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ZAHVALA

»Ena izmed najlepših plati življenja je, da se moramo redno ustaviti in se
posvetiti hrani.«
Luciano Pavarotti

S pripravljanjem projekta SODOBNI »CHEFI« ZREŠKIH KUHINJ smo se poglobili v
avtohtono kulinariko našega kraja. Spoznali smo, kako pomembno je, da spoštujemo
kulinarično tradicijo in jo obujamo skozi čas in ohranjamo za naslednje rodove.
Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi našega projekta.
V prvi vrsti gre zahvala našim tokratnim izbranim »CHEFOM« kuhinj in njihovim
organizacijam, ki so neizbrisno povezani s predstavljenimi jedmi: ROBERT KEJŽAR
(izročilo DARINKE ORLAČNIK) (UNITUR d. o. o.−olimpijski športni center Rogla),
STANKO JEVŠENAK (Lovska družina Zreče), ŽAN TEŽAK (Pekarna−Slaščičarna Težak
d. o. o.), DANICA JELENKO (UNITUR d. o. o. – termalno zdravilišče Terme Zreče).
Zahvaljujemo se tudi občini Zreče, KS Zreče, TIC Zreče, destilaciji Rogla−Pohorje ter
OŠ Zreče, ki so nas vsestransko in nesebično podprli pri projektni nalogi SODOBNI
»CHEFI« ZREŠKIH KUHINJ.
Posebno zahvalo pa namenjamo našim mentorjem Mitji Krajncu, Mateji Potočnik in
Alenki Črešnar Gorjup, ki so nas spremljali in podpirali skozi ustvarjalne dneve priprave
in nastajanju projekta ter projektno nalogo lektorirali in prevedli povzetek.
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POVZETEK

S projektno nalogo SODOBNI »CHEFI« ZREŠKIH KUHINJ smo želeli tudi obiskovalcem
približati in podrobneje predstaviti nekaj, na kar smo v našem mladem mestu zelo
ponosni – na našo izjemno lokalno kulinariko.
Dandanes je vse več ljudi, ki zagovarja in gotovo podpira hitro hrano, saj je hitra
priprava vidno cenejša od zdrave in tradicionalne hrane. Prav zaradi tega današnji
sodobni človek

vse bolj zapostavlja

tradicionalno pripravljeno in kuhano hrano.

Sestavine hitro pripravljene hrane so lažje dostopne in hitreje obdelane, kar je
naslednja navidezna prednost sodobnega človeka. Največja prednost pa je čas, ki pa
je danes marsikomu najpomembnejše merilo.
S projektno nalogo želimo v prvi vrsti jasno predstaviti pomen tradicionalno
pripravljene hrane, ki temelji na zdravih sestavinah in visoki kakovosti priprave hrane,
kar pa je odločilnega pomena za dolgoročno zdravje človeka, kvaliteto življenja in
ohranjanje vitalnost tudi v tretjem življenjskem obdobju.
KLJUČNR BESEDE: pohorski lonec, divjačinski golaž, domači kruh, kruh iz krušne peči,
zreška grmada, pohorska gibanica, Rogla – Pohorje, Okusi Rogle …

4

SUMMARY
With the project "CONTEMPORARY" CHEFS "OF ZREČE CUISINES, we also wanted to
bring visitors closer and present in more detail something we are very proud of in
our young town - our exceptional local cuisine.
Today, more and more people are advocating and certainly supporting fast food, as
fast food is visibly cheaper than healthy and traditional food. That is why today’s
modern man is increasingly neglecting traditionally prepared and cooked food. The
ingredients of fast food are easier to access and faster to process, which is the next
apparent advantage of modern man. The biggest advantage is time, which is the
most important criterion for many people today.
With the project, we want to clearly present the importance of traditionally prepared
food based on healthy ingredients and high quality food preparation, which is crucial
for long-term human health, quality of life and maintaining vitality in the third period
of life.
KEY WORDS: Pohorje pot, venison goulash, homemade bread, bread from the bread
oven, Zreče grmada, Pohorje gibanica, Rogla - Pohorje, Tastes of Rogla
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1 UVOD

Tema festivala MOJ KRAJ MOJ CHEF sama po sebi pove veliko in je zelo ciljno
usmerjena. Na drugi strani pa je precejšen izziv predvsem za kraje, kjer je kulinarika
skozi turizem že uveljavljenja in že uspešno privablja svoje skupine gostov. Zreče so
zagotovo v tej skupini.
Naša težava ni bila CHEFI kuhinj v našem kraju ali kulinarika v našem kraju, temveč,
kako sestaviti zanimiv dogodek, ki bo na zasičenem trgu kljub vsemu privabil
posamezne ciljane skupine turistov (od najmlajših, pa vse do tistih zahtevnejših in
raziskovalno usmerjenih) ter jim ob tistem, kar jih osebno zanima, ponudil še tematsko
povezano kulinarično spremljavo.
Mestna občina Zreče je manjša in ena dveh najmlajših mestnih občin v Sloveniji, ki je
geografsko sestavljena iz MESTNEGA JEDRA in pa OKOLIŠKIH KMEČKIH HRIBOVSKIH
NASELIJ. Čeravno so Zreče manjši kraj, pa tudi zanje veljajo najosnovnejša načela
meščanskega in podeželskega življenja.
Gospodarsko zelo razvita in izvozno zelo pomembna občina v državi, katere vodilna
podjetja (predvsem UNIOR, WEILER in GKN) so vpeta v samo svetovno gospodarstvo,
pušča tudi skozi to prizmo izjemen pomen na panogi turizma, ki se ravno tako razvija
po merilih in smernicah svetovnega turizma.

1.1 OHRANJANJE DEDIŠČINE SKOZI SODOBNO KUHINJO

Kulinarika na slovenskem, tudi sodobna oz. vrhunska, se močno prepleta z značajno
lokalnim okoljem, v katerem nastaja. Določena lokalna okolja pa v najboljšo kulinarično
ponudbo vrhunskih sodobnih jedi spretno vključujejo tudi tradicionalne lokalne jedi, s
katerimi popestrijo osnovno oz. glavno jed.
Tudi na Zreškem imamo takšne primere, kjer so lokalne jedi vključene v sestavljene
menije sodobnih jedilnikov. Takšen primer je topla predjed Pohorski lonec, ki pa jo
ponujajo tudi kot enostavno samostojno jed.
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1.2 PRISOTNOST NA ZAHTEVNEM TRGU

Turizem in kulinarika sta nerazdružljivo povezana in bi lahko rekli, da hodita »z roko v
roki«.
Jedro mestnega turizma predstavlja v Zrečah »ducet hotelov«, med katerimi je tudi
hotel s pet zvezdicami superior.

Razvejan podeželski turizem pa predstavljajo

številne turistične kmetije in kmetije z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, med njimi pa
imamo tudi kmetijo s štirimi jabolki in certifikatom SLOVENIA GREEN (zelena shema
slovenskega turizma).
Velik pomen lokalne kulinarike v turizmu potrjuje v Zrečah dejstvo, da CHEFI kuhinj
ohranjajo povezanost visoke kulinarike s tradicionalnimi koreninami lokalnih dobrot.
Na drugi strani pa skrbijo, da tudi lokalne dobrote izpolnjujejo zahtevne kriterije
kulinarike, a vseeno ohranjajo svojo avtohtonost.
V sodobnem globalnem turizmu pa je zagotovo najtežje postati ali ostati prepoznaven
s svojo »prostorsko majhno« kulinariko, čeravno je v njej odličen CHEF kuhinje.
Predvsem zaradi prepoznavnosti na večjih in zahtevnih trgih so določene lokalne jedi
združene v blagovno znamko OKUSI ROGLE. Pod vsak posamezen okus oz. jed pa je
podpisan mojster kuhinje, ki je sestavil, sooblikoval ali prenesel iz roda v rod določeno
jed.

Slika 1: Logotip »Okusi Rogle«

Ta dejstva in pa ponos na DOMAČO – ZREŠKO hrano ter pohorske korenine so nam
bila vodilo do tega, da bomo skozi prizmo podnaslova SODOBNI ZREŠKI ŠEFI
KUHINJ predstavili štiri tipične lokalne jedi s spremljevalnimi aktivnostmi, ki bodo
privabile značajsko širok tip turistov.
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1.3 ZASNOVA PROJEKNE NALOGE

Koncept celotne zasnove bo deljen na KMEČKE JEDI in MEŠČANSKE JEDI. Ker je
mestna občina Zreče sestavljena iz mestnega jedra in okoliških kmečkih naselij, bomo
predstavili:


DVE KMEČKI JEDI
o Pohorski lonec z domačim kruhom iz krušne peči
o Divjačinski golaž z domačim kruhom iz krušne peči



DVE MEŠČANSKI JEDI
o Zreška grmada
o Pohorska gibanica

Vsaka od izbranih jedi pa bo podrobneje predstavljena na skrbno izbrani lokaciji; kraju
v občini, s katerim je jed iz kakršnegakoli razloga tudi povezana.

Slika 2: Osnovna skica prireditvenega prostora na železniški postaji Zreče
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2 SODOBNI »CHEFI« ZREŠKIH KUHINJ

Učenci, ki sodelujemo v projektni nalogi, prihajamo iz različnih krajevnih skupnosti
občine Zreče, ki se ponaša ob številnih raznolikih turističnimi produktih, tudi s
kulturnimi spomeniki in muzeji ter turizmom prepleteno športno dejavnostjo. Precej
turističnih produktov je že povezanih v blagovni znamki OKUSI ROGLE.
Po pregledu trenutne ponudbe na TIC Zreče smo opazili, da je ponudba zares raznolika
in zelo pestra. Na geografsko zelo majhni površini, komaj 67 km 2, je skoncentrirano
tako veliko turističnih ponudnikov in produktov, da je občina glede na površino
zagotovo v vrhu v Sloveniji glede na ponudbo na km2. To dejstvo je bila naša nova
težava hkrati nov izziv, saj enostavno pove, da je ponudbe toliko, da je težko ponuditi
še kaj več in kaj povsem novega.

2.1 ODLOČITEV NALGE

Torej SODOBNI »CHEFI« ZREŠKIH KUHINJ so med množico odličnih ponudnikov
izbrani mojstri, ki imajo odlične svojstvene produkte, značilnosti, značaje in
predstavitev oz. ponudbo svojega produkta, ki zaznamuje Zreče in jo lahko povežemo
v našo idejo. Ugotovili smo tudi, da ima na posamezne kuhinje dosti vpliva najožje
okolje, v katerem je kuhinja locirana in v katerem ponuja svoj produkt turistom.
Prišli smo do zaključka, da bi lahko izkoristili ta potencial, ki že obstaja, ga povezali in
med turistične produkte oz. vodena doživetja Okusi Rogle dodali program SODOBNI
»CHEFI« ZREŠKIH KUHINJ.

2.2 CILJI NALOGE

Za izbran program smo se odločili ker je naša želja:


povezati lokalne »CHEFE« kuhinj v enovito lokalno zgodbo



povezati njihove odlične lokalne produkte v tematsko celoto
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ohranjati tradicijo in kulturno izročilo našega kraja



privabiti v našo občino ljudi in turiste, ki želijo ob kulinariki spoznati še kaj več
v občini



privabiti v našo občino ljudi in turiste, ki želijo izkoristiti tudi priložnost in se
spoznati tudi s samo pripravo izbrane jedi



predstaviti obiskovalcem tudi povezanost med kulinariko, zgodovino ter kulturni
dediščino lokalnega okolja



ohranjati medgeneracijsko povezanost



širiti oz. mrežiti stike med mladimi



pričarati mladim nepozabna doživetja v naravi



vzpodbujate starejše k aktivnemu preživljanju prostega časa, saj program ne
nudi zgolj kulinarike



prispevati k ohranjanju gibalne aktivnosti starejših



prispevati k ohranjanju vitalnosti starejših



ohranjati in obujati zgodovino kraja v najširšem pomenu



skozi množičnost obiskov skrbeti za prepoznavnost občine



predstaviti nove načine izobraženja, kjer ob učenju kulinarike skozi delavnico
spoznamo tudi druge značilnosti kraja ne le opisno, temveč jih tudi doživijo



se skozi projekt tudi veliko naučiti in še bolje spoznati okolje, v katerem živimo



se skozi projekt spoznati z lokalnimi mojstri, ki so dejansko pustili po svoje pečat
v lokalni skupnosti



se preizkusiti v samostojnem raziskovanju kraja



poizkusiti pustiti v lokalni skupnosti tudi svoj doprinos k dogajanju ali celo
razvoju

2.3 NOV TURISTIČNI PRODUKT oz. VODENO DOŽIVETJE

Naša želja je, da bi se program SODOBNI »CHEFI« ZREŠKIH KUHINJ kasneje
prepoznal kot turističen produkt oz. vodeno doživetje blagovne znamke Okusi Rogle.
Program je zastavljen raznoliko in je bogat z avtohtonostjo Zreškega Pohorja, da bo
zagotovo pritegnil širok spekter turistov.
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Zavedamo se, da bi implementacija projekta kot turistični produkt v lokalno turistično
ponudbo zagotovo pomenila določene prilagoditve oz. popravke, saj bo potrebno
upoštevati vso področno zakonodajo, trenutno zdravstveno stanje in smernice iz tega
področja. Prav zaradi tega smo pripravljeni sodelovati tudi v tem delu in idejo po
potrebi prilagajati oz. preoblikovati tako, da bo zadostila tudi vsem zahtevam in
predpisom.

2.4 METODOLOGIJA DELA

Za projekt smo uporabljali naslednje raziskovalne metode:


zbiranje različnih zamisli in idej na terenu,



združevanje različnih zamisli in idej v skupini,



terensko delo (iskanje informacij o turistični ponudbi, pogovor s člani
različnih društev in organizacij),



terensko delo (pogovori s prebivali mestne občine Zreče),



pogovor s predstavniki TIC Zreče,



razgovor z izbranimi »CHEFI« kuhinj,



analiza ponudbe lokalnih jedi,



analiza turističnih produktov oz. vodenih doživetij v lokalnem okolju,



izkustveno učenje (delo v kuhinji s »CHEFI« kuhinje, izdelovanje
spominkov),



delo z literaturo in iskanje različnih informacij na spletu in doma.
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3 RAZISKOVALNI DEL

Naš program SODOBNI »CHEFI« ZREŠKIH KUHINJ smo letošnje leto prilagodili
zdravstvenim ukrepom, zato smo se odločili, da bi uvodni del izvedli na prostem nekje
v središču mesta Zreče. Kasneje bi zainteresirane skupine delale na štirih različnih
lokacijah v občini, ki bodo tematsko ločene.
Z uporabljenimi metodologijami dela smo prišli do zaključka, da bi obiskovalcem
lokacijsko in tematsko lahko predstavili naslednje štiri lokalne jedi: POHORSKI
LONEC, GOLAŽ IZ DIVJAČINE, ZREŠKO GRMADO in POHORSKO GIBANICO.
Vsaka jed ima svoj pomen ter zgodbe o nastanku. Ob tem je vsaka jed nastajala v
določenem lokalnem okolju, kamor je tudi postavljena. V prenesenem pomenu bi lahko
zatrdili, da ima vsaka jed svojo lokalno kuhinjo in svojega »CHEFA«, ki mu je dano
poslanstvo, da je avtor ali soavtor jedi, skrbi za avtohtonost jedi ali pa je prenašalec
jedi na naslednje rodove. Vsekakor pa bi lahko dobil vsak izbran »CHEF« jedi v tem
projektu za svojo jed naziv »MOJ KRAJ MOJ CHEF«.

3.1 CILJNE SKUPINE

Osnovni cilj sodelujočih v projektni nalogi je, pripraviti program, ki bo povezan in zelo
raznolik ter bo pritegnil zanimanje različnih vrst turistov (raziskovalci, družabniki,
muze).
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Tabela 1: Pregled person in pozicija po področjih segmentih skupin

Program je zastavljen tako, da bomo z njim lahko privabljali vse starostne skupine
turistov, ki bodo predvsem v spremljevalnem programu zagotovo našle nekaj zase in
za svojo starostno skupino.
Pri vsebini programa smo razmišljali tudi o motivih turistov za nakup programa in jih
povzeli po razdelitvi turistov na naslednje motive:


fizični motivi (šport),



kulturni motivi (muzeji, romanja, kultura, zgodovina, arhitektura),



medosebni motivi (druženje, socializacija, spoznavanje ljudi) in



prestižni motivi (želja po prepoznavanju, zgodbi, družbeni moči).

3.2 NAČRT DELA
Preden smo zastavili projekt, smo z različnimi metodami dela naredili grob posnetek
stanja in utripa v lokalni skupnosti med samim prebivalstvom. Nato se je del skupine
osredotočil na ponudnike, drugi del skupine pa na obstoječe produkte v ponudbah.
Naslednji del pa je bil še pogovor z lokalnim TIC Zreče, pregled spletne ponudbe ter
pregled določene področne literature na spletu.
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S povzetkom in analizo stanja smo si ustvarili svojo sliko trenutnega stanja in
morebitnih priložnosti na trgu, ki je bila temelj zbiranje naših idej in nato za zasnovo
našega projekta.
Temeljno izhodišče za zasnovo ideje je bil izključno močan lokalni pridih v našem
projektu, ki bo odražal tudi povezanost med lokalnimi subjekti in lokalnim okoljem.

Naslov naloge:

SODOBNI »CHEFI« ZREŠKIH KUHINJ

Turistični proizvod:

MOJ KRAJ MOJ CHEF

Ciljna skupina:

vsi obiskovalci

Število obiskovalcev:

do polne zasedenosti skupin (ob predhodni
najavi na INFO stojnici in TIC Zreče)

Zbirališče obiskovalcev:

Železniška postaja Zreče

Kraj poteka:

Zreče z okolico

Čas izvajanja:

1. 5. 2021

Prehrana:

šolska kuhinja OŠ Zreče in lokalni ponudniki

Izvajalci programa:

učenci OŠ Zreče in lokalni ponudniki
Tabela 2: Pregled dogodka
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3.3 OPIS DOGODKA

V uvodu je najprej na osrednjem prireditvenem prostoru osnovna predstavitev
projekta, kjer dobijo obiskovalci osnovne informacije o samem projektu, jedeh oz.
sladicah, ki jih bodo lahko spoznali, lokacijah posameznih jedi in spremljevalnem
programu na sami lokaciji. Po osnovni seznanitvi projekta in zelo mali pokušini
posamezne jedi (snack), se obiskovalci odločijo za eno od jedi, ki jo želijo podrobneje
spoznati v drugem delu programa. Za drugi del se prijavijo na INFO točki na
prireditvenem prostoru. Tudi v drugem delu se držimo rdeče niti meščanskih in kmečkih
jedi, zato so delavnice posameznih jedi postavljene v zato primerno okolje.
Kot najprimernejši kraj začetka programa oz. dogodka, kjer bo prvo srečanje
obiskovalcev s posamezno jedjo, smo izbrali osrednjo stično točko kmečkega in
meščanskega prebivalstva občine na železniški postaji Zreče. Danes je na tem mestu
urejen tudi Železniški muzej. Kratka predstavitev bo na dveh vagonih: vagon kmečkih
jedi na žlico ter vagon meščanskih sladic.

SODOBNI »CHEFi« ZREŠKIH KUHINJ
(Železniška postaja Zreče)

VAGON KMEČKIH JEDI NA ŽLICO
(Vagon 1)

VAGON MEŠČANSKIH SLADIC
(Vagon 2)

Slika 3: Osnovna delitev projekta

Na vsakem od vagonov pa bosta predstavljeni po dve jedi. Na vagonu kmečkih jedi na
žlico: Pohorski lonec in Divjačinski golaž. Na vagonu meščanskih sladic: Zreška grmada
in Pohorska gibanica.
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SODOBNI »CHEFi« ZREŠKIH KUHINJ
(Železniška postaja Zreče)

VAGON KMEČKIH JEDI NA ŽLICO
(Vagon 1)

VAGON MEŠČANSKIH SLADIC
(Vagon 2)

POHORSKI LONEC
(Jed 1)

ZREŠKA GRMADA
(Jed 3)

DIVJAČINSKI GOLAŽ
(Jed 2)

POHORSKA GIBANICA
(Jed 4)

Slika 4: Jedi na posameznem vagonu

V okolici vsakega vagona bo skromen, tematsko povezan spremljevalni program, ki se
bo ujemal z življenjskim slogom kmečkega in meščanskega prebivalstva. Spremljevalni
program bo kulturno in športno obarvan ter bo zapolnjeval obiskovalcem čas med
predstavitvijo jedi in vpisovanjem na popoldanske delavnice posameznih izbranih jedi.
Kulturni program ob vagonu kmečkih jedi na žlico bodo popestrili Ansambel Zreški
kovači in folklorna skupina KUD Vladko Mohorič Zreče ter Ljudske pevke iz Brinjeve
gore. Ob meščanskem vagonu pa Godba na pihala Zreče ter pevski zbor Strune in
Samo Jezovšek.
V športnem programu pa bodo ob vagonu kmečkih jedi na žlico zabijali žeblje v štor
pohorske smreke ter se merili v lomljenju rok s pohorskim olcarjem. Ob vagonu
meščanskih jedi pa se bosta izvajali joga in fitnes v naravi.
Glede na to, da bo na osnovnem prireditvenem prostoru v prvem delu tudi »snack«
pokušina jedi ter športne aktivnosti, bomo poskrbeli tudi za to, da bodo obiskovalci
lahko testirali našo lokalno in največkrat nagrajeno izvirsko pitno vodo v Sloveniji –
Voda Rogla. Vodo si bodo lahko priskrbeli tudi za drugi del dejavnosti.
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SODOBNI »CHEFi« ZREŠKIH KUHINJ
(Železniška postaja Zreče)
SPREMLJEVALNI PROGRAM

VAGON KMEČKIH JEDI NA ŽLICO
(Vagon 1)

KULTURNI PROGRAM

VAGON MEŠČANSKIH SLADIC
(Vagon 2)

KULTURNI PROGRAM

Ansambel Zreški kovali in
Folklorna skupina KUD
Vladko Mohorič Zreče

Godba na pihala Zreče

Ljudske pevke iz
Brinjeve gore

Pevski zbor Strune in
Samo Jezovšek

ŠPORTNI PROGRAM
(LD Zreče)

ŠPORTNI PROGRAM
(DU Zreče, Večgeneracijski
center Zreče)

Zabijanje žebljev v štor
pohorske smereke

Joga

Pohorski fitnes (lomljenje rok
s pohorskim olcarjem)

Fitnes v naravi

Slika 5: Prikaz kulturnega in športnega spremljevalnega programa

Po osnovni predstavitvi

novega turističnega produkta oz. vodenega doživetja z

naslovom »SODOBNI CHEFI ZREŠKIH KUHENJ« imajo obiskovalci čas, da izberejo
produkt s spremljajočim programom, ki ga želijo v drugem delu podrobneje spoznati.

V tem času bo na voljo ogled Muzeja ozkotirne železniške proge. Na prireditvenem
prostoru pa bo za pozitiven utrip skrbela glasbena spremljava glasbenice in glasbenikov
Društva godbenikov Zreče, pod vodstvom kapelnika Avgusta Skaze, ki imajo v svojem
pestrem glasbenem repertoarju tudi pesmi povezane z občino Zreče.
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Drugi del program pa je tematsko zasnovan na štirih lokacijah v občini Zreče, kjer se
bodo v projekt vključili tudi ponudniki lokalnih jedi. V popoldanskem programu pa se
bodo obiskovalci prvič srečali s »CHEFI« kuhinj oz. posameznih jedi.
DVE KMEČKI JEDI
o Rogla (UNITUR d. o. o.): Pohorski lonec z domačim kruhom iz krušne
peči
o Golek (izletniška točka): Divjačinski golaž z domačim kruhom iz
krušne peči


DVE MEŠČANSKI JEDI
o Kavarna Težak (Pekarna, kavarna in slaščičarna): Zreška grmada
o Terme Zreče (UNITUR d. o. o.): Pohorska gibanica

Na vsaki lokaciji, kjer se bo izvajala učna delavnica priprave lokalne jedi, se bodo
obiskovalci lahko spoznali tudi z znamenitostmi, atraktivnostmi, ali zgodovinsko
dediščino lokacije:


DVE KMEČKI JEDI
o Rogla: Pohorski lonec z domačim kruhom iz krušne peči


Pot med krošnjami



Razgledni stolp



Razstava kamenin v hotelu Planja



Alpska cerkev na Rogli



Alternativa so tudi organizirani pohodi (Lovrenška jezera ...)

o Golek: Divjačinski golaž z domačim kruhom iz krušne peči


Ogled Zreč in Dravinjske doline iz Borka



Grajsko obzidje Lošperk



Kamenine Pohorja ob potoku …



Strelišče Babjek



Turistična kmetija Ančka (kmečki kozolec in kmečka orodja, živali
na kmetiji ...)
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DVE MEŠČANSKI JEDI
o Kavarna Težak: Zreška grmada


Urejena stara mestna kavarna



Fitnes v naravi



Sprehod na Brinjevo goro



Grobovi starih keltov pod Brinjevo goro



Kamenine Pohorja v naravnem okolju



Cerkev Sv. Neže

o UNITUR d. o. o. – Terme Zreče: Pohorska gibanica


Sproščanje ob zeliščnih kopelih



Spoznavanje zelišč in naravnih krem



Sprehod po učni poti ob jezeru Zreče z možnostjo ribolova



Muzej Frankolovskih žrtev (grobovi 100 talcev)



Sprehod na Malo goro in panoramski ogled Stranic, Konjic, Celja
z okolico.
SODOBNI »CHEFi« ZREŠKIH KUHINJ
(Lokacije popoldanskega programa)

KMEČKE JEDI NA ŽLICO

MEŠČANSKIe SLADIC

POHORSKI LONEC
(Rogla – UNITUR d.o.o.)

ZREŠKA GRMADA
(Kavarna Težak – pekarna slaščičarna Težak d.o.o. Zreče)

CHEF JEDI
Darinka Orlačnik

CHEF JEDI
Žan Težak

(sodelujoči v projektu:
Robert Kejžar)

(sodelujoči v projektu:
Žan Težak)

DIVJAČINSKI GOLAŽ
(Golek – lovska družina Zreče)

POHORSKA GIBANICA
(Terme Zreče–UNITUR d.o.o.)

CHEF JEDI
Stanko Jevšenak - Supi

CHEF JEDI
Kristina Jelenko

(sodelujoči v projektu:
Stanko Jevšenak)

(sodelujoči v projektu:
Kristina Jelenko)

Slika 6: Prikaz lokacij jedi in CHEFOV jedi
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3.4 POTEK PROGRAM

Nov turistični produkt oz. vodeno doživetje »SODOBNI CHEFI ZREŠKIH KUHINJ« se
prične s pozdravnim nagovorom predstavnika projektne skupine in dobrodošlico
predstavnika lokalne turistične organizacije TIC Zreče.
Nato se preide na prvi del dogodka, kjer je predvidena kratka predstavitev programa
oz. jedra dogajanja. Po predstavitvi sledi mini pokušina »snak« jedi, ki bodo glavna
tema dogajanja ter prijave na delavnice v drugem delu programa.
V tem času bo na osnovnem prireditvenem prostoru možen tudi ogled muzeja
ozkotirne železnice, oskrba s pitno vodo za drugi del ter krajša športno-rekreativna
aktivnost ali pa spremljanje kulturnega programa.
Po drugem delu oz. obisku izbrane delavnice bodo obiskovalci svoja druženja s
spremljevalci delavnic zaključili v prostorih TIC Zreče, kjer si bodo lahko priskrbeli še
spominke na vodeno doživetje »SODOBNI CHEFI ZREŠKIH KUHINJ« oz. ostale
produkte iz ponudbe TIC Zreče.

3.5 ČASOVNA RAZPOREDITEV PROGRAMA

Program je časovno postavljen tako, da se lahko v enem dnevu v celoti izvede
program dvakrat. Kar pomeni, da bo v enem dnevu možno oblikovati osem
zainteresiranih skupin.
Dopoldanski pričetek programa:


10.30 – zbiranje interesentov



11.00 – osnovna predstavitev programa



11.15 vpis na izbrano delavnico



12.00 pričetek delavnice na lokaciji



15.00 zaključek delavnice na lokaciji



15.30 priložnost za nakup spominkov lokalne skupnosti in tematske delavnice
na TIC Zreče
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11:15
Vpis na izbrano
delavnico

10:30

15:00

Zbiranje

Zaključek delavnice

interesentov

Na lokaciji

00:00

23:59

11:00
Osnovna predstavitev

15:30

programa

Spominki v

12:00

TIC Zreče

Pričetek delavnice
Na lokaciji

Slika 7: Časovnica dopoldanskega programa

Popoldanski pričetek programa:


13.30 zbiranje interesentov



14.00 osnovna predstavitev programa



14.15 vpis na izbrano delavnico



15.00 pričetek delavnice na lokaciji



18.00 zaključek delavnice na lokaciji



18.30 priložnost za nakup spominkov lokalne skupnosti in tematske delavnice
na TIC Zreče
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14:15
Vpis na izbrano
delavnico

18:00

13:30

Zaključek delavnice

Zbiranje
interesentov

00:00

Na lokaciji

23:59

14:00
Osnovna predstavitev

18:30

programa

Spominki v

15:00

TIC Zreče

Pričetek delavnice
Na lokaciji

Slika 8: Časovnica popoldanskega programa

3.6 GEOGRAFSKI PRIKAZ LOKACIJ

Celoten projekt se bo izvajal v mestni občini Zreče in bo za obiskovalce zanimiv tudi iz
vika logistike oz. prevozov. Najbolj oddaljena destilacija je Rogla, a je za zainteresirane
na dan dogodka urejen prevoz s turističnim avtobusom. Destinacija Golek je priljubljen
bližnji hrib, ki je iz centra Zreč dosegljiv v dobri uri hoje ali vam pa po 10 minutni vožnji
ostane le še 10 minut pešpoti do jase sredi gozda. Kavarna, pekarna ter slaščičarna
Težak in Terme Zreče pa sta dejansko v centru mesta in od železniške postaje
oddaljena 10 minut hoje.
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Slika 9: Geografska razporeditev izbranih lokacij za posamezne jedi

3.7 RAZPOREDITEV NALOGE

Da bi lahko sam projekt izvedli brez zapletov, so bile med člane skupine natančno
razdeljene posamezne naloge. Določili smo tudi okvirni čas za posamezno nalogo, do
katerega mora biti naloga izvedena. V tem delu naloge so mentorji imeli vlogo
nadzornikov, ki preverjajo izvajanje zastavljenih nalog.
Naloga

Nosilec

Član

Priprava uvodnega dogodka

Vsi člani in mentorji

OŠ Zreče, TIC Zreče,
sodelujoča

društva

glede na svoje točke
Priprava vagon 1

Hana Kušar

Mitja Krajnc

Žana Kotnik

Ansambel Zreški kovači
Folklorna skupina KUD
Vladko Mohorič
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Ljudske

pevke

iz

Brinjeve gore
Lovska družina Zreče
Priprava vagon 2

Neža Bobik

Alenka Črešnar Gorjup

Neža Kovše

Godba na pihala Zreče
Pevski zbor Strune
Samo Jezovšek
Društvo

upokojencev

Zreče
Večgeneracijski

center

Zreče
Vpisna INFO točka pri vodnjaku in Živa Pogorevc
video material

Mateja Potočnik

Svit Strelc
Tadej Ivačič

Delavnica 1: Pohorski lonec

UNITUR d. o. o.

Svit Strelc

Rogla

(in sodelavci
spremljevalnega
programa)

Delavnica 2: Divjačinski golaž

Lovska družina Zreče

Hana Kušar
(in sodelavci
spremljevalnega
programa)

Delavnica 3: Zreška grmada

Težak Žan s. p.
Kavarna,

Živa Pogorevc

pekarna, (in sodelavci

slaščičarna

spremljevalnega
programa)

Delavnica 4: Pohorska gibanica

UNITUR d. o. o.

Neža Bobik

Terme Zreče

(in sodelavci
spremljevalnega
programa)

Tabela 3: Razporeditev nalog
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Razdelitev nalog po osnovnih gradnikih projekta smo razdelili med člane projekta, pri
čemer je imenovan član smatran kot koordinator na projektu, kateremu pomagajo vsi
ostali člani pri posameznih točkah v projektu.

SODOBNI »CHEFi« ZREŠKIH KUHINJ
(Železniška postaja Zreče)
VSI ČLANI PROJEKTA
INFO TOČKA
(ob vodnjaku)

Živa POGOREVC
Svit STRELC
Tadej Ivačič

VAGON KMEČKIH JEDI NA ŽLICO
(Vagon 1)
Hana KUŠAR
Žana KOTNIK

VAGON MEŠČANSKIH SLADIC
(Vagon 2)
Neža BOBIK
Neža KOVŠE

POHORSKI LONEC
(Jed 1)
Svit STRELC

ZREŠKA GRMADA
(Jed 3)
Živa POGOREVC

DIVJAČINSKI GOLAŽ
(Jed 2)
Hana KUŠAR

POHORSKA GIBANICA
(Jed 4)
Neža BOBIK

Slika 10: Prikaz odgovornih po posameznih sklopih

Naloga

Odgovorni nosilec

Izvajalci
spremljevalnega
programa

Delavnica 1:

UNITUR d. o. o. – Rogla

Pot med krošnjami Rogla

Pohorski lonec

Svit Strelc

Animacija hotel Planja
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Cerkveni urad sv.
Kunigunda na Pohorju
Delavnica 2:

Lovska družina Zreče

Planinsko društvo Zreče

Divjačinski golaž

Hana Kušar

Turistična kmetija Ančka
Strelsko društvo Zreče

Delavnica 3:

Težak Žan s. p.

Društvo upokojencev

Zreška grmada

Živa Pogorevc

Zreče
Večgeneracijski center
Zreče
Planinsko društvo Zreče
Cerkveni urad Zreče

Delavnica 4:

UNITUR d. o. o. – Terme Wellness Zreče

Pohorska gibanica

Zreče

Društvo smetlika Zreče

Neža Bobik

Ribolov-terme Zreče
Muzej Frankolovskih
Žrtev
Planinsko društvo Zreče

Tabela 4: Pregled izvajalcev spremljevalnega programa

Da bi lahko sam projekt izvedli brez zapletov, so bile med člane skupine natančno
razdeljene naloge in aktivnosti v skupinskem delu projekta in nato tudi po delavnicah.

3.8 OSNOVNE INFORMACIJE IN MIT O IZBRANI JEDI
3.8.1 OSNOVNE INFORMACIJE IN MIT O POHORSKEM LONCU


Ime jedi: Pohorski lonec



Avtor, sooblikovale ali prenašalec iz roda v rod: Darinka Orlačnik (Robert Kejžar)



Pomen jedi za okolico: Jed je postala ena od jedi v izbranih Okusih Rogle in je
prepoznavna lokalna jed na Rogli.



Lokalna zgodba /mit o jedi:
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Takrat, ko še ni bilo te blazne tehnologije, ko še otroci niso hodili v šolo, je živela
srečna družina. Niso imeli veliko, a so bili s tem, kar so imeli zadovoljni in vedno
pripravljeni deliti. Nekega dne se je najstarejši sin odpravil v gozd po gobe. V
svetlem kotičku gozda je srečal vilo, ki je nekaj jedla. Obrnila se je in ga pozdravila
in on jo je pozdravil nazaj. Vprašala je, če bi poskusil to, kar je jedla. Fant je prikimal
in ko je poskusil, je od sreče kar zajokal. Vila mu je dala sestavine in ga napotila
domov rekoč, naj skuha kosilo, sama pa ga bo vodila pri kuhanju. Ko je prišel
domov, se je takoj odpravil v kuhinjo. Vsi, ki so jo poskusili to jed, so od sreče kar
zajokali. In tistega dne se je tisto nekaj spremenilo v pohorski lonec.

Slika 11: Pohorski lonec

3.8.2 OSNOVNE INFORMACIJE IN MIT O DIVJAČINSKEM GOLAŽU


Ime jedi: Divjačinski golaž



Avtor, sooblikovale ali prenašalec iz roda v rod: Slavko Jevšenak−Supi



Pomen jedi za okolico: Jed promovirajo lokalno predvsem lovci LD Zreče, ki jo
pripravljajo tradicionalno ob pohodu na Golek in Hubertovi maši.



Lokalna zgodba /mit o jedi:

Nekega leta, ko še Brinjeva gora ni imela tega imena, sta na hribu živeli dve družini.
Prvi so bili odlični lovci, drugi pa niso imeli te sreče in so obdelovali skromno zemljo.
Nenehno so bili v sporih in se žalili. Tisto leto pa je pritisnil hud mraz in obe družini
sta vedeli, da ju čaka težka zima. Krizo je prej občutila prva družina, ki ni več
prinašala bogatega plena. A nekega večera se je zgodilo nekaj nemogočega. Zunaj
jih je pričakala vreča, v kateri so bila zrna, ki so potešila njihovo lakoto. Ko zrn je
zmanjkalo, je darovalec prinesel novo vrečo. A nekega dne je ga je sosedov sin
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opazil. Kmalu za tistim dnem je zapihal topel veter in druga družina je odšla na lov
in domov prinesla bogat ulov, a niso opazili, da manjka velik kosa mesa. Tistega
večera je prva družina dobila meso, a je sina druge družine opazil drugi sin. In tako
so po nekaj dneh spoznali, da sta si družini pomagali, in so na hribu postavili
spomenik, da bi obeležili dan, ko so to spoznali. In hrib, hrib pa je dobil ime Srečni
hrib.

Slika 12: Divjačinski golaž

3.8.3 OSNOVNE INFORMACIJE IN MIT O ZREŠKI GRMADI


Ime jedi: Zreška grmada



Avtor, sooblikovale ali prenašalec iz roda v rod: Žan Težak



Pomen jedi za okolico: Sladica se promovira predvsem v kavarni Težak, kjer se
je zakoreninila in od koder se vse bolj in bolj utira v lokalno okolje.



Lokalna zgodba /mit o jedi:
Vse se je začelo nekega semnja za mlade kuharje. Favorita sta bila biskvit, ki
so ga iznašli ravno prejšnji dan, ter sladoled, ki pa ga poznajo že dolgo, a tega
čuda niso jedli še nikoli prej. Imeli pa so težavo. Natakarji so bili zelo nerodni in
so, ko nesli sladoled k svoji mizi, po pomoti polili sladoled po biskvitu. Najprej
je bila to tragedija, a ko so jo poskusili, so vsi po vrsti omedlevali zaradi tako
dobrega okusa. In tako se je rodila zreška grmada. In če vas zanima, zakaj
zreška, naj vam zaupam, da zato, ker se bil semenj v Zrečah.
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Slika 13: Zreška grmada

3.8.4 OSNOVNE INFORMACIJE IN MIT O POHORSKI GIBANICI


Ime jedi: Pohorska gibanica



Avtor, sooblikovale ali prenašalec iz roda v rod: Kristina Jelenko



Pomen jedi za okolico: Sladica se promovira v Termah Zreče in je postala prava
značilnost ponudnika. Sladica je vse bolj prisotna v okolici tudi v vsakdanjih
gospodinjstvih, kar je znak, da jo je okolica že sprejela za svojo.



Lokalna zgodba /mit o jedi:

Zgodba ima začetek na en lep božični večer. Vsa družina se je veselila daril in
prazničnih dobrot. Le pri družini mali kmetov tega veselja letošnje leto ni bilo. Niso
vedeli, kaj naj naredijo za sladico. V svoji shrambi so našli le orehe, jabolka, jajca in
moko. Utrnila se jim je ideja, da bi spekli biskvit in dodali še orehov in jabolčni nadev.
Ko so poskusili, so jim ti čudoviti okusi kar topili v ustih. Pecivo so poimenovali gibanica.
Od takrat je njihov božič postal vesel.

Slika 14: Pohorska gibanica
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4 TRŽENJE

Osnovni produkt našega projekta so štiri delavnice (Pohorski lonec, Divjačinski golaž,
Zreška grmada in Pohorska gibanica), na katerih se zainteresirani spoznajo s
posamezno lokalno jedjo in pripravo le-te. Ob tem pa lahko doživijo tudi pester
spremljevalni program.
Stranska produkta našega projekta, ki bosta za udeleženca lahko kot trajen spominek,
pa sta:


Spominek Pohorsko srce



Knjižica z recepti štirih jedi

Glede na zakonske omejitve bi trženje novega turističnega produkta oz. vodenega
doživetja z naslovom »SODOBNI CHEFI ZREŠKIH KUHINJ« umestili v ponudbo TIC
Zreče oz. blagovne znamke Okusi Rogle. Tudi trženje stranskih produktov je
zastavljeno v okviru blagovne znamke Okusi Rogle, katerih določeni turistični spominki
in produkti se že organizirano tržijo na TIC Zreče. Tako bi ta dva produkta pomenila
za TIC Zreče dejansko razširitev palete prodajnega programa, na drugi strani pa ta dva
produkta zaokrožata zgodbo našega projekta.
V samo trženje celotnega vodenega doživetja osnovnih produktov (štirih jedi) pa bomo
vključili tudi naše lokalne ponudnike, ki so že dandanes promotorji teh jedi in se bodo
skozi voden projekt samo še povezali in združili že tako obstoječi lasten interes v
skupen projekt, ki bo imel večji tržni potencial tudi zaradi bogatega obrobnega
programa.
Pri sami izvedbi projekta novega turističnega produkta oz. vodenega doživetja nam
bodo ob zainteresiranih vpletenih ponudnikih pomagala tudi lokalna društva in
organizacije, ki bodo na dneve vodenega doživetja pomagala predvsem pri izvedbi
spremljajočih dejavnosti osrednjega dogodka in delavnic, pri čemer bodo določeni
lahko tudi tržili svoje produkte, ki so v tem primeru stranski produkti naše rdeče niti.
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Vsak projekt ima določena tveganja in pasti. V analizi smo prepoznali določena naša
tveganja, s katerimi se lahko srečamo. V naprej smo zastavili določne aktivnosti v
primeru, da se posamezna tveganja prepoznajo.
Potencialni

Verjetnost

problem

Ocena

Stopnja

Aktivnosti za

posledic

tveganja-

zmanjšanje

(od zelo

tveganja

nizka do zelo
visoka)
Nezanimanje za

Verjetnost

Težave

Nizka

Oglaševanje

dogodek

dogodka je

financiranja

na spletu, z

visoka.

(izguba)

letaki, s

Propad

fotografijami,

projekta

na lokalnih

Slabo oz.

obcestnih

neuspešno

panojih

izpeljan

ključnih

dogodek

ponudnikov,
panoji TIC
Zreče, Okusi
Rogla, socialna
omrežja,
lokalna TV …

Nezainteresiranost Verjetnost

Težave pri

Zelo nizka

Sestanki in

ključnih

zanimanja je

zastavljeni

ozaveščanje

ponudnikov

zelo visoka

izvedbi

ključnih
ponudnikov
Predstavitve
sinergijskih
učinkov
združevanja
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Občasen nizek

Srednja

Težave s

Srednja

Promocija

interesa pri

kakovostnim

dogodka v

lokalnih društvih

spremljevalnim

društvih, da se

pri sodelovanju v

programom.

pridobi na

obrobnih

Osnovni

ugledu in

dejavnostih

projekt ni

pripadnosti k

ogrožen.

dogodku.
Podpora in
stimulacija
društev k
vključevanju
preko
mehanizmov
TIC Zreče in
lokalne
skupnosti.

Tabela 5: Tveganja in morebitne težave

Tveganja so lahko tudi določene omejitve pri našem delu, ki jih nismo mogli prepoznati
oz. jih zaznati. Sem prištevamo predvsem napake v lastnih zapiskih in analizah ter
nepravilno razumevanje in upoštevanje navodil za delo.
Sami bomo aktivno vključeni v trženje našega projekta in stranskih produktov projekta
z objavo članska v občinskem glasilu Zreški utrip, z objavo v lokalnem časopisu Novice,
s promocijskim videom na šolski spletni strani in na vsem medijih sodelujočih v
projektu, s širjenjem informacij na naših socialnih omrežjih ter na vseh priložnostnih
dogodkih v regiji povezanih s turizmom.
Pri izdelavi projekta so nas usmerjali mentorji. V sami izvedbi pa bodo ob nosilcih
posameznih dogodkov velik delež prispevali tudi ponudniki spremljevalnih storitev in
produktov, ki so v projektu prepoznali tudi sebe. Lokalna skupnost in TIC Zreče sta
pomembna dejavnika v izvedbenem delu, saj bosta s svojimi mehanizmi dejansko
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pripomogla k temu, da bo projekt lahko zaživel in se preizkusil. Na nas pa je, da ga
poskusimo obdržati in ga ohraniti tradicionalnega.
Za projekt smo zbrali vse podatke in informacije na terenu ter jih nato analizirali.
Naredili smo tudi nabor tipičnih lokalnih jedi ter receptov in se nato odločili za štiri, ki
so se po naše najbolj skladale z našo idejo. V celoti pa smo zastavili načrt, organizacijo
in izvedbo festivala.

4.1 OCENA IZVEDLJIVOSTI

Zastavljen projekt vodenega doživetja je po našem mnenju na zelo visoki stopnji
izvedljivosti, saj je zastavljen na vzajemnosti med ponudniki in projektnim timom ter
grajen na sinergijskih učinkih ključnih in spremljevalnih ponudnikov.
Oceno izvedljivosti lahko hitro pokvari vreme, ki ima lahko velik vpliv tudi na uspeh
projekta. Glede same izvedbe so predvidena rešitev ob morebitnem slabem vremenu
šotori, ki pa v celoti ne morejo zagotoviti tudi uspeha projekta. Zato je morebitno slabo
vreme prepoznano tudi kot tveganje projekta, na katerega pa nimamo velikega vpliva.
Skrajna opcija je v projektu predvidena tudi prestavitev dogodka v primeru resnične
zelo slabe napovedi vremena. O morebitni prestavitvi bi se odločali skupaj s ključnimi
ponudniki v projektu, kjer bi sočasno z odločanjem tudi definirali nadomestni termin in
vse s tem povezane aktivnosti.

4.2 PONUDNIKI

Učinkovitost projekta je vedno povezan s predanostjo in učinkovitostjo posameznih
udeležencev v projektu ter s sinergijskimi zmožnostmi vseh udeležencev projekta
skupaj. Ključni ponudniki v projektu so:
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PONUDNIK

PONUDBA

UNITUR d. o. o. – Rogla

V projektu sodeluje s ponudbo

Cesta na Roglo 15

POHORSKI LONEC

3214 Zreče
LDZ (Lovska družina Zreče)

V projektu sodeluje s ponudbo

Cesta na Gorenje 3

DIVJAČINSKI GOLAŽ

3214 Zreče
Težak Žan s. p.

V projektu sodeluje s ponudbo

pekarna, kavarna, slaščičarna

ZREŠKA GRMADA

Cesta na Roglo 4c
3214 Zreče
UNITUR d. o. o.-Terme Zreče

V projektu sodeluje s ponudbo

Cesta na Roglo 15

POHORSKA GIBANICA

3214 Zreče
Karolina Črešnar (kmetica leta

V projektu sodeluje s ponudbo domačega

2017)

kruha iz krušne peči ob Pohorskem loncu in

Boharina 17

Divjačinskem golažu

3214 Zreče

Tabela 6: Tabela ključnih ponudnikov v projektu

PONUDNIK

PONUDBA

Uvodni del:
TIC Zreče

Muzej ozkotirne železnice Zreče

Voda Rogla d. o. o.

Izvirska pitna voda Rogla

Delavnica 1 : Pohorski lonec
Pot med krošnjami Pohorje

Pot med krošnjami

Hotel Planja

Vodeni pohodi do Lovrenških jezer

Cerkveni urad sv. Kunigunda

Cerkev Rogla

Delavnica 2 : Divjačinski golaž
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Turistična kmetija Ančka Zreče

Domači sokovi, domače marmelade,
kmečke hladne in tople jedi in napitki
postrežene v kmečki kozolec

Delavnica 3 : Zreška grmada
Kavarna, pekarna, slaščičarna

Pekovsko pecivo, slaščice, sladoledi, topli

Težak Žan Zreče

in hladni napitki

Večgeneracijski center Zreče

Fitnes v naravi

Cerkveni urad Zreče

Cerkev sv. Neže na Brinjevi gori

Delavnica 4: Pohorska omleta
Wellness Terme Zreče

Zeliščne kopeli

Društvo Smetlika Zreče

Suha zelišča in naravne kreme iz zelišč

Terme Zreče

Ribolov na jezeru Zreče

TIC Zreče

Muzej Frankolovskih žrtev

Zaključni del:
TIC Zreče

Spominek novega turističnega produkta oz.
vodenega doživetja »SODOBNI CHEFI
ZREŠKIH KUHINJ« − Pohorsko srce

TIC Zreče

Spominek novega turističnega produkta oz.
vodenega doživetja »SODOBNI CHEFI
ZREŠKIH KUHINJ« − Knjiga z recepti

TIC Zreče

Ponudba lokalne skupnosti in Okusi Rogle v
TIC Zreče.

Tabela 7: Tabela spremljevalnih ponudnikov v projektu, ki lahko tržijo svoje produkte

4.3 KALKULACIJE

Ker sami ne sami ne smemo nastopati na trgu kot pravna oseba, ki bi ponudila
produkte ali storitve v zameno za plačilo, smo morali iskati rešitve. Našli smo jih v
konceptu s ključnimi in spremljevalnimi ponudniki, ki pa že imajo izdelane svoje
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kalkulacije in so jih v namen projekta samo

prilagodili, da bodo lahko pokrivali

določene dogovorjene stroške projekta, ki se prenašajo na njih.
V zameno za pokrivanje stroškov projekta pa bodo lahko neomejeno tržili določene
svoje produkte v projektu.
Iz vidika projekta smo sam projekt in kalkulacijo zastavili tako, da nastajajo v uvodnem
delu minimalni stroški projekta, ki se pokrivajo delno iz kotizacij za projekt, delno pa
iz strani ključnih in spremljevalnih ponudnikov.
Sinergije v projektu pa nam lahko glede na naravo projekta in zastavljen koncept dajo
samo pozitivne učinke v projektu.

4.4 REZULTAT PROJEKTA (prihodki in odhodki)

Zavedamo se priložnosti in tudi odgovornosti v projektu, pa tudi naših zmožnosti in
zakonskih omejitev. Zaradi vsega tega in predvsem zaradi slednjega, smo morali iskati
kompromisne rešitve, da bi na koncu dobili pozitiven rezultat projekta in dosegli cilje.
V projektu smo definirali ključne ponudnike, spremljevalne ponudnike, ki lahko tržijo
svoje produkte ter podpornike pri projektu.

Ključni ponudniki in spremljevalni

ponudniki nastopajo s svojimi kalkulativnimi cenami, s katerimi pokrivajo svoje
prihodke in odhodke v projektu.
Podporniki pri projektu (razna društva, zavodi …), ki pa so načelno financirani iz
lokalnih virov financiranja, pa so vključeni v projekt na način, da bodo svoje morebitne
odhodke lahko pokrivali preko svojega vira financiranja. Računamo pa, da bo zaradi
obiska in prometa prišlo do dodatnih prilivov v lokalne vire financiranja iz naslovov
pobranih davkov.
Da zagotovimo tudi dejansko udeležbo prijavljenih na sam dogodek, ne le zgolj prijavo,
pa bomo skupaj z TIC Zreče zastavili kavcijo ob prijavi, ki jo bodo lahko prijavljeni na
koncu koristili pri izbiri iz ponudbe TIC Zreče. Tudi na ta način bomo dvigovali prodajo
v TIC Zreče in prihodek ter dobiček, s katerim bomo lahko pokrivale delno nastale
fiksne stroške projekta.
38

Na nivoju projekta pričakujemo:


dober odziv s strani ključnih in spremljevalnih ponudnikov;



dober odziv s strani podpornikov pri izvedbi spremljevalnega programa (društva
…);



dober in partnerski odziv s strani dobaviteljev;



uspešno načrtovanje in izvedbo projekta;



pravilno dogovorjeno kavcijo ob prijavi, preko katere se bo pokrivalo nastale
stroške, ki bodo glede na koncept minimalni, saj se po večini prenašajo na
zainteresirane ključne in spremljevalne ponudnike;



pridobitev izkušenj pri organiziranju in izvedbi projektov oz. dogodkov.

5 PREDSTAVITEV STOJNICE

Na predstavitveni stojnici bomo predstavili naš osrednji prostor dogajanja – vagona na
železniški postaji Zreče z vsemi štirimi izbranimi jedmi ter vodnjak s izvirsko pitno vodo.
Na stojnici bodo predstavljene sestavine za jedi in sama priprava. Na štirih točkah v
trgovskem centru pa bomo ponazorili naše štiri lokacije za posamezne jedi. Skladno s
pravili bomo na teh lokacijah dejansko samo informirali ljudi in jih privabljali k naši
stojnici.
Na stojnicah bomo

uporabili tudi lastno izdelane reklamne pripomočke, ki bodo

opozarjali na dogodek, in vabili ljudi, da pridejo v Zreče na

vodeno doživetje

»SODOBNI CHEFI ZREŠKIH KUHINJ«. V kolikor bodo razmere in pravila dopuščala,
bodo za prijetno atmosfero poskrbeli naši glasbeniki, sicer bomo morali uporabiti
njihove posnetke.
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6 ZAKLJUČEK

Dan, za katerega smo trdno delali in se nanj temeljito pripravljali, želimo, da bi ostal
globoko vtisnjen v spomin obiskovalcev, ki bodo imeli priložnost doživeti ta dan.
Načrtno delo, organiziranost, naša predanost in pripadnost kraju so naš vložek k
pripravi projekta, ki bi naj navdušil udeležence projekta.
V skupini učencev in mentorjev »Turizmu pomaga lastna glava« smo opravili veliko
terenskega dela, zbirali zapise in gradiva prijaznih Pohorcev ter sestankovali in
analizirali vse dobljene podatke in informacije. Zbrali smo veliko idej in zamisli s ciljem,
da bi na koncu sestavili projekt ter oblikovali aktivnosti, ki bi razveselil vsakega
obiskovalca. Člani skupine smo imeli različne zadolžitve, zato so mentorji tudi ločeno
spremljali naše delo in nas opozarjali na odstopanja in izboljšave, ki smo jih morali
izvesti.
Spoznali smo, da je ključ do uspeha v celotni ekipi in ne v enem posamezniku ter da
en takšen projekt zahteva veliko vloženega časa in predanega dela. Ob tem pa morajo
biti izpolnjeni tudi predpogoji, kot so dobro oglaševanje, skrbno in premišljeno izbrana
lokacija dogodka, čisto in urejeno mesto samega dogajanja, izvajalci dogodka morajo
biti na primernem nivoju in urejeni.
Največje plačilo za naš trud in delo na projektu pa bi bilo zagotovo to, da bi se
obiskovalci zaradi nepozabnega dogodka ponovno vračali na našo destinacijo Rogla –
Pohorje in znova okušali dobrote Okusov Rogle.
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Znanje, pridobljeno od naših staršev in starih staršev (ustni viri in stare osebne
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Posveti z mentorji.
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Stare, A. Projektni Management: Teorija in praksa. Ljubljana: Agencija Poti,
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Fotografije in ilustracije članov projekta.



https://storklja.com/10-znanih-citatov-o-hrani/.



https://www.rogla-pohorje.si/.



https://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_Zre%C4%8De.



https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/raziskave/sto157_persone_ciljni
h_skupin_slo_turizma.pdf.



https://dk.fdv.uni-lj.si/dela/pogorelc-petra.PDF.



https://www.rogla.eu/si/.



https://www.terme-zrece.eu/si/.



https://www.facebook.com/Pekarna-kavarna-insla%C5%A1%C4%8Di%C4%8Darna-Te%C5%BEak-103477261341786/.

Dostop na povezavah: november 2020−marec 2021.

41

8 KAZALO SLIK
Slika 1: Logotip »Okusi Rogle« .............................................................................................. 9
Slika 2: Osnovna skica prireditvenega prostora na železniški postaji Zreče ................. 10
Slika 3: Osnovna delitev projekta ........................................................................................ 17
Slika 4: Jedi na posameznem vagonu................................................................................. 18
Slika 5: Prikaz kulturnega in športnega spremljevalnega programa .............................. 19
Slika 6: Prikaz lokacij jedi in CHEfov jedi ........................................................................... 21
Slika 7: Časovnica dopoldanskega programa .................................................................... 23
Slika 8: Časovnica popoldanskega programa .................................................................... 24
Slika 9: Geografska razporeditev izbranih lokacij za posamezne jedi ........................... 25
Slika 10: Prikaz odgovornih po posameznih sklopih ......................................................... 27
Slika 11: Pohorski lonec ........................................................................................................ 29
Slika 12: Divjačinski golaž .................................................................................................... 30
Slika 13: Zreška grmada ....................................................................................................... 31
Slika 14: Pohorska gibanica.................................................................................................. 31

42

9 KAZALO TABEL
Tabela 1: Pregled person in pozicija po področjih segmentih skupin............................ 15
Tabela 2: Pregled dogodka .................................................................................................. 16
Tabela 3: Razporeditev nalog .............................................................................................. 26
Tabela 4: Pregled izvajalcev spremljevalnega programa ................................................ 28
Tabela 5: Tveganja in morebitne težave ............................................................................ 34
Tabela 6: Tabela ključnih ponudnikov v projektu ............................................................. 36
Tabela 7: Tabela spremljevalnih ponudnikov v projektu, ki lahko tržijo svoje produkte
.................................................................................................................................................. 37

43

10 PRILOGE
10.1 NASLOVNICA KNJIŽICE RECEPTI

10.2 VABILO NA DOGODEK

44

10.3 IZJAVA

Zreče, marec 2021

Starši vseh udeležencev na državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava z naslovom Moj
kraj moj chef so s podpisom potrdili, da dovoljujejo sodelovanje na festivalu, da so seznanjeni
s potekom festivala in soglašajo z javno objavo rezultatov z imeni in fotografijami učencev.
Podpisane izjave hranijo mentorji.

Mentorji:

Ravnatelj:

Alenka Črešnar Gorjup

Peter Kos

Mitja Krajnc
Mateja Potočnik
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