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POVZETEK
Dijaki 4. letnika programa ekonomski tehnik Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana smo izdelali
raziskovalno projektno nalogo z naslovom »eKras«, ki je v skladu z razpisom tekmovanja Več znanja
za več turizma Turistične zveze Slovenije na temo »Potujem, torej sem«. Raziskovalni del smo v večini
izvedli na praktičnem izobraževanju na Portugalskem. Naš turistični proizvod so interaktivne table, kot
nadgradnja oziroma nadomestilo za turističnega vodiča. Vsebovale bodo informacije, ki so turistu
potrebne za spoznavanje turistične destinacije. Na ta način si bo turist lahko ogledal razne znamenitosti,
določil kje se nahaja, si organiziral prenočitve, dobil podatke o restavracijah, prihajajočih dogodkih,
prevozih itd. Najbolj inovativen del table pa bo »selfie« kamera, s katero bo turist posnel sliko in si jo
posredoval na elektronski naslov.
Ključne besede:
 Interaktivne table
 Potujem, torej sem
 Praktično izobraževanje na Portugalskem
 Inovativnost v turizmu
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ABSTRACT
We are the students of the 4th class of economics at School Center of Srečko Kosovel Sežana and we
have made a research project »eKras« which is in accordance with the call of the Tourist association of
Slovenia on the topic » I travel, so I am«. The research part was carried out on practical training in
Portugal. In this task we have set up the tourism product, which would be realized if given sufficent
resources. Our tourist product is interactive board which consist a map where the board is placed and
the guide for the path around the attraction tourist wants to know more about. The board also includes a
short description of the places attractions, information of restaurants and places to overnight, upcoming
events, weather and as the best attraction for tourist a camera which tourist takes »selfie« with, that can
be forwared.
Key words:
 Interactive board
 I travel, so I am
 Practical training in Portugal
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1

UVOD

Kras ima veliko turističnih privlačnost. Kljub temu, da je turistična ponudba kar razvita, smo mi stopili
korak naprej in glede na razpis 14. mednarodnega festivala Več znanja za več turizma je »Potujem, torej
sem« dobili zamisel, kako vključiti e-vodiča v slovenski turizem. S tem turističnim proizvodom želimo
povečati število turistov na Krasu in uvesti več digitalizacije in modernizacije v turizem.
Razmišljali smo, da bi postavili interaktivne table po Krasu, ki bi bile dosegljive turistu vsak dan, na
različnih lokacijah, predvsem na tipičnih turističnih krajih. Interaktivne table bomo v nalogi podrobneje
predstavili.
Idejo smo dobili na Portugalskem, kjer smo bili na štirinajstdnevni strokovni praksi. Tam imajo 90
interaktivnih tabel po državi, na podlagi katerih so močno povečali turizem in prihodke iz te panoge. Za
podrobnejše informacije o tej novosti, smo se v Bragi sestali z gospodom Marcom Souso, direktorjem
tamkajšnjega turističnega združenja.

1.1 PREDSTAVITEV IZBRANE TEME
Za potrebe projektne naloge smo na podlagi našega praktičnega usposabljanja na Portugalskem
raziskovali s pomočjo metod primarne raziskave – opazovanje in poskus - tamkajšnje tako imenovane
turistične interaktivne table, ki so postavljene v tridesetih različnih mestih na Portugalskem in služijo
promociji turistične ponudbe. Poleg tega smo z metodo intervjuja pridobili koristne informacije na
turističnem združenju Porto e Norte. Naša ideja je, da bi podobne interaktivne table prenesli na Kras,
cilj pa je oblikovanje turističnega proizvoda, ki bi pripomogel k povečanju turizma na Krasu.
Interaktivna tabla bo vsebovala zemljevid, da bo lahko turist ugotovil, kje se nahaja in napotke za pot,
ki jo turist želi obiskati. Vsebovala bo opis kraja, kjer se nahaja, krajši opis znamenitosti, informacije o
prenočitvah in restavracijah, prevozih, prihajajočih dogodkih, vremenu in kot privlačnost za turista, bo
imela vgrajeno sprednjo kamero, s katero turist posname »selfie« in ga posreduje na svoj elektronski
naslov. Interaktivna tabla bo v različnih jezikih (slovenščina, italijanščina, angleščina, nemščina,
francoščina).

1.2 UPORABLJENE METODE PRI RAZISKAVI
Izvedli smo primarno in sekundarno raziskavo trga. Pri primarni raziskavi smo uporabili metodo
spraševanja, kjer smo izvedli anonimno anketo med naključno izbranimi, s ciljem pridobiti mnenje o
našem turističnem proizvodu. S sekundarno raziskavo smo raziskali lokalno turistično ponudbo Krasa
in vpeljan projekt interaktivnih tabel na Portugalskem.
PRIMARNA RAZISKAVA pomeni, da nove podatke pridobivamo namensko.
SEKUNDARNA RAZISKAVA pomeni, da že zbrane podatke lahko uporabimo.
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1.3 OPREDELITEV V RAZISKAVI UPORABLJENIH VIROV
Poiskali smo veliko različnih informacij in virov, ki so nam pomagali pri pisanju raziskovalno projektne
naloge. Pozanimali smo se o že obstoječem projektu, na katerem temelji naš turistični proizvod.
Viri podatkov, ki smo jih uporabili pri raziskavi in pisanju naše projektne naloge so predvsem:
- SPLET: na internetu smo poiskali podatke, ki jih bo tabla vsebovala, kako bo delovala in kako naj bi
tabla izgledala.
- ANKETA: sestavili smo anketo, da smo z njo izvedli primarno raziskavo trga.
- USTNI VIRI: k ustnim virom smo uvrstili vire pridobljene z intervjujem in uradnimi pogovori.

2
2.1

RAZISKOVALNI DEL NALOGE
PRIMARNA RAZISKAVA

2.1.1 ANKETA
Sestavili smo anketo, ki smo jo dali izpolniti 70-im našim vrstnikom. Predstavili smo jim našo idejo in
jih vprašali, kaj si mislijo o tem. Anketa je v prilogi št. 1.

2.1.2 INTERVJU
Na Portugalskem smo obiskali sedež turističnega združenja Porto e Norte v Bragi. Tam nas je sprejel
direktor gospod Marco Sousa, s katerim smo opravili intervju. Razložil nam je pomembne informacije,
koristne za uresničevanje naše ideje o interaktivnih tablah. Po opravljenem intervjuju je potekala
demonstracija delovanja interaktivne table, kjer smo opazovali in preučili njene funkcije. Intervju je
priložen v prilogi št. 3.
Slika 1: Intervju z g. Marcom Sousa

Vir: Lastna fotografija

Slika 2: Intervju z g. Marcom Sausa

Vir: Lastna fotografija
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2.1.3 OPAZOVANJE IN POSKUS
Z metodo opazovanja smo na Portugalskem opazovali interaktivne table, jih preizkušali kot turisti in
jih preučili. Ugotovili smo, da vsebujejo podatke o poteh, o prevozu, o restavracijah, prenočiščih,
zemljevide in razne dogodke.
SKLEP: Na podlagi primarne raziskave, smo izvedeli, kaj bi bilo najboljše za naš pavšalni proizvod,
kam moramo ciljati, na katere probleme moramo biti pozorni in kaj bi se z realizacijo naše ideje
spremenilo na Krasu.
Slika 3: Interaktivna tabla na Portugalskem

Vir: Lastna fotografija

2.2
2.2.1

SEKUNDARNA RAZISKAVA
SPLETNA STRAN

Pri sekundarni raziskavi smo na spletni strani www. Porto-e-norte.org pridobili informacije, s katerimi
smo si pomagali pri naši projektni nalogi.
Slika 4: Spletna stran Porto e norte

Vir: internet
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3

OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA
TRŽNI CILJI IN ZASNOVA PROJEKTA

3.1

Ideja za naš turistični proizvod temelji na tem, da bi se lahko projekt realiziral s pomočjo državnih
oziroma evropskih sredstev. Povezali smo se z lokalnimi obrtniki in občinami. Naš cilj je predvsem
povečati rast turizma na Krasu. Želimo si, da bi naše table postale aktualne in bi za njih izvedel še ostali
del Slovenije. S ciljno usmerjenim oglaševanjem, bi za nas izvedeli turisti, ki nameravajo obiskati
Slovenijo. Naš cilj je na začetku privabiti predvsem mlade turiste, ker so bolj vešči dela z IKT
tehnologijo. Pričakujemo, da bo projekt uspel in da bo primeren za vse generacije.

3.2

PREDSTAVITEV IDEJE

Interaktivna tabla bo vsebovala zemljevid, kjer se posameznik nahaja in napotke za pot, ki jo turist želi
obiskati. Tabla vsebuje opis kraja, kjer se nahaja, ter krajši opis znamenitosti, informacije o prenočitvah
in restavracijah, prevozih, prihajajočih dogodki, vremenu in kot privlačnost za turista kamero, s katero
turist posname sliko in jo posreduje po elektronski pošti. Tabla bo v različnih jezikih (slovenščina,
italijanščina, angleščina, nemščina, francoščina) Turistu bo za začetek omogočeno interaktivno vodenje
po turističnih krajih, ki so v nadaljevanju kratko opisani.
Pliskovica
Vzpostavili smo stik z lokalnim obrtnikom, ki se ukvarja z obdelovanjem kamna. Gospodu Bortolatu
smo predstavili našo idejo, da bi turistom pripravil 45 minutno delavnico obdelovanja kamna. Omogočil
nam bi ogled svoje obrti in nakup izdelkov. Nad našo idejo je bil navdušen in privolil v sodelovanje.
Obrtnik bi se promoviral z lastnimi izdelki. Turisti bodo tako imeli možnost spoznati obdelavo kamna
in kupiti obrtnikove ročne izdelke. Interaktivna tabla bo postavljena pred njegovo delavnico. Dopis je
priložen v prilogi št. 8.
Slika 5: Kamen gospoda Bortolato iz Pliskovice

Vir: internet
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Škocjanske jame
Vzpostavili smo stik s Parkom Škocjanske jame. Interaktivna tabla bo postavljena pred vhodom v
Škocjanske jame zato, da bo imel posameznik ozadje na fotografiji, kot dokaz, kje se nahaja. Poleg
drugih stvari bodo vsi zgodovinski podatki o jami na prvi strani interaktivne table.
Slika 6: Škocjanske jame

Vir: internet
Lipica
Lipica velja za eno izmed največjih kraških znamenitosti predvsem zaradi konjev in prelepe pokrajine
z golf igriščem obdane z belo ograjo. Interaktivna tabla bo postavljena ob ograji v bližini konjev tako,
da se lahko posameznik fotografira ob lipicancu. Dopis s kobilarno lipica je priložen v prilogi št. 8.
Slika 7: Kobilarna Lipica

Vir: internet

Štanjel
Vzpostavili smo stik s TIC Štanjel, ki skrbi za oglede štanjelskega gradu in Ferrarijevega vrta. Turist si
bo lahko ogledal oboje in si seveda naredil spominski »selfie«.
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Slika 8: Štanjel

Vir: internet
Sežana
V našem domačem mestu smo se povezali z občino Sežana. Eno interaktivno tablo bomo postavili v
Botanični park. Sežanski botanični park se nahaja sredi Sežane; zasajen je z rastlinami iz različnih delov
sveta in Krasa. Botanični park je zaščiten kot hortikulturni spomenik in sodi med spomenike oblikovane
narave, ki skrbno obravnavajo dele naravne dediščine, ki imajo posebno znanstveno, estetsko, kulturno
in zgodovinsko vrednost. Drugo bomo postavili pred Kosovelovo rojstno hišo. Srečko Kosovel se je
rodil 18.3.1904 očetu Antonu Kosovelu in mami Katarini Stres. V prostoru, kjer se je rodil, je sedaj
spominska soba, ki so jo začeli urejat leta 1972 po zamisli arhitekta Janeza Suhadolca, v sodelovanju z
vsemi še živečimi bratom in sestrami, med katerimi je izstopala Tončka Kosovel, ki je najbolj
zagovarjala Srečkovo ustvarjanje in je najbolj podprla nastanek spominske sobe.
Slika 9: Kosovelova spominska soba

Vir: internet
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Divača
Vzpostavili smo stik z občino Divača. Interaktivno tablo bomo postavili pred rojstno hišo Ite Rine, prve
slovenske filmske igralke. Dopis je priložen v prilogi št. 8.
Slika 10: Rojstna hiša Ite Rine

Vir: internet

3.3

RAZČLENITEV PREDSTAVITVENE
TURISTIČNEGA PROIZVODA

IDEJE

IN

OBLIKOVANJE

V uvodu smo omenili, da bo turist lahko uporabljal interaktivno tablo in si sam organiziral oglede, lahko
pa se bo udeležil organiziranega vodenega ogleda. Oboje predstavljamo v poglavjih 3.3.1 in 3.3.2.

3.3.1 VODEN OGLED
Posameznik si lahko sam izbere naš 2-dnevni paket, ki vključuje ogled vseh znamenitosti, opisanih v tej
nalogi. Paket si lahko izbere kar na interaktivni tabli ali na kateremkoli turistično informacijskem centru
na Krasu. Paket, poleg znamenitosti vključuje tudi že vnaprej določeno prenočišče in prehrano. S tem,
ko turist plača paket, ima zagotovljene oglede vseh šestih točk, prenočitve, prehrane in prevoz. Prednost
tega je, da je turist avtomatsko vključen v sistem in mu ni potrebno plačevati posameznih storitev
vključenih v turistični proizvod. Računalniški sistem ga vključi na seznam in potem potrebuje samo
osebni dokument, da lahko koristi posamezne tri storitve.
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Organiziran vodeni ogled traja 2 dni.
1. DAN: SEŽANA – PLISKOVICA – ŠTANJEL
9:00 – Zbor pri stari avtobusni postaji Sežana
9:20 – Voden ogled Botaničnega parka Sežana
10:10 - 10:50 – Dopoldanska malica v gostilni »Pri Dragici« v Sežani
11:00 – Ogled Kosovelove spominske sobe
12:00 – Odhod proti Pliskovici z avtobusom
12:30 – Prihod v Pliskovico in delavnica obdelave kamna pri lokalnem obrtniku
13:40 – Odhod v Kobjeglavo na kosilo
14:00 – Kosilo v Gostilni »Kobjeglava Restaurant«
15:30 – Voden ogled Grada Štanjel in Ferrarijevega vrta
17:00 – Odhod proti Sežani
18:00 – Večerja v piceriji Kantina
20:00 – Odhod proti hotelu Malovec v Divači
Sliki 11: Pot za 1. dan

Vir: internet

2. DAN: DIVAČA – ŠKOCJANSKE JAME - LIPICA
9:00 – zajtrk v hotelu Malovec
10:00 – Voden ogled rojstne hiše Ite Rine v Divači
11:00 – Voden ogled Škocjanskih jam
13:00 – Kosilo v gostilni Mahnič v Matavunu
14:30 – Odhod proti Kobilarni Lipica
15:00 – Voden ogled Kobilarne Lipica
17:00 – Prosto
18:00 – Odhod proti Sežani
18:30 – Večerja v hotelu Prunk
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Sliki 12: Pot za 2. dan

Vir: internet

3.3.2 SAMOSTOJNI OGLED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SEŽANA
PLISKOVICA
ŠTANJEL
DIVAČA
ŠKOCJANSKE JAME
LIPICA

V nadaljevanju smo podrobneje opisali posamezne informacije, ki jih bodo interaktivne table v različnih
jezikih nudile turistu.
ZEMLJEVID
Zemljevid ima funkcijo GPS-a. Poda napotke za pot, ki jo turist želi in ga usmeri na izbrano lokacijo.
Slika 13: Zemljevid lokacije interaktivnih tabel na Krasu

Vir: internet
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ZNAMENITOSTI
V rubriki »Znamenitosti« si turist izbere željen kraj, s podanim opisom. Opisane so vse kraške
znamenitosti, vse od Kosovelove spominske sobe do vojaškega muzeja v Lokvi. Pri vsaki znamenitosti
je podatek, kje se lahko kupi vstopnico za ogled željene znamenitosti, kje se nahaja in kako priti do tja.
PRENOČITVE
V rubriki »Prenočitve« so podani vsi podatki vseh možnih prenočitvenih objektov, hotelov, hostlov,…
na celem Krasu. Prek opisov teh zmogljivosti in slik le-teh, si turist izbere prenočišče. Ob vsakem
prenočišču je podana cena in lokacija.
PREHRANA in PIJAČA
V rubriki »Prehrana in pijača« so predstavljene vse gostilne, restavracije, picerije, bari, pekarne in lokali
na Krasu. Turist si po želji izbere kar želi in za izbiro dobi opis in lokacijo izbire.

TRŽENJSKI SPLET

3.4

Opredelili smo načine trženja (4 P) v prilogi št 5. Za promocijski material smo izdelali tudi zgibanko,
ki jo najdete v prilogi št. 6.

FINANČNI NAČRT

3.5

Raziskali smo, koliko bi turista stalo za naš pavšalni proizvod (voden ogled). Več v prilogi št.
7.

4

ZAKLJUČEK

Z našo projektno nalogo smo želeli prispevati k razvoju turizma na Krasu, povečati število
turistov in promovirati lokalne storitve. S pisanjem naloge smo se veliko naučili, tako o
raziskavi trga kot tudi o oblikovanju turističnega proizvoda. Všeč nam je bilo razgibano delo,
predvsem pa sodelovanje z zunanjimi institucijami in strokovnjaki. Vse izkušnje, ki smo jih pri
izdelavi projektne naloge pridobili, nam bodo še kako prav prišle pri opravljanju poklica in v
osebnem življenju. Sedaj nas čaka še velik izziv in sicer predstavitev naše ideje na turistični
tržnici, kar je za nas tudi velika odgovornost, vendar se tega dogodka zelo veselimo.

5

LITERATURA IN VIRI

Elektronski viri:





http://www.portoenorte.pt/
http://www.lipica.org/si/
http://www.stanjel.eu/stanjel/grad/
http://www.bortolato.si/

Knjige:


Kotler, P., 2004, Management trženja, GV Založba
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Priloga št. 1: ANKETA
eKras
Pozdravljeni. Smo dijaki 4. letnika ekonomskega tehnika. Anketo izvajamo, ker potrebujemo podatke
za izvedbo maturitetne naloge in nam bi vaše mnenje pri tem zelo pomagalo. Anketa je anonimna.
Naša zamisel je oblikovanje turističnega proizvoda, kjer bi turističnega vodiča zamenjale interaktivne
table po Krasu. Turistu bi omogočale pridobitev raznih turističnih informacij in vodenje po določenih
turističnih krajih in znamenitostih po Krasu. Zamisel za turistični proizvod smo dobili na Portugalskem,
kjer smo opravljali dvotedensko strokovno prakso. Ideja nam je všeč, zato smo se odločili, da bi podobno
zadevo izvedli tudi pri nas. Zanima nas vaše mnenje o vpeljavi te novosti v turistično ponudbo Krasa.
1. Vprašanje: Vam je ideja o interaktivnih tablah všeč?
a)
Da
b)
Ne
2. Vprašanje: Ali menite, da bi naša ideja pripomogla k razvoju turizma na Krasu?
a)
Da
b)
Ne
3. Vprašanje: Bi tudi vi kot turisti uporabljali interaktivne table?
a)
Da
b)
Ne
4. Vprašanje: Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, katere informacije bi vas najbolj
zanimale? (možnih je več odgovorov)
a)
Zemljevid, kje se nahajate
b)
Kulturne znamenitosti kraja
c)
Restavracije, vinske kleti, bari
d)
Prenočišča
e)
Vremenska napoved
f)
Trgovine
g)
Institucije
h)
Prevozi
i)
Aktualni dogodki (zabava)
5. Vprašanje: Kakšna se vam zdi ideja, da bi imela interaktivna tabla spredaj vgrajeno kamero
za »selfie« pred turistično znamenitostjo, katerega bi si lahko poslali na vaš elektronski naslov?
a)
Dobra
b)
Slaba
6. Vprašanje: Menite, da bi v nadaljnje lahko interaktivne table postavili po celotni Sloveniji?
a)
Da
b)
Ne

Hvala za sodelovanje!

Dijaki 4. letnika ET
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Priloga št. 2: REZULTATI ANKETE
1. Vprašanje : Vam je ideja o interaktivnih tablah všeč?
Graf 1: Struktura anketirancev po tem ali jim je ideja o interaktivnih tablah všeč

Struktura ankentirancev po tem ali jim je
ideja o interaktivnih tablah všeč

13%
DA

NE

87%

Vir: Anketa
Razlaga: Iz grafa 1 je razvidno, da je v večini (87%) anketirancev všeč ideja o interaktivnih tablah, le
13% anketirancem ta ideja ni všeč.

2. Vprašanje : Ali menite, da bi naša ideja pripomogla k razvoju turizma na Krasu ?
Graf 2: Struktura anketirancev po tem ali jim je ideja o interaktivnih tablah všeč

Struktura ankentirancev po tem ali bi naša
ideja pripomogla k razvoju turizma na Krasu

13%

87%

DA

NE

Vir: Anketa
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Razlaga: Iz grafa 2 je razvidno, da se večini (87%) anketirancev zdi, da bi naša ideja pripomogla k
razvoju turizma, le 13% anketirancev se s tem ne strinja.
3. Vprašanje : Bi tudi vi kot turist uporabljali interaktivne table ?
Graf 3: Struktura anketirancev po tem ali bi turisti uporabljali interaktivne table

Struktura ankentiravcem po
tem ali bi turist uporabljali
interaktivne table
16%

DA

NE

84%

Vir: Anketa
Razlaga: Iz grafa 3 je razvidno, da bi večina (84%) anketirancev uporabljala interaktivne table, le 16%
anketirancev meni, da table ne bi uporabljalo.
4. Vprašanje : Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, katere informacije bi vas zanimale?
(možnih je več odgovorov)
Graf 4: Struktura anketirancev po tem, katere informacije bi jih najbolj zanimale
Zemljevid, kje se nahajate
Kulturne znamenitosti kraja

16%

11%

Restavracije, vinske kleti,
bari

18%
15%

2%
7%

5%

12%

14%

Prenočišča
Vremenska napoved
Trgovine
Institucije

Vir: Anketa
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Razlaga: Iz grafa 4 je razvidno, da bi 2% anketirancev zanimale informacije o institucijah, 5% o
vremenskih napovedeih, 7% o trgovinah, 11% o prevozih, 12% o prenočiščih, 14% o restavracijah, 15%
o kulturnih znamenitostih kraja, 16% o aktualnih dogodkih, in 18% o zemljevidih, kje se nahaja.

5. Vprašanje : Kakšna se vam zdi ideja, da bi imela interaktivna tabla spredaj vgrajeno kamero za
»selfie« pred turistično znamenitostjo, katerega bi si lahko poslali na vaš elektronski naslov?
Graf 5: Struktura anketirancev po tem kakšna se jim zdi ideja o vgrajeni »selfie« kameri

Struktura ankentirancev po tem kakšna se jim
zdi ideja o vgrajeni "selfie" kameri

14%
Dobra

Slaba

86%

Vir: Anketa
Razlaga: Iz grafa 5 je razvidno, da se večini (86%) anketirancev zdi ideja o vgrajeni »selfie« kameri
dobra, le 14% anketirancev pa slaba.
6. Vprašanje : Menite, da bi v nadaljnje lahko interaktivne table postavili po celotni Sloveniji?
Graf 6: Struktura anketirancev po tem ali se jim zdi, da bi lahko interaktivne table postavili po celotni
Sloveniji

Struktura ankentirancev po tem ali se jim zdi,
da bi lahko interaktivne table postavili po
celotni Sloveniji
16%
Da

Ne

84%

Vir: Anketa
Razlaga: Iz grafa 6 je razvidno, da se večini (84%) anketirancev zdi, da bi lahko v nadaljne interaktivne
table postavili po celotni Sloveniji, le 16% anketirancev se s tem ne strinja.
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Priloga št. 3: INTERVJU
Intervju je potekal na sedežu turističnega združenja Porto e Norte v Bragi 8.11.2016. Opravili smo ga z
g. Marcom Sousa. Povedal nam je zgodovino nastanka tega projekta.
Projekt je trajal tri leta. Financirali sta ga Portugalska in Evropska unija ( v teh letih so v projekt namenili
okrog 10 milijonov evrov).
Namen projekta je bil združiti vse regije pod eno »ime«. Povedal nam je, da 2/3 turistov, ki obiščejo
Portugalsko je Špancev. Na interaktivnih tablah turisti največkrat pogledajo prenočišča, restavracije,
informacije o različnih festivalih. Interaktivno tablo zaradi vedno novih obrtnikov in dogodkov sproti
posodabljajo.
Za samo-promocijo so izdelali poseben avtobus v katerem je trgovina, interaktivne table, brezplačen
dostop do interneta. S tem avtobusom obiskujejo mestne trge, festivale in koncerte. Sodelujejo z podjetji,
ki se ukvarjajo s programsko opremo. Idejo o interaktivnih tablah je rezultat skupnega dela.

Priloga št. 4: FACEBOOK STRAN
Slika 14: Facebook stran eKras

Vir: Internet
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Priloga št. 5: TRŽENJSKI SPLET
Za zadovoljitev potreb turistov smo temeljito načrtovali vse sestavine trženjskega spleta (4P).
IZDELEK OZIROMA STORITEV – PRODUCT (P 1)
Naš dvodnevni turistični proizvod vodenega ogleda je sestavljen iz različnih storitev. Vključuje
nastanitev, oglede kulturnih znamenitosti, hrano in pijačo ter prevoz. Glavna lastnost našega proizvoda
kot takega pa je dati turističnim ponudnikom možnost trženja oz. oglaševanja preko naših interaktivnih
tabel.
CENA – PRICE (P 2)
Ceno smo oblikovali tako, da smo se pozanimali o cenah posameznih storitev, ki jih naš turistični
proizvod vključuje in nato sestavili kalkulacijo prodajne cene (glej prilogo št.7 - finančni načrt).
Naš predlog je, da bi se interaktivne table financirale s strani države ali občin oz. iz pridobljenih
evropskih sredstev iz projektov. Za turiste bi bila uporaba brezplačna.
DISTRIBUCIJA – PLACE OF DISTRIBUTION (P 3)
Naš e-vodič oziroma interaktivna tabla bo turistom na voljo na šestih v nalogi opisanih krajih: Sežana,
Štanjel, Pliskovica, Divača, Lipica in Škocjanske jame. Nakup samega pavšalnega proizvoda za voden
ogled pa bo možen v vseh TIC poslovalnicah na Krasu.

PROMOCIJA (P 4)
Za boljšo prepoznavnost eKrasa smo uporabili različna orodja tržnega komuniciranja.
Oglaševanje – naredili smo zgibanko našega turističnega proizvoda (priloga št. 6)
Pospeševanje prodaje – na tabli bo kviz oziroma nagradna igra. Če jo posameznik pravilno reši dobi
popust pri nakupu željene vstopnice za kulturno znamenitost/dogodek…
Stiki z javnostjo – predstavitev proizvoda na turistični tržnici Več znanja za več turizma. Oblikovali
smo oglase in ostale promocijske materiale za potrebe naše projektne naloge. Posneli smo kratek filmček
o našem turističnem proizvodu.
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Priloga št. 6: ZGIBANKA
Slika 15: Zgibanka

Vir: Lasten (publisher)
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Priloga št. 7: FINANČNI NAČRT
PREDVIDENI STROŠKI
Strošek je postavitev in vzdrževanje interaktivnih tabel za katerega smo že omenili, da bi se ga krilo iz
državnih, občinskih ali evropskih sredstev, namenjenih za razvoj turizma na podeželju oz. izven velikih
mest.
PREDVIDENI PRIHODKI
Naš namen ni neposredno služiti, temveč povečati število turistov na Krasu. Na ta način bi lahko lokalni
turistični ponudniki različnih storitev povečali svoje prihodke, delovna mesta in prispevali posredno k
razvoju področja in države.

KALKULACIJA CENE TURISTIČNEGA PROIZVODA
Na podlagi zbranih podatkov o cenah turističnih storitev, ki jih vključuje dvodnevni vodeni ogled, smo
izdelali kalkulacijo cene turističnega proizvoda eKras na osebo.
Z vključitvijo vseh dejavnosti:














2x nočitev z zajtrkom (20,00€/ dan):
dopoldanska malica »Pri Dragici«
Kosovelova soba
avtobusni prevoz
delavnica obdelave kamna
kosilo v Kobjeglavi
grad Štanjel in Ferrarijev vrt
večerja v piceriji Kantina
Rojstna hiša Ita Rine
Škocjanske jame
kosilo v gostilni Mahnič
Kobilarna lipica
večerja v gostilni Prunk
SKUPAJ:

40,00 €
3,00 €
3,00 €
20,00 €
5,00 €
7,00 €
5,00 €
15,00 €
2,00 €
13,00 €
7,00 €
14,00 €
15,00 €
149,00 €
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Priloga št. 8: DOPISOVANJA
1. JERNEJ BORTOLATO
From: eKras
To: info@bortolato.si
Subject: Maturitetna naloga »eKras«
Pozdravljeni!
Smo dijaki 4. letnika ŠC Srečka Kosovela Sežana, programa ekonomski tehnik. Za 4. izpitno enoto na
poklicni maturi smo si izbrali nalogo z naslovom eKras, s katero se bomo udeležili tudi tekmovanja.
Kratka predstavitev naše ideje:
Za potrebe maturitetne naloge smo na podlagi našega praktičnega usposabljanja na Portugalskem
raziskovali z metodami primarne raziskave – opazovanje in poskus - tamkajšnje tako imenovane
turistične interaktivne table, ki so postavljene v tridesetih različnih mestih na Portugalskem in služijo
promociji turistične ponudbe. Poleg tega smo z metodo intervjuja pridobili koristne informacije na
turističnem združenju Porto e Norte. Naša ideja je, da bi te interaktivne table prenesli na Kras, cilj pa je
oblikovanje turističnega proizvoda, ki bi pripomogel k povečanju turizma na Krasu.
Interaktivna tabla bi vsebovala zemljevid, kjer se posameznik nahaja in napotke za pot, ki jo turist želi
obiskovati. Interaktivna tabla vsebuje opis kraja, kjer se nahaja, ter krajši opis znamenitosti, informacije
o prenočitvah in restavracijah, prevozih, prihajajočih dogodkih, vreme in kot privlačnost za turista, bi
imela vgrajeno sprednjo kamero s katero turist posname »selfie« in ga posreduje na svoj elektronski
naslov. Interaktivna tabla bo v različnih jezikih (slovenščina, italijanščina, angleščina, nemščina,
francoščina), ki jih bomo določili na podlagi raziskave, kateri turisti največ obiskujejo Slovenijo.)
Zanima nas, ali vam je naša ideja všeč in ali bi bili pripravljeni sodelovati z nami, v primeru, da bi se
projekt realiziral.
Vas bi v projekt vključili tako, da lahko turist obišče vaš delovni prostor, kupi izdelek in se udeleži
organizirane delavnice.
V pričakovanju čim prejšnjega odgovora vas lepo pozdravljamo.

Dijaki 4. ET

Jernej Bortolato
<info@bortolato.si>
Pozdravljeni,
zelo podpiram to idejo, vendar nekaj novega in inovativnega v našem okolju, upam da bo ideja
realizirana, in bi sodeloval.
Hvala in uspešno realizacijo!
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Jernej Bortolato
Poslano iz tel. 0039 41 524 069

2. RAZVOJNI CENTER DIVAČA
From: eKras
To: razvojni.center@divaca.si
Subject: Maturitetna naloga »eKras«
Pozdravljeni!
Smo dijaki 4. letnika ŠC Srečka Kosovela Sežana, programa ekonomski tehnik. Za 4. izpitno enoto na
poklicni maturi smo si izbrali nalogo z naslovom eKras, s katero se bomo udeležili tudi tekmovanja.
Kratka predstavitev naše ideje:
Za potrebe maturitetne naloge smo na podlagi našega praktičnega usposabljanja na Portugalskem
raziskovali z metodami primarne raziskave – opazovanje in poskus - tamkajšnje tako imenovane
turistične interaktivne table, ki so postavljene v tridesetih različnih mestih na Portugalskem in služijo
promociji turistične ponudbe. Poleg tega smo z metodo intervjuja pridobili koristne informacije na
turističnem združenju Porto e Norte. Naša ideja je, da bi te interaktivne table prenesli na Kras, cilj pa je
oblikovanje turističnega proizvoda, ki bi pripomogel k povečanju turizma na Krasu.
Interaktivna tabla bi vsebovala zemljevid, kjer se posameznik nahaja in napotke za pot, ki jo turist želi
obiskovati. Interaktivna tabla vsebuje opis kraja, kjer se nahaja, ter krajši opis znamenitosti, informacije
o prenočitvah in restavracijah, prevozih, prihajajočih dogodkih, vreme in kot privlačnost za turista, bi
imela vgrajeno sprednjo kamero s katero turist posname »selfie« in ga posreduje na svoj elektronski
naslov. Interaktivna tabla bo v različnih jezikih (slovenščina, italijanščina, angleščina, nemščina,
francoščina), ki jih bomo določili na podlagi raziskave, kateri turisti največ obiskujejo Slovenijo.)
Vas bi v projekt vključili tako, da bi na tablo vključili vse informacije o rojstni hiši Ita Rine in
razvojnega centra Divača.
Zanima nas, ali vam je naša ideja všeč in ali bi bili pripravljeni sodelovati z nami, v primeru, da bi se
projekt realiziral.
V pričakovanju čim prejšnjega odgovora, vas lepo pozdravljamo,

Dijaki 4. ET
Razvojni center Divača
<razvojni.center@divaca.info>
Pozdravljeni!
Hvala za povabilo k sodelovanju in ideja nam je seveda všeč.
Prosili pa bi, če se lahko srečamo za podrobnosti, ki so vezane tudi na finance.
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Hvala in lep pozdrav,

3. KOBILARNA LIPICA
From: eKras
To: info@lipica.org
Subject: Maturitetna naloga »eKras«
Pozdravljeni!
Smo dijaki 4. letnika ŠC Srečka Kosovela Sežana, programa ekonomski tehnik. Za 4. izpitno enoto na
poklicni maturi smo si izbrali nalogo z naslovom eKras, s katero se bomo udeležili tudi tekmovanja.
Kratka predstavitev naše ideje:
Za potrebe maturitetne naloge smo na podlagi našega praktičnega usposabljanja na Portugalskem
raziskovali z metodami primarne raziskave – opazovanje in poskus - tamkajšnje tako imenovane
turistične interaktivne table, ki so postavljene v tridesetih različnih mestih na Portugalskem in služijo
promociji turistične ponudbe. Poleg tega smo z metodo intervjuja pridobili koristne informacije na
turističnem združenju Porto e Norte. Naša ideja je, da bi te interaktivne table prenesli na Kras, cilj pa je
oblikovanje turističnega proizvoda, ki bi pripomogel k povečanju turizma na Krasu.
Interaktivna tabla bi vsebovala zemljevid, kjer se posameznik nahaja in napotke za pot, ki jo turist želi
obiskovati. Interaktivna tabla vsebuje opis kraja, kjer se nahaja, ter krajši opis znamenitosti, informacije
o prenočitvah in restavracijah, prevozih, prihajajočih dogodkih, vreme in kot privlačnost za turista, bi
imela vgrajeno sprednjo kamero s katero turist posname »selfie« in ga posreduje na svoj elektronski
naslov. Interaktivna tabla bo v različnih jezikih (slovenščina, italijanščina, angleščina, nemščina,
francoščina), ki jih bomo določili na podlagi raziskave, kateri turisti največ obiskujejo Slovenijo.)
Vas bi v projekt vključili tako, da bi na interaktivno tablo vključili vse podatke o kobilarni Lipica,
informacije o ceni, o odpiralnem času, hotelih, kasinojih in restavracijah.
Zanima nas, ali vam je naša ideja všeč in ali bi bili pripravljeni sodelovati z nami, v primeru, da bi se
projekt realiziral.
V pričakovanju čim prejšnjega odgovora vas lepo pozdravljamo.

Dijaki 4. ET
Tina Čič
<tina.cic@lipica.org>
Spoštovani!
Najprej lep pozdrav in hvala lepa za vaše zanimanje za Kobilarno Lipica. Seveda vam bomo z
veseljem posredovali digitalne vsebine za objavo na vaši interaktivni tabli. Upamo, da boste tablo
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uspeli pridobiti in izpeljati projekt do konca. Za vse dodatne info in pojasnila smo vam z veseljem na
voljo.
Lep pozdrav, Tina Čič
Tina Čič
Kobilarna Lipica, Služba za odnose z javnostmi, marketing in prodajo
Kobilarna Lipica, Lipica 5 | SI-6210 Sežana | Slovenija
M +386 31 853 205
tina.cic@lipica.org | www.lipica.org

4. TIC ŠTANJEL
From: eKras
To: tic.stanjel@komen.si
Subject: Maturitetna naloga »eKras«
Pozdravljeni!
Smo dijaki 4. letnika ŠC Srečka Kosovela Sežana, programa ekonomski tehnik. Za 4. izpitno enoto na
poklicni maturi smo si izbrali nalogo z naslovom eKras, s katero se bomo udeležili tudi tekmovanja.
Kratka predstavitev naše ideje:
Za potrebe maturitetne naloge smo na podlagi našega praktičnega usposabljanja na Portugalskem
raziskovali z metodami primarne raziskave – opazovanje in poskus - tamkajšnje tako imenovane
turistične interaktivne table, ki so postavljene v tridesetih različnih mestih na Portugalskem in služijo
promociji turistične ponudbe. Poleg tega smo z metodo intervjuja pridobili koristne informacije na
turističnem združenju Porto e Norte. Naša ideja je, da bi te interaktivne table prenesli na Kras, cilj pa je
oblikovanje turističnega proizvoda, ki bi pripomogel k povečanju turizma na Krasu.
Interaktivna tabla bi vsebovala zemljevid, kjer se posameznik nahaja in napotke za pot, ki jo turist želi
obiskovati. Interaktivna tabla vsebuje opis kraja, kjer se nahaja, ter krajši opis znamenitosti, informacije
o prenočitvah in restavracijah, prevozih, prihajajočih dogodkih, vreme in kot privlačnost za turista, bi
imela vgrajeno sprednjo kamero s katero turist posname »selfie« in ga posreduje na svoj elektronski
naslov. Interaktivna tabla bo v različnih jezikih (slovenščina, italijanščina, angleščina, nemščina,
francoščina), ki jih bomo določili na podlagi raziskave, kateri turisti največ obiskujejo Slovenijo.)
Vas bi v projekt vključili tako, da bi na interaktivno tablo vključili vse podatke o gradu Štanjel,
Ferrarijevem vrtu, o vseh restavracijah, prenočitvenih zmogljivostih in obrtnikih v občini Komen.
Zanima nas, ali vam je naša ideja všeč in ali bi bili pripravljeni sodelovati z nami, v primeru, da bi se
projekt realiziral.
V pričakovanju čim prejšnjega odgovora vas lepo pozdravljamo.

Dijaki 4. ET
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5. ŠKOCJANSKE JAME
From: eKras
To: tic.stanjel@komen.si
Subject: Maturitetna naloga »eKras«
Pozdravljeni!
Smo dijaki 4. letnika ŠC Srečka Kosovela Sežana, programa ekonomski tehnik. Za 4. izpitno enoto na
poklicni maturi smo si izbrali nalogo z naslovom eKras, s katero se bomo udeležili tudi tekmovanja.
Kratka predstavitev naše ideje:
Za potrebe maturitetne naloge smo na podlagi našega praktičnega usposabljanja na Portugalskem
raziskovali z metodami primarne raziskave – opazovanje in poskus - tamkajšnje tako imenovane
turistične interaktivne table, ki so postavljene v tridesetih različnih mestih na Portugalskem in služijo
promociji turistične ponudbe. Poleg tega smo z metodo intervjuja pridobili koristne informacije na
turističnem združenju Porto e Norte. Naša ideja je, da bi te interaktivne table prenesli na Kras, cilj pa je
oblikovanje turističnega proizvoda, ki bi pripomogel k povečanju turizma na Krasu.
Interaktivna tabla bi vsebovala zemljevid, kjer se posameznik nahaja in napotke za pot, ki jo turist želi
obiskovati. Interaktivna tabla vsebuje opis kraja, kjer se nahaja, ter krajši opis znamenitosti, informacije
o prenočitvah in restavracijah, prevozih, prihajajočih dogodkih, vreme in kot privlačnost za turista, bi
imela vgrajeno sprednjo kamero s katero turist posname »selfie« in ga posreduje na svoj elektronski
naslov. Interaktivna tabla bo v različnih jezikih (slovenščina, italijanščina, angleščina, nemščina,
francoščina), ki jih bomo določili na podlagi raziskave, kateri turisti največ obiskujejo Slovenijo.)
Vas bi v projekt vključili tako, da bi na interaktivno tablo vključili vse podatke o Škocjanskih jamah,
informacije o cenah, podatki o restavracijah, prenočitvenih zmogljivostih in obrtnikih v okolici
Matavuna.
Zanima nas, ali vam je naša ideja všeč in ali bi bili pripravljeni sodelovati z nami, v primeru, da bi se
projekt realiziral.
V pričakovanju čim prejšnjega odgovora vas lepo pozdravljamo.
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Priloga št. 9: PREDSTAVITEV PROJEKTNE NALOGE »EKRAS« NA TURISTIČNI
TRŽNICI
Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Gimnazija in ekonomska šola
Stjenkova 3, 6210 Sežana
Sežana, 11.1.2017
Turistična zveza Slovenije
Miklošičeva 38
1000 Ljubljana

Predstavitev projektne naloge »eKras« na turistični tržnici
Vsebina in struktura predstavitve:
Z nalogo bomo na turistični tržnici predstavili svoj turistični proizvod – simulacijo interaktivne table,
njeno delovanje, informacije na kakšen način bo lahko turist uporabljal e – vodiča po Krasu. Predstavili
bomo tudi možne turistične poti, ki jih bo turist uporabljal sam ali pa v kombinaciji z organiziranim
turističnim vodenjem. Poskrbljeno bo tudi za dobro počutje obiskovalcev, s tipičnimi Kraškimi jedmi,
izdelki in promocijskim materialom.
Seznam pripomočkov, ki jih potrebujemo:



stojnica
električni priključek

Sodelujoči:
 Na stojnici 7 dijakov: 5 avtorjev (Vanesa Prelec, Emanuel Kovačič, Lara Jankovič, Urška
Dolenc in Žiga Merslavič) in 2 spremljevalca
 Spremljevalci: 1 glasbenik za spodbujanje in popestritev pri tekmovanju in 1 spremljevalec za
pomoč na stojnici
 Na tekmovanju nas spremlja mentorica (Mojca Železnik Buda)
 Torej skupno predvideno število sodelujočih:
5 (avtorji) + 2 (spremljevalca) + 1(mentorica) = 8
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Priloga št. 10: SEZNAM DIJAKOV TEKMOVALCEV
Naziv šole
Šolski center
Srečka Kosovela
Sežana
Šolski center
Srečka Kosovela
Sežana
Šolski center
Srečka Kosovela
Sežana
Šolski center
Srečka Kosovela
Sežana
Šolski center
Srečka Kosovela
Sežana

Ime in Priimek
dijaka/študenta

Razred/letnik

Kraj stalnega
bivališča

Letnica rojstva

Vanesa Prelec

4. letnik

Lokev

1998

Emanuel Kovačič

4. letnik

Orlek

1998

Lara Jankovič

4. letnik

Lokev

1998

Urška Dolenc

4. letnik

Dane pri Sežani

1998

Žiga Merslavič

4. letnik

Povir

1998
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