness the traditional buckwheat harvesting. The whole event will 
take place at the Potočnik Poprask farm.  The visitors will be able to learn about the culinary 
use of buckwheat as well as the use of buckwheat hulls as pillow fillings that enable a sound 
sleep. At the event a tasting of the buckwheat dishes and products will be organised, 
presenting the hosting farm together with other nearby farms with their products and crops. 
Light, cheerful games and a quiz will provide extra entertainment. The winners will receive a 
basket of delicious buckwheat products. The harvest will be followed by a lunch-time feast at 
which the guests will be able to socialize and enjoy the various buckwheat dishes. The event 
will take place in October. 



 

 

1 UVOD  
 
Že vsa polna medu 
zacvetela je, 
pala k nogam ko v snu 
ji čebela je! 
 
Kadar klas šumi,  
kmet počije se,  
kadar ajda diši,  
ji odkrije se! 
 
Josip Muren Aleksandrov: 

Pesem o ajdi 

 
Kako lepo naš pesnik Josip Muren Aleksandrov v izbranih kiticah pesmi »Pesem o ajdi«  
opisuje ajdo. O njej je pisal že Janez Vajkard Valvasor v »Slavi vojvodine Kranjske«. 
Upodobljena je še v mnogih drugih pesmih, od ljudskih,  kot je »Po Koroškem po Kanjskem 
že ajda zori«, pa tudi v novejši zabavni glasbi Aleksandra Mežka »Ajda pa znova zori« ali v 
pesmi narodno zabavnega ansambla Modrijani s pesmijo »Ajda na polju«.  
 
Dolgo je bila ajda pozabljena kultura, v današnjem času jo vedno bolj cenijo. V poletnem času 
iz leta v leto vidimo več  belih cvetočih polj. Radi jo imajo čebelarji, saj je dobra paša za 
čebele, še posebej cenjena je v  kulinariki, čaj iz ajdovih listov in cvetov ter ajdove luščine pa 
imajo tudi zdravilne učinke.  Ajda je danes tudi pogosto žensko ime. 
 
Ajda je bila tudi naš navdih pri projektu »Več znanja za več turizma« na temo »Zeleni 
turizem«. V poletju so nas pritegnila bela cvetoča polja v naši okolici, v jeseni pa temna 
semena na rjavo rdečih steblih. Tudi njeno uporabno vrednost v kulinariki smo dodobra 
spoznale v študijskem procesu. Porodila se nam je ideja, da povežemo zeleni turizem, kamor 
ajdo lahko prištevamo, z ohranjanjem kulturne dediščine. Povezali smo se s Turističnim 
društvom Šmartno ob Paki. Večina njihovih projektov se nanaša na zeleni turizem, na 
povezovanje z ostalimi društvi v občini, na ohranjanje kulturne dediščine. Spoznali smo se z 
gospo Tatjano Štancar Poprask, ki je članica Turističnega društva in skupaj s svojim 
soprogom vodi ekološko kmetijo Potočnik Poprask. Gospa Tatjana nas je prijazno sprejela in 
razkazala kmetijo ter nam na kratko predstavila njihove dejavnosti na kmetiji. Omenila je, da 
bodo v prihajajočem letu posejali ajdo. To je takoj vzbudilo našo pozornost , saj smo dobili 
idejo za naš turistični projekt oz. proizvod. Ajda ni zanimiva samo zato, ker jo lahko 
uporabimo kot živilo na tisoč in en način, ampak ker je tudi zdravilna in primerno živilo za 
vse, ki imajo probleme z glutenom, saj je ajda brezglutensko živilo. Gospe Tatjani smo 
predlagale, da bi organizirali žetev ajde na star način in tako mlajše generacije seznanili z 
načinom žetve nekoč, starejše pa popeljali v njihova mlada leta.  
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2  TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI IN ZELENI 
TURIZEM 
 
Turistično društvo (TD) Šmartno ob Paki skrbi za kulturno dediščino kraja, varovanje 
krajevne arhitekture, negovanje starih običajev in navad, negovanje naravnega okolja. V 
društvu ozaveščajo krajane in obiskovalce o zeliščih in izdelkih, ki jih pridelajo in predelujejo 
na domačih kmetijah. Obujajo stare šege in navade, ki so značilne za območje Šmartnega ob 
Paki. Znani so tudi po oblikovanju turističnih programov in organizaciji vodenja turistov po 
občini Šmartno ob Paki. V sodelovanju z Mladinskim centrom Šmartno ob Paki in ostalimi 
društvi ter z občino Šmartno ob Paki so oblikovali enotno turistično ponudbo kraja v skupen 
turistični produkt na lokalnem nivoju, sodelujejo pri razvoju strategije turizma v kraju. 
Tradicionalno organizirajo zanimive prireditve, kot so: srečanje ljubiteljev buč, nedeljsko 
druženje ob pripravi jedi na prostem v Martinovi vasi pod naslovom »Iz kotla diši«, vaške 
igre, Bučarija, Vesela Martinova sobota, blagoslov adventnega venčka pred občinsko 
zgradbo. Organizirajo izlete in strokovne ekskurzije. Prepoznavni so z vsakoletno 
organizacijo izleta z vlakom, kamor povabijo tudi društva iz Velenja, Polzele, Braslovč, 
Vinske Gore in Žalca in tako združujejo turistična društva iz Šaleške in Savinjske doline. 
Tesno sodelujejo z osnovno šolo bratov Letonja in vrtcem v Šmartnem ob Paki ter tako 
spodbujajo mlade k turistični aktivnosti.  
 
V okviru TD Šmartno ob Paki deluje tudi skupina za zelišča, ki se sestaja vsak mesec. Članice 
gojijo zdravilna zelišča, jih pripravljajo za shranjevanje, iz njih izdelujejo mila, kreme, 
pripravljajo čaje, pečejo pecivo. Skrbijo tudi za lepo urejenost kraja, saj so s posaditvijo zelišč 
uredile središče kraja, skrbijo za uničevanje škodljivih rastlin, kot je npr. ambrozija.   
 
Članica skupine za zelišča je tudi gospa Tatjana Štancar Poprask, ki se je na naše povabilo 
odzvala in z veseljem vključila v projekt. K sodelovanju je pristopilo tudi TD Šmartno ob 
Paki na čelu s predsednico društva, gospo Božo Polak. 
 
 
3 EKOLOŠKA KMETIJA POTOČNIK POPRASK 

 
Ekološka kmetija Potočnik Poprask leži na slikovitem gričevnatem področju zaselka Skorno. 
Od centra Šmartnega ob Paki je oddaljena štiri kilometre in obsega 14 ha. Pot do kmetije vodi 
mimo številnih ekoloških in turističnih kmetij. Razgled na poti je čudovit: na jugu se ponuja 
pogled na Spodnjo Savinjsko dolino z obronki Zasavskega hribovja, na jugozahodu se 
nahajajo Dobrovlje, na zahodu seže pogled na Mozirske planine z Goltmi, v ozadju pa so 
vidne Kamniško Savinjske Alpe. Na severu vidimo cerkev Svetega Antona in Sveti Križ, na 
zahodu je Šaleško gričevje.  
 
Prihod do kmetije je možen na različne načine. Za tiste, ki ne marajo hoje ali težko hodijo, se 
lahko z avtomobilom ali avtobusom pripeljejo prav do kmetije, saj imajo v bližini, nad 
kmetijo, parkirišče. Vsem ostalim pa priporočamo, da pustijo jeklenega konjička v dolini, na 
velikem parkirišču pri tovarni keramike v Gorenju in se peš odpravijo po prijetni poti, ki vodi 
mimo številnih kmetij, kjer se lahko na poti odpočijejo in okrepčajo. Pot je primerna tudi za 
kolesarje, ki imajo vsaj malo kondicije. Tisti, ki prihajajo iz bolj oddaljenih krajev, se lahko 
pripeljejo z vlakom do postaje Paška vas, od koder se peš podajo do 3 kilometre oddaljene 
kmetije.    
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Poleg kmetijske dejavnosti se na kmetiji ukvarjajo tudi z dopolnilno dejavnostjo izdelave 
lesenih izdelkov. Ponujajo veliko zanimivih stvari. Obiskovalcem nudijo ogled zeliščnega 
vrta, proces kompostiranja, seznanijo jih z osnovami ekološkega kmetovanja in prikazom 
opravil, primernih letnim časom. Na njihovi kmetiji se nahaja tudi 2,5 ha velik kmečki 
sadovnjak, kjer prevladujejo stare sorte jablan s 130 drevesi. Na kmetiji domujejo tudi 
najrazličnejše živali od krav in odojkov do gosk in puranov. Tu potekajo delavnice z 
različnimi tematikami za otroke in najstnike, prilagojene letnemu času. Gospodinja pripravi 
številne zelenjavne, zeliščne in sadne dobrote ter sladice iz ekološko pridelanih surovin, ki jih 
prodaja v trgovini Domače dobrote v Velenju. Kmetijo ogrevajo z lastno biomaso in tako 
skrbijo za pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Leta 2004 so pridobili eko-certifikat. 
Vsakega obiskovalca sprejmejo odprtih rok in rade volje odgovorijo na vsako zastavljeno 
vprašanje. Brez zadržkov pa razkažejo tudi  kmetijo in njihovo okolico. Promovirajo se na 
raznih sejmih, razstavah domačih dobrot, z degustacijo v trgovini Domače dobrote, preko 
lastne Facebook strani, spletne strani Turističnega društva Šmartno ob Paki ter preko spletne 
strani www.info-slovenija.info.  
 
Kmetijsko dejavnost pa želijo dopolniti še z boljšo turistično ponudbo. Tako že imajo vso 
dokumentacijo za izgradnjo stanovanjskega objekta z apartmaji. Z gradnjo so že pričeli. 
 

V letošnjem letu so se odločili, da bodo posejali strniščno ajdo. Setev bo v začetku meseca 
julija. Vsa opravila bodo potekala v sodelovanju s Turističnim društvom Šmartno ob Paki. V 
začetku leta bo organizirano predavanje o ajdi, saj želijo ljudi čim bolj ozavestiti o njeni široki 
uporabni vrednosti. Ljudem želijo prikazati celoten potek pridelave: od setve do žetve ajde, pa 
do mlatenja snopov na način kot so ga poznali nekoč. Organizirane bodo tudi delavnice peke 
peciva, ajdovega kruha, ajdovih štrukljev in še mnogih drugih dobrot, izdelovali bodo  
vzglavnike z ajdovimi luščinami in ajdovo slamo. Delavnice bodo organizirane tako za 
starejšo kot mlajšo generacijo. Tako se bodo prireditve vrstile skozi vse leto.  
 
 
4 TURISTIČNI PROIZVOD:  AJDA, SRP IN ŽULJAVE ROKE  
 

Organizator žetve ajde pod naslovom »Ajda, srp in žuljave roke« bo TD Šmartno ob Paki. 
Žetev se bo odvijala na kmetiji Potočnik Poprask, v zaselku Skorno pri Šmartnem ob Paki. 
Žetev bodo prikazale članice skupine za zelišča s svojimi možmi, med katerima sta tudi 
Tatjana Štancar Poprask in njen mož Aleš, ki sta lastnika kmetije. Avtorji te naloge bomo na 
žetvi sodelovali kot lokalni vodniki, povezovalci programa,  animatorji, poskrbeli bomo za 
prodajo vstopnic v obliki barvnih zapestnic iz bombažnih trakov in za degustacijo dobrot iz 
ajde. Najeli bomo tudi lokalnega fotografa, ki bo posnel in fotografiral med prireditvijo. 
 
4.1 OPIS POTEKA ŽETVE AJDE  
 
Prireditev s prikazom žetve ajde se bo odvijala v soboto, 15. 10. 2016 s pričetkom ob 14.00. 
uri. V primeru slabega vremena bo žetev prestavljena za en teden. 
 
Obiskovalci bodo na žetev lahko prišli na različne načine: za domačine je najprimerneje, da se 
na prireditev odpravijo peš, iz bolj oddaljenih krajev pa se lahko pripeljejo z avtomobili ali z 
avtobusom do Lovskega doma v Skornem, od koder je do kmetije še dober kilometer prijetne 
hoje. Pri Lovskem domu bo poskrbljeno za parkiranje.    
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Gostje se bodo pri Lovskem domu zbrali ob 13.30, ker jih bo pričaka lokalna vodnica s še 
dvema animatorkama. Oblečena bo v tradicionalno kmečko obleko, ki so jo nosili nekoč, 
predstavila pa se bo kot deklica Ajda. Izrekla jim bo dobrodošlico in predstavila potek 
prireditve. Goste bo seznanila z možnostjo izbire med različnimi ponudbami in z različnimi 
cenami vstopnic, ki jih bodo lahko dobili pri animatorkah. Vodnica bo predstavila dejavnosti 
tega dne ter goste z zanimivo predstavitvijo naravnih in kulturnih znamenitosti kraja skupaj z 
animatorkama popeljala do kmetije Potočnik Poprask. Na poti bo podrobno predstavila 
okoliške hribe, griče in pohodniške poti, ter kmetije, ki se nahajajo ob poti.  
 
Na njivi kmetije Potočnik Poprask bodo s srpi že čakale žanjice, ki bodo prikazale žetev ajde, 
kot se je opravljala nekoč. Pričakala jih bo tudi lastnica kmetije Tatjana Štancar Poprask, ki 
jim bo izrekla dobrodošlico, animatorki pa jim bosta ponudili  ajdov kruh z orehi, namazan z 
medom ali ajdovo pašteto. Za aperitiv jim bodo ponudili borovničevec in jabolčni sok ter 
zeliščni čaj. Ob pogostitvi bo gospodinja  predstavila ekološko kmetijo in njihove dejavnosti 
na kmetiji (delavnice, pridelki, živali, ipd.). Predstavila bo tudi ajdo, njeno uporabno vrednost 
v prehrani, njene zdravilne učinke ter zelo zanimive izdelke iz ajde, kot so vzglavniki in 
blazinice, polnjene z ajdovimi luščinami.   
 
Ves čas žetve so bodo ob njivi postavljene stojnice, kjer bodo domača kmetija in tudi ostali 
okoliški kmetje predstavili svoje dobrote in izdelke. Gostje z rumeno in rdečo zapestnico 
bodo lahko na stojnicah degustirali ajdove jedi in pijače: ajdove piškote in drugo pecivo, 
ajdove štruklje, ajdove palačinke, ajdovo potico,…, popili ajdovo pivo ali ajdov čaj, vsak 
obiskovalec pa si bo dobrote in izdelke lahko tudi  kupil. 
 
Žanjice bodo pričele z žetvijo. Pomagali jim bodo tudi možje, ki bodo poskrbeli, da bodo srpi 
»sklepani«, dobro nabrušeni, pobirali bodo snope, naredili kopice s snopi in tudi večje kopice 
za zlaganje snopov, odnašali snope z njive in jih zlagali v kozolec. Ob žetvi bodo žanjice 
prepevale stare ljudske pesmi, med katerimi se bo največkrat slišala »Po Koroškem po 
Kranjskem že ajda zori«. Prireditev bo ves čas povezovala animatorka, ki bo predstavila 
posamezna orodja in opravila: srp za žetev, kako se žanje, način izdelave pasov za vezanje 
snopov, zlaganje snopov v kopice. K žetvi in izdelavi snopov bo povabila tudi obiskovalce.  
 
Animatorke bodo obiskovalce povabile k sodelovanju v zabavnih igrah, ki bodo povezane z 
žetvijo. K tekmovanju bodo povabile tudi mlade obiskovalce.  
 
Odvijale se bodo naslednje igre: 
Prva igra: čim hitreje narediti 10 pasov za vezanje snopa.  
Tekmujejo trije tekmovalci. Animatorka jim pokaže kako se izdela pas za vezanje snopa. Pas 
mora biti narejen tako, da se z njim lahko zaveže snop, ki se ne razveže, ko ga položimo na 
tla. Vsak tekmovalec mora narediti 10 pasov. Zmaga tisti, ki najhitreje naredi popolne pasove 
za vezanje ajde v snop.   
 
Druga igra: v najkrajšem možnem času narediti 5 snopov 
Tekmujejo trije tekmovalci. Animatorka pokaže, kako se naredi snop.   
Potek igre: Tekmovalec mora požeti ajdo, jo položiti na pas za vezanje snopa in snop 
zavezati. Snop mora biti zavezan tako, da se ne odveže, če ga primemo za pas in dvignemo.   
 
Tretja igra: Prenos ajdovih zrn z žlico iz enega pletarja preko ovir v drug pletar.  
Animatorka razloži igro. Tekmujejo trije tekmovalci. Razdalja med polnim in praznim 
pletarjem je 10 metrov. V treh minutah mora tekmovalec v žlici preko ovir prenesti čim več 
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ajdovih zrn. Ovira bosta dve kopici ajdovih snopov, ki ju  morajo tekmovalci obkrožiti. 
Zmaga tisti, ki prenese največ zrn.  
 
V vseh treh igrah zmagovalec dobi praktično nagrado paket dobrot iz ajde, ostala tekmovalca 
dobita tolažilno nagrado. 
 
Četrta igra: Kviz o ajdi 
Animatorka k sodelovanju zopet povabi tri mlade obiskovalce. Vprašanja se nanašajo na 
poprejšnjo predstavitev ajde in kmetije Potočnik Poprask. Zmagovalec prejme praktično 
nagrado, ki jo prispeva kmetija Potočnik Poprask.  
 
V času žetve bo gospodinja v domači kuhinji pripravila pogostitev ob »likofu« Pomagale ji 
bodo članice turističnega društva, možje bodo postavili mize in klopi. Žanjice in goste z rdečo 
zapestnico  postrežejo z gobovo juho, sledi glavna jed: svinjska pečenka z ajdovimi štruklji in 
mešano solato, katere sestavina je tudi ajdova kaša.  Za posladek ponudijo pecivo iz ajde. Za 
pijačo postrežejo domač jabolčni sok, domač jabolčnik in vodo. 
 
Žetev bo trajala približno uro in pol. Sledilo bo zlaganje snopov v kopice, nekaj jih bodo 
odnesli v domač kozolec, kjer se bo ajda sušila. Po dveh urah napornega dela bo sledilo 
krepko kosilo.  
 
Prireditev vrača obiskovalce v čas njihovih prababic in babic, jih združi in poveže, kaj novega 
nauči. Veliko bo povedano o lokalno pridelani hrani, kako to vpliva na naše boljše počutje in 
zdravje. Prioriteta pa bo tudi čim bolje predstaviti in približati obiskovalcem okoliške kmetije 
in jim prikazati in razložiti kako pomembna je lokalno pridelana hrana.  
 
4.2 POTREBNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PRIREDITVE 

 
Čeprav se bo projekt odvijal samo en dan, smo poskušali natančno določiti koga in kaj vse 
potrebujemo za izvedbo projekta. Sprva smo imele občutek, da nam to ne bo delalo 
problemov, a smo se morale večkrat sestati in o stvari precej razmisliti. 
   
Sprva smo namenile pozornost prostoru, kjer bi se ta program izpeljal. To ni bilo težko, saj se 
bo ves program odvijal na ekološki kmetiji Potočnik Poprask, kjer je dovolj prostora. 
Turistično društvo Šmartno ob Paki kot organizator prireditve, ima v lasti vso opremo za 
organizacijo prireditev, zato bomo mize, klopi, kozarce, jedilni pribor, krožnike in namizne 
prte dobili v društvu. Za hrano in pijačo bo poskrbela kmetija Potočnik Poprask. 
  
Ker bodo vesele igre preproste, rekvizitov ne bo potrebno kupovati. Potrebujemo dva pletarja, 
ki jih bomo dobili na kmetiji, žlice bomo dobili v TD Šmartno ob Paki. Za glavne nagrade 
bodo doma narejene košare, ki jih bo donirala kmetija Potočnik Poprask. V njih bodo razne 
dobrote iz ajde, ki jih bomo pripravile same, potrebne surovine bo kupilo TD Šmartno ob 
Paki. Vsaka košarica bo vsebovala tudi mali vzglavnik, ki ga bomo prav tako izdelale same. 
Ajdove luščine bo donirala kmetija Potočnik Poprask, blago za vzglavnike bo nabavilo TD 
Šmartno ob Paki. 
 
Sodelujoči v projektu bodo: žanjice, ki bodo članice skupine za zelišča, pomagali jim bodo 
njihovi možje, animatorke bomo same, gospodinja bo pripravila hrano, potrebno orodje za 
žetev bo pripravil gospodar. Poskrbeli bomo tudi za fotografa in snemalca, ki bo dogajanje 
fotografiral in posnel. 
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Potrebno orodje za žetev: srpi, kladivo za klepanje srpov, pripravljen bo tudi prostor na 
kozolcu kmetije, kamor bodo ajdo zložili, da se bo osušila.  

Za prodajo vstopnic bomo potrebovali davčno blagajno, ki jo bomo najeli v Mladinskem 
centru Šmartno ob Paki. 
 
 4.3 PRIJAVA JAVNE PRIREDITVE »AJDA, SRP IN ŽULJAVE ROKE« 
 
Prireditev »Ajda, srp in žuljave roke« je javna prireditev, zato jo je potrebno prijaviti na 
policijski postaji v Velenju. Prijavo na policijsko postajo bo organizator, TD Šmartno ob Paki, 
podal v začetku oktobra, saj jo je potrebno podati najmanj 5 dni pred dnevom prireditve. 
Prijavi bo organizator priložil dokazilo, da je o prireditvi obvestil občino, priložil bo tudi 
pisno soglasje kmetije Potočnik Poprask, da se lahko prireditev odvija na njihovem zemljišču.  
 
 
5 FINANČNI NAČRT IN CENE VSTOPNIC 
 
5.1 FINANČNI NAČRT 
 
Tabela 1: Finančni načrt 

 
VRSTA STROŠKA 

Bruto znesek v 
EUR  

Cena na osebo 
(pri 100 
udeležencih) 

Študentke  animatorke (6 x 3 ure x 
4,5 EUR) 

  
81,00 

 
0,81 

Stroški oglaševanja   30,00 0,30 
Strošek nagrad za vesele igre 30,00 0,30 

Snemalec – fotograf – bruto znesek   30,00 0,30 

Najem davčne blagajne 20,00           0,20 

Organizacija prireditve turističnega 
društva  

109,00           1,09 

Skupaj fiksni stroški 300,00 3,00 
Dobrodošlica 2,00 / osebo 2,00 
Kosilo 8,00 /osebo 8,00 
Degustacija jedi iz ajde (čaj, pecivo, 
kruh,) 

3,00 / osebo           3,00 

Vse cene so v bruto zneskih, kar pomeni, da vključujejo DDV oz. prispevke pri študentskem delu.  
 
5.2 CENIK PRIREDITVE 

 
Tabela 2: Cenik  
Vstopnina s celotno ponudbo  
(rdeča zapestnica) 

16,00 EUR 

Vstopnina z dobrodošlico  
(zelena zapestnica) 

5,00 EUR 

Vstopnina z  dobrodošlico in degustacijo 
(modra zapestnica) 

8,00 EUR 
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Odločili smo se, da obiskovalcem ponudimo različne pakete, ki imajo tudi različne cene. 
Izbirali bodo lahko med tremi možnostmi, ki se bodo med sabo razlikovale po barvi 
zapestnice, ki jo prejme obiskovalec.   
 
Za celotno ponudbo prireditve, ki vključuje vstopnino, dobrodošlico, degustacijo in kosilo, 
bodo gostje prejeli zapestnico rdeče barve. Zanjo bodo plačali 16,00 EUR. Obiskovalci, ki se 
bodo odločili za vstopnino z dobrodošlico, bodo za zeleno zapestnico plačali 5,00 EUR,  tisti, 
ki bodo izbrali dobrodošlico in degustacijo, bodo skupaj z vstopnino plačali 8,00 EUR. Prejeli 
bodo modro zapestnico. Tako bodo obiskovalci že ob prihodu plačali vse storitve, ki jih bodo 
na prireditvi želeli koristiti in bomo imeli manj težav z izdajanjem računov.  
 
 
6 TRŽENJE TURISTIČNEGA PRODUKTA 

 
Za promocijo prireditve bomo v sodelovanju s TD Šmartno ob Paki in ekološko kmetijo 
Potočnik Poprask poskrbeli tudi študenti VSŠ ŠCV, programa Gostinstvo in turizem, ki 
pripravljamo projekt.  
 
S promocijo izdelka si bomo poskušali zagotoviti dober obisk prireditve. Pomembno je, da 
oglašujemo na načine, ki so dosegljivi čim večjemu številu ljudi.  
 
Obveščanje o prireditvi bo potekalo  preko vseh lokalnih medijev in medijev, ki delujejo na 
območju Savinjsko Šaleške regije, saj je prav, da so o prireditvi obveščeni prebivalci 
lokalnega okolja in širšega območja Savinjsko Šaleške regije. Na Facebooku vseh avtorjev 
projekta in ekološke kmetije Potočnik Poprask bomo ustvarili dogodek, na katerem bodo točni 
podatki o kraju in času dogodka, razne fotografije žetve, hrane in iger. V mesecu septembru 
bomo sodelovali na Jesenskem sejmu v Velenju,  kjer bomo poleg ponudbe TD Šmartno ob 
Paki, z razdeljevanjem letakov vabili na prireditev. Letake bomo delili tudi na vseh šolah 
Šolskega centra Velenje. Meseca oktobra bomo na VTV Velenjska televizija v jutranji oddaji 
kot gostje predstavljali našo prireditev. Reklamno obvestilo bomo objavili na Radiu Velenje 
in Mojem radiu. Na Mojem radiu bomo gosti v popoldanski oddaji. Pripravili bomo plakate in 
letake o prireditvi. Plakate bomo razobesili na oglasnih deskah v vseh zaselkih občine 
Šmartno ob Paki ter v okoliških krajih. Z zanimivimi fotografijami iger, žetve, hrane, ter 
predstavljenim programom bomo v ljudeh vzbudili željo po obisku prireditve. Letake bomo 
razdelili turističnim društvom Šmartno ob Paki, Braslovče, Polzela in Vinska Gora. Posneli 
bomo promocijski spot, ki ga bomo objavili na Youtube, za katerega menimo, da ga bo 
opazila predvsem mlajša in srednja generacija. Na ogled filma jih bomo vabili preko spletne 
pošte in preko lastnih profilov na Facebooku. V filmu bo prireditev vabljivo predstavljena.  V 
prostorih TD Šmartno ob Paki bomo organizirali tiskovno konferenco, na katero bomo 
povabili lokalne medije, kot so VTV Velenjska televizija, časopis Naš čas, Radio Velenje in 
Moj radio. Na tiskovni konferenci bomo podrobno predstavili prireditev. Tako menimo, da 
bodo prisotni mediji objavili prispevek o naši prireditvi.  Novinarje iz omenjenih medijev 
bomo povabili na samo prireditev. Posebno vabilo pa bo poslano povabljenim turističnim 
društvom Braslovče, Polzela in Vinska Gora, s katerimi bomo v stiku tudi osebno. Prosili jih 
bomo, da nas obvestijo o okvirnem številu gostov in kakšen aranžma bodo izbrali. 
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7  ZAKLJUČEK 
 
Projektna naloga je pričela nastajati že v poletnem času, saj je bilo potrebno pripravljati vse 
potrebno za nastop na turistični tržnici: slikati in snemati in nabirati je bilo potrebno ajdo v 
različnih obdobjih njene rastne dobe, aktivno pa smo projekt pripravljali  od začetka  oktobra.   
 
Dela je bilo precej, da smo vse skupaj povezale v eno popolno celoto, kar pa sicer ni bilo 
težko, saj smo se med seboj zelo dobro povezale in si ustrezno razdelile delo. S skupnimi 
močmi nam je uspelo, seveda ne brez pomoči in modrih nasvetov mentorice Martine Omladič. 
Veliko smo raziskovale po spletnih straneh, pomagale so nam informacije ustnih izročil 
poznavalcev na našo temo, še posebej smo hvaležni Muzeju Velenje in gospodu Blažu 
Verbiču, ki so nam odstopili pravico do uporabe fotografij in filma o ajdi. Pomagale pa smo si 
tudi z metodo iskanja idej »viharjenje možganov« in drugimi metodami, ter tako prišle do 
skupnega zaključka, kot ga predstavljamo v sami projektni nalogi. Pri tem smo se trudile, da 
bi delovale ekološko, varčno in predvsem produktivno na trgu. Projekt  predstavlja zanimive 
novosti o ajdi, seznanili bomo ljudi o zdravilnih učinkih ajde, o porabi v kulinariki in kako 
lahko izdelamo čudovite izdelke s pomočjo semen in slame. S tem produktom želimo 
podkrepiti zgodbo o pozabljeni ajdi. Vsak bo lahko spoznal, da ajda ni samo rastlina iz katere 
pridobivamo moko, temveč je tudi zdravilo in vsestranska kultura. Pomembno pa nam je tudi 
to, da bi se stara in mlada generacija ponovno povezale, da bi ohranili stare običaje in navade 
in da bi se na takšnih dogodkih tudi kaj naučili.  
 
Pri izdelavi projektne naloge o ajdi smo pridobile veliko praktičnega znanja: kako pripraviti   
projekt in turistični proizvod, kar bo dobrodošla kompetenca pri našem izobraževanju. Naučili 
pa smo se tudi, kako zbirati informacije iz različnih virov in kako izbrati najbolj koristne in 
pomembne. Obenem smo izvedeli tudi marsikaj novega o ajdi, pripravi jedi in kako so ajdo 
včasih sejali in želi, za prebivalce v zgodovini je bil to poseben dan, lahko rečemo tudi 
praznik. Naš namen je vključiti ajdo v turistično ponudbo v Šmartnem ob Paki in v Šaleški 
dolini. Prepričani smo, da nam bo uspelo pripraviti turistični proizvod, ki bo prispeval k 
popestritvi turistične ponudbe kmetij v Skornem in okolici, kjer se ukvarjajo s turizmom kot 
dopolnilno dejavnostjo, hkrati pa bo prispeval k ohranjanju običajev na podeželju in seznanjal 
mlajše, ki teh običajev že ne poznamo več. 
 
 
8 VIRI 
Josip Murn Aleksandrov: Pesmi. Založba obzorja Maribor. 1968 
Spletni viri: 
- https://www.facebook.com/Ekolo%C5%A1ka-kmetija-Poto%C4%8Dnik-Poprask-

116906365182942/         2. 10. 2015 
- http://www.erico.si/raznovrstnost-podezelja/potocnik-poprask  2. 10. 2015 
- https://sl.wikipedia.org/wiki/Ajda   15. 10. 2015  
- https://sl.wikipedia.org/wiki/Vesoljni_potop_in_Kurent  8. 11. 2015 
- http://www.zenska.si/zdravje/zdravo-zivljenje/zakaj-bi-morali-ajdo-redno-vkljucevati-v-svojo-

prehrano/ 15. 11. 2015  
- http://www.gorenjske-lekarne.si/si/zdravilne-rastline_3/navadna-ajda   15. 11. 2015  
- http://www.td-smartno.si/index.php/dejavnost-drustva  15. 11. 2015  
- https://doc-00-08-

docs.googleusercontent.com/docs/securesc/q088rgtes9vt2l5fbon46lsjbnr49nk0/iaardkl8k87opkj2g
p382g4fq6uhui8c/1452240000000/14368320103555104038/12894805462658636401/0B2O3ubX
6I2ZzbzhabFJFczQxYm8?e=download    14. 12. 2015  
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- https://books.google.si/books/download/Pravljica_o_ajdi.bibtex?id=SgYglQEACAAJ&output=bib
tex   14. 12. 2015  

 

9 PRILOGE 
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PRILOGA 1: LETAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Program prireditve: 

predstavljena  bo  

ekološka kmetija Potočnik Poprask, 

žetev ajde kot so jo opravljali nekoč, 

   degustacije jedi in pijač iz ajde, 

    organizirane bodo zabavne igre, 

nagrade za najboljše 

in še veliko več! 

PRIDRUŽI SE NAM! 

  

ŠOLSKI CENTER VELENJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 v sodelovanju s  

TURISTIČNIM DRUŠTVOM ŠMARTNO OB PAKI in  

EKOLOŠKO KMETIJO POTOČNIK POPRASK  

  

          

               organizira žetev ajde pod naslovom 

VRNITEV V ČAS 

BABIC IN DEDKOV 

Prireditev bo v soboto, 

15. 10. 2016 ob 14.00 

 Zbirno mesto pri Lovski dom v Skornem ob 13.30 

  

AJDA, SRP  
IN ŽULJAVE ROKE 

  


