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POVZETEK:  
Turistični spominek »Nežin rukzak z Gore Oljke« smo študenti Višje strokovne šole Šolskega centra 
Velenje vezali na obstoječi dogodek – vsakoletni pohod Zdravju naproti na Goro Oljko, ki ga že 37. 
leto organizira Planinsko društvo Polzela. Idejo za spominek smo dobili v slovenskem pregovor o 
sveti Neži, katere kip se nahaja v cerkvi Svetega Križa na Gori Oljki. Pregovor pravi, da sveta Neža 
kuram riti odveže, kar pomeni, da po njenem godu, ki je 21. januarja, kokoši po zimskem premoru 
zopet pričnejo nesti jajca. Tako že sedaj pohodnikom na pohodu Zdravju naproti ob prihodu na Goro 
Oljko člani Planinskega društva Polzela ponudijo trdo kuhano jajce in čaj, oskrbnika v domu pa 
poskrbita za bogato kulinarično ponudbo. Pohoda se udeležijo pohodniki iz bližnje in daljne okolice, 
organizirano pa planinska društva iz vse Slovenije.  
 
Prenekateri pohodnik si želi kupiti turistični spominek, značilen za obiskani kraj ali dogodek. 
Dosedanja ponudba spominkov na Gori Oljki je zelo skromna, saj so v ponudbi le magneti in 
priponke različnih velikosti, obesek ter kip planinca. Navedeni spominki niso zanimivi niti za 
planince, niti za ostale obiskovalce, so neuporabni in kot radi rečemo, so na policah domov le »lovilci 
prahu«. Študenti smo se odločili za kulinarični spominek, ki ga pohodniki odnesejo domov in ga že 
na poti ali doma s slastjo zaužijejo ter tako še enkrat podoživijo prijetne spomine na pohod, lahko pa 
spominek podarijo svojim sorodnikom ali prijateljem. 
 
Na Gori Oljki sta oskrbnika planinskega doma Aleš in Berta Urlep, ki sta daleč naokoli poznana po 
izvrstni kulinarični ponudbi. Študenti smo prav v tem videli priložnost, da s kulinaričnim spominkom 
popestrimo ponudbo spominkov na Gori Oljki. Spominek, ki smo ga poimenovali »Nežin rukzak z 
Gore Oljke«, bomo pripravili v sodelovanju z oskrbnikoma doma, ki bosta pohodnikom ponudila še 
okusen Nežin meni, ki bo prav tako bogat z jajci in jajčnimi jedmi, v dolino pa bodo lahko odnesli 
Nežin rukzak. Gre za majhen nahrbtnik, ki bo vseboval jajčni namaz in pasterizirana vložena 
prepeličja jajčka v kozarcu, Nežine žemljice in zeliščni čaj z domačega vrta. Pričakujemo, da bo 
Nežin rukzak z Gore Oljke postal prepoznaven kot turistični spominek planinskega doma na Gori 
Oljki.  
 
KLJUČNE BESEDE: turistični spominek, kulinarika, pohodnik, planinski dom, oskrbnik 
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ABSTRACT: 
 
The souvenir Neža's backpack from Mount Oljka, (or Neža’s backpack in short) has been created by 
students of Higher Vocational College at School Center Velenje and linked to the already existing 
annual hike, called Towards Health to the Top of Mount Oljka, organized by Mountaineering Society 
Polzela and boasting a tradition of 37 years. The statue of St. Neža (St. Agnes) is one of the most 
prominent statues of the Church of St. Cross on the top of Mount Oljka.  There is a saying in Slovenia 
stating that St. Neža »unties hens' bums after January 21” (i.e. her name day). It means that this day 
marks the point when hens start laying eggs again after the winter's break. The hikers are traditionally 
offered a hard-boiled egg with tea, and the keepers of the lodge provide a rich culinary offer. The 
hike attracts individual hikers, as well as organised groups of different mountaineering societies form 
all around Slovenia. 
 
Many a hiker of this event would like to buy a souvenir as a characteristic token of remembrance 
from the event or place. However, the present offer of souvenirs on Mount Oljka is anything but rich. 
It is limited only to magnets and badges of different sizes and a pendant or a small statue of a 
mountaineer. These souvenirs are not very appealing either to the tourists or the mountaineers and 
are typical »dust collectors« on the shelves, once the buyer arrives home. We have decided to create 
a culinary souvenir that can be enjoyed as a delicious treat, bringing back the pleasant memories of 
the hike on the way home, or given to family members or friends as a gift. 
 
The keepers of the mountain lodge on Mount Oljka, Aleš and Berta Urlep, have a well-deserved and 
widely-known reputation for superb culinary skills. We saw this as a great opportunity to enhance 
the existing offer of souvenirs with a culinary souvenir. The keepers’ renown Neža’s menu, 
consisting primarily of eggs and egg-based dishes, will be complemented with  Neža’s backpack to 
be taken to the valley as the visitors leave. This will be a small backpack filled with a cup of egg 
spread, a small jar of pasteurized and preserved quail eggs, Neža’s bread rolls and herbal tea made 
from home-grown herbs. We expect Neža’s backpack to become a recognisable souvenir of the 
mountain lodge on Mount Oljka.  
 
KEY WORDS: souvenir, cuisine, hiker, mountain lodge, keeper 
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1 UVOD  
V letošnjem študijskem letu 2018/2019 smo se študenti Višje strokovne šole Šolskega centra Velenje 
odločili, da se prijavimo na razpis 16. mednarodnega festivala Več znanja za več turizma na temo 
turistični spominek mojega kraja. Sestavili smo ekipo študentov, ki je najprej izvedla metodo iskanja 
idej z viharjenjem možganov. Odločili smo se za turistični spominek v okviru pohoda na Goro Oljko 
na dan svete Neže, ki goduje 21. januarja. V sodelovanju z oskrbnikoma planinskega doma na Gori 
Oljki, Alešem in Berto Urlep, ki sta daleč naokoli znana po zelo dobri gostinski ponudbi, smo se 
odločili za kulinarični spominek, pa tudi zato, ker je Slovenija postala nosilka naziva Evropska 
gastronomska regija 2021. 
 
Naziv Evropska gastronomska regija 2021 je izjemnega pomena za razvoj in promocijo turizma v 
Sloveniji, Evropi in v svetu. Pri nas je gastronomija doživela razcvet tudi po zaslugi mednarodno 
priznanih kuharjev, med katerimi sta tudi Ana Roš (Hiša Franko) in Luka Košir (Gostišče Grič), ki 
sta tudi ambasadorja Evropske gastronomske regije 2021. 
 

 
Slika 1: Logotip Slovenija Evropska gastronomska regija 2021 
(Vir: Petra Pistotnik, Turistična zveza Slovenije) 
 
Planinsko društvo Polzela, ki ima v lasti planinski dom na Gori Oljki, trenutno ponuja klasične 
spominke, ki jih najdemo v ponudbi večine planinskih domov po Sloveniji. Obiskovalci si lahko kot 
spominek kupijo magnete in priponke različnih velikosti ter obesek Gore Oljke. V ponudbi je še 
kipec planinca. Iz navedenega lahko vidimo, da je izbira spominkov vsakdanja in skromna, zato bi 
bila zelo dobrodošla še ponudba bolj izvirnega spominka. Oskrbnika doma sta bila ob ideji nas 
študentov takoj pripravljena na sodelovanje. V pogovoru z oskrbnikoma smo prišli na idejo, da v 
okviru že obstoječega pohoda, ki ga imenujejo Zdravju naproti, pripravimo spominek. Pohod 
organizatorji povezujejo s sv. Nežo, ki goduje 21. januarja, zato ga tudi organizirajo na soboto, 
najbližjo temu datumu. Poznan je pregovor »Sveta neža kuram riti odveže«, zato organizatorji 
udeležencem pohoda na cilju ponudijo trdo kuhano jajce in čaj. Udeležba je vedno množična, saj so 
na pohod povabljena planinska društva iz vse Slovenije. V letu 2019 bo pohod organiziran 19. 
januarja. 
 
Pregovor je bil povod, da smo se študenti odločili za turistični spominek, ki bo vezan na že obstoječ 
dogodek. Pripravili bomo različne jajčne namaze in pasterizirana vložena prepeličja jajca, ki jim 
bomo dodali mini žemljice in čaj z domačega vrta, dodali malo leseno žličko, vse to pa bomo zložili 
v ličen nahrbtnik »rukzak«. Oskrbnika doma bosta obiskovalcem pripravila kulinarično posebnost 
Nežin meni, ki bo vključeval tudi jajca in jedi iz jajc. 
 

2 GORA OLJKA  
Gora Oljka je 734 m visok kraški osamelec nad Polzelo, kjer od leta 1757 stoji dvostolpna cerkev, ki 
popotnikom že od daleč pritegne pozornost iz vseh smeri.  
 
Ljudje že stoletja prihajajo na Goro Oljko. Najprej so bili njeni obiskovalci predvsem romarji. Že 
leta 1897 pa je Savinjska podružnica Slovenskega planinskega društva uredila markirano pot iz 
Šmartnega ob Paki in malo pozneje še iz Šoštanja. Danes je Gora Oljka prepredena s številnimi 
markiranimi potmi, ki vodijo iz praktično vseh krajev ob njenem vznožju. Obiskovalci se lahko po 
vzponu oddahnejo in okrepčajo v prostornem Planinskem domu na Gori Oljki, ki je v upravljanju 
Planinskega društva Polzela (PD Polzela). 
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Z Gore Oljke je lep razgled na jugu na Posavsko hribovje, med drugim na Kum in Mrzlico, na zahodu 
na Menino, Golte, Smrekovec in Raduho, proti severu na Peco, Uršljo goro, Pohorje in Paški Kozjak. 
Lep je tudi pogled na Spodnjo Savinjsko dolino od Letuša do Celja, na del Zgornje Savinjske doline 
z Mozirjem in na del Šaleške doline z Velenjem.  
(https://pd-polzela.si/gora-oljka/, 30. 12. 2018) 
 

 
Slika 2: Gora Oljka 
Vir: http://www.camperstop.si/properties/polzela/; 4. 12. 2018    
 
Na Goro Oljko vodi več poti:      
     
Tabela 1: Smer poti na Goro Oljko in čas hoje 

SMER POTI ČAS HOJE 
Polzela – Gora Oljka 2 h 30 min 
Šmartno ob Paki – Gora Oljka 1 h 30 min 
Podgora – Gora Oljka (Martinova pot) 1 h 20 min 
Rečica ob Paki – Gora Oljka 1 h 15 min 
Dobrič – Gora Oljka                                               45 min 
Dobrič (Vedet)  – Gora Oljka (mimo Rogeljška) 40 min 
Dobrič (Vedet) – Gora Oljka (po cesti) 50 min 
Dobrič (Vedet) – Gora Oljka (čez Brezovec) 50 min 
Velenje – Gora Oljka 4 h 10 min 
Šoštanj – Gora Oljka 3 h 30 min 

 Vir: http://www.hribi.net/gora/gora_oljka/3/850 
 
Gora Oljka je poznana tako v Zgornji kot Spodnji Savinjski dolini in Šaleški dolini kot prijetna 
pohodniška točka. Planince in ostale rekreativne pohodnike privablja tudi zelo dobra gostinska 
ponudba sedanjih oskrbnikov planinskega doma Aleša in Berte Urlep.  
Oskrbnika s kulinarično ponudbo obeležita tudi različne praznične dogodke, ki jih organizira PD 
Polzela ali se odvijajo v cerkvi Svetega Križa, ki je znana tudi kot romarska pot.  
 

2.1 Cerkev Sv. Križa 
Gora je prvič omenjena leta 1243 kot ''Križna gora''. Od sredine 17. stoletja je na vrhu hriba stal križ, 
od leta 1753 pa kapela sv. Jošta in sv. Neže. O tem priča pogodba med šoštanjsko lastnico in 
polzelskim malteškim redom. Leta 1754 so postavili cerkev. Cerkev je zelo privlačna zaradi glavnega 
oltarja, zaradi katerega se cerkev uvršča med impozantne spomenike. Vrh predstavlja zadnja večerja 
z velikega oltarja, kjer vrsta sedečih apostolov v naravni velikosti izpoveduje svoje občutke ob zadnji 
večerji. Posebnost je tudi podzemno svetišče z božjim grobom, ki se nahaja pod obstoječo cerkvijo 
in je bilo v letih 1899/1900 v celoti restavrirano. Sedanje ime je Gora Oljka dobila ime po sliki 
Fortunata Berganta iz glavnega oltarja, kjer je upodobljen Jezus na Oljski gori. (PUKL, Valerija, 
Monografija Polzele, str. 48- 57. ). V cerkvi je eden od kipov posvečen tudi sv. Neži. 
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2.1 Planinsko društvo Polzela 
PD Polzela je bilo ustanovljeno leta 1959. Razdeljeni so v več sekcij, odseke in skupine, v katere so 
vključene vse starostne skupine, od vrtca do upokojencev. Organizirajo planinske šole, seminarje, 
predavanja, izletništvo in pohodništvo v gore, planinske tabore in zimovanja, orientacijske pohode 
in tekmovanja markiranje in vzdrževanje planinskih poti. Osnovna dejavnost društva so izleti in 
pohodništvo v gore.  (Vir: https://pd-polzela.si/o-drustvu/pd-polzela/). Njihovo pestro ponudbo si 
lahko ogledamo na spletni strani društva.    
 
PD Polzela je lastnik planinskega doma na Gori Oljki. Ker sami doma ne morejo upravljati, ga dajo 
v najem. Tako je že nekaj let najemnik in oskrbnik doma Aleš Urlep, ki z ženo Berto za dom lepo 
skrbita, obiskovalci pa so vedno lepo sprejeti in dobro postreženi.   
 

2.2 Planinski dom na Gori Oljki  
Planinski dom na Gori Oljki (planinski dom) leži tik pod vrhom Gore Oljke. V treh gostinskih 
prostorih, kletni kmečki sobi in dveh planinskih sobah je 150 sedežev. Lepo je urejena tudi zunanja 
okolica doma. Pred vhodom so pod nadstreškom postavljene mize. V devetih sobah je 24 postelj, na 
skupnem ležišču pa je 24 ležišč, sanitarije, dve prhi in umivalnici s toplo in mrzlo vodo iz vodovoda. 
Ima tudi dobro opremljeno kuhinjo. Planinski dom je odprt vse leto, vsak dan, razen ob ponedeljkih, 
in sicer od 8. do 18. ure.  
 

 
Slika 3: Planinski dom na Gori Oljki 
Vir: https://pd-polzela.si/gora-oljka/ ; 4. 12. 2018 
 
2.2.1 Kulinarična ponudba planinskega doma na Gori Oljki 
Oskrbnika planinskega doma na Gori Oljki, Aleš in Berta Urlep, sta prijazna oskrbnika, ki sta si že 
daleč naokoli pridobila sloves prijaznih oskrbnikov z odlično kulinarično ponudbo. Nudita okusna 
kosila, jedi na žlico, značilne za ponudbo planinskih domov, tradicionalne sladice ter bogat izbor jedi 
po naročilu, poznana pa sta tudi po okusnih in prikupnih malih žemljicah ter čaju iz zelišč z domačega 
vrta in travnikov. Zelo pogosto gostita večje in manjše zaključene družbe ob družinskih praznikih, 
ob dogodkih, ki jih organizira PD Polzela ali župnija Polzela pa pripravita dogodku primerno 
kulinarično ponudbo.  
 
 

  
Slika 4: Ajdovi žganci s kislim mlekom in žemljicami 
Vir: https://poisci.me/ponudnik/planinski-dom-gora-oljka-ales-urlep-s-p-polzela/; 4.12.2018 
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2.2.2 Spominki na Gori Oljki  
PD Polzela ponuja pohodnikom in drugim obiskovalcem doma na Gori Oljki klasične spominke, ki 
so značilni za planinske domove. Ponudba je skromna. V domu lahko obiskovalci izbirajo med 
naslednjimi spominki: razglednice Gore Oljke, magnet Gora Oljka – mali, magnet Gora Oljka – 
veliki, priponka Gora Oljka – mala, priponka Gora Oljka – velika, obesek Gora Oljka. V ponudbi je 
tudi kipec planinca.  
 
Navedeni spominki niso zanimivi niti za planince niti za ostale obiskovalce. Po besedah oskrbnika 
doma jih tudi zelo malo prodajo, saj so neuporabni in kot radi rečemo, so v domovih na policah le 
»lovilci prahu«. Prav zaradi res skromne ponudbe turističnih spominkov smo študenti videli 
priložnost, da s kulinaričnim spominkom popestrimo ponudbo spominkov na Gori Oljki. 
 

2.1 Dogodki na Gori Oljki 
Gora Oljka čez vse leto ponuja različne prireditve, ki jih organizirajo tako PD Polzela, oskrbnika 
doma  kot tudi župnija Polzela. Najbolj odmevni in prepoznavni so dogodki, ki so že tradicionalni: 
na god sv. Neže - 21. januarja - Pohod zdravju naproti, na nedeljo okrog 8. marca pohod iz Polzele 
pod naslovom Po nagelj na Goro Oljko, kjer vsaka udeleženka pohoda prejme nagelj, izdelan iz 
papirja, ki ga izdelajo članice PD Polzela. Prvega maja je veliki shod na Gori Oljki, ki se ga udeležijo 
pohodniki od blizu in daleč. Na ta dan je Gora Oljka prepolna obiskovalcev. 25. maja, na nekdanji 
dan dneva mladosti, pripravita oskrbnika doma srečanje v pionirskih kapicah in ruticah. Imenuje se  
Dan mladosti. Na Šentjanževo, 23. junija, polzelski planinci organizirajo pohod, ki so ga poimenovali 
Kresna noč ima svojo moč, 14. julija je organiziran Gorski tek na Goro Oljko iz Andraža, v oktobru 
Kostanjev piknik na Gori Oljki, 5. decembra Miklavževanje, 30. decembra Božično novoletni pohod 
... Župnija Polzela organizira več maš, ki so prav tako dobro obiskane tako z romarji kot pohodniki.  
 

2.2 Zimski pohod Zdravju naproti 
Pohod na Goro Oljko organizirajo člani PD Polzela sredi zime, ko ljudje niso pretirano telesno 
aktivni. Organiziran je vedno na tretjo soboto v januarju. To je sobota, ki je najbližje dnevu, ko 
goduje sveta Neža, ki po slovenskem pregovoru  »kuram rit odveže«, kar pomeni, da po tem datumu, 
po daljšem zimskem premoru, kokoši zopet nesejo jajca.  
 
19. 1. 2019 bo organiziran že 37. pohod. Kot je že tradicija, bo vsak udeleženec na Gori Oljki prejel 
trdo kuhano jajce in čaj, v planinskem domu pa so postreženi z dobro hrano in pijačo, »o kateri govori 
dober glas daleč naokoli« (Vir: Vabilo na 37. pohod Zdravju naproti na Goro Oljko). Za posebno 
mizo v planinskem domu vsak udeleženec prejme žig v poseben kartonček, s katerim kasneje, ob 
okroglih obletnicah,  dokazuje udeležbo na pohodu. Za  10-kratno ali 20-kratno ali 30-kratno 
udeležbo pohodniki prejmejo priznanje.  
 

 
Slika 5: Pohod Zdravju naproti 
Vir: https://pd-polzela.si/izleti-in-pohodi/porocila-iz-izletov/; 4. 12. 2018 
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3  FAZE PROJEKTA TURISTIČNI SPOMINEK NEŽIN 
NAHRBTNIK Z GORE OLJKE 
Osnova je bila razdelitev projekta po fazah, kot jih navaja v svoji knjigi Projektni management dr. 
Aljaž Stare, ki projekt razdeli na štiri faze: snovanje, priprava, izvedba in zaključek (Stare,  2011, 
str. 66). Do oddaje naloge smo bili še posebej dejavni na področju faze snovanja in priprave 
turističnega spominka, projekt pa bomo zaključili s predstavitvijo na 37. pohodu Zdravju naproti na 
Goro Oljko, ki bo 19. januarja 2019. Ob zaključku pohoda bomo naredili tudi evalvacijo, s katero 
bomo ugotovili uspešnost izvedbe projekta. 
 

3.1 Snovanje projekta Turistični spominek Nežin nahrbtnik z Gore Oljke  
Študenti, ki smo se odločili, da sodelujemo v projektu Več znanja za več turizma, smo se najprej 
lotili iskanja ideje za turistični spominek. Zastavili smo si cilj, to je izdelati turistični spominek, 
odgovoriti smo morali na vprašanja, ali je primeren, namen turističnega spominka, proučili smo 
možnosti izvedbe ter vire, ki so potrebni za izvedbo projekta.  
 
Izvedli smo metodo viharjenja možganov. Izmed številnih idej, ki so se nam porodile, smo z metodo 
ocenjevanja idej izbrali kulinaričen turistični spominek z Gore Oljke. Idejo smo kasneje še dodelali 
in spominek poimenovali Nežin nahrbtnik z Gore Oljke.  
 
Pri snovanju projekta smo uporabili tako primarne kot sekundarne metode. 
 
O Gori Oljki in z njo povezanim planinskim domom ter cerkvijo smo našli le malo pisnih virov, zato 
smo iskali vire pri ljudeh, ki danes upravljajo s planinskim domom, in pri društvih, ki so z njo 
povezana ter na svetovnem spletu.  
 
Analizirali smo spletne strani Planinske zveze Slovenija, PD Polzela, Facebook stran PD Polzela, ki 
pohodnike obveščajo o vseh pomembnih dogodkih in aktualnem dogajanju na Gori Oljki. Osnovne 
informacije smo poiskali še na spletni stran Župnijskega urada Polzela. Oskrbnika doma imata 
Facebook stran, kjer oglašata svojo ponudbo in vabita na prireditve, njuna ponudba pa je objavljena 
tudi na spletni strani Poišči me, Moja dejavnost ter na Facebook strani, na You tube imata objavljen 
promocijski video. 
 
Pogovarjali smo se z oskrbnikoma planinskega doma Alešem in Berto Urlep. Aleš in Berta uspešno 
vodita planinski dom in širita gostinsko ponudbo, ki privablja vedno več pohodnikov in rekreativcev. 
Pripravili smo intervju, da smo izvedeli čim več o dosedanji gostinski ponudbi  in o njuni vključitvi 
v prireditve na Gori Oljki. Informacije o prireditvah PD Polzela smo dobili tudi pri predsedniku PD 
Polzela, Miroslavu Jegrišniku. 
 
Pri nastajanju našega spominka, še posebej pri izbiri jajčnih namazov, smo potrebovali tudi mnenja 
ljudi, ki niso povezani s to nalogo. Zaprosili smo naše študente, ki pri nalogi ne sodelujejo, da nam 
z degustacijo različnih vzorcev namazov pomagajo izbrati tri najboljše.  
 

3.2 Priprava turističnega spominka Nežin nahrbtnik z Gore Oljke 
Kot mladim avanturistom se nam je dosedanji izbor spominkov zdel skromen, poleg tega menimo, 
da so takšni spominki na policah domov le lovilci prahu, nimajo nobene uporabne vrednosti, zato 
smo s pomočjo metode viharjenja možganov prišli do odločitve, da pripravimo kulinarični spominek. 
Iskali smo tudi dogodek, s katerim bi povezali spominek. V pogovoru z oskrbnico doma, gospo 
Berto, smo se odločili, da ustvarimo spominek, ki se bo navezoval na zimski pohod Zdravju naproti 
na Goro Oljko, ki je povezan s sv. Nežo, priljubljeno svetnico, kateri so nekoč kmetje postavili tudi 
kapelo na Gori Oljki. Na sv. Nežo se nanaša tudi slovenski pregovor: »Sveta Neža kuram riti odreže«. 
 
Na tretjo soboto v januarju, ki je najbližja godu Svete Neže, bo v letu 2019 organiziran že 37. pohod 
Zdravju naproti na Goro Oljko, ki se za pohodnike zaključi s čajem in trdo kuhanim jajcem. Prišli 
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smo na idejo, da pripravimo kulinarični spominek, ki bo majhen planinski nahrbtnik – »rukzak«, 
narejenem iz konoplje, vseboval pa bo  kozarček z jajčnim namazom z različnimi zelenjavnimi in 
zeliščnimi dodatki, kozarček vloženih prepeličjih jajc v kisu, vrečko mini žemljic, ki jim ponekod 
pravijo tudi »žulike«, in čaj z zelišči z domačega vrta. Dodana bo lesena žlička, ki bo pohodniku 
omogočala okrepčanje iz nahrbtnika že na poti domov. Poimenovali smo ga »Nežin rukzak z Gore 
Oljke«. Oskrbnika planinskega doma sta bila nad našo idejo navdušena, zato sta se odločila, da bosta 
tudi v svojo ponudbo vključila poseben meni z jedmi iz jajc, ki se bo imenoval Nežin meni. 
 

4  TURISTIČNI SPOMINEK: OPIS IN RAZČLENITEV  
Turistični spominek je vsak predmet, izdelek ali spoznanje, ki nam predstavlja posebnosti 
naravnega okolja in ustvarjalne različnosti, vsakdanjikov in praznikov prebivalcev dežel, tudi 
posebnosti, ki nam jih ponujajo v muzejih, naravnih parkih, turističnih centrih itd.  
Spominke ponesemo v svoja domača okolja, saj nas spominjajo na prijetna doživetja in utrjujejo 
nova spoznanja (http://www.  
mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/CVZU/partnerstva/C
VZU_13PARTNERSTVA_ZIKC_Turisticni.pdf ; 5. 12. 2018)  
 
Naš spominek spada med uporabne gastronomske spominke. 
 

4.1 Nežin rukzak z Gore Oljke 
Nežin rukzak z Gore Oljke bo prvič predstavljen kot turistični spominek na 37. pohodu Zdravju 
naproti na Gori Oljki, ki bo 19. januarja 2019. Gre za miniaturni planinski  nahrbtnik, ki vsebuje 
kozarček z jajčnim namazom, kozarček z vloženimi prepeličjimi jajci v kisu, mini žemljicami, čajem 
z domačega vrta ter leseno žličko.  
 

  
Slika 6: Nežin nahrbtnik z Gore Oljke 
Vir: lasten 

4.1.1 Nahrbtnik 
Poimenovali smo ga »rukzak«, saj še danes veliko planincev in pohodnikov uporablja ta domač izraz 
za nahrbtnik. V planinskem nahrbtniku se mora poleg dodatne opreme in oblačil nahajati tudi 
prepotrebna hrana in pijača. Pohodnik nikoli ne ve, kaj se mu zgodi na poti v gore ali ob vračanju v 
dolino. Rukzak bo narejen iz konopljine tkanine, ki daje nahrbtniku videz domačnosti in mehkobe. 
Konoplja je pridelana v Lukovici - kraju pod Goro Oljko. Bo manjših dimenzij: 15 x 7 x 20 cm, sešila 
pa ga bo šivilja iz zaselka Mali Vrh pod Goro Oljko. Rukzak bo pohodniku služil tudi kasneje na 
pohodih, saj ga bo lahko uporabljal za shrambo pripravljene malice, svoje mesto pa bo našel v 
velikem planinskem nahrbtniku. Tako se bo pohodnik izognil uporabi plastičnih vrečk. 



7 
 

4.1.2 Jajčni namaz 
V planinskem nahrbtniku nikoli ni manjkal kakšen namaz. Ali je bila to domača zaseka ali pašteta 
ali kakšne drug domač namaz. Mi smo se odločili, da pripravimo jajčni namaz z dodatki različnih 
začimb in zelišč.  

 

4.1.3 Vložena prepeličja jajca v kisu 
Med planinsko malico so bile pogosto tudi trdo kuhana jajca, lahko pa pohodnik v nahrbtnik da tudi 
vložena prepeličja jajca, ki so zdrava in dobra zamenjava za kokošja jajca, saj imajo večjo prehransko 
vrednost. Jajčka bomo nabavljali na kmetiji v zaselku Podgora, ki se nahaja pod Goro Oljko.  

 

4.1.4 Mini žemljice 
Ko so nekoč mame v krušni peči pekle kruh, je dišalo po vsej hiši. Običajno so otroci dobili tudi svoj 
kruhek, ki jim ga je posebej pripravila mama, iz manjšega koščka testa pa so si lahko sami oblikovali 
žemljico. Po pripovedovanju naših starih staršev je bila ta žemljica najbolj slastna žemljica. Pri 
Urlepovih so že pred prevzemom oskrbništva doma pekli male žemljice, ki so jih najprej imeli samo 
za lastno uporabo, kasneje pa so jih prodajali na kmečki tržnici v Šmartnem ob Paki. Vedno so šle 
takoj v promet. Kot prepoznavno živilo so jih vključili tudi v gostinsko ponudbo na Gori Oljki.  
 
4.1.5 Čaj z domačega vrta 
Nežin rukzak bo vseboval tudi čaj, ki ga sestavljajo »rož'ce z domačega vrta«. Zelo lepo je o čaju 
zapisal nekdanji predsednik vlade Združenega kraljestva Gladstone: »Če ti je hladno, te bo čaj 
pogrel. Če ti je vroče, te bo čaj ohladil. Če si depresiven/a, te bo čaj pomiril, ko boš razburjen/a, te bo 
pomiril …«.  

4.1.6 Lesena žlička 
V nahrbtniku bo tudi bio lesena žlička, biološko razgradljiva, ki jo bomo nabavili preko spleta pri 
podjetju Bevann. Namenjena je zaužitju dobrot iz nahrbtnika že na poti v dolino, pa tudi kasnejši 
uporabi, ob naslednjih pohodih. 
 

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

5.1 Izdelek  
Faze nastajanja turističnega spominka Nežin rukzak z Gore Oljke smo opisali že v prejšnjih 
poglavjih. Pri pripravi izdelka smo upoštevali današnje trende, zato smo skrbeli, da so osnovne 
surovine turističnega spominka iz lokalnega okolja. Nahrbtnik je izdelan iz lanu, pridelanega na 
bližnji kmetiji, kokošja jajca so prav tako kupljena na bližnji kmetiji, kjer imajo kmečko rejo kokoši, 
prepeličja jajca pa so iz ekološke reje, prav tako iz lokalnega okolja.  Poskrbeli smo tudi, da so 
sestavine Nežinega rukzaka embalirane v prikupno embalažo, opremljeno s potrebnimi 
deklaracijami. Izdelek bomo v kuhinji planinskega doma pripravljali študenti, ki v domu že sedaj 
opravljamo študentsko delo, prav tako ga bomo poleg ostalega zaposlenega osebja ponujali gostom. 
Izdelek bo visoke kakovosti, saj bodo surovine sveže, pridelane na lokalnih kmetijah na še zelo 
tradicionalen način.  
 

5.2 Cena 
Oblikovali smo prodajno ceno, ki bo dostopna pohodnikom in bo prispevala k uspešni prodaji 
turističnega spominka. Po izdelani kalkulaciji bo cena spominka 18,00 EUR, kupcem pa bo na voljo 
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še rukzak s samo enim jajčnim izdelkom (ali samo namaz ali samo vložena prepeličja jajca). V tem 
primeru bo spominek stal 15,00 EUR.  
 

5.2.1 Kalkulacija prodajne cene po variabilnih stroških 
Uporabili smo kalkulacijo po variabilnih stroških. To je tako imenovana zožena lastna cena izdelka, 
ker ne vsebuje fiksnih stroškov.   
 
Tabela 2: Povprečni variabilni stroški turističnega spominka Nežin rukzak z Gore Oljke 

Variabilni stroški Celotni variabilni stroški  
v EUR za 100 kom 

Povprečni variabilni 
stroški v EUR 

Nahrbtnik »rukzak« 800,00 8,00 
Jajčni namaz 150,00 1,50 
Vložena prepeličja jajca 250,00 2,50 
Mini žemljice 3 x   15,00 0,45 
Domač vrtni čaj     3,00 0,03 
Lesena žlička bio  100 kom Bevann     2,84 0,03 
Variabilni stroški skupaj 1.251,00 12,51 

 
V tabeli 2 smo izračunali celotne in povprečne variabilne stroške,  v tabeli 3 je izračun prispevka za 
pokritje, ki je sestavljen iz fiksnih stroškov in želenega dobička.  
 
Tabela 3: Prispevek za pokritje turističnega spominka Nežin rukzak z Gore Oljke 

Vrsta   Znesek v EUR  za 
100 nahrbtnikov 

Bruto cena za 
nahrbtnik 

Fiksni stroški  149,00 1,49 
Predvideni dobiček  400,00 4,00 
Skupaj prispevek za pokritje  549,00 5,49 

 
V tabeli 4 smo izračunali prodajno ceno izdelka, ki je seštevek variabilnih stroškov in prispevka za 
pokritje.  
 
Tabela 4: Prodajna cena turističnega spominka Nežin rukzak z Gore Oljke 

Sestavine kalkulacije  Znesek v EUR  za 100 
nahrbtnikov 

Bruto cena za nahrbtnik 

Variabilni stroški 1.251,00 12,51 
+ prispevek za pokritje    549,00   5,49 
Skupaj prodajna cena 1.800,00 18,00 

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

5.3 Prodajne poti 
Prodaja turističnega spominka bo potekala neposredno v planinskem domu na Gori Oljki. Čeprav je 
spominek povezan s pohodom Zdravju naproti predlagamo, da ga bomo prodajali tudi  ob ostalih 
prireditvah, kjer so značilne tudi jajce in jajčne jedi, kot so velikonočni prazniki in na god sv. 
Florjana, zavetnika gasilcev. Tudi ta svetnik je povezan s starim običajem pobiranja jajc, ko mladi 
fantje na vasi pobirajo jajca, nekaj tednov kasneje pa priredijo etnološko prireditve jajčarijo. 
Oskrbnikoma doma bomo predlagali, da tudi v planinskem domu organizirajo jajčarijo. Prepričani 
pa smo, da se ta turistični spominek v planinskem domu lahko uveljavi in postane prepoznaven skozi 
vse leto. 

5.4 Tržno komuniciranje 
S promocijo želimo doseči prepoznavnost našega proizvoda, zato smo izbrali različne načine 
komuniciranja s kupci. Proizvod bomo oglaševali preko različnih spletnih strani. V ta namen smo 
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posneli promocijski spot, kjer prikazujemo prireditev pohod zdravju naproti in nastajanje turističnega 
spominka, vezanega na ta pohod. Spot bomo objavili na spletni strani in Facebook strani PD Polzela, 
na Facebook strani oskrbnikov planinskega doma ter na spletni in Facebook strani naše šole. 
Spominek bomo predstavili v lokalnih medijih ob oglaševanju pohoda kot novost v okviru pohoda. 
Prepoznaven lokalni časopis na Polzeli je Polzelan, v Velenju časopis Naš čas ter lokalna VTV 
televizija.  
 
Pripravili smo promocijsko zgibanko. Zgibanko bomo razdeljevali na vseh prireditvah na Polzeli in 
v Šaleški dolini, prav tako jo bomo posredovali po elektronski pošti vsem planinskim društvom po 
Sloveniji.  
 

5.5 Človeški viri  
Pri izdelavi in prodaji spominka bosta poleg nas študentov sodelovala Aleš in Berta Urlep ter ostali 
zaposleni v planinskem domu, ki so na svojem področju ustrezno izobraženi z dolgoletno gostinsko 
prakso. Kot dobavitelje pa bomo vključili pridelovalca konoplje, kmetijo za dobavo kurjih in 
prepeličjih jajc ter šiviljo za šivanje nahrbtnikov. Vsi omenjeni ustvarjajo pridelke oz. izdelke visoke 
kakovosti.   
 
Gostje na Gori Oljki so rekreativni pohodniki, planinci in romarji. V zadnjem času imajo vse več 
obiskovalcev zaključenih skupin, ki v domu organizirajo razna družinska slavja. Znano je, da bodo 
v domu prijazno postreženi z res okusno pripravljeno hrano. Na daleč je znano, da se gostje radi 
vračajo na Goro Oljko. Danes že skoraj obiski presegajo zmogljivost planinskega doma.   
 

5.6 Fizični dokazi 
Za izvedbo projekta so potrebna delovna sredstva, ki se v planinskem domu že nahajajo: moderno 
opremljena kuhinja, lepo urejen točilni pult z vso potrebno opremo in priborom, lepo urejeni ostali 
gostinski prostori. Najemnika sta tudi renovirala sanitarne prostore. V slabšem stanju je le notranjost 
planinskega doma, ki je že potreben prenove, vendar sta oskrbnika pri tem omejena, saj je dom v 
lasti PD Polzela. Z estetsko dekoracijo, za katero ima gospa Berta izreden smisel, tudi te 
pomanjkljivosti niso tako opazne. 

Kot predmete dela pri projektu potrebujemo sestavine za pripravo turističnega spominka, kot so 
nahrbtnik iz konoplje, sestavine za žemljice, kozarci s pokrovi za namaz in vložena prepeličja jajca, 
vrečke za čaj, moko in ostale sestavine za žemljice, kokošja jajca in zelišča za namaz, prepeličja jajca 
in začimbe za vložena prepeličja jajca, moko in ostale sestavine za žemljice, vrečke za žemljice iz 
celofana, rafijo za vezanje vrečk z žemljicami ter lesene žličke. Vse navedene predmete dela bomo 
nabavili pri lokalnih proizvajalcih ali pridelovalcih, le lesene žličke pri dobavitelju Bevann, kozarce 
pa pri podjetju Svet stekla. 

5.7 Izvajanje 
Dobavitelji sestavin izdelkov, ki bodo vključeni v turistični spominek, so garancija za visoko 
kakovost končnega izdelka. Kot smo v nalogi že omenili, bodo surovine nabavljene pri lokalnih 
kmetih, ki še vedno skrbijo za kakovostno pridelavo živil oz. izdelkov. Velik poudarek kvalitetni 
ponudbi pa dajeta tudi oskrbnika planinskega doma, prav tako pa je član ekipe študentov že dane 
precej prepoznaven kot odličen kuhar in je nastopal že na nekaj televizijskih oddajah. Vse sestavine 
turističnega spominka so ekološke z izjemo vrečke iz celofana, v katerih bomo embalirali žemljice. 
Večkrat uporaben je tudi nahrbtnik, saj ga bodo kupci lahko uporabljali za večkratno uporabo. Vsi 
prehrambeni izdelki ustrezajo načelom HACCP sistema. Na deklaracijah, ki so sestavni del 
posameznega izdelka, so navedeni vsi zahtevani podatki deklariranja živil.  

Za izvajanje projekta so pomembni strokovno usposobljeni ljudje, ki imajo v naprej določene vloge, 
še posebej v komuniciranju z gosti.  Tako bodo imeli sodelujoči v projektu naslednje naloge: 
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• kontaktna oseba: Berta Urlep 
• lastnik podjetja: Aleš Urlep 
• sodelujoče osebje v projektu: v vlogi animatorjev in strežnega osebja ob večjih prireditvah 

študenti Višje strokovne šole Šolskega centra Velenje 
• ostalo sodelujoče osebje: ostalo strežno osebje 

 

6 PREPOZNAVANJE IN PREPREČEVANJE TVEGANJ 
Izdelali smo SWOT analizo, s katero smo ugotavljali prednosti in slabosti našega projekta ter 
priložnosti in nevarnosti v zunanjem okolju. SWOT analiza je navedena v prilogi 3. Prednosti 
projekta so zainteresiranosti oskrbnikov planinskega doma, izdelava spominka na tradicionalen 
način, gre za izviren turističen spominek, poceni oglaševanje preko socialnih omrežij, popestritev 
ponudbe turističnih spominkov, prikupna embalaža, ekološke sestavine spominka. Našli smo nekaj 
slabosti, kot npr. rok uporabe namaza je kratek, cena blaga iz konoplje je visoka.  

Kot priložnosti bi izpostavili širjenje še na druge prireditve, lokalno pridelane sestavine spominka, 
vključitev okoliških kmetij z ekološko pridelanimi surovinami… Kot nevarnosti izpostavljamo 
bojazen, da se kupci ne bodo odločali za nakup namaza, ker je kratek rok uporabe, prepeličja jajca 
pa so še precej neobičajna. 

Pripravili pa smo tudi kratek anketni vprašalnik o mnenju kupcev turističnega spominka. Z 
analiziranjem odgovorov na anketo bomo ugotavljali, kaj je kupcem všeč, kje se da kaj še zboljšati. 
Evalvacijski anketni vprašalnik je v  prilogi 4. 

 

7 SKLEPNI DEL 
Študentje Višje strokovne šole Šolskega centra Velenje smo z izdelavo turističnega spominka 
pridobili nova znanja s področja turistične ponudbe. Pomembni nam je bilo več stvari: želeli smo 
ustvariti kvaliteten spominek, povezati smo ga želeli že na obstoječi dogodek na Gori Oljki, cilj je 
bil, da bo spominek uporaben, ekološki, da vključimo čim več lokalnih pridelovalcev hrane in ostalih 
izdelkov. Zavedali pa smo se tudi, da moramo ustvariti takšen spominek, ki bo zanimiv za 
obiskovalce planinskega doma na Gori Oljki, da bo popestril ponudbo spominkov, ki je trenutno zelo 
skromna. Še posebej, ker je Slovenija imenovana za Evropsko gastronomsko regijo 2021, smo se 
odločili za kulinaričen turistični spominek, ki je shranjen v prikupnem malem »rukzaku«. 
Poimenovali smo ga Nežin rukzak z Gore Oljke. Verjamemo in trudili se bomo, da bo spominek 
postal zanimiv ne samo za pohodnike in obiskovalce doma na pohodu Zdravju naproti, temveč da bo 
postal prepoznaven skozi vse leto kot spominek, ki je značilen za planinski dom na Gori Oljki. 
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PRILOGA 1: Intervju z oskrbnikoma doma na Gori Oljki 
1. Najprej bi Vas vprašali, kako se je vse to sploh začelo. Kako je prišlo do odločitve, da 

postanete oskrbnika planinskega doma na Gori Oljki? 
Ko sva slišala novico, da se išče najemnik planinskega doma, sva v tem videla izziv in zgodba 
se je začela. 

2. Koliko časa že vodite planinski dom? 
Dom vodiva že tretje leto.  

3. Kdo so Vaši gosti? 
Imamo zelo širok spekter gostov: planinci, gorski kolesarji, rekreativni pohodniki, romarji, 
taborniki… in tudi tiste, ki se pripeljejo z avtomobili kar tako na kosilo ali si v domu 
organizirajo družinsko praznovanje. Tudi poroke niso redkost. 

4. Ali se na Gori Oljki pogosto odvijajo kakšni dogodki? In če, kakšni? 
V vseh letnih časih se odvijajo različni dogodki in druženja. Organizatorji so Planinsko 
društvo Polzela, župnijski urad Polzela, pa tudi midva sama organizirava dogodke v okviru 
pomembnih datumov ali praznikov. Dogodkov je toliko, da skoraj ne morete vseh zapisati. 
Najbolje je, da si pogledate spletne strani PD Polzela in župnijskega urada Polzela ter našo 
Facebook stran.  

5. Prav na spletni strani PD Polzela smo zasledili pohod Zdravju naproti, na dan sv. Neže. Kaj 
je značilno za ta pohod? 
To je pohod z že res dolgo tradicijo. Zberejo se člani planinskih društev iz vse Slovenije, pa 
tudi druga društva, ki skrbijo za zdravje svojih članov, se ga udeležijo, kot npr. Društvo 
diabetikov Velenje, društev upokojencev Prebold. Tudi iz Hrvaške so prišli. Na ta dan vsak 
pohodnik dobi trdo kuhano jajce in skodelico čaja. 

6. Kakšna je ta dan ciljna skupina? 
To so pohodniki različnih starosti, ki gredo zdravju naproti. 

7. Če pridejo v dom, po čem sprašujejo? 
Pohodniki večinoma sprašujejo po toplem obroku in okrepčilu. 

8. Ali bi bili pripravljeni ponuditi Nežin meni. In če, se Vam zdi, da bi lahko bil primeren za 
vse dni v letu, ali samo na dan sv. Neže? 
Pripravljamo Nežin meni, ki bo na voljo vse leto. 

9. Kakšne spominke ponujate? 
Poleg razglednice ponujamo še magnet Gora Oljka – mali, magnet Gora Oljka – veliki, 
priponka Gora Oljka – mala, priponka Gora Oljka – velika, obesek Gora Oljka. V ponudbi 
je tudi kipec planinca.  

10. Kaj Vas je privedlo do ponudbe malih žemljic, po katerih ste že danes prepoznavni? 
To je bila ena prvih idej na začetku, ko sva prevzela dom. Spraševala sva se kako privabiti 
goste in jim v zahvalo za obisk nekaj podariti.  

11. Zakaj pravi čaj? Kako je prišlo do tega? In kje dobivate sestavine? 
Doma sva na deželi, imamo vrt, okoli nas so travniki, gozd. Okoli nas je samo zdravje, zato 
je prav, da to zaide tudi na naš krožnik oz. v skodelico.  

12. Zakaj v svojih menijih ponujate prepeličja jajca? 
So kot dodatek k vsakemu mesnem narezku in lepše se podajo na krožniku kot pa kokošje 
jajce. 

13. Kakšen se Vam zdi naš spominek Nežin rukzak z Gore Oljke, ki ga nameravamo pripraviti? 
Zanimiv in uporaben. Še posebej nama je všeč, ker gre za kulinaričen spominek, ki je 
drugačen kot so spominki, ki jih ponujamo sedaj. Pa še okusen in uporaben je. 

14. Bi ga bili pripravljeni ponujati gostom v planinskem domu? 
Seveda, z veseljem! 
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PRILOGA 2: Vabilo na 37. pohod Zdravju naproti na Goro Oljko 
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PRILOGA 3: SWOT analiza 
 

PREDNOSTI 
• že obstoječ dogodek  
• dobra obiskanost Gore Oljke 
• zainteresiranost oskrbnikov planinskega 

doma 
• za spominek niso potrebna velika 

finančna sredstva 
• izdelava spominka na domač, 

tradicionalen način  
• obiskovalcem bomo ponudili izviren 

turistični spominek 
• oglaševanje dogodka in turističnega 

spominka preko socialnih omrežij, ki so 
poceni a učinkovita  

• popestritev ponudbe turističnih 
spominkov v planinskem domu 

• prikupna embalaža skupaj z 
nahrbtnikom bo privabila k nakupu 

 

SLABOSTI 
• študenti imamo teoretično znanje, 

nimamo pa še izkušenj na področju 
izvedbe projektov, zato lahko imamo 
pri izvedbi tudi težave 

• draga embalaža turističnega spominka 
poviša ceno spominka 

• cena blaga konoplje je visoka, kar 
podraži ceno nahrbtnika in s tem 
celotnega spominka 

• rok uporabe jajčnega namaza je kratka, 
zato ni možna priprava večjih količin v 
naprej  

 

PRILOŽNOSTI 
• razvoj produkta in širjenje še na druge 

prireditve, kot npr. običaj jajčerije in 
velikonočne praznike, s tem širjenje 
produkta še na druge kupce 

• vključitev okoliških kmetij z  ekološko 
pridelavo surovin in ostalih sestavin 
turističnega spominka 

• vse bolj zahtevni kupci bodo lahko 
kupili izviren spominek 

NEVARNOSTI 
• zaradi kratkega roka uporabe jajčnega 

namaza se gostje ne odločijo za nakup  
• prepeličja jajca so še precej nepoznana 

in neobičajna, zato lahko nekatere 
obiskovalce odvrnejo od nakupa  

• prodaja spominka bo v manjših 
količinah 
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PRILOGA 4: Evalvacijski vprašalnik 
 

Spoštovani kupec turističnega spominka Nežin rukzak z Gore Oljke 
 
Zahvaljujemo se Vam za nakup turističnega spominka Nežin rukzak z Gore Oljke. Da bi lahko še 
izboljšali naš turistični spominek, Vas vljudno prosimo, da izpolnite kratek anketni vprašalnik. 
 
1. Ocena sestavin turističnega spominka po izgledu (1 = ni mi všeč, 6 = zelo mi je všeč) 

Nahrbtnik 1 2 3 4 5 6 

Jajčni namaz 1 2 3 4 5 6 

Vložena prepeličja jajca 1 2 3 4 5 6 

Žemljice 1 2 3 4 5 6 

Čaj z domačega vrta 1 2 3 4 5 6 

Lesena žlička 1 2 3 4 5 6 

 

2. Ocena jedi iz nahrbtnika po okusu  (1 = ni mi všeč, 6 = zelo mi je všeč) 

Jajčni namaz 1 2 3 4 5 6 

Vložena prepeličja jajca 1 2 3 4 5 6 

Žemljice 1 2 3 4 5 6 

Čaj z domačega vrta 1 2 3 4 5 6 

 
3. Se vam zdi turistični spominek Nežin nahrbtnik z Gore Oljke dobra ideja? 

• DA  

• NE  
2. Kakšna se Vam zdi cena turističnega spominka? 

• Primerna 

• Previsoka 

• Prenizka 
3. Bi nakup turističnega spominka Nežin nahrbtnik z Gore Oljke priporočili drugim? 

• DA 
• NE 

 
4. Imate kakšen predlog za izboljšanje turističnega spominka? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje. 
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PRILOGA  5  : Recepti 

JAJČNI NAMAZ: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Recept 1: 
- trdo kuhana jajca 
- žlica čvrstega jogurta 
- sol, poper, žlička gorčice 

Recept 2: 
- trdo kuhana jajca 
- majoneza 
- kisla  smetana (po želji) 
- peteršilj, mleta paprika, sol, poper 

Recept 3: 
- trdo kuhana jajca 
- kumare 
- majoneza 
- peteršilj, sol, poper  

Jajca olupimo in naribamo ali pretlačimo z vilicami, 
dodamo ostale sestavine, solimo, popramo po okusu in 
premešamo. Mešanici dodamo izbrane dodatke in 
premešamo v gladek namaz.  

 

VLOŽENA PREPELIČJA 
JAJCA 

 
 

 
Sestavine: 

- prepeličja jajčka 
- šalotka 
- kis za vlaganje 
- zrna celega popra, sol 

Jajčka počasi kuhamo pet minut, jih ohladimo, olupimo 
in zložimo v prekuhane kozarce. Nekaj šalotk, 1 l vode, 
3 žlice soli,1 žličko celih zrn popra skuhamo in jih 
zmešamo v marinado. Še vročo marinado prelijemo čez 
jajčka. Kozarce dobro zapremo in postavimo na hladno. 
  

 

MINI ŽEMLJICE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sestavine: 
- 1 kg bele moke 
- 40 g kvasa 
- 50 ml olja 
- 500 ml mlačne mešanice mleka in vode 
- sladkor, sol 

Zamesimo testo, iz vzhajanega testa oblikujemo 40 
gramske kroglice, ki vzhajajo še nekaj minut. Iz kroglic 
naredimo svaljke, ki jih s hrbtno stranjo noža razdelimo 
po dolžini na dva enaka dela. Dela se držita skupaj. 
Ponovno vzhajamo, nato jih položimo v naoljen pekač 
in pečemo pri 220 °C do 10 min. 
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PRILOGA 6: Nalepke - deklaracije   
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PRILOGA 7: Razglednica na nahrbtniku 
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PRILOGA 8: Zloženka 
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Turistični spominek 

Nežin rukzak z Gore Oljke

nahrbtnik

blago iz konoplje -

lokalni proizvajalec

umetno usnje, vrvice

lokalna šivilija 

razglednice in 

deklaracije: lastna 

produkcija

jajčni namaz

kokošja jajca 

lokalnega 

pridelovalca

ostale sestavine: pri 

najugodnejšem 

trgovcu

zelišča in začimbe iz 

domačega vrta

kozarčki s pokrovčki 

- dobavitelj Svet 

stekla

vložena prepeličja 

jajčka

prepeličja jajca 

lokalnega 

pridelovalca

začimbe iz 

domačega vrta

ostale sestavine: pri 

najugodnejšem 

trgovcu

kozarčki s pokrovčki 

- dobavitelj Svet 

stekla

mini žemljice

moka iz lokalnega 

Plaskanovega mlina

mleko od lokalnega 

kmeta

ostale sestavine pri 

najugodnejšem 

trgovcu

čaj z domačega vrta

melisa

rman

lipa

bezeg

bio lesena žlička

biološko razgradljiva 

žlička, dobavitelj  

Bevann 

PRILOGA 9: WBS STRUKTURA 
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PRILOGA 10: Predstavitev projektne naloge na tržnici 
 
Šolski center Velenje 
Višja strokovna šola 
Trg mladosti 3 
3320 VELENJE      Velenje, 11. 1. 2019 
 
 
Turistična zveza Slovenije 
Miklošičeva 38 
1000 LJUBLJANA 
 
 
PREDSTAVITEV PROJEKTNE NALOGE TURISTIČNI SPOMINEK NEŽIN RUKZAK Z 
GORE OLJKE 
 
Vsebina in struktura predstavitve: 
V okviru projekta Več znanja za več turizma bomo na Turistični tržnici predstavili turistični 
spominek Nežin rukzak z Gore Oljke. Predstavili bomo ponudbo planinskega doma na Gori Oljki, 
še posebej pohod Zdravju naproti ter vsebino Nežinega rukzaka kot turističnega spominka,  študenti 
pa bomo na stojnici odigrali nekatere vloge: ena od študentk bo predstavljala sv. Nežo, ki bo na sejmu 
ponujala trdo kuhana jajca ter povabilo za obisk na stojnici, ostali študenti bomo promovirali 
turistični spominek. V ta namen bomo pripravili tudi aplikacijo z nagradno igro. Kot nagrado bomo 
za pravilno rešene naloge podarili turistični spominek Nežin rukzak z Gore Oljke. Obiskovalcem 
stojnice bomo ponudili v degustacijo žemljice z jajčnim namazom, ponujali bomo tudi čaj z 
domačega vrta.  
 
Potrebni pripomočki na stojnici: 

• stojnica 

• električni priključek 
 
Sodelujoči:  

• Na stojnici bo 5 študentov, avtorjev naloge: Monika Melanšek, Damjana Sladič, Jure 
Mihelak, Jan Napotnik in Gal Zabukovnik 

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

• Skupno predvideno število sodelujočih je 7. 
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PRILOGA 11: Seznam študentov - tekmovalcev 
 

Naziv šole Priimek in ime študenta  

Letnik 

Kraj stalnega 

bivanja 

Letnica rojstva 

Šolski center 
Velenje, Višja 
strokovna šola 

Monika Melanšek  
1.  

 
Polzela 

 
1999 

Šolski center 
Velenje, Višja 
strokovna šola 

 
Damjana Sladič 

 
1. 

 
Velenje 

 
1998 

Šolski center 
Velenje, Višja 
strokovna šola 

 
Jure Mihelak 

 
1. 

 
Mozirje 

 
1998 

Šolski center 
Velenje, Višja 
strokovna šola 

 
Jan Napotnik 

 
1. 

 
Mozirje 

 
1997 

Šolski center 
Velenje, Višja 
strokovna šola 

 
Gal Zabukovnik 

 
1. 

 
Šmartno ob Paki 

 
1998 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


