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POVZETEK:
Turistični proizvod »ETNO pustolovščina Pr'Krajnk smo študenti pripravili z namenom, da bogato
kulturno dediščino približamo današnjemu času, še posebej mladim, polnoletnim obiskovalcem, ki bodo
skozi igro in zabavo spoznali pomen stavbne dediščine, kmečkega orodja in dela na kmetiji. Kmetija
ima skrbno ohranjeno stavbno dediščino, kot so skedenj s hlevom, hmeljska sušilnica, prostor za
žganjekuho, izba, opremljena s starim pohištvom, preša. Na skednju je zbirka kmečkega orodja, ki so
ga uporabljali na kmetiji. Na kmetiji so od nekdaj kuhali slivovo in hruškovo žganje. Tradicijo ohranjajo
še danes, ohranili pa so tudi prostor za žganjekuho z ohranjenim ognjiščem ter kotlom s hladilno posodo
ter ostalo opremo za žganjekuho. Na kmetiji so se ukvarjali s hmeljarstvom, o čemer priča lepo
ohranjena hmeljska sušilnica in orodje za pridelavo hmelja. Prav zaradi ohranjene dediščine,
žganjekuhe in hmeljarstva na kmetiji danes kuhajo hruškovo in slivovo žganje ter varijo butično pivo.
Kmetija že sedaj gostom nudi ogled zbirke kmečkega orodja in degustacijo piva in ostalih, doma
pridelanih pijač. Kmetijo želimo narediti zanimivo za obiskovalce tako, da jih bomo vključili v
dogajanje na kmetiji. Udeleženci bodo opravljali naloge, povezane z življenjem na kmetiji nekoč ter
reševali zabavne uganke. Za dobro opravljeno delo in pravilno rešene uganke bodo udeleženci nagrajeni
z degustacijo domačega piva in drugih pijač, proizvedenih na kmetiji, ogledom kmetije, pred odhodom
pa bodo pogoščeni z domačimi dobrotami bližnjih kmetij. Pri tem dodajamo, da Ministrstvo za zdravje
opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
KLJUČNE BESEDE: kmečko orodje, stavbna dediščina, kulturna dediščina, žganjekuha, hmeljarstvo
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ABSTRACT:
The tourism product »ethnological adventures at Pr' Krajnk farm was made by students to introduce a
rich cultural heritage and a vast collection of well-preserved farming tools and equipment through a
series of games and challenges, so that it will appeal to younger generations above 18 years of age. The
farm also has old and well preserved architectural heritage such as a barn with a stable, a hops drier
building, an old distillery, a cottage furnished with old furniture and a press. Inside the barn there is a
great collection of old, but incredibly preserved farming tools that were used on the farm in times passed.
In the past there was a tradition of making spirits out of pears and plums. That tradition is being
maintained to this day. The farm also has the original distillery with all of its equipment still intact. Said
farm also has a strong hop cultivation tradition, evident from all the exhibited tools used for this very
reason.

The farm offers a tour of all these preserved tools and buildings as well as a tasting of all of the farms
homemade spirits and other homemade goods. We are trying to make the farm more interesting to
visitors by introducing an interactive element to the whole experience. Visitors of the farm will
participate in informative games and riddles connected to farm life as it once was. When the visitors get
trough all of the riddles and games, they will be rewarded by a tasting of the farms various homemade
products, including a tasting of dried meats from nearby, local farms.

KEY WORDS: farm tools, architectural heritage, cultural heritage, distillery, hop cultivation
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1 UVOD
Leto 2018 je Evropski parlament razglasil za evropsko leto kulturne dediščine. Osrednji slogan se glasi
»Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost«. Kulturna dediščina ima velik pomen tako v širši
družbi kot v gospodarstvu, zato si moramo prizadevati, da ohranjamo kulturno dediščino prihodnjim
rodovom. Slovensko podeželje je bogato s starimi stavbnimi objekti, kmečkimi orodji, šegami in
navadami, tradicionalnimi jedmi, ohranjenih je še veliko zgodb in pesmi o življenju na vasi nekoč.
Tudi nas, študente Višje strokovne šole programa gostinstvo in turizem na Šolskem centru Velenje, je
pritegnila obeležitev kulturne dediščine, zato si prizadevamo prispevati kanček svojega raziskovanja
kulturne dediščine na kmetiji Pr' Krajnk in jo umestiti v današnji čas.

Slika 1: Logotip evropskega leta kulturne dediščine
(vir: https://ec.europa.eu/slovenia/news/european_year_of_cultural_heritage_sl)
Domačija Pr' Krajnk, ki se nahaja v neokrnjeni naravi gričevja nad Šoštanjem, natančneje v Lokovici,
je nekako krivec za nastanek te projektne naloge. Študenti smo po naključju prišli v stik z lastnico
kmetije Pr' Krajnk, gospo Marijo Irman, ravno v času, ko smo bili seznanjeni s temo 15. mednarodnega
festivala Več znanja za več turizma: ''kultura in turizem''.
Oče gospe Marije, kmet na kmetiji Pr' Krajnk, je ohranil vso kmečko orodje, ki ga je kmetija nekoč
uporabljala za svojo samooskrbo, skrbno je obnavljal gospodarsko poslopje, pri tem pa skrbel, da je
poslopje ostalo v prvotni obliki. Gospa Marija nam je povedala prenekatero zgodbo o kmetiji, ki jo je
slišala od svojega očeta, hkrati pa je oče nanjo prenesel spoštovanje do naše dediščine in potrebo po
njenem ohranjanju in varovanju pred propadom. Kmetija ima tako danes lepo ohranjeno gospodarsko
poslopje in zbirko kmečkega orodja, za katerega gospa Marija pravi, da predstavlja orodje, potrebno za
samooskrbo kmetije.
Lastnica kmetije Marija in njen partner Herman na tej majhni, odročni in idilični kmetiji varita svoje
lastno pivo iz več vrst sladu in lokalnega hmelja, pridelanega v Savinjski dolini, pridelujeta pa tudi
domač viski in slivovo ter hruškovo žganje iz domačega ekološko pridelanega sadja, saj je na kmetiji
zasajenih veliko hrušk in sliv starih sort, ki so prav tako dediščina prejšnjih generacij.
Kmetija že danes privablja goste na degustacijo svojih izdelkov ter ogled stavbarske dediščine,
hmeljarske dediščine in dediščine kmečkega orodja. Študenti Višje strokovne šole Šolskega centra
Velenje, programa Gostinstvo in turizem, smo se odločili, da v tem projektu življenje na kmetiji, kot je
bilo nekoč, pripravimo tako, da obiskovalci skozi igro in ob spremstvu animatorja odkrivajo kmetijo ter
posamezne gospodarske objekte, kjer tudi opravljajo kmečka opravila, kot so jih nekoč, odkrivajo
kmečko orodje, s tem pa tudi spoznavajo njihovo uporabnost. Tako želimo na zabaven in inovativen
način gostom predstaviti bogato zbirko kmečkega orodja in približati življenje na kmetiji Pr' Krajnk.
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2 RAZISKOVALNI DEL NALOGE
2.1 UPORABLJENE METODE IN VIRI
Pri raziskovanju smo uporabili tako primarne kot sekundarne metode.
Kmetija Pr' Krajnk o svoji zgodovini nima kakšnih pisnih virov, zato smo bili primorani iskati vire pri
ljudeh, ki so potomci prvotnih lastnikov, to sta sedanja lastnica Marija Irman in njen partner Herman
Kladnik. Gospa Marija nam je pripovedovala različne zgodbe, vezane na kmetijo, gospod Herman pa je
zelo poglobljeno predstavil celotno kmetijo in orodja, ki se na kmetiji nahajajo. Intervju z gospo Marijo
je objavljen v prilogi 1.
Pogovarjali smo se tudi z lastniki okoliških kmetij, ki bodo našo turistično ponudbo obogatili z domačo,
lokalno pridelano in pripravljeno hrano ter brezalkoholnimi pijačami, ki jih na kmetiji ne proizvajajo.
Takšna je npr. kmetija Grčin, ki prideluje kvaliteten jabolčni sok iz starih avtohtonih jabolk.
Izvedli smo anketo, s katero smo med naključno izbranimi anketiranci poskušali ugotoviti kako poznajo
aktivne oblike doživljanja turizma. Večina anketirancev je odgovorila, da so jim všeč animacije v živo,
kar 2/3 jih je že obiskala Escape room, skoraj 90 odstotkov jih je odgovorilo, da so po takšni obliki
druženja imeli občutek večje povezanosti. Na vprašanje ali bi želeli spoznati kulturno dediščino skozi
aktivne oblike, je skoraj 80 odstotkov odgovorila pritrdilno.
Analizirali smo Facebook stran https://www.facebook.com/LOKOLOKOviskopivo/. To je spletna stran
piva Loko Lokoviško pivo, kjer Marija in Herman poleg piva, ki ga na kmetiji varita, predstavljata tudi
prireditve, na katerih se s svojimi izdelki predstavljata, iščeta mnenja obiskovalcev o njunih izdelkih in
ponudbi. Na tej strani smo pridobili informacije o njunih izdelkih, prireditvah, ki se jih udeležujeta in
tako prispevata tudi k prepoznavnosti kmetije in njunih izdelkov ter proučili film, posnet na kmetiji, ki
prikazuje varjenje domačega piva.
Kmetija Pr' Krajnk je za potrebe svoje promocije izdala zgibanko, ki jo razdeljujejo obiskovalcem na
prireditvah, kjer se predstavljajo, natisnili pa so več različnih fotografij kmetije in kmečkega orodja ter
izdali lastno poštno znamko. Obiskovalci imajo tako možnost poslati svojim znancem in prijateljem lepe
pozdrave s kmetije.

3 KULTURNA DEDIŠČINA NA KMETIJI PR' KRAJNIK
Kmetija Pr' Krajnk leži povsem na robu kraja Lokovica pri Šoštanju, na meji z občino Šmartno ob Paki.
Prav zaradi tega je domače ime kmetije Pr' Krajnk. Leži na prisojni strani gričevja nad reko Pako, od
koder se vidi okoliško gričevje in hribovje: Golte in Mozirske planine, Skorno s cerkvijo Svetega
Antona, Sveti Križ s cerkvijo, Smrekovec, Peca in še ostalo okoliško hribovje in gričevje.
Kmetija s svojimi stavbnimi objekti in kmečkimi orodji predstavlja bogato zakladnico kulturne
dediščine. Lahko rečemo, da je kmetija pravi muzej na prostem.
Na skednju so ohranjena izključno kmečka orodja, ki so jih na kmetiji skozi njen obstoj uporabljali pri
pridelavi in predelavi pridelkov. Orodje dokazuje, da je bila kmetija že od nekdaj povsem samooskrbna.
Kmetija se je ukvarjala z žganjekuho, o čemer pričajo drevesa starih sort hrušk in sliv, ki še danes bogato
rodijo. O tem priča tudi prostor za žganjekuho, kjer je ohranjeno staro ognjišče na drva, kotel za
žganjekuho s hladilno posodo in ostala oprema za žganjekuho. Še danes na kmetiji kuhajo slivovo in
hruškovo žganje.
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Predniki so se na kmetiji ukvarjali tudi s hmeljarstvom, o čemer priča dobro ohranjena hmeljska
sušilnica in kmečko orodje, namenjeno za pridelavo hmelja. Iz tega se je porodila tudi ideja, da sta
Marija in Herman pričela variti pivo v domači butični pivovarni.
V prostoru sušilnice je kmečka izba, opremljena s starim pohištvom, na stenah se nahajajo uokvirjene
nabožne slike in slike prednikov kmetije. V izbi so na ogled stare knjige, ki jih je izdajala takrat edina
in najstarejša slovenska založba Mohorjeva družba, ki je delovala v Celovcu. Izba je prikaz bivalnih
razmer na kmetiji na Slovenskem v 19. stoletju.

Slika 2: Kmetija Pr' Krajnk
(Vir: Herman Kladnik)

4 OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA
Marija in Herman si bosta še naprej prizadevala, da bo kmetija ostala takšna, kot je bila nekoč. Glede
na to, da so se na kmetiji predniki ukvarjali s hmeljarstvom, zasajena pa so tudi hruškova in slivova
drevesa, sta se odločila, da začneta z varjenjem piva, destilacijo viskija in žganjekuho. Ker sta oba
družabna človeka, sta kmetijo odprla tudi drugim in gostom ponudila degustacijo omenjenih pijač ter
ogled stavbne dediščine in zbirke kmečkega orodja.
Ob intervjuju, ki smo ga opravili z njima, smo jima predstavili našo idejo turističnega proizvoda. Ideja
se jima je zdela zanimiva, saj si želita, da bi obiskovalci doživljali nekdanje življenje na kmetiji, kot je
resnično bilo. Ob tem sta priznala, da za izvedbo takega projekta potrebujeta tudi pomoč nas študentov,
saj smo komunikativni, zelo motivirani in se v življenje na kmetiji nekoč znamo vživeti.

4.1 PREDSTAVITEV IDEJE
Turisti danes niso več zadovoljni zgolj z obiskom neke destinacije in ogledom njenih zanimivosti,
ampak imajo željo po aktivni obliki turizma. Študenti smo razmišljali, kako na kmetijo privabiti še več
obiskovalcev in jim popestriti obisk turistične kmetije Pr' Krajnk. Porodila se nam je ideja, da turistično
ponudbo kmetije popestrimo z vključitvijo obiskovalcev v dogajanje na kmetiji. Oblikovali smo
turistični proizvod, etnološko pustolovščino, ki zajema določene faktorje escape rooma in jih povezali
z LARP-om (live action rople play). Osnovni cilj je aktivno dogajanje na kmetiji, ki poteka tako, da
udeleženci opravljajo naloge, povezane z življenjem na kmetiji nekoč, ter rešujejo uganke s kmečko
tematiko. Dobro opravljeno delo in pravilno rešene uganke udeležence pripeljejo do končnega cilja, to
je degustacije domačega piva in drugih pijač, proizvedenih na kmetiji. Ob zaključku bodo udeleženci
tudi pogoščeni, za spomin pa bodo lahko obdržali lepo oblikovani kozarec za pivo z logotipom piva
Loko Lokoviško pivo.
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Ciljna skupina gostov so polnoletne osebe, saj program vsebuje degustacijo alkoholnih pijač. Pri tem
dodajamo, da Ministrstvo za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
Naša ciljna skupina so mladi, stari nad 18 let, manjše skupine iz podjetij (teambuildingi), saj menimo,
da bi takšno doživetje ljudi tesneje povezalo in pripravilo k sodelovanju. Seveda pa bo doživetje
kmetije, kot ga ponujamo, primerno predvsem za manjše skupine do 6 oseb.
Čas izvajanja turističnega proizvoda bo omejen. Za izvedbo se bo možno dogovoriti po predhodni najavi
po telefonu ali elektronski pošti, kateri koli dan v tednu, med 16. in 19. uro, v zimskem času med 13. in
16. uro.
Pri nalogah gostom aktivno pomagamo študenti - animatorji, ki udeležence vodimo po kmetiji, jim
zastavljamo naloge in uganke, za katere dajemo tudi namige, da lažje pridejo do rešitve.

Slika 3: Zbirka kmečkega orodja
(Vir: Herman Kladnik)

4.2 TRŽNI CILJ
Študenti smo v kmetiji in zbirki kmečkega orodja prepoznali velik potencial za razvoj turizma na kmetiji.
Čeprav lastnikoma kmetija ne predstavlja edinega vira dohodka, se zavedata, da je mogoče kmetijo bolje
izkoristiti in gostom, ki prihajajo na kmetijo že danes, ponuditi kaj več. Turistični proizvod »ETNO
pustolovščina na kmetiji Pr' Krajnk« lahko pomembno prispeva tudi k popestritvi turistične ponudbe
občine Šoštanj in celotne Šaleške doline.

4.3 NAČRTOVANJE
Pri načrtovanju programa smo poleg čudovite lege kmetije upoštevali tudi lepo ohranjeno stavbno
dediščino in bogato zbirko kmečkega orodja. Vsebina programa je takšna, da ne omogoča izvedbe za
večje skupine obiskovalcev. Program je primeren za skupine z največ 6 sodelujočimi. Ker na kmetijo že
sedaj prihajajo tudi večje skupine obiskovalcev, bomo goste razdelili v ekipe po 6 članov, program pa
bomo izvedli z zamikom med ekipami za 15 minut. Hkrati predlagamo največ tri skupine. Čakalni čas
druge in tretje ekipe zapolnimo s predstavitvijo kmetije in pivovarne.
Pri načrtovanju moramo upoštevati dostopnost do kmetije, zato ne moremo omogočiti obiskovalcem
dostopa z avtobusom. Do kmetije je mogoč dostop le z osebnim avtomobilom, če pa obiskovalci prispejo
z avtobusom, ga lahko parkirajo na parkirišču, oddaljenem od kmetije približno en kilometer. Dostop je
mogoč tudi z vlakom. Gostje izstopijo na železniški postaji v Paški vasi, ki je dva kilometra oddaljena
od kmetije. Gostje se od parkirišča in železniške postaje do kmetije odpravijo peš, kar še posebej
priporočamo, saj se kmetija nahaja na griču, sredi neokrnjene narave z lepim razgledom po hribih
Šaleške in Zgornje Savinjske doline vse do Koroške.
4

Za izvedbo programa potrebujemo:
- animatorje,
- kmečko obleko za animatorje,
- navodila, ki bodo gostom v pomoč pri reševanju nalog,
- lesene tablice z imeni starega kmečkega orodja (obiskovalci bodo ugotavljali imena orodja tako,
da bodo tablice s pravilnim imenom postavili k določenemu orodju),
- hmeljevke in železno »štango« - orodje za delanje lukenj v zemljo, v katero postavimo
hmeljevko,
- osnovne sestavine piva: hmelj, kvas, slad in vodo,
- pivo za degustacijo ob uspešno opravljenih igrah,
- hrano in pijačo za dobrodošlico in pogostitev ob zaključku druženja.

5 TURISTIČNI PROIZVOD: OPIS IN RAZČLENITEV
Preko nalog in ugank udeleženci spoznajo življenje in delo na kmetiji ter orodje, s katerim so si pri tem
pomagali. Poudarek pri nalogah je na interaktivnosti, to pomeni, da udeleženci programa sodelujejo z
animatorjem, ki jim postavi naloge in jim daje namige za rešitev nalog. Preko opravljenih nalog
udeleženci pridejo do cilja, to je degustacije piva in zakuske.

5.1 RAZČLENITEV TURISTIČNEGA PROIZVODA
Gostje bodo na kmetijo prišli ali z osebnimi avtomobili, z avtobusom do približno en km oddaljenega
parkirišča ali z vlakom do železniške postaje, ki je približno dva km oddaljena od kmetije.
Ob prihodu na kmetijo goste pričakata in toplo sprejmeta gospa Marija in gospod Herman. Zaželita jim
dobrodošlico in ponudita aperitiv, kot sta domače hruškovo ali slivovo žganje ali pa čaj iz zdravilnih
zelišč, nabranih na domačih travnikih, ter jabolčni sok, zraven pa ponudita domače rogljičke.
Sledi predstavitev kmetije ter zgodb, povezanih s kmetijo, ki jo pripravijo študentke – animatorke.
Predstavitev se prične s himno, ki so jo spesnili in tudi zaigrali godbeniki godbe na pihala Zarja Šoštanj.
Če je večja skupina, goste razdelimo v ekipe z največ 6 člani.
Že smo pri igrah. Animator razloži potek in pravila iger in goste pospremi do prireditvenih prostorov.
Igre se odvijajo na različnih lokacijah: na njivi postavljajo hmeljevke, na prostem se odvija tudi štafeta
slada, na skednju ekipe prepoznavajo kmečko orodje in s tem kulturno dediščino naših prednikov, v
sušilnici hmelja pa ugotavljajo postopek varjenja piva.
Igre se pričnejo: gostje ob navodilih animatorja odigrajo igre. Igre trajajo približno eno uro. Pri vsaki
uspešno odigrani igri pridobijo eno od sestavin piva. Ko zberejo vse štiri osnovne sestavine, si pridobijo
nagrado, degustacijo piva in žganja ter prest. Degustacija se izvede v prostoru, kjer se nahaja stara preša.
Po degustaciji si pod Hermanovim vodstvom ogledajo proizvodnjo domačega piva Loko Loko, žganja
in viskija.
Sledi ogled kmečke izbe, ki je opremljena s pohištvom iz 18. in 19. stoletja. V njej so na ogled tudi zelo
stare knjige in časopisi. V izbi lahko obiskovalci kupijo tudi razglednice z motivi kmetije in kmečkega
orodja ter poštne znamke, na katerih je slika kmetije, razglednice pošljejo svojim domačim ali
prijateljem.
Dogodek se zaključi z zakusko dobrot lokalnih pridelovalcev, animator pa jih povabi še k nakupu Loko
Loko izdelkov.
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Druženje se zaključi s prisrčnim povabilom gostiteljev, naj se še oglasijo. Gostje v dar prejmejo kozarec,
ki so ga prejeli pri degustaciji piva.

5.2 OPIS NALOG
Naloge vodijo animatorji, ki imajo vlogo gospodarja kmetije in njegovih hlapcev. Animatorji se morajo
vživeti v lik, ki ga predstavljajo. Zadolženi so, da dajejo celotnemu doživetju dušo, njihova primarna
naloga je, da udeležence izklopijo iz modernega sveta in jim pričarajo življenje in delo na kmetiji nekoč.
Pomembno je, da se udeleženci približajo življenju kmeta in da spoznajo šege in navade tistega časa, ko
so se na kmetiji vsa dela opravljala še ročno ali s pomočjo vprežne živine, ki jim je pri tem olajšala delo.
Pomembna naloga programa pa je tudi, da ekipa po rešenih nalogah začuti nekakšen skupni oz. ekipni
dosežek, kar je temelj team buildinga. Po vsaki uspešno opravljeni nalogi si ekipa pridobi nagrado – eno
od osnovnih sestavin piva.
Ekipa bo reševala štiri naloge:
Prva naloga: Postavljanje in podiranje hmeljevk; nagrada po uspešno opravljeni nalogi je vrečka
hmelja.
Kraj dogajanja: na njivi poleg hmeljske sušilnice.
Pripomočki: hmeljevke, železna »štanga« za delanje lukenj.
Potek igre: Gospodar kmetije pove zgodovino pridelave hmelja na kmetiji in predstavi vzgojo hmelja
na hmeljevkah. Ekipa dobi nalogo, da postavi na njivi 5 hmeljevk, na katere se med rastjo vzpenja hmelj.
Ekipa uporabi hmeljevke, ki so povezane v kopico. Ekipa mora najti orodje, s katerim bo naredila luknje.
To je 13 kg težka železna »štanga«. Orodje se skriva pod kupom sena, na katerem leži utrujeni hlapec.
Hlapec se jim bo umaknil, če bodo pravilno odgovorili na uganko, ki jim jo bo zastavil. Po opravljeni
nalogi ekipa prejme vrečko hmelja.
Uganki:
•

Hlapec čisti kmetijo. Med čiščenjem najde stari sod, ki je do vrha napolnjen z vodo. Hlapec da
nekaj v sod in vode v sodu ni več. Kaj je dal v sod?
ODGOVOR: V sod je dal luknjo.

•

Kmet ima 5 kock sena na enem travniku, na drugem pa 4 kocke. Če bi skupaj združil vse
kocke, koliko bi jih dobil?
ODGOVOR: Dobil bi 1 (veliko) kocko sena.

Druga naloga: Pravilno poimenovanje kmečkega orodja; nagrada po uspešno opravljeni nalogi je kvas.
Kraj dogajanja: na skednju, kjer je shranjeno kmečko orodje.
Pripomočki: lesene tablice z imeni orodja.
Potek igre: Na skednju je hlapec, ki ima nalogo, da pospravi orodje in vsakemu pravilno dodeli leseno
deščico, na kateri je napisano ime orodja. Nastal je problem, saj se ne spomni imen orodij. Ekipo prosi
za pomoč. Hlapec jim ponudi lesene tablice z imeni orodja, udeleženci jih morajo položiti k pravemu
orodju. Hlapec jih pri tem usmerja in daje namige. Ko udeleženci pravilno razvrstijo tablico, jim hlapec
razloži uporabo orodja.
Tretja naloga: Štafeta s sladom; po uspešno opravljeni nalogi ekipa prejme vrečko slada.
Kraj dogajanja: pred hlevom.
Pripomočki: dva lesena škafa in slad.
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Potek igre: Tretja naloga etnološke pustolovščine je štafeta. Udeleženci pridejo do hleva, kjer se nahajata
dva škafa. V enem je slad, drugi škaf je prazen. Kmet jih zadolži, da z leseno žlico prenesejo slad iz
enega škafa v drugega tako, da ga prenašajo vsi člani ekipe. Udeleženci se postavijo v vrsto in čim hitreje
prenašajo slad. Igra je končana, ko prenesejo ves slad. Pri tem morajo paziti, da se slad ne posipa po
tleh, saj ga bodo morali pobrati, kar jim bo vzelo dodaten čas. Seveda jih animator med igro spodbuja
in motivira, po opravljeni igri jim animator pove nekaj več o sladu in postopkih pridobivanja slada.
Četrta naloga: Postopek pridobivanja piva; pridobljena nagrada je kozarec vode.
Kraj dogajanja: pod hmeljsko sušilnico.
Pripomočki: kartončki, na katerih so napisane posamezne faze varjenja piva.
Potek igre: Animator (gospodar kmetije) pelje ekipo do mize pod sušilnico, na kateri so kartončki s
posameznimi fazami varjenja piva. Naloga ekipe je, da faze (ječmen, ječmenov slad, hmelj, voda,
sladica, pivina, kvas, pivo) razdeli po vrsten redu. Animator jih med igro vodi in daje namige. Po rešeni
nalogi animator pove nekaj več o postopku pridobivanja piva, ekipa pa prejme še četrto osnovno
sestavino, to je vodo.
Po vseh štirih rešenih nalogah si je ekipa prislužila nagrado, to je degustacijo piva in žganja ter preste.
Pri degustaciji gostitelj predstavi značilnosti posamezne vrste piva in žganja.

4 TRŽENJE TURISTIČNEGA PROIZVODA
Kmetija Pr' Krajnk se že danes uspešno pojavlja na različnih prireditvah v ožjem in širšem okolju. Njena
ponudba je namenjena tako mlajšim kot odraslim. Skupinam otrok predstavljajo kmetijo in življenje na
kmetiji nekoč, odrasle pa privabi degustacija piva. Na svoji Facebook strani lastnika redno objavljata
utrinke s prireditev, obiskovalci ocenjujejo njihove izdelke in prireditve. Precej pomena pa dajeta
ustvarjanju dobrega imena, saj pravita, da je dobro ime najboljša reklama, ki se prenaša »od ust do ust«.
Tudi v lokalnih medijih se pogosto pojavljata. Smo pa mnenja, da ima kmetija pri trženju še velike
rezerve.

4.1 IZDELEK OZIROMA STORITEV
Prepričani smo, da bo že naslov turističnega produkta ETNO pustolovščina na kmetiji Pr' Krajnk
pritegnila zanimanje med ljudmi. Skozi igro, v katero so aktivno vključeni obiskovalci, na zanimiv in
zabaven način spoznavajo življenje na kmetiji nekoč in različna kmečka orodja, ki so prava zakladnica
kmetije. Pomembno vlogo pri izvedbi produkta imamo študenti v vlogi animatorjev, saj poskrbimo, da
je dogajanje med izvedbo poučno in zabavno. Dogajanje na kmetiji povežemo z degustacijo že sedaj
lokalno priznanega piva ter drugih doma pridelanih pijač.

4.2 CENA
Kalkulacijo cene smo postavili s pomočjo predvidenih variabilnih in fiksnih stroškov. Izračunali smo
variabilne in fiksne stroške na obiskovalca. Variabilni stroški so stroški hrane in pijače, kozarcev za
degustacijo ter cena ogleda, fiksni stroški pa so stroški animatorjev in stroški rekvizitov, potrebnih za
izvedbo iger, ter stroški promocije. Oblikovali smo prodajno ceno, ki bo konkurenčna na trgu in bo
prispevala k uspešni prodaji turističnega proizvoda.
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4.3 DISTRIBUCIJA
ETNO pustolovščina bo potekala na kmetiji Pr' Krajnk, katerega prodaja bo potekala neposredno.
Rezervacije za izvedbo produkta bosta lastnika sprejemala preko telefona in elektronske pošte,
zgibanko, ki bo vabila na prireditev, pa bosta lastnika razdeljevala na vseh prireditvah, na katerih
sodelujeta.
Proizvod bomo prodajali tudi preko posrednikov. Vzpostavili bomo sodelovanje s hoteloma Topolšica
in Dobrna, ki svojim gostom ponujata oglede naravne in kulturne dediščine v okolici in obiske
prireditev. ETNO pustolovščina bo dodatna ponudba hotelov.

4.4. PROMOCIJA
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
posneli promocijski spot, kjer prikazujemo doživetja ETNO pustolovščine. Spot bomo objavili na
Facebook strani kmetije ter na spletni strani in Facebook strani naše šole. Proizvod bomo predstavili v
lokalnih medijih kot novo turistično ponudbo, to so Radio Velenje in Moj radio ter lokalna televizija
VTV Vaša televizija.
Pripravili smo promocijsko zgibanko. Zgibanko bomo razdeljevali na vseh prireditvah v Šaleški dolini,
prav tako bo na voljo v hotelih Topolšica in Dobrna. Zgibanka bo vabila goste na policah Zavoda za
turizem Šaleške doline, ponudba pa bo objavljena tudi na spletni strani Turistične zveze Šoštanj.

4.5 ČLOVEŠKI VIRI
Že prvi stik z lastnico kmetije, gospo Marijo in njenim partnerjem, gospodom Hermanom, je pokazal,
da sta to izredno pozitivna, prijazna in prisrčna človeka. Takoj smo vedeli, da bomo z njima lahko dobro
sodelovali. Ob vsakem obisku sta nas prijetno presenetila z doma pripravljenim prigrizkom, za vsak
obisk sta si vzela čas, vedno sta prijazna in nasmejana. Takšna sta tudi do gostov, ki pridejo na kmetijo.
Marija in Herman imata tudi zelo pristne odnose s kmetijami, s katerimi bomo pri projektu sodelovali.
Sodelovali bomo z vodstvom Turistične zveze Šoštanj in Zavoda za turizem Šaleške doline ter
marketinškima službama hotela Topolšica in Dobrna.
Tudi študenti, ki smo vključeni v projekt, smo komunikativni, zabavni in sproščeni, imamo pa tudi
spoštljiv odnos do ljudi. Trudili se bomo, da bo naše delo profesionalno opravljeno, za kar imamo
potrebna znanja, ki smo jih pridobili že v srednješolskem strokovnem izobraževanju na področju
gostinstva in turizma, ki ga še nadgrajujemo na višješolskem izobraževanju.

4.6 ORGANIZACIJA
Študenti Višje strokovne šole smo v drugem letniku izobraževanja v okviru predmeta Osnove
projektnega menedžmenta pripravljali projektno nalogo. Ker je projektna naloga sovpadala s pripravo
projekta Več znanja za več turizma, smo pri predmetu pripravili vse potrebno za izvedbo projekta ETNO
pustolovščina na kmetiji Pr' Krajnk. Predvideli smo vse prvine poslovnega procesa, kot so delovna
sredstva, predmete dela in ljudi, potrebne za izvedbo, izdelali finančno konstrukcijo, pripravili SWOT
analizo, izdelali WBS strukturo, pripravili terminski načrt ter izvedli in izdelali analizo spletne ankete,
s katero smo ugotovili zainteresiranost anketirancev za naš projekt. S pripravo projekta z omenjenimi
dokumenti smo zagotovili, da bo kakovost izvajanja projekta visoka.
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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•
•
•

Kontaktni osebi: Marija Irman in Herman Kladnik.
Sodelujoče osebje v projektu: v vlogi animatorjev študenti Višje strokovne šole Šolskega centra
Velenje.
Ostalo sodelujoče osebje: lastniki sosednjih kmetij, ki bodo priskrbeli domače prehrambene
izdelke in pridelke.

4.7 FIZIČNI DOKAZI
Za izvedbo projekta so potrebna delovna sredstva, ki se na kmetiji že nahajajo: kmečko poslopje
(skedenj s hlevom, hmeljska sušilnica, kmečka izba, prostor za žganjekuho, preša, varilnica piva,
degustacijski prostor), kmečko orodje in oprema.
Kot predmete dela pri projektu potrebujemo sestavine za pripravo rogljičkov, prest in zeliščnega čaja,
jabolčni sok, pivo, viski, hruškovo in slivovo žganje, kozarce za degustacijo, ki jih udeleženci dobijo v
dar, servirni pribor in posodo, glavne sestavine piva in lesene tablice, ki jih potrebujemo za izvedbo iger,
ter kmečke dobrote za zaključno pogostitev ekip.
Večina navedenih sredstev je že na kmetiji, tako da ne predstavljajo dodatnega stroška. Kozarce za
degustacijo piva bomo nabavili v Steklarni Hrastnik, kmečke dobrote pri okoliških kmetijah. Rogljičke,
preste in kruh ter čaj bo pripravila gospa Marija, pivo in žgane pijače za degustacijo so proizvedene na
kmetiji, jabolčni sok bomo nabavili na kmetiji Grčin.

5 PREPOZNAVANJE IN PREPREČEVANJE TVEGANJ
Vsak nov projekt predstavlja tveganja. Da bi tveganja prepoznali in jih tudi preprečili, smo pripravil
spletno anketo, s katero smo hoteli ugotoviti, ali je predlagan projekt za anketirance zanimiv. Spletno
anketo smo objavili na naši Facebook strani. Nanjo sta se odzvala 102 anketiranca. Z njo smo poskušali
ugotoviti kako poznajo aktivne oblike doživljanja turizma. Večina anketirancev je odgovorila, da so jim
všeč animacije v živo, večina jih je že obiskala Escape room, skoraj 90 odstotkov jih meni, da so po
takšni obliki druženja imeli občutek večje povezanosti. Na vprašanje ali bi želeli spoznati kulturno
dediščino skozi aktivne oblike, je skoraj 80 odstotkov odgovorila pritrdilno.
Analiza je objavljena v prilogi 2.
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 v dobri
ohranjenosti stavbne dediščine in zbirki kmečkega orodja in da so za izvedbo potrebna majhna finančna
sredstva. Poleg ostalih, vidimo največje slabosti v tem, da je proizvod primeren za manjše skupine, kar
poveča ceno na udeleženca. Med priložnostmi naj izpostavimo možnost obiska novih skupin gostov, ki
si želijo doživeti aktiven turizem. Kot nevarnost naj izpostavimo, da med izvedbo programa lahko pride
do nesreč udeležencev in do prevelikega zaužitja alkohola.
Pripravili pa smo tudi kratek anketni vprašalnik o zadovoljstvu gostov pred odhodom domov. Z
analiziranjem odgovorov na anketo bomo ugotavljali, kaj je gostom všeč, kje se da kaj še zboljšati.
Evalvacijski anketni vprašalnik je v prilogi 4.
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6 FINANČNA PROJEKCIJA
Finančna projekcija zajema stroške in predvidene prihodke. Predvideli smo stroške, tako variabilne kot
fiksne. Variabilni stroški so stroški hrane in pijače, kozarcev za degustacijo ter cena ogleda,

fiksni stroški pa so stroški animatorjev in stroški rekvizitov, potrebnih za izvedbo iger.

6.1 KALKULACIJA PRODAJNE CENE
Kalkulacija je izdelana za ekipo 6 udeležencev.
Tabela 1: Kalkulacija prodajne cene turističnega proizvoda

VRSTA STROŠKA
Študenti - animatorji 2 x 4,61 EUR
bruto x 3 ure
Stroški oglaševanja
Organizacija in ostali materialni
stroški
Skupaj fiksni stroški
Dobrodošlica
Degustacija
Zaključna pogostitev (narezek)
Kozarec kot turistični spominek

Bruto znesek v
EUR

Cena v EUR na osebo
(pri 6 udeležencih)

27,66
3,00

4,61
0,50

23,34
60,66
2,00/osebo
4,00/osebo
6,00/osebo
2,00/osebo

3,89
9,00
2,00
4,00
6,00
2,00

Skupaj variabilni stroški

14,00

SKUPAJ CELOTNI STROŠKI

23,00

Vse cene so v bruto zneskih, kar pomeni, da vključujejo DDV oz. prispevke pri študentskem delu.
Cena pri ekipi s 6 udeleženci je 23 EUR na osebo. Visoko ceno proizvoda povzročajo fiksni stroški,
saj je kalkulacija narejena za samo 6 oseb. V primeru, da bo gostov več, bomo nudili količinski
popust.

7 SKLEPNI DEL
Študentje Višje strokovne šole Šolskega centra Velenje smo na kmetiji Pr' Krajnk odkrili pravo
zakladnico kulturne dediščine, ki jo s tem projektom želimo približati večjemu številu turistov. Z
raziskovanjem področja kulturnega turizma smo dobili vpogled v celotno področje, tako stavbne
dediščine, zbirk kmečkega orodja, prenašanju iz generacije v generacijo šeg in navad ter običajev. Na
kmetiji ne predstavljajo kulturno dediščino samo stavbe in zbirka orodja, dediščina se prenaša tudi skozi
proizvodnjo piva in žganja, za katerega še danes uporabljajo drevesa starih sliv in hrušk. Izkušnje, znanja
in poznanstva, ki smo jih pridobili skozi projekt, nam bodo zelo koristili v našem nadaljnjem življenju.
Seveda si želimo, da bi lastnica in njen partner to bogastvo kmetije še bolj izkoristila in predstavila
širšemu krogu ljubiteljev dediščine.

10

8 VIRI
Spletni viri:
• http://notranjskoprimorske.si/2016/03/union-dozivetje-obiscite-pivovarski-muzej-vpivovarni-union/ - 5. 10. 2017
• http://www.tms.si/index.php?e_id=428 - 5. 10. 2017
• https://www.facebook.com/LOKOLOKOviskopivo/ - 5. 10. 2017
• http://www.vs.grm-nm.si/sites/vs/files/datoteke/ucbenik%20TGK.pdf - 6. 11. 2017
• http://www.rtvslo.si/blog/jakec-taprvi/dolina-zelenega-zlata/26025 - 8. 12. 2017
• http://www.nt-rc.si/wp-content/uploads/2017/09/sostanj-priloga-2016.pd - 8. 12. 2017
• http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/CV
ZU/partnerstva/CVZU_54PARTNERSTVA_SCSK_Prirocnik.pdf - 10. 12. 2017
• http://www.spodezelja.si/pdf/s_podezelja_48.pdf - 8. 1. 2018
• http://www.zvkds.si/sl/elkd - 9. 1. 2018
Knjige:
• Kotler, P., 2004, Management trženja, GV Založba
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9 PRILOGE
PRILOGA 1: INTERVJU Z LASTNICO KMETIJE
INTERVJU O KMETIJI PR' KRAJNK IN PIVOVARNI LOKO LOKO
Za potrebe izdelave naloge pri projektu »Več znanja za več turizma« potrebujemo podatke o
kmetiji in dejavnosti na kmetiji, povezani s turizmom. Intervju smo opravili z gospo Marijo
Irman, lastnico kmetije, in njenim partnerjem Hermanom Kladnikom.
IZPRAŠEVALCI: Žiga Omerović, Lidija Fužir, Nik Gorenjak, Matic Britovšek, Anamarija
Podjavoršek
SOGOVORNIKA: Marija Irman in Herman Kladnik
KRAJ IN DATUM IZPRAŠEVANJA: kmetija Pr' Krajnk, Lokovica 47, 3325 Šoštanj, 15. 11.
2017
TEMA: zgodovina kmetije Pr' Krajnk, kmečko poslopje in kmečko orodje, butična pivovarna
Loko Loko
1. Prosim, če nam na kratko predstavite zgodovino kmetije (kdo so bili lastniki, s čim so se
ukvarjali).
Kmetija leži povsem na robu kraja Lokovice in občine Šoštanj, na meji z občino Šmartno
ob Paki. Prav zaradi tega se kmetiji po domače reče Pr' Krajnk. Kmetija leži na prisojni
strani gričevja nad reko Pako, od koder se vidi vso okoliško hribovje: Golte in Mozirske
planine, cerkev svetega Antona, Sveti Križ s cerkvijo, Smrekovec, Peca in še ostalo okoliško
hribovje in gričevje. Na kmetiji so se poleg živinoreje ukvarjali tudi s hmeljarstvom, zato
stoji na posestvu poleg skednja tudi hmeljska sušilnica.
2. Kako ste razmišljali, ko ste postali lastnica kmetije? Predvidevamo, da ste vedeli, da kmetija
ne bo vaš vir preživetja, verjetno pa ste kmetijo želeli ohraniti.
Prav imate. Kmetijo sva s partnerjem Hermanom želela ohraniti, saj je na prekrasni in
lahko dostopni lokaciji v neokrnjeni naravi Lokovice. Glede na to, da so se na kmetiji moji
predniki ukvarjali s hmeljarstvom, zasajena pa so tudi hruškova in slivova drevesa, se je
porodila ideja, da začneva pridelovati pivo, viski, hruškovo in slivovo žganje ter še druge
dobrote. Tako sva pričela z varjenjem piva, destilacijo viskija in žganjekuho. Ker sva oba

I

družabna človeka, sva si zaželela, da kmetijo obiščejo tudi drugi. Odločila sva se, da gostom
ponudiva degustacijo omenjenih pijač.
3. Kako ste prišli do ideje, da pričnete s proizvodnjo piva in viskija?
Na to vprašanje sem odgovorila že v prejšnjem vprašanju. Res je nenavadno, da sva se
odločila za alkoholne pijače, saj oba s Hermanom ne uživava alkohola, vendar sva v tem
videla zgodbo in potencial, da se iz tega razvije še kaj več kot samo proizvodnja.
4. Ali ste že ob pričetku varjenja piva in destilacije viskija razmišljali tudi, kako bi kmetijo
vključili v turistično ponudbo?
Najprej sva se osredotočila samo na proizvodnjo pijač. Ko sva se pričela pojavljati na
različnih turističnih prireditvah v domači občini in v okolici, sva začela razmišljati, zakaj
ne bi organizirala degustacije piva in ostalih pijač na kmetiji, hkrati pa bi obiskovalcem
predstavila bogato kulturno dediščino.
5. Kaj gostom ponujata danes?
Kot sem že omenila, je kmetija zelo bogata s kulturno dediščino. Že sama poslopja lahko
prištejemo med kulturno dediščino, na kmetiji pa je tudi vse orodje, ki so ga nekoč
uporabljali pri kmetovanju in je prava kulturna zakladnica. Lahko rečem, da je na ogled
vse kmečko orodje, ki je potrebno za samooskrbno neke kmetije. Obiskovalcem s partnerjem
zelo rada predstaviva orodje, ki se nahaja na skednju, ter razloživa, za katero opravilo so
ga predniki uporabljali. Predstaviva prostor in opremo žganjekuhe nekoč, kjer obiskovalci
naredijo preizkus alkohola z vžigom in njegovo moč, ki se ob tem sprošča. Obiščemo staro
izbo, v kateri se nahaja vse pohištvo, ki je prav tako iz prejšnjih časov in je vredno ogleda.
V njej vidijo gašper – peč, ki je nekoč bila nepogrešljiv vir ogrevanja v kmečkih izbah, vidijo
stare radioaparate, preberejo si lahko časopise izpred petdesetih in več let. V tem prostoru
so na voljo tudi razglednice z motivi kmetije in kmečkega orodja ter znamke. Na koncu
obiščejo pivovarno, kjer si pogledajo proces varjenja piva in destilacije viskija. Tudi na
dvorišču kmetije so na ogled zanimive skulpture, kot npr. »dinozavrovo jajce« z
»dinozavrovim mladičem«. Povedati moram, da je moj partner Herman tudi pravi inovator,
njegove iznajdbe so prav tako na ogled obiskovalcem.
Ob zaključku ogleda kmetije se ustavimo še v prostoru s šankom, kjer se izvede degustacija.
Po želji postrežemo tudi z dobro doma pridelano hrano bližnje kmetije.
II

6. Kdo so gostje, ki jih sprejmeta na kmetiji?
Trenutno so to zaključene družbe, ki nas obiščejo v okviru kakšnega praznovanja. Obiščejo
nas večje skupine, ki se k nam pripeljejo s kombijem ali avtobusom ali pridejo z osebnimi
vozili. Običajno gre za praznovanje okroglih obletnic ali se oglasijo kar tako na degustaciji,
zanimivi pa smo tudi za šolske skupine, ki pa pridejo predvsem z namenom izobraževanja:
poučijo se, kako so se preživljali na kmetijah nekoč. Njim seveda pripravimo okusen čaj iz
domačih zelišč in postrežemo doma pripravljeno pecivo. Šolarji tudi napišejo razglednico
z lepimi pozdravi, ki jo opremijo z znamko kmetije. Razglednico potem oddamo na pošto.
Tako se mladi, ki danes še redko kdaj napišejo razglednico, naučijo, kako se napiše naslov
pošiljatelju in besedilo z lepimi pozdravi.
Poleg degustacije obiskovalcem lahko postrežemo tudi s hrano, ki jo pripravi sosednja
kmetija. Tako se povezujemo tudi z ostalimi kmetijami, ki imajo v ponudbi kakovostno
domačo hrano.
7. Kako tržita svojo ponudbo oz. kako se promovirata?

•

Imava Facebook stran LOKO LOKOviško pivo, kjer so objavljeni vsi dogodki, kjer
predstavimo naše pivo in viski ter žganja. Vsi naši proizvodi so embalirani v prikupnih
steklenicah in zunanji embalaži, ki izdelke naredijo še privlačnejše. Darilni kartončki
so še posebej primerni za nakup ob obisku.

•

Naše pivo je tudi v ponudbe žalske Fontane, kar nama je še posebej v ponos. Tudi na ta
način obiskovalci Fontane spoznajo naše pivo.

•

Sodelujeva na različnih lokalnih prireditvah, kot so: Adventna pravljica na dvorcu
Gutenbuchel v Šoštanju, Savinja beerfest v Mozirju, Lokovica praznuje, Promenada
okusov v Velenju, na Knežjem festivalu v Celju in še na drugih prireditvah, na Festivalu
piva v Šoštanju, lani pa smo se predstavili tudi na sejmu Natou Alpe-Adria.

•

Pivo predstavimo tudi v pivnicah, kjer se potem le-to tudi prodaja.

•

Šoštanjska zgodba svojo himno pričenja v glasbeni podlagi za Rozamundo prav z Loko
Loko to je pijača za me ...

•

Pri različnih lokalnih prireditvah smo prisotni z degustacijo piva, kar nas dela
prepoznavne na našem območju.

III

•

Leta

2016

so

se

pri

nas

»na

piru«

ustavili

tudi

udelelženci

TheGreatestMotoringAdventure, ki so bili na poti iz Pekinga v Pariz. Tako je naše pivo
doseglo tudi mednarodno poznavanje.
•

Zanimivi smo tudi za časopise, saj je že marsikateri časopis objavil članek o kmetiji in
pivu. Takšen je npr. članek v Novem tedniku z naslovom Tukaj je tako lepo kot v raju.
Že naslov članka veliko pove. To je za nas najboljša reklama, saj doseže veliko število
bralcev, pa še brezplačna je. Povezava na članek: http://www.nt-rc.si/wpcontent/uploads/2017/09/sostanj-priloga-2016.pdf

8. Kje lahko ljudje vajine izdelke kupijo?
Izdelki so na voljo na vseh zgoraj omenjenih prireditvah, sejmih, seveda pa tudi na domu.
Še posebej sva se potrudila pri embalaži, saj se zavedava, da veliko ljudi kupuje izdelke
skozi embalažo.
9. Kakšni so vaši načrti in pričakovanja za prihodnost?
Glede na to, da imava s partnerjem druge vire dohodka, ne načrtujeva večje posege v razvoj
turizma na kmetiji Pr' Krajnk, čeprav se zavedava, da ima kmetija velik potencial. Midva
bi želela, da ponudiva turistično ponudbo v obliki, kot je sedaj, da ohraniva prostore in
orodja, kot so bili nekoč, da bi obiskovalci doživljali nekdanje življenje na kmetiji, kot je
resnično bilo, to pa zaradi stroge zakonodaje, ki velja v naši državi, ni mogoče. Nama je pa
zanimiv projekt, ki ga pripravljate v okviru projekta »Več znanja za več turizma«. Mogoče
pa se bodo otroci odločili za modernizacijo objektov in s tem za večje možnosti razvoja
turizma na kmetiji. Bomo videli, kaj bo prinesel čas.
10. Ali nameravate turistično ponudbo razširiti?
Kot sem že omenila le v toliki meri, kot omogočajo predpisi glede na trenutno stanje
objektov.
11. Kaj vas ločuje in dela boljše od ostalih konkurentov?

IV

Imamo svoje, edinstvene produkte. Tu mislim na pivo LOKO LOKO, ki ga obiskovalci in
kupci zelo pohvalijo, smo edinstveni v proizvodnji slovenskega viskija, oba s partnerjem pa
se vsakega gosta razveseliva, kar le-ti tudi opazijo. Mislim, da je pristen odnos do
obiskovalcev pomembna vrlina.
12. Študenti za projekt Več znanja za več turizma pripravljamo nov produkt, ki bi se odvijal na
kmetiji: Animacija po sistemu LARP (live action role play). Kako gledate na ta projekt?
Projekt, kot ste nama ga predstavili, je zanimiv, za naju je nekaj novega. Mislim, da bi bil
zanimiv in dodatna ponudba tudi za naše obiskovalce. Seveda pa za izvedbo takega projekta
potrebujeva tudi vašo pomoč, saj ste komunikativni, zelo motivirani in se v življenje nekoč
znate vživeti. Se že prav veselim, da vidim, kako bo izvedba izpeljana. Prepričana sem, da
nama bo všeč.

PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK- ANALIZA
Z anketnim vprašalnikom smo želeli ugotoviti kako anketiranci sprejemajo načrtovan turistični
proizvod. Anketo smo objavili na Facebook strani študentov. Prejeli smo 102 izpolnjena anketna
vprašalnika. V nadaljevanju sledi analiza vprašalnika.

STAROST ANKETIRANCEV
2,0%

5,9%

9,8%
23,5%

58,8%
15-20

21-30

31-40

41-50

50 +

Iz grafikona je razvidno, da je sodelovalo največ anketirancev starih med 21 in 30 letom.

V

SO LJUDJEM VŠEČ ANIMACIJE V
ŽIVO?
8,0%

92,0%

Da

Ne

Kar 92 % anketirancem všeč animacija v živo.
ALI STE ŽE SODELOVALI V ESCAPE
ROOMU

26,0%
74,0%

Da

Ne

Na vprašanje ali so že kdaj sodelovali v Escape roomu., je 74 odstotkov odgovorilo pritrdilno.

OBČUTEK POVEZANOSTI PO
OPRAVLJENIH IGRAH V ESCAPE
ROOMU
12,0%

88,0%

Da

Ne

Večina anketirancev meni, da imajo udeleženci po končanih nalogah v Escape roomu večji občutek
povezanosti med sabo.

VI

STE ŽE SLIŠALI ZA LARP?

32,0%
68,0%

Da

Ne

Iz grafikona razberemo, da večina udeležencev še nikoli ni slišala za LARP.
UDELEŽITEV V ESCAPE ROOMU
4,7% 3,5%
12,9%
31,8%
47,1%

Teambuilding

Zabava

Druženje

Nova znanja

Drugo

Zanimalo nas je zaradi česa bi se anketiranci najraje udeležili escape rooma? Večina jih je odgovorila,
da zaradi zabave.

LARP ALI ESCAPE ROOM?

26,0%
74,0%

Da, LARP se mi zdi zanimivejši kot escape room
Ne, Escape room se mi zdi zanimivejši kot LARP

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo ali bi se anketiranci raje udeležili LARP- a ali escape rooma.
Iz grafikona je razvidno, da bi se večina raje udeležila LARP- a.

VII

SPOZNAVANJE KULTURNE DEDIŠČINE
SKOZI LARP

22,0%

78,0%

Da

Ne

Pri zadnjem vprašanju nas je zanimalo, če bi si anketiranci želeli spoznati kulturno dediščino skozi
LARP. Izkazalo se je, da bi si večina tega želela.
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PRILOGA 3: SWOT ANALIZA
PREDNOSTI
•
•
•
•
•
•
•

•
•

SLABOSTI

dobro ohranjena stavbna dediščina
ohranjeno kmečko orodje
prenašanje šeg in navad kmetije iz
preteklosti na sedanje rodove
za izvedbo projekta so potrebna
majhna finančna sredstva
kmetija je že danes prepoznavna po
pivu, žganju in viskiju
smo edinstveni po načinu ohranjanja
kulturne dediščine
kmetija je že danes tesno povezana z
Višjo strokovno šolo, ki bo
sodelovala pri izvedbi projekta
oglaševali se bomo tudi preko
Facebooka, ki je poceni, a učinkovit
prenašali bomo stare običaje, šege in
navade na sedanje rodove

•

•

•

•

•
•

PRILOŽNOSTI
•

•
•

•

kmetija je dostopna le z osebnimi
avtomobili, prihod z avtobusom ali
vlakom je vezan na pohod do kmetije
lastnici kmetije in njenemu partnerju
predstavlja
delo
na
kmetiji
dopolnilno dejavnost, zato ni izdelane
strategije razvoja turizma na kmetiji
naš proizvod je primeren za manjše
skupine, zato je cena proizvoda
visoka, saj so povprečni fiksni stroški
visoki
študenti imamo znanje, nimamo pa še
izkušenj na področju izvedbe
projektov, zato lahko imamo pri
izvedbi tudi težave
zbirka kmečkega orodja še ni urejena
in popisana
razstavni prostor orodja je potrebno
še urediti

NEVARNOSTI

možnost novih skupin gostov, še
posebej, ker se bomo povezali z
bližnjimi hoteli
z obiskom hotelskih gostov se bo
razširil tudi trg
v proizvod bomo vključili tudi
okoliške kmetije z njihovimi
prehrambenimi proizvodi
vse bolj zahtevni kupci bodo doživeli
aktiven turizem

•

•

•

IX

pri izvedbi projekta lahko pride do
nesreče udeležencev, zato jih
moramo opozoriti, da sodelujejo na
lastno odgovornost
ker v produktu ponujamo degustacijo
piva in žganja, lahko pride do opitja
udeležencev, zato moramo paziti, da
bodo količine popitega alkohola pri
degustacijah majhne; pri tem bomo
udeležence opozarjali, da pitje
alkohola škoduje zdravju
kmetije, ki hranijo kmečko orodje,
lahko ponudijo podoben proizvod in
nam
postanejo
neposredna
konkurenca

PRILOGA 4: EVALVACIJA – ANKETNI VPRAŠALNIK
Spoštovani udeleženci ETNO pustolovščine Pr' Krajnk!
Da bi lahko še izboljšali našo ponudbo, Vas vljudno prosimo, da izpolnite kratek vprašalnik.
1. Ocena nalog, ki ste jih obiskovalci izpolnjevali:
• Težavnost nalog (1 = lahke, 6 = zelo težke)
1

2

3

4

5

6

•

Izvirnost nalog (1 = neizvirne, 6 = zelo izvirne)
1
2
3
4
5
6

•

Časovna usklajenost (1 = slaba, 6 = odlična)
1
2
3
4
5
6

•

Zanimivost nalog (1 =nezanimive, 6 = zelo zanimive)
1
2
3
4
5
6

2. Ocenite delo animatorjev (1 = slabo, 6 odlično).
1
2
3
4
5
6
3. Ocenite celotno prireditev (1 = slaba, 6 = odlična)
1
2
3
4
5
6
4. Se vam zdi cena prireditve primerna?
• DA
• NE
5. Je trajanje celotnega programa primerno ?
• Predolgo
• Prekratko
• Primerno
6. Bi prireditev priporočili drugim?
• DA
• NE
7. Vaši predlogi: česa bi si na prireditvi še želeli, kaj vas je motilo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Zahvaljujemo se za sodelovanje.

X

PRILOGA 5: ZLOŽENKA

XI

PRILOGA 6: WBS STRUKTURA
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PRILOGA 7: PREDSTAVITEV PROJEKTNE NALOGE NA TRŽNICI
Šolski center Velenje
Višja strokovna šola
Trg mladosti 3
3320 VELENJE

Velenje, 12. 1. 2018

Turistična zveza Slovenije
Miklošičeva 38
1000 LJUBLJANA

PREDSTAVITEV PROJEKTNE NALOGE ETNO PUSTOLOVŠČINA NA KMETIJI PR' KRAJNK
Vsebina in struktura predstavitve:
V okviru projekta Več znanja za več turizma bomo na Turistični tržnici predstavili turistični proizvod
Etno pustolovščina na kmetiji Pr' Krajnk. Predstavili bomo kmetijo Pr' Krajnk, njeno lepo ohranjeno
stavbno dediščino, bogato zbirko kmečkega orodja, študenti pa bomo na stojnici predstavili šege in
navade na tej kmetiji. Na stojnici se nam bosta pridružila tudi lastnica kmetije, gospa Marija Irman, in
njen partner gospod Herman Kladnik, ki bosta za goste pripravila degustacijo njihovega butičnega piva,
študenti pa bomo obiskovalce animirali, jim postregli s prestami in rogljički, jim predstavili projekt ter
delili promocijski material.
Potrebni pripomočki na stojnici:
• stojnica
• električni priključek
Sodelujoči:
• Na stojnici bo 5 študentov, avtorjev naloge: Žiga Omerović, Lidija Fužir, Nik Gorenjak,
Anamarija Podjavoršek in Matic Britovšek.
• Spremljevalca: Marija Irman, Herman Kladnik, ki bosta poskrbela za degustacijo svojega piva.
• Na tekmovanju nas bo spremljala mentorica Martina Omladič.
• Skupno predvideno število sodelujočih je 8.
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PRILOGA 8: SEZNAM ŠTUDENTOV – TEKMOVALCEV
Naziv šole
Šolski center
Velenje, Višja
strokovna šola
Šolski center
Velenje, Višja
strokovna šola
Šolski center
Velenje, Višja
strokovna šola
Šolski center
Velenje, Višja
strokovna šola
Šolski center
Velenje, Višja
strokovna šola

Priimek in ime študenta

Kraj

stalnega Letnica rojstva

Letnik

bivanja

Omerović Žiga

2.

Velenje

1993

Lidija Fužir

2.

Mozirje

1996

Nik Gorenjak

2.

Velenje

1997

Matic Britovšek

1.

Griže

1998

Anamarija Podjavoršek

1.

Mislinja

1998
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