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POVZETEK:
Dijaki 4. letnika ekonomskega tehnika Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana smo izdelali
raziskovalno - projektno nalogo z naslovom ˝Zeleni celo leto˝, ki je v skladu z razpisom Turistične zveze
Slovenije na temo ˝zeleni turizem˝. V tej nalogi pripravljamo enodnevni proizvod, ki bi se odvijal vsak
letni čas na isti lokaciji. Program bo enak, s prilagojenimi dejavnosti glede na letni čas. Proizvod bo
organiziran za širšo ciljno skupino, od otrok do odraslih, ki si želijo dan preživeti v naravi in se pri tem
zabavati. Dan se bo pričel s športnimi aktivnostmi, nadaljeval s pokušino kulinaričnih dobrot Krasa,
delavnicami in igrami. Zaključil se bo z glasbeno parado, ki bo v naslednjih letih postala tradicionalna.

Ključne besede:
-

Festival Zeleni celo leto
Šport
Kulinarika
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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 “Green all year” which we made by the specification of the Slovenian
tourist association. In this task we are preparing a one-day tourist product which would be held each
season on the same site. The program will be the same, with customized activities depending on the time
of year. The product would be organized for a larger target audience, from children to adults. The day
would start with sport activities, continued with some cultural delicacies, which will be followed by
some workshops and games. The day would finish with a musical concert and a traditional green parade.
Key words:




Festival “Green all year”
Sport
Cookery
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1 UVOD
Letošnja tema 13. mednarodnega festivala Več znanja za več turizma je »Zeleni turizem«. Razmišljali
smo, kako bi festival povezali z letošnjo tematiko – t.i. »zelenim turizmom« - in se odločili, da naredimo
turistični proizvod, ki vključuje šport, druženje, povezovanje z naravo ter z znamenitostmi kraške
kulture. S tem turističnim proizvodom želimo doseči, da bi se družine in posamezniki več rekreirali ter
preživeli več časa skupaj, saj te vrednote niso v naši zdajšnji kulturi dovolj poudarjene. Turistični
proizvod smo povezali z delom vinske ceste, od Dutovelj do Pliskovice, kjer si bodo lahko udeleženci
na poti ogledali lepote kraške narave in se v Pliskovici tudi okrepčali z domačimi kraškimi dobrotami.
Pesem Miroslava Košute »Na Krasu je krasno« na poetski način predstavlja način življenja ter vzdušje
na Krasu. Pesem smo vključili tudi v naš proizvod in sicer tako, da bo napisana na promocijskem
materialu (brošure, zgibanke..) in recitirana v uvodnem pozdravu na sami prireditvi.
Na krasu je krasnonikdar ni prezgodaj,
nikdar ni prekasno:
vse je zmeraj ob pravem času,
na Krasu.
Na Krasu je krasno –
nikdar ni pretiho,
nikdar ni preglasno:
vsi so zmeraj na dobrem glasu,
na Krasu.
Miroslav Košuta

1.1 PREDSTAVITEV IZBRANE TEME
Naša projektno – raziskovalna naloga je sestavljena iz več delov. Najprej smo opredelili metode
raziskave in vire, uporabljene v nalogi.
V raziskovalnem delu smo izvedli primarno in sekundarno raziskavo ter dobljene rezultate uporabili pri
oblikovanju turističnega proizvoda. Večina rezultatov raziskovalnega dela je prikazanih v prilogah.
Povezali smo se s TIC Sežana, s Turistično kmetijo Petelin-Durcik in z Osnovno šolo Dutovlje.
V osrednjem delu naloge je predstavljena ideja za naš enodnevni turistični proizvod z imenom »Zeleni
Celo Leto«, ki vključuje številne organizirane aktivnosti v zabavno in športno povezanem programu, ki
bo potekal štirikrat letno s tematsko vsebino glede na letni čas, v katerem se bo proizvod izvedel. Turistu
bo omogočen športni dogodek, poln kraške kulture in rekreacije v naravi. Poseben poudarek bo na kraški
pokrajini, na temo katere bo potekalo tudi foto tekmovanje na terenu.

1.2 UPORABLJENE METODE PRI RAZISKAVI
Najprej smo izvedli kratko raziskavo, zato da smo dobili potrebne informacije za oblikovanje
turističnega proizvoda. Pri raziskavi smo uporabljali metode primarne in sekundarne raziskave.
- PRIMARNA RAZISKAVA pomeni, da podatke pridobivamo namensko za
raziskavo trga (intervju, anketa ...).
- SEKUNDARNA RAZISKAVA pomeni, da že zbrane podatke lahko uporabimo za raziskavo trga.
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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. Zbrali smo podatke o poteku vinske poti po Krasu, o obstoječi kraški turistični in
kulinarični ponudbi na bližnjih ekoloških kmetijah. Pozanimali smo se tudi s katerimi športnimi
dejavnosti se ljudje najraje ukvarjajo in jih vključili v naš proizvod. Z našim proizvodom bi podprli
lokalne ekološke kmetije in restavracije, uporabo storitev lokalnih proizvajalcev in jim pomagali pri
trženju njihovih proizvodov oziroma povečanju prodaje. Naš cilj je tudi zmanjšati negativne vplive na
okolje, zato je naš proizvod sestavljen iz dejavnosti, ki se odvijajo v naravi in ne škodujejo ali
onesnažujejo okolja.
Viri podatkov, ki smo jih uporabili pri raziskavi in pisanju naše projektne naloge:

SPLET: na internetu smo poiskali splošne informacije o vinski poti, podatke turističnih
ponudnikih na Krasu in podatke o športnih dejavnosti, ki se izvajajo na Krasu.

PROSPEKTI: informacije za raziskovalno nalogo predvsem o že morebitnih obstoječih
aktivnostih povezanih z zelenim turizmom smo poiskali v letakih in brošurah na TIC Sežana.

STROKOVNA LITERATURA: s pomočjo strokovnih revij, publikacij in učbenikov smo
iskali teoretična izhodišča, opredelitve, pojme in vsebine za raziskovalno nalogo.

ANKETE: sestavili smo ankete, da smo z njimi izvedli primarno raziskavo trga (poglavje 2.2
Primarna raziskava)

USTNI VIRI: pod ustne vire smo uvrstili vire pridobljene z dopisovanjem, telefonskimi klici
in intervjuji ter pogovori.

2 RAZISKOVALNI DEL NALOGE
2.1 SEKUNDARNA RAZISKAVA
V sekundarni raziskavi smo predvsem iskali podatke o poteku znamenite vinske poti po Krasu ter o
kraju Dutovlje, kjer bo središče dogajanja in o lokalnih ekoloških kmetijah.

2.2 DUTOVLJE IN LOKALNI GOSTINCI
Dutovlje je naselje v občini Sežana na primorskem blizu meje z Italijo. Naselje leži sredi
najrodovitnejšega predela Krasa. Ugotovili smo, da je na Krasu veliko gostinskih ponudnikov, ki imajo
pestro izbiro značilnih kraških jedi, zato smo se odločili, da nekatere vključimo v naš proizvod in tako
pomagamo lokalnemu gospodarstvu.

2.3 KRAŠKA VINSKA POT
Kraška vinska cesta povezuje skoraj 170 ponudnikov kraških dobrot in se razprostira nad Tržaškim
zalivom. Vinska pot poteka po apnenčasto posuti Kraški planoti, ki jo prekriva zemlja "terra rossa". Tu
so doma kraška burja in najtoplejši sončni žarki. Zaradi vremensko ugodnih dejavnikov si je na zamolkli
rdeči prsti svoj prostor utrdila trta, ki ponuja odlično grozdje in vrhunska vina. Del celotne zgodbe so še
kleti oziroma "hrami", ki očarajo vsakega obiskovalca. Nekatere so vklesane v živo skalo, druge urejene
v kraških jamah, spet tretje je ustvarila pridna človeška roka.
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Slika 1: potek poti
LEGENDA:
Modra pot

Hoja

Roza pot

Tek

Zelena pot

Kolesarjenje

Vir: internet

2.4 PRIMARNA RAZISKAVA
2.4.1 ANKETE
Izvedli smo anketo, pri kateri smo izbrali slučajen vzorec anketirancev iz občin Sežana, Divača, Koper,
Ilirska Bistrica, Komen, Hrpelje-Kozina, Ajdovščina in Postojna. Ankete smo razdelili med 92
anketirancev različnih starosti. Želeli smo pridobiti podatke o tem, ali prosti čas preživljajo v naravi, s
katerimi športnimi aktivnostmi se ukvarjajo, ali se prehranjujejo z ekološko prehrano in če bi športno
kulinarično obarvan dogodek popestril dogajanje na Krasu. Zanimalo nas je tudi, če bi se anketiranci
udeležili takega dogodka. Ugotovili smo, da so anketiranci zainteresirani za naš dogodek, ki bi se odvijal
v naravi. (Anketa in obdelava rezultatov ankete v prilogi številka 1 in 2)

2.4.2 DOPISOVANJE
Z dopisovanjem smo si pomagali pri načrtovanju našega projekta, pridobivanju strokovne pomoči in
pomoči pri izvedbi delavnic. Obrnili smo se na turistično informativni center Sežana, kjer nam je
pomagala gospa Anita Slavec. Dogovarjali smo se z turistično kmetijo Petelin-Durcik iz Pliskovice, ter
mnogimi ponudniki kraških produktov. Dopisovanja najdete v prilogi št.10.
SKLEP: S sekundarno raziskavo smo ugotovili, da na Krasu ne obstaja turistični proizvod, ki bi turistu
omogočal organizirano športno aktivnost ter spoznavanje kraške pokrajine in kulinarike v vseh
letnih časih.

3 OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA
3.1 TRŽNI CILJI IN ZASNOVA PROJEKTA
Ob začetku nastajanja naloge smo v skladu z naslovom začeli razmišljati o razpisu za turistični proizvod.
Naš cilj je bil vključiti naravo, aktivnosti v njej in tipične ekološke ter ''zelene'' ponudbe produktov.
Turistični proizvod ''Zeleni Celo leto'' je namenjen ljubiteljem narave oziroma aktivnosti v njej, športa
in kraških dobrot. V program so vključene ustvarjalne delavnice za otroke, ki bodo tematsko obarvane
glede na letni čas.
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Turistični proizvod je zamišljen kot kulturno/športno/zabavni program, ki obsega spoznavanje Krasa in
kraških dobrot skozi športno obarvane aktivnosti v naravi ter različne delavnice. Kot osrednji dogodek
je predviden športni dogodek, ki bi se odvijal v treh etapah in sicer: pohodništvo, tek in kolesarjenje.
Naša ideja bo pomagala pri ozaveščanju ljudi o zdravem življenju in pri še večji prepoznavnosti in
spodbujanju športno-ekološko obarvanega turizma na Krasu. V nadaljevanju je predstavljena rdeča nit
naše ideje, lahko pa se program glede na razmere in s časom tudi spremeni.
Program vključuje toplo malico in različne delavnice. Osnovna ideja pri oblikovanju turističnega
proizvoda za naše stranke je vključiti veliko komponent ''zelenega turizma'', jo obarvati zabavno in
poučno. Obiskovalci bodo spoznavali lepoto kraške pokrajine skozi izbrano športno aktivnost,
ponudnike tradicionalnih kraških izdelkov od kamna do medu, se zabavali v delavnicah, primernih za
določen letni čas ter okušali kraške dobrote. V ustvarjalnih delavnicah prirejenih za letni čas se bodo
lahko otroci zabavali z zanimivimi kotički npr.: izrezovanje buč jeseni, vodne igre poleti, iskanje
velikonočnih jajčk spomladi ter izdelovanje adventnih venčkov pozimi, medtem bodo starši lahko
sodelovali ali si ogledali ponudbo tipičnih kraških jedi in produktov na stojnicah. Ker želimo, da bi se
obiskovalci vračali na Kras, jih bomo skušali čim bolj pritegniti z aktivnostmi in drugačnim pristopom,
zato smo si izbrali tudi proizvod, ki se bo ponavljal skozi vso leto, da se bodo obiskovalci, ki jih bo naš
proizvod prepričal, vračali. Želeli bodo ponoviti svojo izkušnjo ter preizkusiti nove, glede na letni čas
tematsko obarvane dogodke, ter doživeli lepote kraške narave v različnih letnih časih.

3.2 NAČRTOVANA PROGRAMSKA STRUKTURA
Pri načrtovanju našega programa je bila upoštevana celotna okolica Dutovelj in dutovskega Krasa, ki jo
želimo popolnoma izkoristiti. Udeležencem želimo ponuditi zanimiv, poučen ter aktiven dan.
Za izvedbo našega programa bomo potrebovali:
- igrišče v Dutovljah ter celoten prireditveni prostor okoli tega,
- kostum za maskoto za škrata Vinka,
- Bunčetovo domačijo za izvedbo delavnic,
- oznake oz. oporne točke na poti,
- zemljevid poti in
- ponudnike kraških proizvodov.

3.3 PREDSTAVITEV IDEJE
Naša ideja je zabavna, poučna, športna in sprostitvena za vse obiskovalce od otrok do starejših. Glede
na to, da je Kras znan turistični predel Slovenije, menimo, da bomo brez večjih težav privabili veliko
število turistov, najsi bodo otroci, mladi ali družine, ki si želijo športne sprostitve v naravi.
Kras je območje s čudovito naravo, zato smo se odločili, da bomo obiskovalcem ponudili možnost
raziskati vse naravne lepote. Tako smo dobili idejo, da bi obiskovalce popeljali po kraški naravi in jim
predstavili kraško kulturo.
Ker želimo, da bi bil naš produkt čim bolj prepoznaven, smo se odločili da bo dogodek cel dan
spremljala naša maskota ''Škrat Vinko'' in dan se bo zaključil z ''Zeleno parado'', ki jo bo vodila
maskota.
Turistični proizvod Zeleni celo leto bo izveden 4-krat na leto. In sicer spomladanski dan bo 26.3.2016,
poletni dan bo 2.7.2016, jesenski dan 29.10.2016 in zimski dan 17.12.2016
Naša ponudba bi vključevala spodaj napisane aktivnosti.
Športno tekmovanje
Udeleženci se bodo prijavili za tekmovanje ob prihodu na lokacijo. Izbrali si bodo lahko med tekom,
kolesarjenjem in pohodom. Pot bi jih popeljala od Dutovelj preko kraških kolovozov in travnikov do
Pliskovice, kjer bi pojedli toplo tradicionalno kraško malico ter nadaljevali pot nazaj v Dutovlje.
4
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Stojnice
Na prizorišču v Dutovljah bi stale stojnice, kjer bi kraški proizvajalci ponujali domače proizvode
(kamnoseški izdelki, nakit) ter tipične kraške jedi in pijače (čaji, kraški pršut, domači med).
Malica
Vsakemu tekmovalcu bi bila z doplačilom ponujena malica (priloga številka 11), ki bi jo lahko pojedel
na turistični kmetiji Petelin-Durcik v Pliskovici na poti do cilja.
Fotografski natečaj
Preden se bodo tekmovalci odpravili na pot, jim bomo predstavili naš fotografski natečaj. Tekmovalci
bodo nekje na poti po Krasu slikali pokrajino in sliko objavili na socialnih omrežjih s hashtagom
#zeleniceloleto in po končanem tekmovanju bi organizatorji vse slike pogledali in najlepših 17 bi
razstavili v galeriji slik na Bunčetovi domačiji v Dutovljah.
Otroške delavnice
Za vsak letni čas, ko bi se dogodek odvijal, smo pripravili glede na letni čas tematsko obarvane
delavnice. Poleti bodo imeli otroci vodne igre, pozimi bodo izdelovali okraske, spomladi bodo iskali
velikonočna jajčka, jeseni pa bodo izrezovali buče.

3.4 UMESTITEV PREDSTAVLJENE IDEJE V SEDANJI PROSTOR
IN ČAS
Naša ciljna skupina so vsi, od otrok do starejših, zato smo se odločili narediti takšen turistični proizvod,
ki bo hkrati vključeval zabavni program za otroke, športno sprostitev ter ponudbo kakovostnih kraških
izdelkov za starejše in bi spodbujal športno tekmovalni duh. Ker je Kras pokrajina z veliko narave, smo
se odločili, da bomo dogodek organizirali kar v naravi, da jo doživimo kot se jo le najboljše da.
Naša ideja bo zajemala aktivnosti, ki jih bomo na kratko opisali v nadaljevanju.
Športno tekmovanje
Udeleženci si bodo lahko izbirali med tekom, kolesarjenjem in pohodom. Pot jih bo popeljala od
Dutovelj preko kraških kolovozov in travnikov do Pliskovice, kjer bodo imeli krajši postanek ter nazaj
do Dutovelj.
Stojnice
Na prizorišču dogodka bodo stale stojnice, na katerih bodo kraški proizvajalci ponujali domače
proizvode ter tipične kraške jedi in pijače, ki bodo na voljo od samega začetka prireditve ob 10:00 do
konca ob 16:00 uri.
Malica
Vsakemu tekmovalcu bo ponujena malica, ki jo bo lahko pojedel v turistični kmetiji Petelin-Durcik v
Pliskovici na poti do cilja.
Fotografski natečaj
Tekmovalci bodo pred odhodom dobili natančna navodila za fotografski natečaj. Natečaj bo poljuben.
Tekmovalci bodo na poti slikali motive Krasa ter sliko objavili na socialna omrežja s »hashtagom«
#zeleniceloleto, katere bomo nato organizatorji pregledali, izbrali najboljših 17 slik, obvestili avtorje ter
slike obesili na razstavi na Bunčetovi domačiji v Dutovljah, za kar smo se že dogovorili.
Otroške delavnice
Namenjene so otrokom, ki jih bodo straši pustili v varstvu pri nas, medtem ko si bodo sami ogledali
ponudbo kraških proizvodov, lahko pa se nam bodo pridružili pri delavnicah. Pripravili smo dve različni
delavnici za vsak letni čas. Naš namen je otroke seznaniti z različnimi običaji, značilnimi zanimivostmi,
jih zabavati ter jim pustiti poseben spomin na naš dogodek. Otroci bodo lahko v njih pokazali svojo
kreativnost in se na koncu z narejenimi izdelki pohvalili staršem.
Vrste delavnic:
1. Delavnica jesen – izrezovanje Halloween buč
Organizirali bomo delavnico izrezovanja strašljivih obrazov iz buč. Otroci bodo idejo za bučo najprej
narisali na papir, nato pa na bučo, skupaj s pomočniki izdolbli in izrezali.
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2. Delavnica zima – izdelava adventnih venčkov/snežink in drugih novoletnih okraskov
Delavnico bomo zaradi predvidenega hladnega vremena izpeljali v Osnovni šoli Dutovlje. Otroci bodo
na delavnici izdelali adventni venček po svojem okusu, tistim ki izdelovanje adventnih venčkov ne bo
všeč, bodo lahko izdelovali snežinke ali druge novoletne okraske s pomočjo animatorjev.
3. Delavnica pomlad – Iskanje velikonočnih jajčk
Otroci bodo iskali velikonočna jajčka skrita po prireditvenem prostoru. Pred začetkom bo vsak otrok
dobili pleteno košarico, v katero bo shranjeval najdena jajčka.
4. Delavnica poletje – vodne igre
Otrokom bomo pripravili vodne igre na prizorišču, kjer bo postavljen manjši vodni tobogan. Otroci se
bodo lahko zabavali z vodnimi baloni ali vodnimi pištolami in se pomerili v različnih vodnih igrah.
Izdelovali bomo tudi sladoled.

3.5 RAZČLENITEV PREDSTAVITVENE IDEJE IN OBLIKOVANJE
TURISTIČNEGA PROIZVODA
V nadaljevanju je predstavljen program našega turističnega proizvoda, ki se glede na razmere in s časom
tudi spremeni.
Osnovna ideja pri oblikovanju turističnega proizvoda za naše stranke je vključiti veliko komponent
''zelenega turizma'', jo obarvati zabavno in poučno. Obiskovalci bodo spoznavali lepoto kraške pokrajine
skozi izbrano športno aktivnost, ponudnike tradicionalnih kraških izdelkov od kamna do medu, se
zabavali ob delavnicah, primernih za določen letni čas ter okušali kraške dobrote. V ustvarjalnih
delavnicah prirejenih za letni čas se bodo lahko otroci zabavali z zanimivimi kotički npr.: izrezovanje
buč jeseni, vodne igre poleti, iskanje velikonočnih jajčk spomladi ter izdelovanje adventnih venčkov
pozimi, medtem bodo starši lahko sodelovali, ali si ogledali ponudbo tipičnih kraških jedi in produktov
na stojnicah. Ker želimo, da bi se obiskovalci vračali na Kras, jih bomo skušali čim bolj pritegniti z
aktivnostmi in drugačnim pristopom, zato smo si izbrali tudi proizvod, ki se bo ponavljal skozi leto, da
se bodo obiskovalci, ki jih bo naš proizvod prepričal, vračali.
Udeleženci se bodo na delavnice, toplo malico in športne aktivnosti, prijavili na dan dogodka. Vsak
prireditveni dan se bo začel ob 10.00, na igrišču v Dutovljah. Po prijavah udeležencev sledi pozdrav
organizatorja. Sledijo športne aktivnosti in delavnice za najmlajše. Dan se bo zaključil s plesno parado,
predvidoma ob 16.00.
V nadaljevanju podrobno predstavljamo program turističnega proizvoda za vsak letni čas posebej.

3.5.1 SPOMLADANSKI DAN »ZELENI CELO LETO«
Spomladanski dan bo potekal v soboto 26.3.2016 po spodaj zapisanem programu.
10:00 – zbor na igrišču v Dutovljah
10:15 – začetek prijav
Vsak udeleženec se prijavi pod svojo kategorijo (kolesarjenje, tek in pohodništvo), prijavnina znaša 5€,
vsak udeleženec dobi svojo štartno številko. Ob prijavi se zbirajo tudi prijave za toplo malico (cena 10
€) v Pliskovici. Udeleženci dobijo majico zelene barve (priloga številka 9), brošuro s programom
(priloga št. 12) in vabilo na delavnice s temo velike noči, ki sledijo popoldan (priloga številka 6)
11:00 – uvodni pozdrav in seznanitev udeležencev s potekom dneva
Organizatorji bomo pozdravili naše goste z nagovorom ter recitacijo pesmi Miroslava Košute ''Na Krasu
je krasno'', katero smo vključili v uvod. Tekmovalcem bomo predstavili potek dneva in sicer etape v
katerih bodo lahko sodelovali ter opis delavnic.
11:15 – začetek športnih aktivnosti
Tekmovalci se bodo odpravili na avanturistično športno obarvano dogodivščino po označenih poteh z
vodiči - kolesarjenje po zeleni poti, tek po roza poti in hoja po modri poti.
13:00 - združitev vseh poti v Pliskovici
V Pliskovici se tekmovalci ustavijo na kraški malici, ki jo bodo pripravili na domačiji Petelin-Durcik.

6

ŠC Srečka Kosovela Sežana

14:00 – delavnice za otroke
Spomladanske delavnice bodo na temo velike noči. Otroci se bodo zbrali na prizorišču, kjer jih bodo
animatorji razdelili v več manjših skupin. Obiskal jih bo velikonočni zajec Edo in jim povedal, da jim
je po prizorišču pustil skrita velikonočna jajčka. Vsaka skupina bo morala najti vsaj 20 jajčk. V tem času
si bodo lahko starši ogledali stojnice bližnjih ekoloških kmetij in lokalnih proizvajalcev, na katerih bodo
ponujali svoje izdelke.
16:00 – zaključek dneva zelena parada z maskoto
Dan se bo zaključil s plesno parado, ki jo bo vodila naša maskota škrat Vinko (priloga 13). Vinko bo
obiskovalce naučil krajšo koreografijo, katero bomo skupaj zaplesali na velikem igrišču na prizorišču v
Dutovljah.

3.5.2 POLETNI DAN »ZELENI CELO LETO«
Poletni dan bo potekal v soboto 2.7.2016 po spodaj zapisanem programu.
10:00 – zbor na igrišču v Dutovljah
10:15 – začetek prijav
Vsak udeleženec se prijavi pod svojo kategorijo (kolesarjenje, tek in pohodništvo), prijavnina znaša 5€,
vsak udeleženec dobi svojo štartno številko. Ob prijavi se zbirajo tudi prijave za toplo malico (cena 10
€) v Pliskovici. Udeleženci dobijo majico modre barve (priloga številka 9), brošuro s programom
(priloga številka 12) in vabilo na delavnice s temo poletje, ki sledijo popoldan (priloga številka 7)
11:00 – uvodni pozdrav in seznanitev udeležencev s potekom dneva
Organizatorji bomo pozdravili naše goste z nagovorom ter recitacijo pesmi Miroslava Košute ''Na Krasu
je krasno'', katero smo vključili v uvod. Tekmovalcem bomo predstavili potek dneva in sicer etape v
katerih bodo lahko sodelovali ter opis delavnic.
11:15 – začetek športnih aktivnosti
Tekmovalci se bodo odpravili na avanturistično športno obarvano dogodivščino po označenih poteh z
vodiči - kolesarjenje po zeleni poti, tek po roza poti in hoja po modri poti.
13:00 - združitev vseh poti v Pliskovici
V Pliskovici se tekmovalci ustavijo na topli kraški malici, ki jo bodo pripravili na domačiji PetelinDurcik.
14:00 – delavnice za otroke
Poletne delavnice bodo predvsem vodne igre. Otroci se bodo zbrali na prizorišču, kjer jih bodo
animatorji razdelili v več manjših skupin. Vsaka skupina bo imela svojo igro. Skupine se bodo menjale
na vsakih 30 minut. V tem času si bodo lahko starši ogledali stojnice bližnjih ekoloških kmetij in lokalnih
proizvajalcev na katerih bodo ponujali svoje izdelke.
16:00 – zaključek dneva zelena parada z maskoto
Dan se bo zaključil s plesno parado, ki jo bo vodila naša maskota škrat Vinko. Vinko bo obiskovalce
naučil krajšo koreografijo, katero bomo skupaj zaplesali na velikem igrišču na prizorišču v Dutovljah.

3.5.3 JESENSKI DAN »ZELENI CELO LETO«
Jesenski dan bo potekal v soboto 29.10.2016 po spodaj zapisanem programu.
10:00 – zbor na igrišču v Dutovljah
10:15 – začetek prijav
Vsak udeleženec se prijavi pod svojo kategorijo (kolesarjenje, tek in pohodništvo), prijavnina znaša 5€,
vsak udeleženec dobi svojo štartno številko. Ob prijavi se zbirajo tudi prijave za toplo malico (cena 10
€) v Pliskovici. Udeleženci dobijo majico viola barve (priloga številka 9), brošuro s programom (priloga
številka 12) in vabilo na delavnice s temo Halloween, ki sledijo popoldan (priloga številka 4)
11:00 – uvodni pozdrav in seznanitev udeležencev s potekom dneva
Organizatorji bomo pozdravili naše goste z nagovorom ter recitacijo pesmi Miroslava Košute ''Na Krasu
je krasno'', katero smo vključili v uvod. Tekmovalcem bomo predstavili potek dneva in sicer etape v
katerih bodo lahko sodelovali ter opis delavnic.
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11:15 – začetek športnih aktivnosti
Tekmovalci se bodo odpravili na avanturistično športno obarvano dogodivščino po označenih poteh z
vodiči - kolesarjenje po zeleni poti, tek po roza poti in hoja po modri poti.
13:00 - združitev vseh poti v Pliskovici
V Pliskovici se tekmovalci ustavijo na topli kraški malici, ki jo bodo pripravili na domačiji PetelinDurcik.
14:00 – delavnice za otroke
Jesenske delavnice bodo na temo Halloween. Otroci se bodo zbrali na prizorišču, kjer jih bodo
animatorji razdelili v več manjših skupin. Vsaka skupina bo narisala idejo za svojo bučo in skupaj s
pomočjo animatorjev jo bodo izdolbli in izrezali. V tem času si bodo lahko starši ogledali stojnice
bližnjih ekoloških kmetij in lokalnih proizvajalcev na katerih bodo ponujali svoje izdelke.
16:00 – zaključek dneva zelena parada z maskoto
Dan se bo zaključil s plesno parado, ki jo bo vodila naša maskota škrat Vinko. Vinko bo obiskovalce
naučil krajšo koreografijo, katero bomo skupaj zaplesali na velikem igrišču na prizorišču v Dutovljah.

3.5.4 ZIMSKI DAN »ZELENI CELO LETO«
Zimski dan bo potekal v soboto 27.12.2016 po spodaj zapisanem programu.
10:00 – zbor na igrišču v Dutovljah
10:15 – Začetek prijav
Vsak udeleženec se prijavi pod svojo kategorijo (kolesarjenje, tek in pohodništvo), prijavnina znaša 5€,
vsak udeleženec dobi svojo štartno številko. Ob prijavi se zbirajo tudi prijave za toplo malico (cena 10
€) v Pliskovici. Udeleženci dobijo majico rdeče barve (priloga številka 9), brošuro s programom (priloga
številka 12) in vabilo na delavnice s temo božič, ki sledijo popoldan (priloga številka 5)
11:00 – uvodni pozdrav in seznanitev udeležencev s potekom dneva
Organizatorji bomo pozdravili naše goste z nagovorom ter recitacijo pesmi Miroslava Košute ''Na Krasu
je krasno'', katero smo tudi vključili v uvod. Tekmovalcem bomo tudi predstavili potek dneva in sicer
etape v katerih se bodo lahko potegovali ter opis delavnic.
11:15 – začetek športnih aktivnosti
Tekmovalci se bodo odpravili na avanturistično športno obarvano dogodivščino po označenih poteh z
vodiči - kolesarjenje po zeleni poti, tek po roza poti, hoja po modri poti
13:00 - združitev vseh poti v Pliskovici
V Pliskovici se tekmovalci ustavijo na topli kraški malici, ki jo bodo pripravili na domačiji PetelinDurcik.
14:00 – delavnice za otroke
Zimske delavnice bodo na temo božiča ter praznikov. Otroci se bodo zbrali na prizorišču, kjer jih bodo
animatorji razdelili v več manjših skupin. Vsaka skupina bo imela določeno delavnico. Prvi bodo
izdelovali adventne venčke, drugi bodo izdelovali okraske iz papirja, spet tretji pa snežene može.
Skupine se bodo menjale na 30 minut. V tem času si bodo lahko starši ogledali stojnice bližnjih
ekoloških kmetij in lokalnih proizvajalcev, na katerih bodo ponujali svoje izdelke.
16:00 – zaključek dneva zelena parada z maskoto
Dan se bo zaključil s plesno parado, ki jo bo vodila naša maskota škrat Vinko. Vinko bo obiskovalce
naučil krajšo koreografijo, katero bomo skupaj zaplesali na velikem igrišču na prizorišču v Dutovljah.

3.6 NAČIN TRŽENJA TURISTIČNEGA PROIZVODA
Za zadovoljitev potreb udeležencev smo temeljito načrtovali vse sestavine trženjskega spleta (7P).

3.6.1 IZDELEK OZIROMA STORITEV – PRODUCT (P 1)
Naš turistični proizvod je sestavljen iz različnih storitev. Udeleženci se bodo na samem dogodku
odločili, katerih dejavnosti bi se radi udeležili, in sicer športnih aktivnosti, delavnic, obroka na postanku
(v Pliskovici) za tiste, ki se bodo udeležili športnih dejavnosti. Na glavnem prizorišču (na igrišču v
Dutovljah) bodo stojnice na katerih bodo lokalni ponudniki ponujali tipične kraške dobrote (hrano in
pijačo) in tipične kraške proizvode kot so izdelki iz kamna, domače vino in pršut, med, itd..
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3.6.2 CENA - PRICE (P 2)
Ceno turističnega proizvoda smo oblikovali tako, da smo se pozanimali o cenah posameznih storitev
(športne aktivnosti, delavnice) in proizvodov (malica, material za delavnice) ter sestavili kalkulacijo
cene našega turističnega proizvoda. Na ceno so poleg konkurence vplivali še raziskava povpraševanja,
stroški organizacije in izpeljave turističnega proizvoda in ostale trenutne tržne razmere.

3.6.3 DISTRIBUCIJA – PLACE OF DISTRIBUTION (P 3)
Naš turistični proizvod ne bo dostopen turistom prek turističnih agencij. Zato smo izdelali letake in
brošure, s katerimi bomo seznanili potencialne udeležence našega turističnega proizvoda.

3.6.4 PROMOCIJA – PROMOTION (P 4)
Da bi bil naš proizvod bolj prepoznaven smo uporabili razne načine tržnega komuniciranja.
Oglaševanje – naredili smo zgibanko našega turističnega proizvoda, ki predstavlja proizvod in letake
za vsak letni čas. (priloge št. 3, 4, 5, 6, 7 in 13)
Stiki z javnostjo – predstavitev proizvoda na tekmovanju Več znanja za več turizma.
predstavitev proizvoda na turistični tržnici Več znanja za več turizma. Oblikovali smo oglase in ostale
promocijske materiale. Oblikovali smo promocijski spot o našem turističnem proizvodu.
Škrat Vinko je maskota turističnega proizvoda Zeleni celo leto in bo prisoten pri vseh dejavnostih.

3.6.5 ČLOVEŠKI VIRI – PEOPLE (P 5)
Glede na to, da je v našem proizvodu nekaj različnih panog, moramo vključiti primerno usposobljene
osebe za vsako panogo posebej. Pri športnih aktivnostih moramo vključiti ljudi, ki so športno izobraženi,
pri delavnicah potrebujemo ljudi, ki se dobro znajdejo z otroci, so zabavni in lahko delavnice vodijo
tako, da so zanimive. Pri stojnicah bomo potrebovali predstavnike lokalnih gostiln, ki bodo predstavljali
tipične kraške jedi.

3.6.6 ORGANIZACIJA – PROCESS (P 6)
Eden od razlogov za uspeh je tudi dobra organizacija, ki vključuje povezanost v ekipi, natančnost pri
vsakem koraku, ki ga naredimo in usklajenost. Zavedamo se, da je izvedba tega programa zelo velikega
pomena, zato smo v to vložili veliko časa in nočemo, da bi bili kupci našega proizvoda razočarani in da
se ne bi o njem razširil slab glasi.

3.6.7 FIZIČNI DOKAZI – PHYSICALEVIDENCE (P 7)
Izdelali smo facebook stran Zeleni celo leto, na kateri obveščamo naše sledilce o novostih, objavljamo
slike in poročamo o posebnih dogodkih. Če nam kdo želi pisati ali postaviti kakšna vprašanja, mu bomo
zagotovo odpisali.

3.7 FINANČNI NAČRT
3.7.1 PREDVIDENI STROŠKI
Za finančni načrt smo predvidevali stroške, ki jih bodo predstavljali razni materiali, ki jih bomo
potrebovali pri delavnicah ( barvni papir, barvice, tempere barve, sadje, sveče za adventne venčke ...) in
pokritje stroškov zunanjih delavcev, ki bodo pri projektu sodelovali (turistična kmetija Petelin Durcik,
razni ponudniki kraških dobrot, ...)

3.7.2 PREDVIDENI PRIHODKI
Prihodki našega proizvoda, bodo namenjeni kritju stroškov (nakup in potisk majic, malica in material
za delavnice).

3.7.3 KALKULACIJA CENE TURISTIČNEGA PROIZVODA
Na podlagi zbranih podatkov o cenah materialov, malice, majic ipd. smo izdelali kalkulacijo cene
turističnega proizvoda Zeleni celo leto, na osebo.
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Kalkulacija z vključitvijo vseh dejavnosti :
Prijavnina na športno aktivnost in majica
+ malica v Pliskovici (kmetija Petelin Durcik)
+ otroške delavnice (material)
SKUPAJ:

4

5,00 €
10,00 €
4,00 €
19,00 €

SKLEPNI DEL

Pri ustvarjanju naše projektne naloge smo se zabavali, saj smo bili veseli, da bomo lahko predstavili in
prikazali našo pokrajino (Kras) širšemu krogu ljudi. Pri izdelavi naloge se je pokazala naša ustvarjalnost,
sodelovanje in kreativnost. Spoznali smo, da so takšni projekti zelo zahtevni, vzamejo veliko časa in je
potrebna zagnanost vseh članov skupine. Ampak z povezanostjo, razumevanjem in sodelovanjem smo
z manjšimi težavami premagali vse ovire. Za dokončanje projektne naloge je bilo potrebne tudi veliko
dobre volje in zagnanosti. Vse izkušnje, ki smo jih pridobili pri izdelavi projektne naloge, nam bodo
zagotovo pomagale pri opravljanju poklica in v osebnem življenju. Zelo se veselimo predstavitve našega
turističnega proizvoda na turistični tržnici, čeprav bo to tudi velik izziv za nas.

5

LITERATURA IN VIRI

Elektronski viri:




https://sl.wikipedia.org/wiki/Dutovlje
http://zemljevid.najdi.si/
http://www.slovenia.info/?ps_eko_turizem=0&lng=1

Knjige:



Košuta, M., Na Krasu je krasno, Mladinska knjiga, 1982
Šajn S., Turizem smo ljudje, Turistična zveza Slovenije, 2006
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PRILOGE
Priloga št. 1: Anketa
Priloga št. 2: Rezultati raziskave anket
Priloga št. 3: Zgibanka
Priloga št. 4: Letak za jesenski delavnice
Priloga št. 5: Letak za božične delavnice
Priloga št. 6: Letak za spomladanske delavnice
Priloga št. 7: Letak za poletne delavnice
Priloga št. 8: Facebook stran
Priloga št. 9: Majice
Priloga št. 10: Dopisovanja
Priloga št. 11: Malica
Priloga št. 12: Brošure
Priloga št. 13: Škrat Vinko
Priloga št. 14: Predstavitev projektne naloge
Priloga št. 15: Seznam dijakov

VI
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Priloga št. 1: ANKETA
Šolski center Srečka Kosovela Sežana Gimnazija in ekonomska šola
ANKETA
Smo dijaki 4. letnika ekonomske šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana in za maturitetno
nalogo izdelujemo raziskovalno – projektno nalogo na temo »Zeleni turizem«, s katero se bomo
predstavili na tekmovanju »Več znanja za več turizma«. Prosimo Vas, da izpolnite spodnji vprašalnik
in nam s tem pomagate pri raziskavi.

1. Spol?
a) Moški
b) Ženski
2. Starost?
a) Do 15 let
b) 16-25 let
c) 26-45 let
d) 46-65 let
e) Nad 65 let
3. Kraj bivanja?
__________________

4. Ali prosti čas radi preživljate v naravi?
a) Da
b) Ne
5. Katere izmed naštetih športnih aktivnostih so vam najljubše? (možnih je več odgovorov)
a) Kolesarjenje
b) Tek
c) Rolanje
d) Hoja
e) Drugo:_____________
6. Ali se prehranjujete z ekološko pridelano hrano?
a) Da
b) Ne
c) Občasno

VII
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7.

Ali se vam zdi, da je na Krasu dovolj družabnih dogodkov preživetih v naravi?
a) Da
b) Ne

Odločili smo se, da naredimo enodnevni turistični proizvod za vsak letni čas, ki bo vključeval
rekreacijo, druženje, povezovanje z naravo ter spoznavanje kraške narave. Program bi se začel s
športnimi aktivnostmi po znani vinski cesti, vključeval bi tudi kulinarične dobrote iz bližnjih ekoloških
kmetij in delavnice za vse starosti. Dan se bo zaključil z glasbo in tradicionalno zeleno parado.

8. Ali se vam zdi zanimivo, da so v proizvod vključene tipične kraške jedi?
a) Da
b) Ne
c) Vseeno

9. Ali se vam zdi, da bi športno, kulinarično in glasbeno obarvan dogodek popestril dogajanje
na Krasu?
a) Da, mislim da bo to zanimiva popestritev na Krasu.
b) Ne, mislim da bo dogodek dolgočasen
c) Mogoče,
saj
se
mi
zdijo
nekatere
dejavnosti
zanimive.

10. Ali bi se takega dogodka udeležili?
a) Da
b) Ne
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Priloga št. 2: REZULTATI RAZISKAVE ANKET
ANALIZA ANKET

1. Vprašanje: spol
Tabela 1: Po spolu
Spol

Število moških/žensk

Moški

33

Ženski

59

Vir: Izdelana anketa, december 2015
Graf 1: Struktura po spolu

Struktura anketirancev glede na spol
ženski

moški

36%

64%

Vir: Izdelana anketa, december 2015
Razlaga: Na anketo je odgovorilo 33 moških (36%) in 59 žensk (64%).

2. Vprašanje: starost
Z vprašanjem smo želeli izvedeti starost anketirancev.
Tabela 2: Po starosti

Leta

Do 15

Št.
anketirancev

19

Od 16 do 25
22

Od 26 do 45
16

Vir: Izdelana anketa, december 2015

IX

Od 46 do 65
19

Nad 65 let
16
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Graf 2: Struktura anketirancev po starosti

Struktura anketirancev po starosti
do 15

16-25

26-45

17%

46-65

nad 65

21%

21%
24%
17%

Vir: Izdelana anketa, december 2015
Razlaga: Iz grafa je razvidno, da je bilo iz starostne skupine do 15 let 19 anketirancev (21%),
od 16 do 25 je bilo 22 anketirancev (24%), od 26 do 45 let je bilo 16 anketirancev (17%), od
46 do 65 je bilo 19 anketirancev (21%) in iz skupine nad 65 let pa 16 anketirancev (17%).

3. Vprašanje: Kraj bivanja?
Izvedeti smo želeli kje anketirance živijo.
Tabela 3: Kraj bivanja anketirancev po občinah
Občina

Koper

Sežana

Kozina

Divača

Postojna

Ajdovščina

Ilirska
Bistrica

Komen

Število
anketirancev:

4

39

7

10

6

3

13

10

Vir: Izdelana anketa, december 2015
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Graf3: Struktura anketirancev po občinah

Struktura anketirancev po občinah
Koper

Sežana

Kozina

Divača

Postojna

Ajdovščina

Ilirska Bistrica

Komen

4%
11%
14%
42%

3%
11%
7%

8%

Vir: Izdelana anketa, december 2015
Razlaga: Iz grafa 3 je razvidno, da največ anketirancev živi v občini Sežani (42%). Ostalih
58% anketirancev živi v okoliških občinah (Kozina 8%, Divača11%, Ilirska Bistrica 14%,
Komen 11%, Postojna 7%, Ajdovščina 3%, Koper 4%).

4. Vprašanje:Ali prosti čas radi preživljate v naravi?
Zanimalo nas je ali anketiranci radi preživljajo prosti čas v naravi.
Tabela 4: Število anketirancev po tem ali radi preživljajo prosti čas v naravi?
Odgovor:
Da
Ne
Število odgovorov:

77

15

Vir: Izdelana anketa, december 2015
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Graf 4: Struktura anketirancev po tem ali radi preživljajo prosti čas v naravi

Struktura anketirancev po
tem ali radi preživljajo…
Da

Ne

16%
84%

Vir: Izdelana anketa, december 2015
Razlaga: Iz grafa 4 je razvidno, da več kot polovica anketirancev rada preživlja prosti čas v
naravi (84%), ostalih (16%) pa ne.

5. Vprašanje: katere izmed naštetih športnih aktivnosti so vam najljubše?
Izvedeti smo želeli s katerimi športnimi aktivnostmi se najraje ukvarjajo. Možnih je bilo več
odgovorov.
Tabela 5: Število odgovorov po najljubši športni dejavnosti.
Vir: Izdelana anket, december 2015
Športne
aktivnosti

Kolesarjenj
e

Tek

Rolanje

Hoja

Drugo:
nogomet

Drugo:
smučanje

Drugo:
balinanje

26
Št.
odgovorov

24

11

54

8

5

1

Graf 5: Struktura odgovorov po najljubši športni dejavnosti

Struktura odgovorov po najljubši
športni dejavnosti
Nogomet

Smučanje

Balinanje

Kolesarjene

Tek

Hoja

Rolanje

Vir: Izdelana anket, december 2015
Razlaga: Iz grafa 5 je razvidno, da je najljubša športna dejavnost hoja, veliko jih je izbralo
tudi rolanje, kolesarjenje, tek, smučanje in nogomet. Najmanj priljubljena pa je balinanje.
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6. Vprašanje: Ali se prehranjujete z ekološko pridelano hrano?
S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, ali se anketiranci prehranjujejo z ekološko pridelano
hrano.
Tabela 6: Število anketirancev po tem ali se prehranjujejo z ekološko pridelano hrano.

Št. odgovorov

Da

Ne

Občasno

17

15

60

Vir: Izdelana anketa, december 2015
Graf 6: Struktura anketirancev po tem ali se prehranjujemo z ekološko pridelano hrano.

Struktura anketirancev po tem ali se
prehranjujemo z ekološko pridelano
hrano.
Da

Ne

občasno
19%
16%

65%

Vir: Izdelana anketa, december 2015
Razlaga: Iz grafa 6 je razvidno da si je več kot polovica anketirancev občasno prehranjuje z
ekološko pridelano hrano (65%), (19%) se prehranjuje z ekološko hrano, (16%) pa ne.

7. Vprašanje: Ali se vam zdi, da je na Krasu dovolj družabnih dogodkov
preživetih v naravi?
S tem vprašanjem smo hoteli izvedeti ali je na Krasu dovolj družabnih dogodkov, ki so
preživeti v naravi.
Tabela 7: Število anketirancev po tem ali je na Krasu dovolj družabnih dogodkov, ki so
preživeti v naravi.
Da
Ne
37
Št.
odgovorov

55

Vir: Izdelana anketa, december 2015
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Graf 7: Struktura anketirancev po tem ali je na krasu dovolj družabnih dogodkov, ki so
preživeti v naravi.

Struktura anketirancev po tem ali je na
krasu dovolj družabnih dogodkov, ki so
preživeti v naravi.
Da

Ne

40%
60%

Vir: Izdelana anketa, december 2015
Razlaga: Iz grafa 7 je razvidno, da anketiranci mislijo, da na Krasu ni dovolj družabnih
dogodkov preživetih v naravi (60%), 40% pa misli, da jih je dovolj.

8. Vprašanje: Ali se vam zdi zanimivo, da so v proizvod vključene tipične
kraške jedi?
Zanimalo nas je ali je anketirancem zanimivo, da so tipične kraške vključene v proizvod.
Tabela 8: Razdelitev anketirancev po tem ali jim je zanimiva vključitev tipičnih kraških jedi v
turistični proizvod.
Št. odgovorov
Da

73

Ne

0

Vseeno

19

Vir: Izdelana anketa, december 2015
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Graf 8: Struktura anketirancev po tem ali jim je zanimiva vključitev kraških tipičnih jedi

Struktura anketirancev po tem
ali jim je zanimiva vključitev
kraških tipičnih jedi
Da

Ne

Vseeno

21%
0%
79%

Vir: Izdelana anketa, december 2015

Razlaga: Iz grafa 8 je razvidno, da se kar 79%anketirancev zdi zanimivo, da so v proizvod
vključene tipične kraške jedi, ostalim 21% anketiranec je vseeno.

9. Vprašanje: Ali se vam zdi, da bi športno, kulinarično in glasbeno
obarvan dogodek popestril dogajanje na Krasu?
Z vprašanjem smo želeli izvedeti ali se anketirancem zdi, da bi športno, kulinarično in
glasbeno obarvan dogodek popestril dogajanje na Krasu.
Tabela 9: Število anketirancev po tem ali se jim zdi da bo dogodek popestril dogajanje na
Krasu.
Št. odgovorov
Da, mislim da bo
to zanimiva
popestritev po
Krasu

63

Ne, mislim da bo
dogodek
dolgočasen

0

Mogoče, saj se mi
zdijo nekatere
dejavnosti
zanimive.

29

Vir: Izdelana anketa, december 2015
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Graf 9: Struktura po tem ali se anketirancem zdi, da bo dogodek popestril dogajanje na Krasu

Struktura po tem ali se anketirancem zdi, da bo
dogodek popestril dogajanje na Krasu
Da

Ne

Mogoče

32%
0%

68%

Vir: Izdelana anketa, november 2014

Razlaga: Iz grafa 9 je razvidno, da 68% anketirancev meni, da bo dogodek popestril dogajanje
na Krasu, nihče od anketirancev (0%) ne meni, da bo dogajanje dolgočasno in ostalih 32%
anketirancev meni, da mogoče, saj se jim zdijo nekatere dejavnosti zanimive.

10.Vprašanje: Ali bi se takega dogodka udeležili?
Zanimalo nas je ali bi se anketiranci udeležili dogodka »Zeleni celo leto«.
Tabela 10: Število anketirancev po tem ali bi se dogodka udeležili.
Št. odgovorov
Da

78

Ne

14

Vir: Izdelana anketa, december 2015
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Graf 10.: Struktura anketirancev po tem ali bi se dogodka udeležili

Struktura anketirancev po tem ali bi
se dogodka udeležili
Da

Ne

15%
85%

Vir: Izdelana anketa, december 2015

Razlaga: Velika večina anketirancev (85%), bi se udeležila dogodka »Zeleni celo leto«, kar je
odlična povratna informacija za nas, ki bomo oblikovali turistični proizvod.
,
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Priloga št. 3: ZGIBANKA
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Priloga št. 4: VABILO/PLAKAT ZA HALLOWEEN DELAVNICO

Priloga št. 5: VABILO/PLAKAT ZA BOŽIČNO DELAVNICO
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Priloga št. 6: VABILO/PLAKAT ZA VELIKONOČNO DELAVNICO

Priloga št.7: VABILO/PLAKAT ZA POLETNO DELAVNICO
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Priloga št. 8: FACEBOOK STRAN
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Priloga št. 9: MAJICE ZELENI CELO LETO

Zima

Pomlad

Poletje

Jesen
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PRILOGA št. 10: Dopisovanja
1. Turistična kmetija Petelin Durcik
Zeleni Turizem
<green.sezana@gmail.com>

Pozdravljeni,
Smo dijaki 4. letnika ekonomskega tehnika na Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana in zanima nas,
če bi lahko sodelovali z nami oziroma nam pomagali pri izvedbi naloge, ki jo imamo za 4. izpitno
enoto na maturi.
Pripravljajmo projekt za tekmovanje ''Več znanja za več turizma'' na temo Zelenega turizma in sicer
projekt ''Zeleni Celo Leto'', ki bi bila športno, kulturno obarvana prireditev v vseh štirih letnih časih.
Naš dogodek se bo odvijal po Krasu (začetek bo v Dutovljah), obiskovalci bi se na topli malici ustavili
v Pliskovici, zato bi potrebovali vašo pomoč v primeru realizacije projekta. Zanima nas, če bi bili
pripravljeni ponuditi na vaši turistični kmetiji "toplo malico" (po možnosti kraške jedi) in nam
sporočili okvirno ceno na osebo.
Za dodatne informacije vas bomo še kontaktirali. Hvala in lep pozdrav
Ekipa Zeleni celo leto
bdurcik
<15254442@users.siol.net>
Pozdravljeni,
dijaki z vašega Šolskega centra so nas v preteklih letih že večkrat kontaktirali zaradi tekmovanj na
temo turizma in kot vedno smo tudi tokrat pripravljeni na sodelovanje.
Za dodatne informacije nas lahko pokličete ali pa pridete na obisk, da se v živo dogovorimo.
Lep pozdrav
Breda Durcik(041 519 253)
Zeleni Turizem
<green.sezana@gmail.com>

Pozdravljeni,
zahvaljujemo se Vam za potrditev sodelovanja v primeru realizacije. Radi bi Vas obiskali ampak smo
zelo na tesnem s časom glede oddaje naše naloge, zato nas zanima, če bi nam lahko pripravili ponudbo
''kraškega obroka'' (malice na kraški način) in ceno ravno tega, saj bi to potrebovali za kalkulacijo cene
našega proizvoda.
Iskreno se vam zahvaljujemo za sodelovanje
Lep pozdrav,
Ekipa Zeleni Celo Leto
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bdurcik
<15254442@users.siol.net>

Pozdravljeni,
kot ste prosili, vam pošiljam ponudbo kraškega obroka:
-

Sendvič s kraškim pršutom in sirom,
Grozdni sok/ Teran / Malvazija/ voda
Sadje (Grozdje, jabolka, hruške )

Zeleni Turizem
<green.sezana@gmail.com>

Pozdravljeni,
zahvaljujemo se Vam za poslano ponudbo.
Lep pozdrav,
Ekipa Zeleni Celo Leto
2. OŠ Dutovlje
From: Zeleni Turizem
To: os-dutovlje@guest.arnes.si
Subject: Maturitetna naloga ''Zeleni Celo Leto''
Pozdravljeni,
Smo dijaki 4. letnika ekonomskega tehnika na Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana in zanima nas,
če bi lahko sodelovali z nami oziroma nam pomagali pri izvedbi naloge, ki jo imamo za 4. izpitno
enoto na maturi.
Pripravljajmo projekt za tekmovanje ''Več znanja za več turizma'' na temo Zelenega turizma in sicer
projekt ''Zeleni Celo Leto'', ki bi bila športno, kulturno obarvana prireditev v vseh štirih letnih časih, ki
bi se odvijala v Dutovljah ter po Krasu.
Potrebovali bi vašo pomoč, ker organiziramo projekt, v katerega bi vključili, če bi se ga izvedlo, tudi
delavnice in v zimskem času bi jih izvajali v Osnovni Šoli Dutovlje zaradi vremenskih pogojev.
Gre le za projektno nalogo, katera je fiktivna ampak se moramo organizirati kot, da bi jo izvedli zato
nas zanima, če bi lahko dobili vaše dovoljenje, da bi se naše zimske delavnice izvajali v vaši osnovni
šoli ob primeru uresničitve našega turističnega proizvoda.
Če vas zanima podrobnejši opis dogajanja in možen sestanek z nami nas lahko še dodatno
kontaktirate.
Hvala in lep pozdrav, Ekipa zeleni celo leto
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Osnovna šola Dutovlje
<o-dutovlje.po@guest.arnes.si>

Pozdravljeni!
Če sem prav razumela, želite, da bi se dejavnosti odvijale v naši šoli. Vključili pa bi se lahko mladi iz
različnih krajev.
Predvidevam, da bi bilo to v popoldanskem času in prostori šole vam bodo vsekakor na voljo.
Obveščam pa vas, da za uporabo telovadnice se morate obrniti na sežanski zavod za šport.
Želim uspešno delo in lep pozdrav,
Doris Orel, ravnateljica OŠ Dutovlje
From: Zeleni Turizem
To: os-dutovlje@guest.arnes.si
Subject: Maturitetna naloga ''Zeleni Celo Leto''
Pozdravljeni,
zahvaljujemo se Vam za sodelovanje.
Lep pozdrav,
Ekipa zeleni celo leto
TIC Sežana
Zeleni Turizem
<green.sezana@gmail.com>

Pozdravljeni,
Smo dijaki 4. letnika ekonomskega tehnika na Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana in zanima
nas, če bi lahko sodelovali z nami oziroma nam pomagali pri izvedbi naloge, ki jo imamo za 4. izpitno
enoto na maturi.
Pripravljajmo projekt za tekmovanje ''Več znanja za več turizma'' na temo Zelenega turizma in sicer
projekt ''Zeleni Celo Leto'', ki bi bila športno, kulturno obarvana prireditev v vseh štirih letnih časih.
Naša mentorica profesorica Mojca Železnik Buda nam je povedala, da ste že sodelovali z njo in dijaki
pri projektni nalogi ''Kras Skuzi Želwdc''.
Potrebovali bi vašo pomoč, ker organiziramo projekt, v katerega bi vključili, če bi se izvedel, tudi
stojnice z ekološkimi oziroma tipičnimi kraškimi produkti.
Zanima nas, če bi nam lahko kaj svetovali in posredovali kontakte ponudnikov kraških proizvodov.
Mi bi jih kontaktirali, če so pripravljeni sodelovati z nami v primeru realizacije projekta.
Ali bi se lahko dobili v četrtek 3.12.2015, med 11.00 in 14.00 uro, da vam predstavimo našo nalogo in
se z vami posvetujemo.
Hvala in lep pozdrav, Ekipa Zeleni Celo Leto
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Anita Slavec
<anita@visitkras.info>

Pozdravljen,
veseli nas, da ste nas povabili k sodelovanju pri projektu za tekmovanje "Več znanja za več turizma".
Res je, pred leti sem že sodelovala z vami in seveda bom tudi tokrat.
V četrtek, 3.12. se lahko srečamo, a delam na TICu v Lokvi. Če vam to predstavlja kakšno oviro
(prevoz), se lahko dobimo 7.-9.12., ko sem na TICu v Sežani. Sporočite, kaj vam je lažje.
Lep pozdrav.
Anita Slavec
TIC Sežana

Zeleni Turizem
<green.sezana@gmail.com>

Pozdravljena,

Bolj nam odgovarja srečanje v sredo, 9.12. med 8:00 in 10:00 v TIC-u v Sežani.
Se lahko dogovorimo za sredo?
Lep pozdrav
Ekipa Zeleni Celo Leto
Anita Slavec
<anita@visitkras.info>
Živijo,
žal vam moram sporočiti, da imamo v sredo zjutraj predviden sestanek glede lokalnih turističnih
vodnikov, katerega vodim in ne smem izostati.
Bi bilo mogoče prestaviti uro na 13:00h?
Lep pozdrav.
Anita
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Zeleni Turizem
<green.sezana@gmail.com>

Pozdravljeni,
Jutri ob 13:00 nam ustreza tako da bomo prišli jutri na TIC
Hvala in lep pozdrav
Ekipa Zeleni Celo Leto
Anita Slavec

Pozdravljeni vsi skupaj,
kot smo se danes dogovorili, vam v priponkah pošiljam:
- seznam prireditev 2016 za vseh 5 kraško-brkinskih občin,
- seznam umetnikov, ki izdelujejo zanimive izdelke,
- seznam kamnosekov,
- seznam znamenitosti ( v njem najdete kontaktne številke pršutarjev)
- kontakte:
*TD Kras Dutovlje - Branko Kjuder (041/475805, branko.kjuder@gmail.com),
*RD Pliska - Breda Durcik (041/519253, TK Petelin Durcik (petelin.durcik@siol.com),
*OOZ Sežana gostinci - Katja Skok (031/798981, Katja Skok (skok.katja@gmail.com)
*Društvo vinogradnikov in vinarjev Krasa - David Štok (041/349198, 'stok.david@siol.net')
*Društvo čebelarjev - Ivan Atelšek (041/649142, ČEBELARSKO DRUŠTVO (Air.maat@siol.net)

Dodatne kontaktne številke vam pošljem jutri.
Lp,Anita
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Zeleni Turizem
<green.sezana@gmail.com>

Pozdravljeni
Iskreno se vam zahvaljujemo za vse te podatke. Bili nam bodo v veliko korist.
Hvala za vaš trud
Lep pozdrav,
Ekipa Zeleni Celo Leto
Anita Slavec

Živijo,
kot obljubljeno - tokrat v priponki še dodatni kontakti ponudnikov kraških dobrot.
Predlagam vam, da najprej kontaktirate posamezno društvo (npr. D.vinarjev), šele nato, če bo
potrebno, posamezne ponudnike.
Dodajam brošuro Dobrote Krasa in Brkinov, ki vam bo lahko v pomoč.

Za dodatne informacije sem vam na razpolago.
lp,Anita
Nina Kolar (Vinakras)
Nina Kolar
<nina@vinakras.si>

Pozdravljeni,
prejeli smo vašo prošnjo za sodelovaje pri izvedbi vaše maturitetne naloge. Zanimalo vas je ali bi bili
v primeru realizacije projekta pripravljeni ponuditi naše izdelke na stojnicah, ki bi jih postavili na
prizorišče. Prosila bi, če mi lahko napišete nekaj več informacij:
ste izdelke nameravali na stojnici prodajati, bi bili izdelki le na ogled ali bi se naše vino tudi točilo na
pogostitvi? Koliko izdelkov bi potrebovali?
Lep pozdrav,
Nina Kolar
VINAKRAS z.o.o. Sežana

XXVIII

ŠC Srečka Kosovela Sežana

Zeleni Turizem
<green.sezana@gmail.com>

Pozdravljeni,
v primeru realizacije projekta, bi bili pripravljeni prodajati vaše izdelke in bi jih bilo tudi možno točiti
na pogostitvi.
Za količino se še nismo dogovorili.
Lep pozdrav,
Ekipa Zeleni celo leto
Danica Miandrušič
Zeleni Turizem
<green.sezana@gmail.com>

Pozdravljeni,
Smo dijaki 4. letnika ekonomskega tehnika na Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana in zanima
nas, če bi lahko sodelovali z nami oziroma nam pomagali pri izvedbi naloge, ki jo imamo za 4. izpitno
enoto na maturi.
Pripravljajmo projekt za tekmovanje ''Več znanja za več turizma'' na temo Zelenega turizma in sicer
projekt ''Zeleni Celo Leto'', ki bi bila športno, kulturno obarvana prireditev v vseh štirih letnih časih.
Naš dogodek se bo odvijal po Krasu (začetek bo v Dutovljah), obiskovalci bi se na topli malici
ustavili v Pliskovici ter se nato vrnili na prizorišče, kjer bi si lahko ogledali ponudbe kraških ter
domačih izdelkov, zato bi potrebovali vašo pomoč v primeru realizacije projekta. Zanima nas, če bi
bili v primeru realizacije projekta pripravljeni ponuditi vaše izdelke na stojnicah, ki bi jih postavili na
prizorišču. Za dodatne informacije nas lahko kontaktate.
Hvala in lep pozdrav,
Ekipa Zeleni celo leto
Danica Miandrušič
Pozdravljeni, kaj mi lahko pošljete termine, da bi se lažje odločila.

Lep pozdrav
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Danica Miandrušić
Zeleni Turizem
<green.sezana@gmail.com>

Pozdravljeni,
Turistični proizvod Zeleni celo leto bo izveden 4-krat na leto. In sicer spomladanski dan bo
26.3.2016, poletni dan bo 2.7.2016, jesenski dan 29.10.2016 in zimski dan 17.12.2016.
Prosimo Vas, da bi se lahko udeležili vsaj enega dogodka, v primeru izvedbe našega
turističnega proizvoda
Lep pozdrav,
Ekipa Zeleni celo leto
Danica Miandrušič

Pozdravljeni, z veseljem se bom udeležila vsaj enega dogodka. Se bomo dogovorili za termin.

Lep pozdrav
Zeleni Turizem
<green.sezana@gmail.com>

Pozdravljeni,
zahvaljujemo se vam za sodelovanje.
Lep pozdrav,
Ekipa Zeleni celo leto

Priloga 11: MALICA
ponudba kraškega obroka:
-

Sendvič s kraškim pršutom in sirom,
Grozdni sok/ Teran / Malvazija/ voda
Sadje (Grozdje, jabolka, hruške )
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Priloga št. 12: BROŠURE
1. Zima
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2. Pomlad
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3. Poletje
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4. Jesen
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Priloga št. 13: ŠKRAT VINKO
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Priloga št. 14: PREDSTAVITEV PROJEKTNE NALOGE

Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Gimnazija in ekonomska šola
Stjenkova 3, 6210 Sežana
Sežana, 7. 1. 2016
Turistična zveza Slovenije
Miklošičeva 38
1000 Ljubljana

Predstavitev projektne naloge ˝Zeleni celo leto˝ na turistični tržnici
Vsebina in struktura predstavitve:
Z nalogo smo pričeli tako, da smo se seznanili s tematiko tekmovanja in začeli z idejami. Razmišljali
smo, kako bi naš turistični proizvod povezali z letošnjo tematiko – t.i. ''zeleni turizem'' in se odločili, da
bo le ta vključeval športne aktivnosti, kraško kulinariko in pokrajino.
Seznam pripomočkov, ki jih potrebujemo:



stojnica
električni priključek

Sodelujoči:
-

Na stojnici 7 dijakov: 7 avtorjev (Axel Luxa, Grega Stevanovski, Miha Gulič, Ervin Alibabič,
Eva Rojc, Kaja Novak, Karin Kariž)
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Priloga št. 15: SEZNAM DIJAKOV
Naziv šole

Ime in priimek Razred/letnik
dijaka/študenta

Kraj stalnega Letnica rojstva
bivališča

ŠC Srečka
Kosovela Sežana

Grega
Stevanovski

4.letnik

Sežana

1997

ŠC Srečka
Kosovela Sežana

Eva Rojc

4.letnik

Klanec pri
Kozini

1997

ŠC Srečka
Kosovela Sežana

Karin Kariž

4.letnik

Divača

1997

ŠC Srečka
Kosovela Sežana

Kaja Novak

4.letnik

Harije

1997

ŠC Srečka
Kosovela Sežana

Ervin Alibabić

4.letnik

Sežana

1997

ŠC Srečka
Kosovela Sežana

Axel Luxa

4.letnik

Senadole

1997

ŠC Srečka
Kosovela Sežana

Miha Gulič

4.letnik

Kopriva

1996
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