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POVZETEK:  
Gastronomsko-turistični produkt »Čutna kulinarična izkušnja z lesniko« nagovarja zahtevnega gosta, 
ki pričakuje zasebnost in doživetje pristnega lokalnega okolja s kakovostno postrežbo. Doživetje se 
bo izvajalo v majhnih skupinah na lokaciji Restavracije Lesnika v Mozirju in turistični kmetiji Lesjak 
v Šmihelu nad Mozirjem. S predlaganim produktom ohranjamo in promoviramo avtohtono sorto 
jabolk lesnika kot del slovenske gastronomske dediščine. Jabolko lesnika vključujemo v vse jedi 
našega menija. Sestavine menija so pridobljene pri lokalnih dobaviteljih, s tem dajemo prednost 
manjšim ponudnikom, podpiramo odgovorno potrošnjo in proizvodnjo, razvoj podeželja in trajnostni 
vidik našega produkta. Gostu pa ponudimo zapomnljivo kulinarično doživetje in spoznavanje lokalne 
kulture preko hrane. 
Čutna kulinarična izkušnja je sestavljena iz ogleda sadovnjaka z lokalnim pridelovalcem, selfness 
zvočne sprostitve v okolju jablan, Lesnikinega menija, pripovedovanja zgodb o jabolkih in spominka. 
Z aktivnim sodelovanjem pri pripravi produkta smo študenti Višje strokovne šole Šolskega centra 
Velenje spoznali zanimivo in zahtevno pot kreiranja vrhunskih gastronomsko-turističnih doživetij.  
Pridobili smo dodatna znanja in bogate izkušnje na področju kulinarične odličnosti in morda vas 
bomo člani ekipe nekoč pogostili vlogah chefov. 
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ABSTRACT: 
The gastronomy-tourism product "Sensual culinary experience with apple lesnika" appeals to the 
demanding guest who expects privacy and the experience of an authentic local environment with 
quality service. The experience will be carried out in small groups at the location of the Lesnika 
Restaurant in Mozirje and the Lesjak tourist farm in Šmihel above Mozirje. With the proposed 
product, we preserve and promote the autochthonous variety of “lesnika” apples as part of the 
Slovenian gastronomic heritage. Apple “lesnika” is included in all dishes of our menu. The menu 
ingredients are sourced from local suppliers, thus giving preference to smaller suppliers, supporting 
responsible consumption and production, rural development and the sustainable aspect of our 
product. We offer the guest a memorable culinary experience and learning about local culture 
through food. 
The sensual culinary experience consists of visiting an orchard with a local grower, the selfness of 
sound relaxation in the environment of apple trees, “lesnika's menu”, telling stories about apples and 
a souvenir. By actively participating in the preparation of the product, the students of the Higher 
professional School of the School Center Velenje learned about an interesting and demanding way 
of creating top gastronomic and tourist experiences. We have gained additional knowledge and rich 
experience in the field of culinary excellence and maybe one day the team members will treat you to 
the roles of chefs. 
 

KEY WORDS: culinary product, apple lesnika, experience, local suppliers 
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1 UVOD  
 
Sodobni gosti povprašujejo po butični ponudbi, kjer se kulturna in naravna dediščina prepletata z 
bogato lokalno gastronomsko ponudbo. Vse več gostov namreč išče avtentične kulinarične 
izkušnje. Slovenija, v zadnjih letih vse bolj prepoznavna in uveljavljena turistične destinacija, 
pridobiva z letošnjim letom naziv »Slovenija - Evropska gastronomska regija«. To omogoča 
domačim ponudnikom, da regionalne in tradicionalne jedi ponudijo »v novi preobleki«, hkrati pa 
ohranijo njihovo domačnost ter s tematskimi dogodki, obogatenimi s celostnim doživetjem, 
približajo novim gostom. 

 
Slika 1: Logotip Slovenija Evropska gastronomska regija 2021 

(Vir: Pistotnik Petra, Turistična zveza Slovenije) 
 
Prestižni naziv je izjemnega pomena za razvoj in promocijo slovenskega turizma na domačem in 
tujih trgih. Slovenija v zadnjih letih navdušuje tuje in domače goste z zavezanostjo trajnostnim 
načelom, uporabo lokalno pridelanih živil in poudarjanjem gastronomske dediščine. 
Navade turistov se hitro spreminjajo tudi zaradi posledic in omejevalnih ukrepov za zajezitev širjenja 
novega koronavirusa.  Pri tem pa že nastajajo novi turistični in gastronomski trendi, ki se kažejo v 
tem, da bodo turisti dajali še večji poudarek varnosti, zdravju, elementom trajnosti lokalnega okolja 
in domačnosti. Bolj bodo povpraševali po manjših ponudnikih, kjer bodo preko pristnih lokalnih 
zgodb doživeli personalizirano nepozabno izkušnjo, ki jo bodo z navdušenjem delili z drugimi. 
Študenti Višje strokovne šole Šolskega centra Velenje smo se odločili sprejeti izziv priprave 
kulinaričnega doživetja za razpis 18. mednarodnega festivala Več znanja za več turizma na temo Moj 
kraj moj Chef. Pri pregledu jedi v domačem okolju nam je pozornost zbudila zgodba o  jabolki 
lesniki, po kateri so poimenovali tudi restavracijo v Mozirju, katere lastnik nas je podprl pri pripravi 
produkta.  
Za Slovence velja jabolko simbol zdravja, svežine in pomladitve. Jabolka so priljubljena v sodobnih 
pripravljenih jedeh in kot nepogrešljiv nadev številnih priboljškov ter tradicionalnih jedi. Avtohtono 
sorto jabolk lesniko smo v sodelovanju z restavracijo lesnika iz domače Savinjske regije oplemenitili 
v zanimiv kulinarični produkt. Pri snovanju produkta smo upoštevali ponudbo lokalnih živil in v 
pripravo vključili lokalne pridelovalce. Produkt predstavlja tematsko zgodbo, s katero bomo to 
avtohtono sorto jabolk približali ciljnim skupinam gostov. Nov produkt nameravamo širši javnosti 
predstaviti na kulinarični prireditvi Trška košta, ki jo načrtuje restavracija Lesnika v trškem jedru 
Mozirja. 

2 MOZIRJE – TURISTIČNA IN GASTRONOMSKA DESTINACIJA 
 

2.1 Turistična in gostinska ponudba v Mozirju 
Mozirje, staro naselje v Zgornji Savinski dolini, navdušuje obiskovalce s trškim jedrom, ki velja za 
enega izmed najstarejših trgov na Štajerskem in okoliškimi naravnimi in kulturnimi biseri, med njima 
krajinski park Golte in živahna reka Savinja. Za obiskovalce so zanimive predvsem prireditve v parku 
cvetja Mozirski gaj, zimska in letna ponudba rekreacijskega centra Golte, tradicionalne prireditve v 
Mozirju in bližnji okolici, sprostitev ob Savinji ter ponudba wellness storitev. Kraj je odlično 
izhodišče za kolesarske in planinske izlete v okolico in v prelepo Zgornjo Savinjsko dolino. 
Kulinarična ponudba v kraju nudijo Restavracija Lesnika, Restavracija Gaj, Gostilna Pri Peku, 
Gostilna Vid, Gostilna Ribič, z domačimi jedmi pa postrežejo na turističnih kmetijah Lesjak in 
Korošec. 
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Slika 2: Mozirje 

Vir: https://visitmozirje.com/o-mozirju, 4. 12. 2020 
 
Podatki Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) za leto 2020 kažejo, da je Savinjska regija 
s 368.361 prihodov prihodi domačih in tujih turistov na 3. mestu (za Gorenjsko in Obalno-kraško 
regijo) med 12 slovenskimi statističnimi regijami (12 % delež vseh prihodov turistov v Sloveniji), 
kar predstavlja velik potencial in možnosti za lokalne turistične in gostinske ponudnike.  

 
Graf 1: Prihodi turistov v občino Mozirje 

Vir: SURS, https://pxweb.stat.si/sistat 
 
V grafikonu 1 prikazujemo podatke o prihodih tujih in domačih turistov v občini Mozirje za obdobje 
2018-2020. V letu 2019 so v občini Mozirje zabeležili 14.292 prihodov turistov, med njimi nekoliko 
več domačih turistov, v kriznem letu 2020 pa je število tujih turistov močno upadlo, vendar se je 
povečalo število domačih turistov (SURS, https://pxweb.stat.si/sistat, 24. 1. 2021). 
 

2.2 Ponudba in zgodbe Restavracije Lesnika 
Gostinsko podjetje Lesnika v Mozirju je odprlo svoja vrata 9. novembra 2018. Gostišče ima kavarno, 
restavracijo in vinoteko in nudi pester izbor jedi, ki temeljijo na tradicionalni slovenski hrani. Menije 
prilagajajo letnim časom, saj dajejo prednost svežim in sezonskim surovinam lokalnih kmetov. Poleg 
stalne ponudbe imajo na voljo dnevne malice in kosila. V gostišču ponujajo tudi pester izbor pijač, 
pohvalijo se lahko tudi z bogato ponudbo vin domačih lokalnih vinarjev ter lokalnih kraft pivovarjev. 
V poletnem času konce tedna popestrijo malce drugačna glasbena razvajanja z izvajalci kot so 
skupina Šansonet, Veroniko Steiner in Jaka Hliš, duo Younite ali Sara Lamprečnik. 
 

 
Slika 3: Restavracija Lesnika 

Vir: https://dobregostilne.si/lesnika; 4. 12. 2020 
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Gostišče se nahaja v starem trškem jedru Mozirja v hiši, ki jo je v začetku 19. stoletja zgradila družina 
Kolenc. Hiša ima bogato tradicijo, saj sta v njej obratovala hotel Turist in gostilna Kozorog, služila 
pa je tudi kot ordinacija okrajnega zdravnika Romana Lesnike. Leta 2014 pa  se je družina današnjega 
lastnika Luke Potočnika iz Rečice ob Savinji odločila, da obnovi  staro hišo in začne pisati svojo 
zgodbo. V imenu »Lesnika«  se skrivajo kar tri zgodbe, ki jih bomo povezali v predlagano čutno 
kulinarično izkušnjo.  Prva zgodba je povezana z zdravjem in govori, da je v hiši sedanje restavracije 
živel priljubljen podeželski zdravnik, ki je požrtvovalno skrbel za zdravje sokrajanov. Zagotovo jim 
je – skladno s ponarodelim pregovorom - velikokrat svetoval, da »jabolko na dan odžene zdravnika 
stran«. Druga zgodba pravi, da so Potočnikovi za logotip gostišča izbrali  jabolko lesniko, sadež 
avtohtone slovenske sorte divje jablane, ki je še vedno prisotna v okoliških sadovnjakih. Tretja 
zgodba pa izhaja iz drevesa - jablane in govori o tem, da je les jablane tesno povezan z lesno obrtjo 
družine Potočnik, ki je v ambient restavracije vključila veliko lesenih izdelkov. 
 

2.3 Avtohtono jabolko lesnika 
Ljudje so že od nekdaj cenili sadna drevesa, saj so vedeli, da je narava najboljša zdravilka in najboljša 
učiteljica. Eno najstarejših sadnih dreves je jablana. Še danes poznamo običaj, da se ob rojstvu otroka 
posadi sadno drevo, ki naj bi mu prinašalo zdravje in srečo.  
Sorta jabolk lesnika (Malus sylvestris Mill) je visoko debelna prednica gojenih sort jablan. Lesnika, 
ki je naravno razširjena po vsej Evropi, je pri nas avtohtona gozdna drevesna vrsta. Visokodebelne 
travniške sadovnjake uvrščamo v slovensko kulturno dediščino. So simbol podeželske samooskrbe. 
Lesnika uspeva po vsej Sloveniji in ker je bila včasih pogosto v sadovnjakih, jo starejši ljudje še 
dobro poznajo.   
V drevesnici Jelen, v Arnačah pri Velenju, lahko po naročilu iz cepiča vzgojijo jablano lesniko. 
Jabolko ima bolj trpek in kisel okus, a odličen vonj in aromo. Vsebuje veliko pektina, zato se 
kompoti, marmelade in želeji dobro strdijo. Lesnike običajno ne uživamo surove, slastna pa je 
predelana v sadne čaje, sokove ali vino.  Lesnikov kis je zelo aromatičen, pomešan z medom in vodo 
pa deluje okrepčilno. Kis so že v starih časih uporabljali proti utrujenosti, visokem pritisku, bolečinah 
v sklepih. Jabolka so bogat vir vitaminov, mineralov - zlasti kalija ter različnih antioksidantov, ki 
zmanjšujejo tveganje za srčna obolenja in znižujejo holesterol. Jabolka dobro vplivajo na presnovo 
in pomagajo pri hujšanju. Ljudska modrost že dolgo ve, da pomagajo tudi proti zaprtju in driski in 
na sploh pomiriti prebavila. 
 

 
Slika 4: Jabolko lesnika 

Vir: lasten; 4. 12. 2020 
 
Lesnika je starodavno drevo, ki je imelo pomembno vlogo tudi v verovanju ljudi. Jabolka so izmed 
vsega sadja veljala za najbolj čaroven plod in kot taka so se pojavljala v številnih mitih in legendah. 
Določene bomo vključili v predlagani produkt. 

3  FAZE PROJEKTA ČUTNA KULINARIČNA IZKUŠNJA Z  
JABOLKOM LESNIKA 
 
Naloge smo se lotili v obliki projektnega dela. Skladno s teorijo smo projekt razdelili na štiri faze: 
snovanje, priprava, izvedba in zaključek. V preteklih mesecih smo bili zelo dejavni zlasti pri 
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snovanju in pripravi produkta, medtem ko bo izvedba mogoča – skladno z epidemiološkimi 
razmerami – v sklopu načrtovanega dogodka Trška košta v jesenskih mesecih v Mozirju. Sledila bo 
evalvacija projekta. 
 

3.1 Cilji projekta  
V Mozirju in njegovi okolici turisti obiskujejo predvsem krajinski park Golte, trško jedro Mozirja, 
prireditve v parku cvetja Mozirski gaj in različne tradicionalne prireditve. Želijo pa si poskusiti tudi 
dobro domačo lokalno hrano. 
Glavni cilj projekta je sodobnemu obiskovalcu, ki želi – sedaj še toliko bolj kot kadarkoli prej - 
spoznati pristno lokalno kulturo in navade,  ponuditi osebnostno (t.i. personalizirano) kulinarično 
doživetje, obogateno s tematsko zgodbo in - skladno z aktualnimi trendi – selfness sproščanjem kot 
sodobno metodo skrbi za zdravje in dobro počutje. 
Avtohtono sorto jabolk lesniko nameravamo v sodelovanju s ponudnikom gostinskih storitev 
gospodom Luko Potočnikom, lastnikom restavracije Lesnika oplemenititi v celosten kulinarični 
produkt. V pripravo produkta vključujemo lokalne pridelovalce in ponudbo lokalnih živil, s čimer 
izpostavljamo trajnostni pristop. Gastronomska izkušnja bo bolj zapomnljiva, saj bomo obedovanje 
zasnovali kot doživetje. Tako bo produkt predstavljal tematsko zgodbo, s katero bomo to manj 
poznano avtohtono sorto jabolk približali ciljnim skupinam gostov. Naš produkt Čutna kulinarična 
izkušnja z  jabolkom lesnika bo zaradi trenutne zdravstvene situacije prvič predstavljen širši javnosti 
na kulinarični prireditvi Trška košta, ki ga načrtuje restavracija Lesnika, izveden pa bo v jeseni 2021 
v trškem jedru Mozirja. Namen je povezati gostinske ponudnike, ki bojo na skupnem dogodku 
predstavili svojo kulinarično ponudbo. 
 

3.2 Snovanje projekta 
Študenti Višje strokovne šole smo se najprej lotili iskanja ideje za temo Moj kraj moj Chef. Že 
lansko leto, ko smo v okviru tekmovanja Več znanja za več turizma sodelovali s cvetličnim parkom 
Mozirski gaj, smo proučevali turistično in gostinsko ponudbo Mozirja.  
Pozornost nam je vzbudila zgodba o  jabolki lesniki in restavraciji v Mozirju z istim imenom. Pri 
Slovencih velja jabolko za simbol zdravja, svežine in pomladitve. Jabolka so priljubljena v sodobnih 
pripravljenih jedeh in tudi kot nepogrešljiv nadev številnih priboljškov ter tradicionalnih jedi. 
Porodila se nam je ideja, da bi to pozabljeno avtohtono sadje zopet vključili v kulinariko na takšen 
način, da bo kulinarična izkušnja gosta obogatena s celovito zgodbo o jabolku, njegovi pridelavi in 
»občutenju« narave. Zamislili smo si, da bomo gostu pripovedovali zgodbe o jabolku, mu pokazali 
predelavo starih sort jabolk in lesnike ter visok travniški sadovnjak, kjer se bo lahko tudi sprostil ob 
poslušanju glasbe jablan. Na podlagi proučenih virov smo ugotovili, da imamo o jabolku bogato 
izročilo pripovedk. Nagovarjajo nas in nam spretno sporočajo, kako se soočiti s težavami in jih 
premagati, kar nam prinese notranji mir in zadovoljstvo. Proučili smo pripovedke, v katerih se pojavi 
motiv jabolka, predvsem čudežnega in zdravilnega, z namenom, da z njimi popestrimo doživljanje 
pri postrežbi in obedovanju »Lesnikinega menija«. Sodobni gost - bolj kot kadarkoli prej - potrebuje 
občutek povezanosti z naravo, njene zvoke in vonj, ki nas sprosti in spodbudi naše splošno dobro 
počutje.  Zato smo se odločili produkt obogatiti z zvočnim selfness sproščanjem.  Gostu bomo na 
Turistični kmetiji Lesjak po vodeni predstavitvi posestva ponudili možnost krajše sprostitve, kjer bo 
lahko s pomočjo posebne naprave Bamboo prisluhnil zvokom jablane in glasbi, ki jo ustvarja jablana.  
 
Idejni osnutek projekta je tako zajemal raziskavo trga, sestavne dele produkta, ime produkta, 
partnerje pri izvedbi projekta, lokacijo in termin izvedbe in ciljne skupine. V fazi snovanja projekta 
smo raziskali trg in pri tem uporabljali sekundarne in primarne vire. Pregledali smo spletne strani 
občine Mozirje, Visit Mozirje, restavracije Lesnika ter Facebook stran Lesnike, kjer goste obveščajo 
o svoji ponudbi in jo podkrepijo z mamljivimi slikami jedi. O avtohtoni jabolki lesniki nismo našli 
veliko pisnih virov, zato smo iskali vire pri starejših ljudeh, ki to jabolko še dobro poznajo ljudeh. 
Pripravili smo intervju z gospo Justino Kavčič, babico članice našega tima Tinkare, ki nam je 
povedala,  kako so nekoč pripravljali in uporabljali jabolka lesnike v jedeh. 
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O razširjenosti teh jabolk na področju občine Mozirje smo opravili pogovore tudi s Štefko Goltnik, 
svetovalko na Kmetijsko gozdarski zbornici Celje, izpostave Mozirje. Povedala nam je, da ima v 
širši okolici Mozirja več okoliških kmetij še ohranjenih nekaj jablan lesnike. Pri snovanju produkta 
smo upoštevali sezonskost jedi, saj bomo pripravili sveže sestavine. Sveža jabolka lesnike bodo 
prepoznavna sestavina »Lesnikinega menija«, ki se bo ponujal v jesenskem in zimskem času. Cela  
in narezana jabolka bodo tudi posušili, služila bodo kot dodatek jedem v meniju in kot kulinarični 
spominek.  Za pripravo jedi bomo potrebovali tudi lesnikin kis. Povezali smo se z bio kmetijo Ržen 
iz Šentjanža pri Dravogradu, ki prodaja večje količine bio lesnikinega kisa. Stekleničko slednjega 
bomo tudi podarili gostu. Prav tako smo se tukaj dogovorili za rezervacijo dela lesnikinega pridelka. 
Gospoda Luko Potočnika, lastnika restavracije Lesnika v Mozirju, smo zaprosili za podporo in 
sodelovanje v naši projektni nalogi. Z njim smo pripravili intervju, da smo čim več izvedeli  o 
njegovi dosedanji gostinski ponudbi. 
Opredelili smo tudi ključne ciljne skupine. Danes največ potuje generacija milenijcev, in sicer tja, 
kjer lahko nabirajo svoja doživetja ter izkušnje in jih lahko delijo z drugimi. Izmed drugih starostnih 
skupin se bomo osredotočili zlasti na družine, pare srednjih let in seniorje, ki si želijo zasebnosti, 
individualni pristop in spoznavanje lokalne tradicije in kulture. Zato smo se dogovorili s Turistično 
kmetijo Lesjak iz Šmihela nad Mozirjem, da naše goste popeljejo od svojega travniškega sadovnjaka 
s starimi sortami jabolk do kleti, kjer predelujejo jabolka in jim podelijo svoj odnos do zemlje in 
pridelave sadja.  
 

3.3 Priprava produkta  
V sklopu faze priprave smo projekt razčlenili na posamezne aktivnosti, ki so potrebne za doseganje 
ciljev projekta. Navezali smo stike z lokalnimi pridelovalci, s katerimi bomo sodelovali pri izvedbi 
projekta, to so Kmetija Jerše iz Radegunde, kmetija Delopst iz Zavodenj pri Šoštanju in  kmetija 
Mlinar iz Škal. Prav tako smo vzpostavili stike z g. Jelenom  iz Laz pri Velenju in g. Zgonjaninom 
iz Lok pri Mozirju ter se dogovorili za rezervacijo različnih pridelkov iz jabolk lesnike, ki jih bo za 
potrebe predlaganega kulinaričnega doživetja odkupila restavracija Lesnika. 
Vsaka jed v našem »Lesnikinem meniju« vsebuje dodatek jabolka lesnike, sveže ali posušene ali v 
obliki kompota, marmelade ali kisa. Za ustrezen izbor jedi smo potrebovali mnenja in podporo naših 
sošolcev iz programa Gostinstvo in turizem. Študente smo zaprosili, da nam z degustacijo različnih 
jedi pomagajo izbrati najboljše. Študentki Urški Jazbec predstavlja kuhanje velik izziv, saj lahko pri 
tem izrazi svojo ustvarjalnost. Že kot dijakinja Šole za storitvene dejavnosti se je udeleževala 
gastronomskih in kulinaričnih tekmovanj, kjer je dosegala odlične uvrstitve. Tudi pri pripravi našega 
»Lesnikinega menija« se je izkazala za pravega kuharskega Chefa. Gospod Potočnik nam je 
zagotovil, da bo take okrepitve v svoji ekipi zelo vesel. 

4  KULINARIČNI PRODUKT: OPIS IN RAZČLENITEV  
 
Sodobni gost povprašuje po hrani in pijači lokalnega izvora, sezonski ponudbi jedi, ki zajemajo sveže 
pridelane sestavine in je radoveden - želi izvedeti več o izvoru in pridelavi jedi. Pandemija in ukrepi 
za zajezitev širjenja novega koronavirusa vplivajo na hitre spremembe trendov na področju 
gastronomskega turizma. Vedno bolj so iskana krajša, nekaj urna doživetja, pripravljena za 
posameznike, pare ali majhne skupine gostov, ki konzumirajo produkt znotraj »varnega mehurčka«. 
Produkt je privlačen, če se lahko rezervira vnaprej in izvajajo ponudniki individualni pristop do 
gosta, kar daje prednost manjšim lokalnim ponudnikom, kot je restavracija Lesnika. 
Naša predlagana kulinarična izkušnja nagovarja zahtevne goste, ki si želijo kulinaričnega užitka in 
sprostitve, predstavljeno skozi tematsko zgodbo o jabolku. Pri snovanju produkta smo upoštevali 
bistvene lastnost gastronomskega doživetja za sodobnega gosta: ponudbo lokalnih jedi, ki 
predstavljajo novost v kulinarični ponudbi, gostoljubnost, avtentičnost in izbrana prizorišča z 
zgodbo, socialno vključenost in kulturno interakcijo ter darilo o obliki spominka. 
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Slika 5: razčlenitev produkta"Čutna kulinarična izkušnja z lesniko" 

Zamislili smo si celostno gastronomsko-turistično doživetje, ki preko osebnega pristopa do gosta 
predstavi zgodbo o jabolku lesnika. Produkt »Čutna kulinarična izkušnja z lesniko« je sestavljen iz 
ogleda sadovnjaka z lokalnim pridelovalcem, selfness zvočne sprostitve v okolju jablan, Lesnikinega 
menija, pripovedovanja zgodb o jabolkih in spominka. 

 
DELNI PROIZVODI LOKACIJA IZVAJALEC 

Sprejem gostov in uvodna predstavitev Pred restavracijo Lesnika v Mozirju 
Lastnik restavracije Luka Potočnik in 
animator Nejc Slapnik 

Voden ogled domačije s sadovnjakom in 
zvočni selfness 

Turistična kmetija Lesjak v Šmihelu 
nad Mozirjem 

Nikolaj Lesjak 
in animator Nejc Slapnik 

Lesnikin meni s predstavitvijo jedi Restavracija Lesnika v Mozirju 
Osebje restavracije in chefinja Urška 
Jazbec 

Pripovedovanje zgodb o jabolkih Restavracija Lesnika v Mozirju animator Nejc Slapnik 
Izbirno:  
gastronomski/turistični spominek 

Restavracija Lesnika v Mozirju chefinja Urška Jazbec 

 
Tabela 1: Program: "Čutne kulinarične izkušnje z lesniko" 

 
V nadaljevanju predstavljamo posamezne sklope predlaganega produkta. 
 

4.1 Ogled travniškega sadovnjaka z starimi sortami jablan in lesnike ter selfness 
sprostitev 
Povezali smo se z animatorjem g. Nejcem Slapnikom iz zavoda za pristna doživetja Poseben dan, ki 
je odličen interpretator dediščine in vodnik iz območja Zgornje Savinjske doline. Z g. Nejcem smo 
sodelovali že pri različnih šolskih ekskurzijah in projektih.  
Animator bo v naprej naročeno manjšo skupino gostov iz »istega mehurčka« sprejel in pozdravil v 
restavraciji Lesnika in jim predstavil zgodbo restavracije. Goste bo pospremil na ogled travniškega 
sadovnjaka  s starimi sortami jablan na Turistični kmetiji Lesjak v Šmihelu nad Mozirjem, do koder 
se pripeljemo z avtom v dobrih 15 minutah. Kmetija se nahaja se na n. v. 700 m in nudi prelep razgled 
na okoliške hribe. Gospodar kmetije bo našim gostom razkazal sadovnjak in jim predstavil 
značilnosti starih jablan in njihovih sadežev. Sledil bo še ogled stare stiskalnice za jabolka, mlina za 
mletje jabolk ter kleti za shranjevanje kisa in svežih jabolk, ki jih na kmetiji predelajo še v 
marmelado, suhe krhlje. 
V sproščujočem okolju sadovnjaka bo gost našel tudi trenutke miru, sprostitve in ugodja. Pod drevesi 
jablan mu bomo ponudili udoben stol ali odejo za piknik ter kozarec osvežujočega napitka za boljši 
imunski sistem iz 2 žličk jabolčnega kisa, 2 žličk medu, koščka kvasa in vode. Po želji bomo ponudili 
mlačen napitek za zmanjšanje psihične izčrpanosti, kjer neolupljeno in narezano jabolko prelijemo s 
pol litra vrele vode, pustimo eno uro in osladimo z medom. Ob tem bo gost lahko s pomočjo posebne 
naprave Bamboo prisluhnil zvokom jablane, sproščal se bo ob glasbi, ki jo ustvarja jablana in tako 
intenzivneje doživljal energijo vira zdravja. Gre za koncept selfnessa s pomočjo elektronske naprave, 
ki bo gostu razkrila popolnoma novo razsežnost narave, to je njeno glasbo, ki jo lahko izkusi in 
doživi.  
Napravo, ki proizvaja zvok dreves in rastlin, so ustvarili v ekološko- duhovni skupnosti Damanhur 
v Italiji na podlagi raziskave senzibilnosti rastlinskega sveta. Naprava deluje tako, da eno elektrodo 

Čutna kulinarična 
izkušnja z lesniko

Lesnikin meni Zgodbe jabolk
Ogled sadovnjaka 

z lokalnim 
pridelovalcem

Zvočno razvajanje 
v sadovnjaku 

(selfness)
Spominek
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pritrdimo na list rastline, drugo pa vtaknemo h koreninam v zemljo. Elektrodi prenašata 
elektromagnetno valovanje rastline v pretvornik, ki električni impulz spremeni v glasbenega. 
 

 
 

Slika 6:Turistična kmetija Lesjak 

Vir: https://visitmozirje.com/kje-spati/; 12. 2. 2021 
 

4.2 Lesnikin meni 
Sledi prevoz gostov iz ogleda sadovnjaka na turistični kmetiji do restavracije Lesnika, kjer ponudimo 
predlagan »Lesnikin meni«. Jabolka lesnike bodo prepoznavna sestavina »Lesnikinega menija«, 
meni s tem imenom se bo ponujal v jesenskem in zimskem času ali dokler nam ne poide zaloga 
lesnik. Vse jedi v meniju so lokalne jedi, značilne za Savinjsko dolino, mi pa smo jim dodali še 
jabolko lesniko v sveži obliki ali pa v obliki suhih krhljev, lesnikinega kisa ali marmelade. Pripravili 
smo meni, ki vsebuje bučno juho, toplo predjed - raztrgano svinjino v krompirjevem zosu, glavno 
jed - piščanca z ješprenom in sladico - jabolčno presenečenje. Jedi v meniju bomo po potrebi tudi 
spreminjali in nadgrajevali, vedno pa bomo izhajali iz lokalnih jedi in jabolk lesnike. Za jedi smo 
pripravili tudi meni karto, kjer bomo navedli alergene, z vizualnimi znaki pa poudarili lokalno 
pridelane pridelke in jedi po hišni recepturi (priloga 6). Strežno osebje bo ob vsakem hodu (ob vsaki 
postreženi jedi) gostu predstavilo, kaj jed vsebuje in v kakšni obliki je jedi dodano jabolko lesnika.  
 

 
Slika 7: Lesnikin meni 

Vir: lasten 

4.3 Pripovedovanje zgodb o jabolku 
Pomemben element avtentičnih doživetij je pripovedovanje zgodb (anj. Storytelling). Na podlagi 
priročnika Zgodbe v slovenskem turizmu, ki smo ga zasledili na spletni strani Slovenske turistične 
organizacije (STO), smo v naš produkt vključili pripovedke o jabolku. V prijeten tradicionalen 
ambient restavracije Lesnika, ki stremi k temu, da se gost počuti domače, smo vključili 
pripovedovanje pravljic in tradicionalno glasbilo citre. Tako bomo kulinarično razvajanje popestrili 
s pripovedkami o jabolku. Izbrali smo eno slovensko ljudsko pravljico, predstavili pa bomo tudi 
tradicijo zanimivega praznika jabolk.  
Med obrokom, medtem ko bo gost čakal na naslednji hod, bo animator pristopil h gostom in jim ob 
spremljali zvoka citer pripovedoval pravljico O zlatih jabolkih, ki govori o usmiljenju in plačilu za 
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dobroto. Animator bo pred naslednjim hodom predstavil praznik »Jabolčna odrešitev«, ki se je 
ohranil pri nekaterih južno slovanskih narodih in ga praznujejo v prvi polovici avgusta.   
 

4.4 Spominek 
Kulinarično doživetje z jabolko lesniko bomo zaokrožili s ponudbo spominka, ki predstavlja 
posebnosti obiskanega naravnega okolja in tradicije. Pred odhodom bo chefinja Urška Jazbec gostom 
predstavila izbor gastronomskih in turističnih spominkov: lesnikin kis bio kmetije Ržen, posušene 
lesnikine krhlje ali posnetek glasbe jablan na lesenem usb ključku z vgraviranim logom jabolke 
lesnika. Z nakupom spominka bo gost tudi čez čas v svojem domačem okolju podoživel prijetno 
kulinarično doživetje.  

5 TRŽENJE KULINARIČNEGA DOŽIVETJA 
Razdelali smo elemente trženjskega spleta predlaganega produkta: izdelek, ceno, prodajne poti ali 
distribucijo, tržno komuniciranje ali promocijo, človeške vire, fizične dokaze in izvajanje. 
 

5.1 Izdelek  
Faze oblikovanja kulinaričnega produkta »Čutna kulinarična izkušnja z lesniko« smo predstavili že 
v prejšnjih poglavjih. Pri pripravi doživetja smo upoštevali aktualne trende na področju 
gastronomskega turizma, saj smo ponudili izkušnjo, ki v pristnem lokalnem okolju nagovarja vse 
gostove čute. Prav tako smo upoštevali navodila in smernice pri preprečevanju širjenja koronavirusa,  
zato smo oblikovali doživetje za majhne skupine obiskovalcev, ki se bodo počutili varno »znotraj 
mehurčka«. Jedi bomo pomagali v kuhinji restavracije Lesnika pripravljati študenti. Upoštevali bomo 
načela HACCP, da gostu pripravimo varno hrano. Izdelek bo visoke kakovosti, saj bodo surovine 
sveže, pridelane na lokalnih kmetijah na še zelo tradicionalen način. Ogled sadovnjaka in glasbeno 
sadno »selfness« sproščanje gostovo izkušnjo  obogati in ga preko čutnih zaznav poveže z naravo in 
lokalnim okoljem. Izkušeni pripovedovalec zgodb zbudi v gostu spomin na otroška leta in - v primeru 
starejših gostov - nostalgijo. Z navedenimi elementi zagotavljamo tudi lokalni in trajnostni vidik 
našega produkta.  
 

5.2 Cena 
Na podlagi kalkulacije smo oblikovali prodajno ceno, ki bo pokrila stroške priprave doživetja in 
upravičila kakovost lokalnih jedi in čutnih razvajanj. Zaradi zagotavljanja varnosti in druženja 
»znotraj mehurčka« smo upoštevali majhno skupino gostov – do 6 gostov. Po izdelani kalkulaciji bo 
cena kulinaričnega doživetja na posameznega gosta znašala 81,80 evra. 
 

Postavka Znesek v EUR za 6 oseb Znesek v EUR na 1 osebo 
 
Variabilni stroški 

  

»Lesnikin meni«   
• Bučna juha 7,8 1,3 
• Krača in krompirjev zos 14,4 2,4 
• Piščanec na ješprenovi rižoti 15 2,5 
• Lesnikino presenečenje 12 2,0 

Prevoz do turistične kmetije, ogled 
sadovnjaka in selfness 

 
120,0 

 
20,0 

Napitek med ogledom sadovnjaka 1,8 0,3 
 
Fiksni stroški 

  

Animacija - pripovedovanje zgodb 200,00 33,3 
Načrtovani dobiček 120,0 20,0 
Skupaj prodajna cena 490,8 81,8 

 
Tabela 2: Kalkulacijska cena produkta "Čutna kulinarična izkušnja z lesniko" 
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Izračunana prodajna cena produkta z DDV je seštevek variabilnih in fiksnih stroškov ter 
načrtovanega dobička.  
Opomba: Za izvajanje zvočnega selfnessa bi potrebovali več naprav Bamboo, ki bi jih nabavili po 
340 eur/ komad. Cene spominka, ki si ga lahko izbere gost: 

• kis 0,5 l po 4,5  evra, 
• suhi krhlji lesnike z lupino, 10 dag po 1,3 evra ali 
• usb ključek po 4 evra. 

 

5.3 Prodajne poti 
Prodajni stik med potencialnim gostom in ponudnikom – restavracijo Lesnika bo potekal na podlagi 
rezervacije preko telefona ali po digitalnih kanalih – preprostega obrazca na spletni strani ali preko 
družbenih omrežij restavracije. Ker je produkt sezonski, ga bomo intenzivno tržili od konca poletja 
do pričetka pomladi tudi preko spletnih strani in družbenih omrežij, ki ponujajo popuste. Prepričani 
smo, da se predlagano gastronomsko doživetje v Restavraciji Lesnika lahko uveljavi in postane 
prepoznaven vsakoletni tradicionalni dogodek v jesensko-zimskem času.  
Tudi izven sezone bomo ponudili določene jedi in tako poskrbeli za »podaljšanje sezone« produkta. 
Sladico iz Lesnikinega menija nameravamo ponuditi smučišču na Golteh v zimski sezoni, na ̋ štantu˝, 
kulinarični spominek bi tržili preko TIC-a Mozirje. V poletnih mesecih nameravamo organizirati 
Lesnikin družinski piknik na prostem, skozi celotno leto pa Lesnikin »to go« meni« za neposredno 
dostavo strankam na dom. 
 

5.4 Tržno komuniciranje 
S promocijo želimo doseči prepoznavnost našega produkta, zato smo izbrali sodobne načine 
komuniciranja s kupci. Proizvod bomo oglaševali zlasti preko družbenih omrežij. V ta namen smo 
posneli promocijski spot, v katerem prikazujemo značilnosti in elemente našega produkta. Spot bomo 
objavili in delili na spletnih straneh in družbenih omrežjih Restavracije Lesnika in naše šole. Na 
družbenih omrežjih bomo objavili in delili tudi nagradno igro, nagrada pa bo Lesnikin spominek. 
Pripravili smo promocijsko zgibanko, ki jo bomo posredovali po elektronski pošti turističnim 
organizacijam v Mozirju in okolici. Prispevek o načrtovanem dogodku bomo predstavili v časopisih 
Savinjske novice in Naš čas in lokalnih in komercialnih radijskih postajah. Pred dogodkom 
nameravamo v Mozirju in okolici izobesiti plakate, zlasti pri mesomatih in mlekomatih v Mozirju in 
pri kavarnah. 
V sodelovanju z Restavracijo Lesnika bomo predlagali vizualno prenovo spletne strani in sodelovali 
pri objavah na njihovi Facebook strani, saj današnjega gosta pritegne vizualno dovršena podoba s 
kakovostno fotografijo. Kot študentje radi uporabljamo mobilne telefone za ustvarjanje kratkih 
posnetkov in tako lahko prispevamo k promociji produkta na izredno popularnem omrežju TikTok. 
Za sodelovanje se bomo dogovorili z g. Žigo Rejcem, ki je ustvaril slovenski izletnik Jaz pa pojdem, 
v katerem so različni turistični produkti Slovenije. V ta aktualni izletnik želimo uvrstiti naš produkt. 
V sodelovanju s TIC-em Mozirje in drugimi organizacijami nameravamo promovirati produkt na 
dogodkih v Mozirju in okolici. 
 

5.5 Človeški viri  
Pri izdelavi menija bo poleg naše sošolke – chefinje Urške Jazbec sodelovala tudi ekipa zaposlenih  
v restavraciji Lesnika, ki imajo večletno gostinsko prakso. Ostali člani tima bomo sodelovali na 
področju komuniciranja z dobavitelji in partnerji in zlasti pri promocijskih aktivnostih.  
Kot dobavitelje bomo vključili lokalne ponudnike mesa, zelenjave, sadja, mlečnih in žitnih izdelkov, 
mikro zelenjave ter kmetije, ki lahko ponudijo pridelek lesnike. (priloga 3).  
Restavracija Lesnika je prepoznavna po pestrem izboru jedi, ki temeljijo na tradicionalni slovenski 
hrani. Gostje restavracije izhajajo predvsem iz generacija milenijcev, poleg njih pa tudi družine, pari 
srednjih let in seniorji.  
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5.6 Fizični dokazi 
Za izvedbo projekta so potrebna delovna sredstva, ki se v restavraciji Lesnika že nahajajo: moderno 
opremljena kuhinja, kavarna, jedilni prostor in vinoteka. Gostinski obrat  se nahaja v obnovljeni trški 
hiši v Mozirju in je bil na novo zasnovan in odprt jeseni 2018. Predmete dela predstavljajo živila, ki 
jih potrebujemo za pripravo lesnikinega menija: sadje, zelenjavo, svinjsko in piščančje meso, krušne 
in mlečne izdelke, začimbe ter seveda sveža, posušena in vložena  jabolka lesnike ter lesnikin kis. 
Sušena jabolka lesnika z olupkom ter kis bomo potrebovali tudi za namen kulinaričnega spominka. 
Vse navedene predmete dela bomo nabavili pri lokalnih proizvajalcih ali pridelovalcih. Za selfness 
bomo potrebovali naprave Bamboo, ki jih bomo nabavili iz Italije, pri skupnosti Damanhur. 
 
5.7 Izvajanje 
Dobavitelji sestavin jedi v meniju in sestavin kulinaričnega spominka so garancija za visoko 
kakovost končnega izdelka. Vsi prehrambni izdelki jedi ustrezajo načelom HACCP sistema. Na 
deklaracijah, ki so sestavni del posameznega spominka, so navedeni vsi zahtevani podatki 
deklariranja živil. Na lesnikinem meniju so navedeni alergeni in vizualne oznake za lokalne izdelke 
in za jedi narejene po hišni recepturi restavracije Lesnika. Velik poudarek kvalitetni ponudbi daje 
tudi sam lastnik restavracije, prav tako pa je član ekipe restavracije naš bivši študent Jure Mihelak, 
ki je že precej prepoznaven kot odličen kuhar. Ekipi se bo pridružila tudi naša sošolka Urška Jazbec. 
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: 

• kontaktna oseba: Luka Potočnik 
• lastnik podjetja: Luka Potočnik 
• sodelujoče osebje v projektu: v vlogi animatorja Nejc Slapnik in v vlogi kuharske mojstrice 

študentka Urška Jazbec,  
• ostalo sodelujoče osebje: ostalo kuharsko in strežno osebje restavracije Lesnika. 

 

6 PREPOZNAVANJE IN PREPREČEVANJE TVEGANJ 
 
Izdelali smo SWOT analizo, s katero smo ugotavljali prednosti in slabosti našega produkta ter 
priložnosti in nevarnosti v zunanjem okolju. SWOT analiza je navedena v prilogi 4.  

Glavne prednosti izhajajo iz uporabe lokalnih sestavin in priprave jedi po tradicionalnih receptih na 
sodoben način, ki jih ponujamo v priznanem gostinskem obratu, nasprotno pa nam slabosti 
predstavljajo zlasti epidemiološke razmere. Kot glavne priložnosti vidimo prilagajanje aktualnim 
razmeram kot je ponujanje jedi za osebni prevzem in številne možnosti digitalizacije produkta, 
glavno nevarnost pa predstavlja podaljšanje negotovih razmer. 

7 SKLEPNI DEL 
 
Študentje Višje strokovne šole Šolskega centra Velenje smo s pripravo in oblikovanjem 
gastronomsko-turističnega doživetja pridobili nova znanja s področja gastronomskega turizma. 
Spoznali smo, kako pomemben je izbor ustreznih dobaviteljev lokalnih in domače pridelanih sestavin 
in zlasti, kaj vse je potrebno upoštevati pri zagotavljanju celostne gostove izkušnje. Pomemben je že 
prvi stik ob sprejemu gosta, ki se nadgradi s spoznavanjem okolja, v katerem pridelujejo jabolka in 
pred samim obedov sledi presenečenje v obliki sproščanja, kar bo v današnjih razmerah stresnega 
življenja vedno bolj pomembno. Menimo, da je poleg kakovostnih jedi glavna dodana vrednost 
našega produkta, da gosta preseneti z detajli, ki mu omogočajo doživljanje naravnega okolja. Želimo 
si, da naš predlagan meni z doživetjem postane del stalne ponudbe Restavracije Lesnika in 
prepoznaven kamenček v mozaiku turistične ponudbe Mozirja.   
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8 VIRI  
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• Kotler, P., 2004, Management trženja, GV Založba  
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• https://www.slov.si/dipl/travnik_eva_2.pdf 
• https://zelenisvet.com/stare-sorte-jablan-in-hrusk/ 
• https://www.lesjakturizem.com/index.php 
• https://visitsavinjska.com/turisticna-kmetija-lesjak/ 
• https://www.musicoftheplants.com/ 
• https://yellow.place/en/drevesnica-jelen-velenje-slovenia 
• Webinar »5-zvezdična doživetja», Miša Novak, Zavod Tovarna trajnostnega turizma 

GoodPlace 17. Februar 2021 
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PRILOGA 1: Intervju z lastnikom Restavracije Lesnika v Mozirju 
 

1. Zakaj ime Lesnika? 
Ime Lesnika je večplastna zadeva. Prvi vidik je ta, da je v zgradbi, kjer je danes 
restavracija živel doktor, ki se je pisal Lesnika, drug vidik je gastronomski vidik, jabolka 
avtohtone sorte lesnika, tretji vidik je vidik lesa iz jablane lesnike. 

2. Kako to, da ste se odločili za odprtje restavracije Lesnika? 
Že od nekdaj me je zanimalo to področje. Za pripravo dobre domače hrane  me je 
navdušila stara mama. Strast do gostinstva pa je dokončno dozorela, ko sem se  v času 
študija tudi sam preizkusil v vlogi natakarja. Vedno me je zanimala dobra hrana in pijača. 

3. Kako dolgo obratuje restavracija Lesnika? 
Restavracija Lesnika obratuje 2 leti. 

4. Po čem je prepoznavna restavracija Lesnika? 
Glavne prednosti Restavracije Lesnika so ambient, urejenost, ustvarjalna ekipa, ponudba 
ekskluzivnih vin (60 etiket vina;  trudimo se slediti gastronomskim trendom oziroma jih 
prehitevati, sodelujemo z lokalnim dobavitelji hrane.. 

5. Kako so gostje zadovoljni z idejo, da ponujate lokalne sestavine? 
Kolikor se le mogoče kupujemo pri lokalnih ponudnikih. Gostje se radi vračajo zaradi 
skupka vsega: dobre domače hrane, dogodkov kulturne narave, glasbenih  večerov, 
potopisnih predavanj. 

6. Katere lokalne sestavine uporabljate? 
Uporabljamo razne lokalne sestavine kot so domače meso, suhe mesnine, mlečne izdelke,  
žlinkrofe delamo sami iz moke iz Briničevga mlina... 

7. Kolikšen je delež domačih in tujih gostov?  Kako zvedo za vašo ponudbo? 
Tuji turisti prihajajo poleti, ter tudi pozimi zaradi bližine smučišča Golte, dober glas se širi 
po facebooku in v deveto vas.. 

8. Katere jedi z jabolki že vključujete v meni? 
Jajčne šnite z jabolčno čežano, platiče, (suhe jabolčne krhlje), pečeno jabolko, jabolčni 
štrudl. 

9. Kakšna se vam zdi naša ideja Kulinarično doživetje z jabolko lesniko? 
Zanimiva in drugačna. Gre za vračanje nazaj k naravi in za turizem po meri. 

10. Bi ga bili pripravljeni ponujati gostom v vaši restavraciji? 
Seveda, z veseljem! 

 
 
 

PRILOGA 2: Intervju s Tinkarino 88 let staro babico  Justino Kavčič  
 

1. Tinkara: Mama Justa, zdravo.  
Mama Justa: Dober dan.  

2. Tinkara: Na naši kmetiji raste veliko jablan, med drugimi tudi Lesnika, ki vam je v starih 
časih zelo prav prišla.   
Mama Justa: Ja, za porabo je bil tudi mošt, kis in še razno razne stvari.  

3. Tinkara: Kaj je značilno za to vrsto?  
Mama Justa: Je drobna, kisla, dolgo počaka, obstaja tudi vrsta, ki je rdečkaste barve.  

4. Tinkara: Odraščala si v času 2. svetovne vojne, se morda spomniš, kaj je bil vaš 
najpogostejši zajtrk?  
Mama Justa: Za zajtrk so bili žganci (ajdovi), pa tudi jabolčna čežana, pr'žgana in 
krompirjeva župa (smeh..) vse kar je bilo, vse sorte je mama kuhala (smeh..).  

5. Tinkara: Kaj ste najraje jedli za večerjo?  
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Mama Justa: Najraje smo jedli mlečni riž z jabolki, proseno kašo. Bilo nas je veliko; 12 
otrok, ati in mama, stric. Bili smo velika družina.  

6. Tinkara: Na kmetiji ste pridelali tudi veliko pridelkov. Kaj vse ste pridelali?  
Mama Justa: Ajdo, rž, pšenico, proso, krompir, vse kar obstaja (smeh...).  

7. Tinkara: Ali ste te tem jedem dodajali tudi k jabolka?  
Mama Justa: Ja tudi. Vse sorte je bilo.  

8. Tinkara: Kot na primer jabolčni šturdl?  
Mama Justa: Pa čežana, pite..  

9. Tinkara: Kaj ste pa pili?  
Mama Justa: Tudi za spit je bilo, mošt (smeh..).  

10. Tinkara: Kaj ste nekoč v večernih urah najraje počeli?  
Mama Justa: Predli, štrikali, tudi karte »špilali«, igrali se.  

11. Tinkara: Najraje ste pa grizljali jabolka? 
Mama Justa: Vsak večer jih je bilo en »pleher« na mizi. Eno jabolko na dan odžene 
zdravnika stran.  

  
 
 

PRILOGA 3: Seznam potencialnih lokalnih ponudnikov hrane 
 

Ponudnik Ponudba 
Kmetija JERŠE iz Radegunde, kmetija 
DELOPST iz Zavodenj pri Šoštanju in  
kmetija MLINAR iz Škal, g. Jelen  iz Laz 
pri Velenju in g. Zgonjaninom iz Lok pri 
Mozirju... 

Jabolka lesnike, suho sadje 

INGRINS  Vrtnarstvo Naglič 
Kurirska pot 1, 3202 Ljubečna 

Mikro zelenjava 

Bio kmetija Ržen, Šentjanž pri 
Dravogradu 

Lesnikin kis 

POZNIČ MESARSTVO, 
Partizanska cesta 54, 3320 Velenje 

Sveže meso in mesni izdelki 

BRINEČEV MLIN 
Spodnja Rečica 65, 3332 Rečica ob Savinji 

Moka in pecivo 

IMPERL TOMAŽ 
Florjan 217, 3325 Šoštanj 

Sveža zelenjava, sirupi, marmelade,  čili v kisu, 
paradižnikova omaka, sataraš, kečap, domača 
supergeta, jabolčni kis, zeljnica, rezanci  

MIKEK FRANC  
Delce 12, 3341 Šmartno ob Dreti 

svež kruh iz krušne peči, radič, med, suhomesnati 
izdelki, vložena zelenjava 

PUSTOSLEMŠEK IVICA Florjan pri 
Gornjem Gradu 16 

kruh iz krušne peči, mešano pecivo, potica, rezanci 
(različne vrste), pirine testenine, jajca, marmelada, 
žlinkrofi, skutiini štuklji, sezonske vrtnine 

EKOLOŠKA KMETIJA 
FITEŽ – FILAČ 
Radmirje 18, 3333 Ljubno ob Savinji 

Jajca, pirina moka, ajdova moka, rezanci, 
testenine(različne vrste) 

KATARINA UGOVŠEK 
Tičjek 12, 3334 Gornji Grad 

Testenine, sokovi, sirupi, marmelad, piškoti, žlinkrofi, 
sveža vegeta 

DCookies, Tamara Danijel s.p. 
Aškerčeva ulica 53a, 3330 Mozirje 

Piškoti, rezanci, mlinci 

KMETIJA NAPOTNIK 
Topolšica 23, 3326 Topolšica 

Mleko in mlečni izdelki, mesni izdelki 

KMETIJA TRENKL ANICA BIDER 
Žlabor 14, 3331 Nazarje 

Marmelade, kompoti, sokovi, jabolčni krhlji, zeliščni 
čaji, vložena zelenjava, jabolčni kis 
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EKO KMETIJA POTOČNIK 
POPRASK 
Skorno 27, 3327 Šmartno ob Paki 

Marmelade, sokovi, sirupi, keksi, kruh, potice 

KMETIJA SPODNJI STRMČNIK 
JANEZ ROSC 
Strmec 6, 3334 Luče 

Jogurti, mlad sir, skuta 

KMETIJA TONK URŠKA KOČNAR 
Delce / , 3341 Šmartno ob Dreti 

Mleko in mlečni izdelki 

TURISTIČNA KMETIJA APAT 
Gaberke 214, 3325 Šoštanj 

Seneno mleko, jogurt, skuta 

IZLETNIŠKA KMETIJA 
KLEMENŠEK  n.d.d.n.k. 
Logarska dolina 29, 3335, Solčava 

Suhomesni izdelki 

SADJARSKA KMETIJA 
GRADIŠNIK 
Črnova 27, 3320 Velenje 

Jabolka topaz, mutsu 

FRANJO PODKRIŽNIK 
Kokarje 30, 3331 Nazarje 

Med  

KMETIJA PR´ KRAJN´K 
Lokovica 47, 3325 Šoštanj 

Pivo, žganja 

KLET KUGLER 
Mali vrh 63a, 
Šmartno ob Paki 

Buteljčno in točeno vino 

VINOTOČ PRIMOŽIČ 
Mali vrh 51 
3327 Šmarno ob Paki 

Buteljčno in točeno vino 

ŠPANČEVA ZIDANICA 
Mali vrh 56 
3327 Šmartno ob Paki 

Buteljčno in točeno vino 

SKUBBER BREWING 
Kajuhova 12a  
3325 Šoštanj 

Pivo ipa,stout, pale alle 
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PRILOGA 4: SWOT analiza 
 

PREDNOSTI 
• Majhna skupina v »mehurčku« 
• Priznan gostinski ponudnik 
• Tradicionalne jedi na sodoben način 
• Celostno doživetje, ki vključuje vse 

čute 
• Vizualna promocija preko družbenih 

omrežij 
 

SLABOSTI 
• Premajhne izkušnje študentov 
• Epidemiološke razmere 
• Odsotnost obiska tujih gostov zaradi 

aktualnih zdravstvenih razmer 

PRILOŽNOSTI 
• Nadgradnja produkta za zelo zahtevne 

goste 
• Razvoj produkta z opravljanjem 

kmečkih opravil in prenočitev na 
turistični kmetiji 

• Prevzem in dostava na dom 
• Ponudba na lokalnih dogodkih 
• Digitalizacija produkta 

 

NEVARNOSTI 
• Nepredvidljivost epidemioloških 

razmer in s tem povezana tveganja z 
obiskom gostov in izvajanjem 
dejavnosti 

 

 
 

PRILOGA  5 : Recepti za »Lesnikin meni« 
 

 
Bučna juha z lesnikino čežano 

 

             
 
Sestavine: 

- 1 manjša buča hokaido 
- 2 krompirja 
- 1 korenček 
- 1 čebula 
- 1 strok česna 
- sol, poper, maslo 
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- 2 jabolki lesniki za čežano 
- 2 poširani jajci 

 
Postopek: 
 
Bučna juha: 
Čebulo olupimo, narežemo in pražimo na olju. Dodamo nasekljan česen. Pražimo samo toliko, da 
čebula postekleni. Dodamo izdolbeno in na kose narezano bučko hokaido ter zalijemo z vodo, 
samo toliko, da so sestavine pokrite. Posolimo, vre naj dobrih 10 min. Nato bučke in vodo v kateri 
so se kuhale zmiksamo v mešalniku do gladkega. Dodamo malo muškatnega oreščka, poper in (po 
želji) sladko smetano za kuhanje ter vse še enkrat na hitro v mešalniku premešamo. 
 
Čežana: 
Jabolka operemo, olupimo, jim odstranimo peške in jih narežemo na krhlje. Stresemo jih v kozico, 
prilijemo 0,5 dcl vode, pokrijemo in jabolka na zmernem ognju počasi dušimo približno 15 minut, 
da postanejo mehka. Vmes jih večkrat premešamo. Jabolka pretlačimo s kuhalnico in dodamo 
maslo. Dobro premešamo tako, da se maslo stopi. 
 
Poširano jajce: 
Na en liter vode dodamo približno 3 žlice belega vinskega kisa. V plitko skledico previdno 
ubijemo jajce. Vodo, ki je tik pred vretjem, z žlico rahlo premešamo in s krožnimi gibi ustvarimo 
vrtinec. Skodelico z jajcem približamo vodni površini in pustimo, da jajce zdrsne v vrtinec. Tako 
beljak ovije rumenjak. Jajce kuhamo 3 do 4 minute, v vodi, ki komaj opazno vre, dvignemo ga s 
penovko. 

 
Pečena glazirana svinjska krača na krompirjevem zosu 

 
 

 
 
Sestavine za kračo: 

- 500g svinjske krače 
- 2 korenčka 
- 1 velika čebula 
- 300 ml vina 
- 300 ml vode 
- sol, poper, olje 

 
Sestavine za krompirjev zos: 

Glazura: 
- 3 dcl jabolčnega soka 
- 2 žlički lesnikinega kisa  
- ½ stisnjen pomarančni sok 
- 1 žlica cvetličnega medu. 
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- malo olja, moke 
- 1 strok česna 
- 1 velika žlica gladke moke 
- sol, poper, mleta rdeča paprika 
- 2 veliki žlici lesnikinega kisa 
- 3 krompirji 

 
Postopek: 
 
Krača: 
Kračo naoljimo, in začinimo s poprom in soljo. Korenček in čebulo narežemo na velike koščke, 
dodamo vino in vodo ter damo kračo vanj. Pečico segrejemo na 140 ℃ in pečemo 3- 3,5 ure in 
sproti mažemo z glazuro. Ko je krača pečena in mehka zrežemo zrezke, vzamemo dve vilice in 
kračo natrgamo. 
 
Krompirjev zos:  
krompir olupimo in ga narežemo na velike kocke in skuhamo v osoljeni vodi. 
Medtem v kozici pogrejemo malo olja in na njem prepražimo česen. Krompir odcedimo in 
krompirjevo vodo shranimo, ker jo bomo še potrebovali. Nato na česen dodamo moko in zalijemo 
s krompirjevo vodo. Mešamo z metlico, da ne nastanejo grudice. Začinimo po okusu in dodamo 
še lesnikin kis. Krompir zmečkamo in vanj dodamo to mešanico. Začinimo še po okusu.  
 

 
Pečen polnjen piščanec z ješprenovo rižoto 

 

         
 
Sestavine za piščanca: 

- 1 cel piščanec 
- sol, poper, timijan, rdeča paprika 
- 1 bio limona 
- 300 ml belega vina malvazija 
- 300 ml vode 

 
Sestavine rižota: 

- 300g ješprena 
- 30g jurčkov 
- 30g šampinjonov 
- 2 jabolki lesnika 
- 1 strok česna 

Nadev: 
- 2 jabolki lesnika 
- 500g belega fižola 
- 1 klobasa 
- 2 stroka česna 
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Postopek: 
 
Piščanec: 
Očistimo piščanca, nato pripravimo nadev. Klobaso narežemo na majhne koščke in damo pražit s 
česnom, ko česen pozlati dodamo beli fižol in jabolka, nato pečemo še par minut in je nadev 
pripravljen. Piščanca naoljimo premažemo z soljo, poprom, timijanom in rdečo paprika. 
Nadevamo piščanca z nadevom ter dodamo celo limono v nadev in zavežemo noge, da nadev ne 
izteče. V pekač vlijemo 300 ml vina in 300 ml vode in damo vanj piščanca, pokrijemo z alu folijo 
in pečemo v pečici na 200 ℃ 60 minut nato ga odkrijemo in pečemo še 30 minut na 200 ℃. 
 
Rižota: 
Ješprenj damo kuhamo 25-30 minut. Medtem prepražimo česen, jurčke in šampinjone in ko vsa 
voda izpari dodamo zmes k ješprenju. Na koncu dodamo rižoti še na kocke narezano jabolko. 
 

 
Lesnikino sladko doživetje 

 

 
 
Sestavine:  

- 2 jabolki lesnike 
- 2 žlici sladkorja 
- 1 limonin sladkor                                      
- 1 čajna žlička ruma 
- 200 g sira mascarpone 
- 200 ml sladke smetane za stepanje 
- 2 žlici lino lade 
- 2 žlici sladkorja v prahu 
- listnato testo 
- 200 g malin 
- lesnikin prah 

 
Postopek: 
 
Listnato testo razvaljamo. Vzamemo model v obliki kroga in lista, ter izrežemo iz testa. 
Oblikovano testo položimo na pekač s peki papirjem in pečemo v pečici ogreti na 180 ℃ 10 minut. 
Sladko smetano stepemo, dodamo mascarpone, sladkor v prahu in linolado. Vse skupaj dobro 
premešamo. Postavimo na hladno. 
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V ponev damo sladkor, mešamo ga tako dolgo da se karamelizira. Dodamo jabolka, ki jih pražimo 
tako dolgo da postanejo mehka. Dodamo limonin sladkor in rum. Maline pokuhamo z malo vode, 
precedimo jih skozi cedilo, dodamo sladkor v prahu, ter dobro premešamo.  
Testo vzamemo iz pečice.  
Na krožnik damo dve žlici malin, 3 maline potolčemo z žlico. Na sredino krožnika postavimo 
okroglo oblikovano testo, nanj nabrizgamo kremo. Na kremo položimo pražena jabolka, nanje pa 
postavimo testo v obliki lista. Po vrhu posujemo malo lesnikinega praha. Okrasimo z vijolico. 
 

 
 
 

PRILOGA 6: Lesnikin meni 
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PRILOGA 7: Zloženka  
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PRILOGA 8: Seznam študentov - tekmovalcev 
 

Naziv šole Ime in priimek 

študenta 

 

Letnik 

Kraj stalnega bivanja Letnica 

rojstva 

Šolski center Velenje,  
Višja strokovna šola 

 
Urška Jazbec  

 
2. 

 
Šoštanj 

 
1999 

Šolski center Velenje, 
Višja strokovna šola 

 
Tinkara Kavčič 

 
2. 

 
Šoštanj 

 
1999 

Šolski center Velenje, 
Višja strokovna šola 

 
Klara Klančnik 

 
2. 

 
Šoštanj  

 
2000 

Šolski center Velenje, 
Višja strokovna šola 

 
Natalija Strmčnik 

 
1. 

 
Velenje 

 
1990 

Šolski center Velenje, 
Višja strokovna šola 

 
Roki Zabukovnik 

 
2. 

 
Celje 

 
1998 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


