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POVZETEK
Naš turistični proizvod je aplikacija, ki bi povezovala zgodovinsko bogate kraje
v Sežani in okolici, povezane z zgodovino našega pesnika Srečka Kosovela. Mobilna
aplikacija, ki bi bila dosegljiva turistu, bi omogočila, da si s posnetki, ki bi jih turisti
posneli na poti ogleda, ustvarili filmček. Na tak način bi oblikovali e-turistični produkt,
ki bi predvsem mlade spodbudil k ohranjanju zgodovinske dediščine in jo naredil
večno.
Hkrati pa bi turistom ponudili tudi izdelke našega šolskega podjetja
KONStrukcije d.d., in tako poleg e-spomina, ki bi ga lahko turist delil na svojih
družbenih omrežjih, poskrbeli tudi za materialni spomin. Turist lahko izbira med
različnimi majicami, nahrbtniki, vrečkami, knjigami,… ki so potiskani s Kosovelovo
poezijo in na ta način pustijo v kupcu poseben pečat.
Ključne besede: aplikacija, eKONStrukcija, Srečko Kosovel, Kras, Sežana.

SUMMARY
Our tourist product is an app, that is going to connect historically rich sites in
Sežana and the surroundings, connected with the history of our poet Srečko Kosovel.
The mobile app, that would be accessible to the tourist, would enable to combine the
photos taken at the sites to be made in a video. That way we would design an e-tourist
product, that would mainly encourage the maintainance of historical heritage and make
it eternal.
At the same time we would offer products of our school's company KONStrukcija
d.d. aswell and that way the tourist can also have material goods besides the ememory. The tourist can choose from various shirts, bags, books,… that are pressed
with Kosovel's poetry.
Keywords: app, eKONStrukcija, Srečko Kosovel, Karst, Sežana.
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1. UVOD
Letošnja tema 16. mednarodnega festivala Več znanja za več turizma je
Turistični spominek mojega kraja. Ker živimo v Sežani in smo ponosni na našega
pesnika Srečka Kosovela, ki nam je kljub temu, da je mlad umrl, zapustil neprecenljivo
dediščino, tako po številu izdanih del kot po napredni tematiki njegovih del, ki je
aktualna še danes. Ravno zaradi njegove naprednosti smo tudi mi razmišljali, da bi
njegova dela predstavili na moderen-napreden način.
Naša ideja je izdelava mobilne aplikacije, ki bi bila dosegljiva turistu in bi
vsebovala znamenitosti povezane s Srečkom Kosovelom. Aplikacija bi omogočila, da
si s posnetki, ki bi jih turisti posneli na poti ogleda, ustvarili filmček. Na tak način bi s
pomočjo sodobne digitalizacije ustvarili e-turistični produkt in bi tako obeležili Srečka
Kosovela, kot sodobnega pesnika, saj so bile njegove pesmi daljnovidne.
Sodoben turistični produkt pa bo zanimiv tudi za mlade-tako osnovnošolce in
srednješolce. Poleg e-produkta, pa bomo prodajali tudi izdelke našega podjetja
KONStrukcija d.d., ki jih bodo lahko turisti kupili.
Turistom se bomo predstavljali z logotipom in sloganom: SREČKO
VSEPOVSOD.
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2. TURISTIČNI PRODUKT
Oblikovali smo aplikacijo eKONStrukcija s katero bi turiste Sežane popeljali
skozi pet točk v Sežani in okolici, povezanih z življenjem in delom Srečka Kosovela.
Vsaka točka na tej poti bo označena z našim logotipom.

Slika 1: Logotip eKONStrukcije1

Na tej poti si bo turist iz slik, ki jih bo posnel med potjo s pomočjo aplikacije, ki
si jo bo naložil na pametni telefon, ustvaril kratek filmček, ki ga bo lahko imel za svoj
spomin in ga delil s prijatelji na družbenih omrežjih. Točke katere bomo predstavili v
turistični ponudbi smo izbrali preudarno, saj smo upoštevali, da so turisti tako mladi kot
starejši. Glede na to, da imajo mlajši rajši računalniško tehnologijo in pametne telefone,
bodo spoznali Srečka Kosovela in njegove pesmi interaktivno, starejši pa bodo
kulturno dediščino našega pesnika spoznali ob prebiranju njegovih del, ki so
razstavljena v spominski sobi na Ljudski univerzi in v njegovi hiši v Tomaju, kjer je
odraščal.
Dolžino poti si bodo obiskovalci izbrali sami, glede na čas ki ga bodo preživeli v
naših krajih.
Povezava za aplikacijo bo navedena na informacijski tabli, na vhodu v mesto na
kateri bo prikazana tudi pot Srečka Kosovela, kjer se bodo turisti lahko ustavili.
Povezava bo objavljena tudi na spletni strani TIC-a, na spletni strani občine Sežana in
na naši šolski spletni strani.
Turisti bi na svojem ogledu lahko kupili tudi spominke povezane s sežanskim
pesnikom. Spominke je mogoče kupiti na TIC-u in v spominski sobi Srečka Kosovela,
ki je v stavbi Ljudske univerze.

1

Vir slike 1: lasten vir
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3. PONUDBA
Turisti si bodo ogledali pet točk - znamenitosti, ki so povezane z življenjem
pesnika krasa. Najprej bi si ogledali Kosovelovo sobo, njegov spomenik, umetnino….,
nato bi se sprehodili do Kosovelove poezije, ki je napisana na pločniku in na koncu še
njegovo hišo v Tomaju.
V pomoč bi jim bila naša aplikacija, ki bi jih vodila do vsakega kotička naše
kulturne dediščine. Ob vsaki lokaciji bi uporabnik naredil nekaj fotografij (s svojim
pametnim telefonom), iz katerih bi nato aplikacija naredila krajši spominski filmček.
Aplikacija bi vsebovala tudi navigacijski sistem, kateri bi bil v veliko pomoč pri iskanju
znamenitosti.
Ob narejenem filmčku, bi uporabniki dobili ponudbo, za obisk naše spletne
strani in možnost nakupa naših izdelkov.
Anketa, ki smo jo izvedli, je potrdila našo idejo kot uporabno in potrebno, saj je
kar 89 % anketiranih odgovorilo, da iščejo ponudbe znamenitosti v nekem kraju, kar
82 % anketirancev, še ni nikjer zasledilo takšne aplikacije in kar 88 % anketirancev je
odgovorilo, da jim je aplikacija všeč.2
Kupili bi lahko izdelke z motivi Srečka Kosovela.
V naši ponudbi imamo majice v rdeči in črni barvi z verzom Srečka Kosovela in
sicer v različnih velikostih za ženske in moške. Ponujamo tudi copate in nogavice v
različnih barvah in z različnimi motivi ter torbo iz blaga v treh različnih barvah.
Nakupovalci lahko kupijo tudi črn nahrbtnik z zlatim verzom našega pesnika in
magnete.3
Vseh pet točk, ki bi si jih turisti ogledali in so tudi ključne za izdelavo aplikacije
je opisanih v prilogi.4

2

Glej prilogo 3: Rezultati ankete na strani IX
Glej prilogo 1: Slike izdelkov na strani I
4
Glej prilogo 2: Opisi točk za aplikacijo na strani IV
3

3
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4. TRŽENJE
Kot eKONStrukcija smo se povezali z dijaki ekonomskega tehnika, ki se pri
predmetu robotika učijo tudi programiranja. S pomočjo mentorice so po naših navodilih
naredili aplikacijo, katere glavna naloga bo, da iz slik, ki bi jih uporabnik zajel ob
sežanskih znamenitostih povezanih s Kosovelom, sestavi video. Ta video bo lahko
uporabnik shranil na svojo napravo ali pa jo delil po različnih družbenih omrežjih.
Povezava za aplikacijo bo dostopna na naši spletni strani in bo seveda brezplačna. Pri
različnih znamenitostih bo pa tudi stalna QR koda, ki bo uporabnika direktno privedla
do povezave videa.
Povezava do aplikacije je objavljena tudi v naši nalogi na šolski spletni strani,
aplikacija pa bo podrobneje predstavljena na turistični tržnici.
Naši izdelki bodo oglaševani na spletni strani, raznih družbenih omrežjih
(facebook, instagram), oglase pa bomo izobesili tudi na naši šoli in drugod po Sežani.
Naše izdelke bomo prodajali na stojnicah ob različnih občinskih dogodkih,
sejmih, na šoli in na tržnici, naši izdelki pa se bodo prodajali tudi na poslovalnicah
turističnih informativnih centrov v občini Sežana.

Slika 2: Prodaja izdelkov na Praznični Sežani 20185

5

Vir slike 2: lasten vir
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5. FINANČNA PROJEKCIJA
Našemu podjetju dobavlja izdelke Grafični atelje Samo Bradih. Ker pri njih
naročamo večje količine nam pri nabavi dodajo količinski popust, hkrati pa nam
material oni tudi potiskajo. Pri prodaji si sami določimo maržo, upoštevati pa moramo
tudi DDV. Cene izdelkov, ki jih prodajamo si lahko ogledate v spodnji tabeli.
IZDELEK
Majica
Nahrbtnik
Vrečka
Magnet
Copati
Nogavice
Knjiga

CENA Z DDV
10€
8€
5€
2€
3€
4€
10€

Tabela 1: Cenik izdelkov

5
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6. MOŽNOST IZVEDBE
Naše produkte v fizični obliki smo začeli prodajati meseca oktobra. Izdelke
prodajamo ob različnih priložnostih, ki nam jih ponuja občina Sežana in naša šola.
Nekatere produkte prodajamo tudi s pomočjo TIC-a v Sežani in sicer majice,
nahrbtnike in torbe.

Slika 3: Prodaja na Praznični Sežani decembra 20186

Slika 4: Prodaja na dnevu odprtih vrat 20187

Ogled Kosovela s pomočjo aplikacije pa bo na voljo v spomladanskem delu leta,
saj je takrat vreme primernejše za potovanja po Krasu.
V izdelavi je tudi spletna stran KONStrukcije d.d. katera bo obiskovalce vodila
do naše aplikacije in nakupa izdelkov.

6
7

Vir slike 3: lasten vir
Vir slike 4: lasten vir

6

Več znanja za več turizma

eKONStrukcija

7. ZAKLJUČEK
Naša želja je, da Srečka Kosovela predstavimo tudi drugim in tako predvsem
mlade zbližamo s slovensko pesniško zapuščino.
Glede na to, da mladi ne prebirajo slovenske literature in vedno več časa
preživijo na pametnih telefonih in družbenih omrežjih, smo se tudi odločili za
predstavitev Srečka Kosovela na moderen način. Tako poskušamo prav z mobilno
aplikacijo privabiti mlade in jih poučiti o edinstvenosti Srečka Kosovela. Čeprav je
Srečko za mnoge le zgodovina, je pomembno, da se spomin nanj ohranja in ga tako
naredi večnega.

7
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8. VIRI IN LITERATURA
http://old.ss-sezana.si/sss/files/Datoteke/sezana_z_delckom_krasa.pdf
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9. PRILOGE
Priloga 1: Slike izdelkov

Slika 5: Torba8

Slika 6: Majica9

8
9

Vir slike 5: lasten vir
Vir slike 6: lasten vir
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Slika 7: Nogavice10

Slika 8: Copati11

10
11

Vir slike 7: lasten vir
Vir slike 8: lasten vir
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Slika 9: Knjiga12

Slika 10: Nahrbtnik13

12
13

Vir slike 9: lasten vir
Vir slike 10: lasten vir
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Priloga 2: Točke aplikacije

KOSOVELOVA SPOMINSKA SOBA
Kosovelovo spominsko sobo je po zamisli Janeza Suhadolca uredila takratna
Delavska univerza. V njej so se rodili vsi Kosovelovi otroci, zadnji med njimi je bil
pesnik Srečko Kosovel. V skoraj prazni sobi so na vseh stenah njegovi verzi, njegove
pesmi, njegove misli. Soba je zgrajena v »konstruktivističnem« stilu. Na tleh so deske,
v rdeči in modri barvi, po stenah pa se pretakajo značilne barve ruja.
Na sredini sobe je pritrjeno leseno ogrodje kocke, v kateri naj bi bila posebna
naprava, sestavljena iz več projektorjev, ki bi pošiljala slike iz življenja Kraševcev,
Srečka in kraške pokrajine na tri stene. Na stenah so njegove najbolj znane pesmi. V
sosednji sobici so na ogled fotografije Srečka Kosovela in nekaj njegovih pesmi v
rokopisu ter pesniške zbirke, ki so bile vse objavljene po njegovi smrti.

Slika 11: Ogrodje kocke v Kosovelovi spominski sobi14

KOSOVELOV SPOMENIK
Kosovelov spomenik se nahaja v najstarejšem delu Sežane. Ogledamo pa si
lahko tudi spominsko ploščo z rojstnimi podatki o pesniku.

14

Vir slike 5: http://lu-sezana.si/
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Slika 12: Kosovelov spomenik15

Slika 13: Spominska plošča16

SPOMENIK
Spomenik je izdelal umetnik Simon Kastelic. Gre za moderno umetnino, s katero
je Simon želel predstaviti pesnika krasa tudi mlajšim generacijam in s tem poudariti
Kosovelovo neminljivost.

15
16

Vir slike 6: https://www.google.com/
Vir slike 7:https://www.google.com/
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Slika 14:Moderna umetnina Srečka Kosovela 17

Slika 15: Spomenik Simona Kastelca18

KOSOVELOVA POEZIJA NA PLOČNIKU
Na pločniku pred tržnico v središču Sežane bi si ogledali talni grafit Kosovelove
pesmi z naslovom Na ulici. Ljudje so se že ob ustvarjanju poezije vživeli v akcijo in z
veseljem prebirali pesmi že kar na ulici, odnesli pa so jih tudi s seboj domov, mimoidoči
pa so se ustavili na ulici in si vzeli čas, da preberejo talni odtis.

17
18

Vir slike 8:https://www.facebook.com/
Vir slike 9:https://www.facebook.com/
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Slika 16: Ustvarjanje grafita19

O uspešnosti akcije priča podpora mimoidočih in pozitiven odziv na družbenih
omrežjih.

Slika 17: Talni grafit20

ROJSTNA HIŠA V TOMAJU
Stoji na skrajnem jugozahodnem delu Tomaja. Zgradil jo je Anton Kosovel 1924.
leta, saj se je moral z družino izseliti iz šolskega stanovanja v Sežani, ko ga je
italijanska oblast prisilno upokojila. Arhitekturna podoba hiše se razlikuje od drugih
tomajskih hiš z značilnostmi kraškega stavbarstva, saj je bila zgrajena po vzoru
primestnih vil, ki so jih postavljali manj premožni meščani na Primorskem. Zunanji
modernistični videz ji daje tloris, sestavljen iz pravokotnika in kvadrata, notranja
razporeditev prostorov pa je s kuhinjo in salonom v pritličju in spalnimi prostori v
nadstropju prilagojena mestnemu načinu življenja in dela.

19
20

Vir slike 10: http://lu-sezana.si/
Vir slike 11: http://lu-sezana.si/
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Slika 18:Kosovelova domačija21

V pritličju je razstavljena zapuščina pesnika in njegove družine; izbrano in
obrtno oblikovano pohištvo, klavir, knjižna zbirka, ki obsega 2800 del, nekateri
Srečkovi osebni predmeti (očala, pisala, žepna ura, violina), odlitek Karmeline roke in
drugo. Leta 1992 je bila Kosovelova domačija proglašena kot spomenik lokalnega
pomena.

Slika 19:Zapuščina pesnika22

21
22

Vir slike 12:https://www.google.com/
Vir slike 13:https://www.google.com/
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Priloga 3: Rezultati ankete
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Graf 2: Spol anketirancev

Graf 3: Odstotek letnih obiskov občin na leto
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Graf 4: Odstotek anketirancev, ki so kdaj iskali znamenitosti krajev

Graf 5: Zasleditev podobne aplikacije

Graf 6: Odstotek ljudi, ki bi jim bila aplikacija v pomoč
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Graf 7: Ocena ideje
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Priloga 4: Predstavitev projektne naloge "eKONStrukcija" na turistični tržnici

Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Gimnazija in ekonomska šola
Stjenkova 3, 6210 Sežana
Sežana, 7.1.2019
Turistična zveza Slovenije
Miklošičeva ulica 38
1000 Ljubljana

Predstavitev projektne naloge »eKONStrukcija« na turistični tržnici

Vsebina in struktura predstavitve:

Z nalogo bomo na turistični tržnici predstavili svoj turistični proizvod – eKONStrukcijoaplikacijo, s katero bi sežanskega pesnika Srečka Kosovela na inovativen način
približali turistom. Obiskovalcem bomo predstavili Sežano skozi pomembne točke
Kosovelovega življenja, saj smo mnenja, da si slovenski pesniki in njihova bogata
zgodovina zaslužita promocijo.
Obiskovalce bomo privabljali z vizitkami in nagradno igro.

Seznam pripomočkov, ki jih potrebujemo:


stojnica (ki jo bomo prinesli s seboj)



električni priključek.

Sodelujoči:


Na stojnici 8 dijakov: 7 avtorjev (Almedin Mujaković, Anej Kavčič, Matija
Prešeren Djurič, Sebastjan Sikirica, Larisa Šabec, Anja Lenarčič, Tanja
Gridello) in 1 spremljevalka (Hana Kaluža)



Na tekmovanju nas spremlja mentorica (Patricija Kastelic Volf)



Torej skupno predvideno število sodelujočih: 7 (avtorji) + 1 (spremljevalka) + 1
(mentorica) = 9

XII

Več znanja za več turizma

eKONStrukcija
Priloga 5: 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
Šolski center Srečka
Kosovela Sežana
Šolski center Srečka
Kosovela Sežana

Ime in priimek dijaka
/študenta
Larisa Šabec

Razred/letnik

Kraj stalnega
bivališča
Zagorje, Pivka

Letnica
rojstva
2001

Anja Lenarčič

3.bg

2001

3.ag

Nadanje selo,
Pivka
Lokev, Sežana

Sebastjan Sikirica
Almedin Mujaković

3.ag

Sežana

2000

Matija Prešeren Djurič

3.ag

Sežana

2001

Anej Kavčič

3.ag

Komen

2000

Tanja Gridello

3.et

Sežana

2001

3.bg
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