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NAGOVOR 
PRODEKANJE
ZA IZOBRAŽEVALNO 
DEJAVNOST, 
IZR. PROF. DR.

Marjetke
Rangus

Na začetku nas je bilo trinajst. No, štiri-
najst, če štejem še sebe. V študijskem letu 
2013/2014, torej v drugem letu »življenja« 
Fakultete za turizem UM v Brežicah, smo 
se s skupino prvo vpisanih študentov am-
biciozno odločili, da je čas, da fakulteta 
dobi svoj časopis. Prva številka je le prva 
in brez prve ni druge. Ampak brez druge in 
tretje in nadaljnje številke ni časopisa, je le 
unikatni primer, brošura. Zato si dovolim 
nekaj retrospektive. Projekt smo izvedli v 
okviru vaj Komunikologije; zagnanost in 
navdušenje študentov za delo sta bila prav 
neverjetna! Vse prispevke, tako razisko-
valne članke, intervjuje in zabavni kotiček 
kot promocijska besedila, so pripravili štu-
denti sami! Zraven pa zbrali še prav čeden 
kupček sponzorskih sredstev oglaševal-
cev, ki smo jih porabili za tisk tega prvega 
časopisa. Ena od študentk, Viktorija, ki je 
pozneje prejela tudi Priznanje Univerze v 
Mariboru za umetniško delo, je oblikovala 
celoten časopis in se dogovorila za tisk! Po-
leg izjemne iznajdljivosti in prepričevalnih 
sposobnosti, ki so jih študenti pokazali pri 
tem projektu, so za kakovostne prispevke 
uporabili tudi bolj eksotične, eksperimen-
talne metode. 

Za kuharski prispevek so študentke deni-
mo počistile svoje študentsko stanovanje, 
da smo potem ostali lahko eksperimen-
tirali, ali recept za študentske testenine s 
tunino omako iz mojih študentskih časov 
še deluje; v tem eksperimentu so nekateri 
sodelovali kot poskusni zajčki, drugi pa so 
raje uporabili metodo udeležbe z (le) opa-
zovanjem … rezultat tistega projekta je bil 
izjemen – prvi študentski časopis FT UM, 
kateremu je ime, če se prav spomnim, do-
končno določil študent Bruno: Oporturist 
je človek, ki potuje skozi življenje, odprt za 
priložnosti. 

Svet 2022 je 5G, ampak za digitalno vse-
bino so ljudje iz mesa in krvi, z imeni, ob-
razom, telesom in dotikom. Korporealni. 
Oporturist ostaja fizično bitje, ki išče sebe, 
izkušnjo skozi življenje in mu digitalni svet 
pomeni le dopolnitev prave, stične izku-
šnje. Te pa so, skupaj s priložnostmi, za 
vsakimi vrati.
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NAGOVOR  
ODGOVORNE  
UREDNICE,

Laura
Lupše,  
PRODEKANICA  
ZA ŠTUDENTSKA  
VPRAŠANJA

Pisanje uvodnega nagovora je ena od 
stvari, za katero imaš navdih že takoj na 
začetku in ga napišeš na dan, ko se začne 
pripravljati nova številka, ali pa z njim od-
lašaš do zadnjega trenutka. Jaz sem tista, 
ki se vedno znajde v tej drugi situaciji, in že 
skoraj obžalujem, da sem odgovorna ure-
dnica, ko pa enkrat dobim navdih in spišem 
nagovor, sem ponosna na svojo funkcijo. V 
življenju, pri vsaki stvari (tudi pri pisanju 
uvodnega nagovora), imamo dve možnos-
ti: ali jamrati, zakaj moramo to narediti, 
ali pa poiskati navdih in vzeti stvari v svoje 
roke. 

Ob izdaji tretje številke Oporturista smo 
že kar daleč v izpitnem obdobju. Izpitno 
obdobje je čas, ko me vrne nazaj v vse tis-
te neprespane noči, črnih podočnjakov, ko 
je bila moja soba samo smetišče praznih 
pločevink redbulla. Pa vendar je izpitno 
obdobje del naše študijske poti, preizkuš-
nja, katere konec proslavimo s kakšnim 
dobrim žurom s prijatelji. Letos si želim, da 
ga proslavite ob odštekanem žuru in tretjo 
številko Oporturista. 

Ko je začela nastajati tretja številka, sem 
se spraševala, ali bomo imeli dovolj gradi-
va, ali se bodo našli ustvarjalci in ustvarjal-
ke, ki bodo želeli z nami spisati naslednjo 
številko. Pa je bila moja skrb čisto odveč, 
saj so začele prošnje za objavo prispevka v 
naslednji številki kar deževati in ugotovila 
sem, da je na našem faksu veliko ljudi, ki z 
veseljem kaj napišejo. 

Na koncu se želim zahvaliti vsem, ki ste za 
naše študentsko glasilo napisali članek, 
prispevali svoj del ali pa uredniškemu od-
boru prišepnili idejo. Največja zahvala pa 
seveda gre tudi vam, bralcem, brez katerih 
naš Oporturist ne bi obstajal. 

Ne glede na to, ali je v živo ali »online«, 
pomembno je, da nikoli ne prenehamo 
ustvarjati, raziskovati in se izobraževati. 
Ostanimo kreativni in izkoristimo leto, ki 
je pred nami. Naj bo leto 2022 naše leto!

Prijetno branje. 
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V koraku s trendi se uspešno razvija tudi di-
gitalizacija ponudbe slovenskega turizma. 
Vam čas ne dopušča turistične izkušnje, 
kot ste je vajeni? Ste ljubitelji virtualnih do-
živetij? Ste željni novosti in novih avantur? 
Si želite varne izkušnje v času, ko je zdravje 
naša ključna prioriteta? 

S pomočjo industrije Turizem 4.0, ki pome-
ni uvedbo digitalnih oziroma informacij-
sko-komunikacijskih tehnologij v turizem, 
se počasi premika tudi razvoj slovenskega 
digitalnega turizma. Morda se nam v tem 
trenutku sliši nenavadno, vendar se vsi za-
vedamo, da so turisti vedno bolj zahtevni 
in v iskanju drugačne izkušnje – nekaj, če-
sar še niso doživeli ali videli. Turizem niso 
več le potovanja in klasična turistična vo-
denja. Beseda danes nosi več teže, in sicer 
izvirnost, zadovoljstvo svojih potrošnikov, 
pestrost in avtentičnost (24ur.com, 2018). 

Naša nova realnost pomeni tudi »reset« 
turizma in gradnjo nove vrste turizma, pri 
katerem so nujno potrebni varnostni stan-
dardi tako za turiste in zaposlene kot za 
ostale prebivalce. Turizem jutrišnjega dne 
mora biti trajnosten, ohraniti mora zdravo 
in lepo Slovenijo ter delovati v sodelovanju 

z lokalnimi prebivalci. Ključnega pomena 
v prihodnosti bo ravno digitalizacija, ki v 
današnjih časih omogoča varno izkušnjo 
za gosta. Predvidevajo, da bo do leta 2030 
evropski turistični ekosistem stopil na pot 
prehoda za zeleno in digitalno preobrazbo. 
Tako so ministri in ministrice razpravljali o 
ključnih ukrepih za pripravo številnih ukre-
pov za okrevanje turistične industrije. Pri 
teh bo glavni fokus temeljil na spodbujanju 
zelenega in digitalnega prehoda (Sloven-
ska turistična organizacija, 2021).

Slovenska turistična organizacija je vložila 
zahtevo javnega naročila za zasnovo stra-
tegije digitalne transformacije slovenske-
ga turizma od leta 2022 do 2026. Ocenili 
so, da se je digitalizacija v času epidemije 
izkazala za pomembno področje poživitve 
ter novosti, ki ga turizem potrebuje. Zavo-
ljo okrevanja po epidemiji in dolgoročne 
spremembe slovenski turizem potrebuje 
visoko stopnjo inovacij na področju digita-
lizacije (Krogsta.si, 2021).

Turizem in 
digitalizacija 
z roko v roki … 

w w w.24ur.com/novice/slovenija/
misija-turizem-prihodnosti-digitali-
zacija-virtualna-resnicnost-in-spre-
minjanje-zgodovine.html

https://www.slovenia.info/sl/novi-
narsko-sredisce/sporocila-za-jav-
nost/18079-evropska-turisticna-in-
dustrija-in-destinacije-na-poti-traj-
nostne-in-digitalne-preobrazbe

https://krog.sta.si/2933344/sto-v-
narocilo-za-izdelavo-strategije-digi-
talne-transformacije-turizma
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Ogled 
Guinnessove 
rekorderke s 
pomočjo virtualne 
resničnosti
S pomočjo virtualnih očal se obiskoval-
ci lahko poglobijo v 450-letno življenjsko 
zgodbo najstarejše vinske trte na svetu.  
V ceno produkta, ki znaša 10 evrov, je vklju-
čen tudi voden ogled po Hiši Stare trte. Na 
voljo pa so tudi paketi z drugimi turistični-
mi vsebinami (Visitmaribor.si, 2019). 

Virtualno doživetje obiskovalce popelje 
skozi razvoj od leta 1570 do današnjega 
časa. Prikazuje ključne mariborske zgodo-
vinske dogodke, osebnosti in legende. Ob 
prihodu na turistično vodenje si obisko-
valci nadenejo virtualna očala, se po želji 
namestijo ter potem spremljajo deset-
minutno virtualno predstavitev, ki jih 
popelje skozi zgodovino Maribora. Doži-
vetje je v veliki meri interaktivna predstavi-
tev, saj se lahko s premikanjem glave spre-
hajajo po starem Lentu ter z rokami pokajo 
balončke. Skozi vse to lahko odkrivajo rast 
trte ter vidijo njeno podobo v vseh letnih 
časih (Mariborinfo.com, 2021).

Vir: Visitmaribor.si, 2019.

Virtualni sprehod 
po najlepši 
baročni dvorani
V času epidemije covida-19, ko je bila Vi-
teška dvorana zaprta za obiskovalce, so v 
Posavskem muzeju Brežice ustvarili alter-
nativno možnost. Na svoji spletni strani so 
ponudili alternativni sprehod po dvorani, 
na voljo le z enim klikom. Obiskovalci lah-
ko vidijo prvovrstno baročno galerijo z bo-
gato mitološko vsebino. Viteška dvorana s 
freskami iz tega časa je edinstvena na Slo-
venskem. Tako je zaradi v celoti poslikane-
ga dvoranskega prostora vključena v sklop 
muzejskih zbirk. Omenjena poslikava je 
avtorsko delo slikarja slovenskega rodu, 
Frančiška Karla Remba. Inspiracijo naj bi 
dobil na popotovanju v Rim, kjer je obiskal 
tudi palačo Barberini, po vzoru katere je 
poslikal dvorano v Brežicah (Posavski mu-
zej Brežice, 2021).

Vir: Pmb.si, 2021. 

https://www.visitmaribor.si/si/kaj-
-poceti/dozivetja/14981-virtualno-
dozivetje-zgodbe-najstarejse-trte-
-sveta

https://mariborinfo.com/novica/
lokalno/prvic-v-mariboru-hisa-sta-
re-trte-ustvarila-virtualno-predsta-
vitev-zgodbe-trte-bo-ta

www.pmb.si/viteska-dvorana

DOSTOP DO OGLEDA
VITEŠKE DVORANE: 

https://kuula.co/post/79vrJ/
collection/7lFrQ
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Po nekdanjih 
poteh 
kartuzijanskega 
redu na 
slovenskem 
Žička kartuzija ponuja novo doživetje, in 
sicer imajo obiskovalci možnost sprehaja-
nja po kartuziji in ogleda tega izjemno po-
membnega spomenika kulturne dediščine 
s pomočjo posebnih pametnih očal. Tako 
lahko spoznajo Žičko Kartuzijo, kakor je 
izgledala v preteklosti. Danes je poznana 
kot kartuzijanski samostan, skrit v dolini 
sv. Janeza Krstnika, v bližini naselja Žiče v 
poznani občini Slovenske Konjice. Ideja je 
bila zasnovana kot del dvoletnega projek-
ta o zelenih digitalnih doživetjih v sklopu 
aktivnosti turistične destinacije Rogla-Po-
horje. S pomočjo tamkajšnje tehnologije je 
možno videti tamkajšnjo cerkev, meniško 
celico in legendo o nastanku Žičke kartu-
zije. Obiskovalci v celoti spoznajo različne 
stavbe, ki jih tam ni več ali so obstoječe le 
v oskrunjeni obliki, na svojem popotovanju 
srečajo menihe ali pred njimi oživi legenda 
o samem nastanku samostana. Na voljo 
imajo ogled v spremstvu avdio vodnikov, 
ali pa možnost samostojnega ogleda z 
možnostjo avdioposnetkov. Posebnost le-
-tega je v fleksibilnosti – ogled je možen v 
skladu z lastnimi interesti, željami, času ter 
občutkom. Aplikacijo so prav tako posodo-
bili za pametne telefone in tablice. Ogled je 
možen v slovenskem in angleškem jeziku, 
zaenkrat jih imajo pet, medtem ko je avdio 
vodenje na voljo v angleškem, nemškem, 
francoskem, italijanskem in slovenskem je-
ziku, saj imajo zelo mešano strukturo tujih 
turistov (Slovenska turistična organizacija, 
2019). 

Vir: Slovenia.info, 2019. 

Odkrivanje 
Maribora brez 
klasičnega 
zemljevida
Neodkrite kotičke mesta najstarejše trte 
na svetu, evropske prestolnice kulture 
2012, drugega največjega mesta v Sloveniji, 
lahko odkrivate s pomočjo brezplačne apli-
kacije Visit Maribor. Deluje brez interne-
tne povezave ter je na voljo v slovenskem, 
angleškem in nemškem jeziku. Aplikacija 
Visit Maribor uporabnike popelje do vseh 
najpomembnejših znamenitosti mestne-
ga jedra Maribora, kjer odkriva skrivnosti 
iz preteklosti, podkrepljene s slikovnimi 
gradivi ter dejstvi. Aplikacija obvešča, ka-
tere znamenitosti so v bližini lokacije upo-
rabnika ter za potep po mestu predlaga 
štiri tematske poti: do izvora imena mesta 
Maribor, do najstarejše trte na svetu, ob 
Dravi po najstarejšem delu mesta in po 
nekdanjem mestnem obzidju (Visit Mari-
bor, 2019). 

https://www.slovenia.info/sl/novi-
narsko-sredisce/novice/9828-ogled-
-zicke-kar tuzije-odslej-tudi-s-pa-
metnimi-ocali

https://www.visitmaribor.si/si/in-
formacije/turisticne-informacije/
mobilna-aplikacija-visit-maribor/

ŽIČKA KARTUZIJA
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Plečnik kar v 
digitalni obliki!

Turizem Ljubljana vse več poudarka daje 
na digitalizacijo Plečnikove dediščine. 
V prejšnjih letih so digitalizirali veliko 
čitalnico Narodne univerzitetne knjižnice, 
slikovite cerkve sv. Mihaela na Barju in 
mogočnih Vhodnih propilej na ljubljanskih 
Žalah. V digitalni podobi bodo zaživele 
tudi vežice na Žalah, Plečnikova vila 
na Homškem hribu pri Domžalah ter 
Plečnikov spomenik in grobnica borcem in 
žrtvam fašizma v starem delu Polhovega 
Gradca. S pomočjo podjetja Arctur je 
Turizem Ljubljana v okviru projekta 
»Digitalno inoviranje Plečnikove dediščine 
v Ljubljani in regiji Osrednja Slovenija« 
pomagal, da Plečnikove umetnine zaživijo 
(Visitljubljana.com, 2021). 

Vir: Visitljubljana.com, 2021. 

Šaleška dolina 
4.0 ali Skrivnosti 
potopljenih vasi

Ena od vodilnih slovenskih destinacij – Ša-
leška dolina, ki jo sestavljata Mestna ob-
čina Velenje in občina Šoštanj, se priprav-
lja na digitalno preobrazbo. Destinacijski 
ključni produkti so sicer vezani predvsem 
na zdraviliški turizem, aktivni turizem, kul-
turni turizem in festivalski turizem, zato si 
želijo uvedbe novosti in izvirne turistične 
izkušnje. 

V sklopu projekta so se v obdobju od leta 
2019 do 2021 osredotočili na:

• razvoj kakovostnih turističnih produk-
tov in unikatnih turističnih doživetij 
oziroma petzvezdičnih doživetij,

• digitalno inoviranje lokalne nepremič-
ne kulturne dediščine z uporabo različ-
nih tehnik digitalnega inoviranja, 

• izboljšanje znanja, veščin in kompe-
tenc zaposlenih in ostalih deležnikov 
na področju turizma in gostinstva s 
pomočjo raznih usposabljanj. 

V sklopu digitalnega inoviranja lokalne 
nepremične kulturne dediščine so se ukvar-
jali z že oblikovanimi in na novo oblikovani-
mi turističnimi produkti ter jih nadgradili z 
različnimi metodami digitalizacije. Na tak-
šen način lahko svojim gostom omogočijo 
drugačno turistično izkušnjo, kot so jo obi-
čajno doživeli. Le-ta je bazirana na ključnih 
elementih turistične ponudbe, ki vključuje-
jo Muzej Velenje, Muzej usnjarstva na Slo-
venskem in Muzeje, s katerimi se je Zavod 
za turizem Šaleške doline povezal v času 
prijave na javni razpis (Visitsaleska.si, b. d.) 

Piše: Aida Babajić

https://www.visitsaleska.si/sl/po-
slovne-strani/projekti/saleska-doli-
na-4-0/

https://www.visitljubljana.com/sl/
obiskovalci/pisma-iz-ljubljane/fe-
bruar-2021/digitalizacija-plecnikove-
dediscine/
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I am Emine, an Erasmus student from 
Turkey, currently studying at the Faculty 
of Tourism in Brežice, which is part of the 
University of Maribor. I came here for two 
semesters and would like to share my 
experience so far.

Before I could go on the Erasmus exchan-
ge I had to take a language exam at my 
home university. After that the process of 
choosing a country started and I did some 
research. All my friends wanted to go to 
Spain, but I decided I wouldn't stick 
with them and would rather go 
my own way. I wanted a di-
fferent experience, so here 
I am in Slovenia. The loca-
tion was very important 
to me: Slovenia is very 
close to many other 
countries so it wou-
ld be easy to travel. 
A little research into 
the country and its 
culture revealed that 
people are very friendly 
and welcoming. So this 
was another good reason 
to choose Slovenia.

After doing all the paperwork, I 
flew from Turkey to Vienna, where I 
took a train to Maribor and then to Brežice. 
It was quite an exhausting trip for me as I 
came to the MC Hostel in Brežice at arou-
nd midnight. I immediately met a Spanish 
Erasmus student who was already there 
and we started talking. We connected qu-
ite fast and already the first dialogue was 
very nice (pleasant). She told me about all 
the other people she had already met and 
invited me to meet them, too. Of course I 
accepted and so my first night in Brežice 
turned out to be quite fun; I met several 

people, which I have kept doing ever since.

It was not very difficult for me as an Eras-
mus student to adapt to the lifestyle here. 
I have felt only one major difference com-
paring to studies at home. At my universi-
ty (Pamukkale University) all the faculties 
are located in campuses and the classes 
are very crowded. Here, on the other hand, 
everything is calmer. The classes are fun, 
even though there are fewer students.

We have been on a few trips with my 
friends here. I enjoy Slovenia’s 

nature and am very satisfied 
to be here: I am surrounded 

with nature and I fell he-
althy and very positive 

all the time.

I am also very happy 
to have had the chan-
ce to make new frien-
ds from different cul-
tures. We are learning 

about each other’s cul-
tures all the time. I have 

gathered many good me-
mories here, so I will have 

a lot to tell my friends when 
I return to Turkey. I am sure 
I'll return with a different per-
spective on some things. I also 

hope the friendships I have made 
here will last.

If anyone wants to visit Turkey, you are all 
very welcome–I’d be happy to take you 
around!

Pišeta: Mark Zgrinskić in Emine Oguz

MERHABA 
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Vinski turizem zajema obiskovanje vinskih 
kleti, vinogradov, pridelovalcev vina ter fe-
stivalov in degustacij vina. V zadnjih letih 
je močno pridobil na prepoznavnosti in s 
tem raste skupina turistov, ki jim pravimo 
vinski turisti. 
Študentje, vsaj večina, trenutno sodijo v 
generacijo Z (imenovana tudi Gen Z, iGen) 
ki se je rodila med letoma 1995 in 2010 ozi-
roma po nekaterih opredelitvah med 1997 
in 2012. Ta generacija je nasledila milenijce, 
ki jih imenujemo tudi generacija Y, vendar 
se jih je prvo poimenovanje bolj prijelo. Na 
začetku 21. stoletja so se pojavile študije o 
novi generaciji, znani kot Gen Z. Vzgojena 
je bila ob internetu in družbenih omrež-
jih. So generacija podob in slik (resničnih 
ali virtualnih) ter emotikonov. Najljubšo 
komunikacijsko platformo predstavlja In-
stagram: hitro, kratko in s fotografijami.

Vir: dirigeant.fr, 2021.

V vinskem svetu, kateremu trenutno do-
minira generacija X, so se v zadnjih letih 
začeli zavedati pomena mladih. Cilj je, da 
se jim predstavi vino in tako dviguje nivo 
vinske kulture. V ta namen lahko zasledi-
mo vinska društva, ki vabijo mlade, npr. 
Društvo Evropski red vitezov vina – Kon-
zulat za Slovenijo začenja projekt Mladi in 

vino, v okviru katerega bo bivša slovenska 
vinska kraljica nagovarjala svoje vrstnike 
ter jih usmerjala k zdravemu in kulturnemu 
pitju vina ob hrani, ter vinske festivale, na-
menjene mladim (npr. Vinski univerzum). 
Trgovec Lidl spodbuja mlade z natečajem 
Mladi vinar Slovenije, kjer ob zmagi nudijo 
mesto vinu mladega vinarja na prodajalnih 
policah Lidlovih trgovin po Sloveniji (Mladi 
vinar, b. d.). 
Pri predmetu Sociologija v turizmu študen-
tje 3.  letnika VS programa na Fakulteti za 
turizem, Univerze v Mariboru, že drugo leto 
zapored izvajajo raziskavo med študenti v 
povezavi z vinom. Cilj raziskave je ugotovi-
tev nakupnih navad vina te generacije, nji-
hova prepričanja in stališča, ko pride do te 
alkoholne pijače.
Na tem mestu bi študente spodbudila, da 
se za vikend odpravite na izlet in v svoj dan 
vključite kakšno vinsko klet, če vam seveda 
finance to dopuščajo. Na takšen način bos-
te spoznali vinarja, njegovo filozofijo, delo v 
kleti in zgodbo, ki ni napisana na vinski eti-
keti in je ne morete kupiti v trgovini. Prepri-
čana sem, da vas bo svet vina navdušil in 
boste želeli, da ga še bolj raziščete. Spoznaj-
te ritual kozarca vina ob kosilu ali večerji, po 
koncu delovnega dne kot malo razvado, da 
se ustavite, se umirite, si čestitate za dobro 
opravljeno delo in uživate. Preden se zopet 
podate novim zmagam naproti.

Čin na nove študijske uspehe!

Piše: asist. Vita Petek
Viri: Mladi vinar. (b. d.). Mladi vinar. Pridobljeno iz 
https://mladivinar.si/, 20. 11. 2021. 
Dirigeant.fr. (2021). Comment la « génération Z » 
va transformer le monde du travail. Pridobljeno iz 
http://www.dirigeant.fr/entreprises/comment-la-
generation-z-va-transformer-le-monde-du-travail/, 
22. 11. 2021.

Ko se 
srečata  
generacija 

in vino
Z
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Janja Grubič, mag. upr. ved, je na Fakulte-
ti za turizem zaposlena že 9 let in opravlja 
delo vodje referata za študentske zadeve. 
Referat za študentske zadeve je prvi stik 
študenta s fakulteto, prav tako pa lahko 
v referatu dobite vse informacije v zvezi z 
vpisom, študijem, urnikom, izpitnim re-
dom, postopkom diplomiranja in drugih 
izzivov študentov. Kako zgleda Janjin de-
lovnik, katera področja dela pokriva in kaj 
rada počne v zasebnem življenju, pa najde-
te v spodnjem intervjuju. 

1.Janja, sedaj že nekaj let opravljate delo 
vodje referata za študentske zadeve in 

ste delo, s katerim se vodja referata vsa-
kodnevno spopada, že dodobra spoznali. 
Nam lahko zaupate, kakšen je vaš vsakdan 
in kaj vse vaše delo zajema?
Vsakdan v študentskem referatu je zelo 
dinamičen. Moja naloga je, da vodim in or-
ganiziram delo v referatu, ki zajema ope-
rativni del celotnega študijskega področja. 
Moram reči, da imam izjemno srečo, da 
se vse tri zaposlene v referatu odlično ra-
zumemo. Smo super tim, zato sta delo in 
organizacija v takem oddelku veliko lažja. 

2.Kot vodja delujete v okviru referata za 
študentske zadeve. Nam lahko poves-

te, kaj referat za študentske zadeve dela? 
Kako je sestavljen in za kaj je zadolžen? 
Strokovne sodelavke v študentskem refe-
ratu prvotno skrbimo za to, da prihodnji 
študenti in študenti dobite informacije 
glede prijavnih in vpisnih postopkov, prip-
ravljamo izpitne roke, urnik (verjemite, 
tudi naša želja je, da se sestavljen urnik 
skozi semester ne bi spreminjal), vodimo 
postopke zaključnih del, organiziramo seje 
KŠZ in KZD, itd. Primarno smo odgovorne 
za administrativno strokovno podporo za 
izvedbo rednega in izrednega študija.
V našem referatu smo zaposlene tri osebe: 
Tanja, Klara in jaz. Dejansko smo za štu-
dente prvi stik poleg pedagogov, na kate-
re se študenti obrnete s svojimi vprašanji 
med študijem. 

3. Če bi imeli čarobno palčko, s katero bi 
lahko uvedli en obvezen predmet na 

vseh fakultetah, kateri bi to bil in zakaj? 
Športna vzgoja. Da se pridne študijske dni, 
ki jih preživijo študenti sede, malo športno 
popestri.

4. Zaupajte nam kakšno zanimivo anek-
doto v zvezi z vašim delom na fakul-

teti.
Povem ob kavici. 😊 

5. V zadnjih časih je velik poudarek na 
tem, da si je pomembno vzeti čas zase. 

Kaj radi počnete v prostem času? 
Poleg dveh majhnih otrok imam malo pro-
stega časa le zase. Ko ga imam, ga izkoris-
tim za jogo, pohod na bližnji hrib ali druže-
nje s partnerjem in prijatelji.

6. Kakšen nasvet bi dali našim študen-
tom?

Življenje zajemajte z veliko žlico. Izkoristite 
vsako priložnost, ki vam pride naproti ter 
jo dobro vnovčite. In kot se študentom tu-
rizma spodobi; veliko potujte! :)

In nenazadnje, da bi vas lažje spoznali, vas 
prosimo, da na spodnja vprašanja odgovo-
rite s kratkim odgovorom.
Prva stvar, ki jo naredim zjutraj je: 
Se trudim, da je to kratek ritual joge. 
Velikokrat prekinjen, ker se otroka pred-
časno zbudita.
Pomlad, poletje, jesen ali zima? 
Zasnežena zima.
Ob živce me spravlja: 
Zamujanje.
Največja inspiracija v mojem življenju: 
Moja družinica.
Ko bom velika bom? 
Zime preživljala v koči na smučišču.
Največja spoznanja, ki mi jih je prineslo 
preteklo leto? 
Da moramo biti bolj strpni, kar je žal odraz 
dveh korona let, ter da si večkrat na glas 
povemo, za kaj vse smo v življenju hvaležni 
in da se življenje naučimo živeti vsak dan 
posebej.

Pišeta: Kaja Šetinc, Janja Grubič

z vodjo referata za 
študentske zadeve na FT
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Priznamo, v mesecu decembru smo imeli 
začrtanih veliko projektov, zabav in dru-
ženj za naše FTrgance. Od brucovanja, za-
bav, pogostitev za študente in podobno, 
pa nam je korona spet prekrižala načrte 
in vse obrnila na glavo. Še dobro, da nam 
ne more vzeti dobrodelnega decembra. Že 
zadnjih nekaj let se še posebej v mesecu 
decembru zavzemamo, da nekomu nari-
šemo nasmeh na obraz. In ker smo v pre-
teklih letih videli, kako lahko je nekomu 
polepšati dan, je naših akcij v decembru 
vse več in več. Pred pojavom koronavirusa 
smo odšli v Dom za upokojence Brežice, 
jim kakšno zapeli in se družili z oskrbovan-
ci. Zadnja leta pa je take stvari vse težje iz-
peljati, zato smo se dobrodelnosti lotili na 
drugačne načine.

Že pred decembrom smo pripravili darila za 
projekt Božiček za en dan, kjer pomagamo 
obdariti socialno šibkejše otroke in staro-
stnike. Božiček za en dan se odvija že 9 let 
in med tem so obdarili več kot 78.000 ot-
rok in starostnikov. Veseli smo, da smo lah-
ko del te zgodbe. Letos smo skrbno izbrali 
darila, jih zavili in poslali enemu otroku in 
starostniku. Upamo, da jih bo naše darilo 
kar se da razveselilo. 
Druga akcija, ki smo se ji pridružili, je Misija 
človek – z Goričkega v Piran, ki je dobro-
delni projekt, pri katerem skupaj zbiramo 
potrošni material za varne hiše, materin-
ske domove in krizne centre. Zbirajo se 
hrana, higienske potrebščine, potrebščine 

za ustvarjanje, različni prigrizki, hrana in 
potrebščine za živali ter vse, kar se potre-
buje za čiščenje. Center zbiranja je bil v avli 
Fakultete za turizem. S tem projektom po-
magamo tistim, ki so že v tako stresnih ča-
sih v hudih življenjskih preizkušnjah. Zato 
jim v decembru pomagamo, da bo zadnji 
mesec leta in naslednje leto kar se da lepo 
in radostno.
Vsako leto pa se pridružimo akciji Štu-
dentskega sveta Univerze v Mariboru, ki 
organizira zbiranje igrač in sladkarij za 
igriv otroški nasmeh. Center zbiranja je 
bil zopet v naši avli Fakultete za turizem 
in je trajal vse do 17. decembra. Vsa zbrana 
sredstva pa je Študentski svet Univerze v 
Mariboru skupaj z Zvezo prijateljev mladi-
ne v božičnem času podaril otrokom iz so-
cialno ogroženih družin.
Mesec dobrodelnosti smo zaključili v stilu 
(ampak ne z zabavo, žal). Malo pred pra-
zniki in preden so se naši študentje odpra-
vili domov, smo v avli Fakultete za turizem 
delili kavice, rogljičke in sadje. Še zadnjič 
v tem letu smo se malce družili in kakšno 
rekli ter našim študentom popestrili dan 
in jim zagotovili, da bodo brez problema 
poslušali popoldanska predavanja ali pa 
dokončali kakšno seminarsko nalogo.
Veseli smo, da smo lahko del tako velikih 
zgodb in da s tako malim prispevkom lahko 
naredimo nekaj res velikega v tem praznič-
nem času.

Piše: Nika Kramžar

DOBRODELNI 
študentski svet FT  
v mesecu decembru
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Če je metulj rekel, da samo živeti ni dovolj, 
da so potrebni še sonce, svoboda in drob-
na cvetica (H. C. Andresen), bi marsikateri 
študent lahko rekel, samo študij ni dovolj. 
Potrebni so še …

Univerza je okolje s pravico podeljevanja 
akademskih nazivov. Če morda kot štu-
dentka dodiplomskega študija še nisem 
najbolje razumela pojma »alma mater«, ga 
zagotovo dojameš v kasnejših letih študija 
ob interakciji z drugimi (tujimi) študenti, 
na mednarodnih srečanjih, ob posebnih 
slovesnostih ali pa ob prebiranju del razi-
skovalnih kolegov in ob novicah o uspehih 
domačih študentov. 
Alma mater je prostor svobode v smis-
lu kreiranja priložnosti in možnosti, da si 
uresničiš ambicije in interese. Teh prilož-
nosti se pojavi še več, če se v času študija 
odločiš za aktivno študentsko predstav-
ništvo. Univerza v Mariboru v ta namen 
omogoča sodelovanje v študentskih svetih 
fakultet ali univerze, stalnih delovnih ko-
misijah senatov fakultet ali univerze, mož-
nost vključevanja v tutorske, demonstra-
torske sisteme in mnogo drugega. Osebno 
poznam dosti nekdanjih študentskih pred-
stavnikov, ki so danes v večini primerov 
zaposleni in v svojih karierah uspešni. Z ak-
tivnim študentskih predstavništvom pove-
zujem tudi pojem aktivnega državljanstva. 
Vsi – ki se (so se) zavzemajo za pravice 
svojih kolegov študentov, soustvarja štu-
dijsko okolje, sodelujejo pri ocenjevanju in 
podajanju mnenja o kakovosti študijskega 
procesa in sooblikuje utrip študijskega in 
študentskega življenje na fakulteti – se za-
nimajo tudi za življenje ljudi v domači skup-
nosti in nacionalnem okolju. 

Zelo me je razžalostila novica, ki sem jo 
zasledila v tujih medijih, in je povezana z 
življenjskim slogom nekaterih študentov 
v času širjenja epidemije. O relevantnosti 
novice težko presojam, a bi ji skoraj lahko 
verjela. Obstajalo naj bi namreč zelo veliko 
študentov, ki v času koronavirusne bolezni 
čas preživijo na relaciji osebni računalnik 
(+ slušalke) – hladilnik – soba. Vem, kakšni 
ukrepi so potrebni za omejitev širjenja 
omenjene bolezni, a se vseeno sprašujem, 
ali so ti študentje storili vse, kar je bilo v 
njihovi moči, da bi pripomogli pri omilitvi 
globalnega problema, ki se je zares dotak-
nil celotnega človeštva. Skoraj prepričana 
sem, da v to skupino študentov ne sodijo 
študentski predstavniki ter da so si ravno 
to vprašanje postavili številni izmed njih.
Menim, da o ambicioznosti, motiviranosti, 
dostopnosti ter odprtosti študentskih 
predstavnikov ni treba pisati na dolgo. Ne-
kaj jih verjetno poznate tudi sami, kajne? 
Čas študija naj bo namenjen študiranju. 
Resni poglobitvi snovi, učenju, pomnjenju, 
pregledu snovi z različnih vidikov, dvomlje-
nju, raziskovanju. A če vam ob tem ostane 
še kaj časa, ne zaspite. Ostanite aktivni. 
Imate možnost, da se pridružite tudi štu-
dentskemu predstavništvu.  Izkušnje in vse 
pridobljene kompetence vam bodo odprla 
številna vrata, za katere niti ne veste, da 
obstajajo.

Pa srečno, dragi študenti!

Piše: Asist. Maja Žibert

ALMA
MATER
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FOTO: Janezdrilc

Oživitev starega 
mestnega  
jedra Brežic – 
zgolj želje ali tudi ideje 
za odlične projekte?
Zaradi vse večjega zavedanja o po-
membnosti kakovostne izvedbe različnih 
projektov za razvoj trajnostnega turizma, 
lokalne skupnosti in skupno sodelovanje 
lokalnih deležnikov so se študentje 2.  le-
tnika magistrskega študija v naboru ponu-
jenih izbirnih predmetov odločili za pred-
met Projektno vodenje EU in nacionalnih 
projektov, katerega nosilec je izr. prof. dr. 
Marko Koščak. 
Pri predmetu so študentje v teoriji spozna-
li, kako najlažje identificirati in idealizirati 
projektne ideje, kako pripraviti posebne 
elemente za pripravo projektnih vsebin, 
npr. napraviti logični okvir, spoznali kako 
si sledijo faze projekta, se seznanili s po-
membnostjo terminskih rokov ter vloge in 
funkcije tripartitnega partnerstva v pro-
jektu. 

Na koncu so iz tako pripravljenega gra-
diva izpolnili tudi projektno prijavnico za 
sredstva iz naslova CLLD, ki je del javnih 
sredstev EU za razvoj podeželja. V pra-
ksi pa so v skupinah izdelali svoje idejne 
projekte. V starem mestnem jedru Brežic 
(natančneje v glavni ulici) so si študentje 
izbrali in obdelali razvojne priložnosti, ki so 
jih vezali na nekatere opuščene zgradbe in 
širši prostor samega mestnega jedra. 

PRIMER DOBRE PRAKSE: 

www.siol.net/trendi/kultura/nekoc-
-knjiznica-zdaj-ucna-kavarna-za-bo-
doce-strezno-osebje-568484 

Piše: Lidija Kočevar pod mentorstvom 
izr. prof. dr. Marka Koščaka
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V nadaljevanju predstavljamo nekaj projektnih idej: 

SKUPINA 1
Mihaela Franjić, Elizabeta Strunjak

Naziv in opis operacije:
Izboljšanje mobilnosti obiskovalcev in 
prebivalcev mestnega jedra Brežic. Ideja 
projekta se je porodila zaradi problema 
prekomernega avtomobilskega prometa v 
starem mestnem jedru Brežic in s tem ve-
like onesnaženosti okolja. Trenutno se iz-
vaja projekt izgradnje kolesarske steze od 
Brežic do Dobove, ki naj bi bil končan junija 
2022, tako da se odpirajo še ena vrata za 
razvoj športa, tj. kolesarjenja. 
Vsekakor je ta kolesarska pot odlična pri-
ložnost za povezovanje turistične ponud-
be Brežic in Dobove, zato smo se odločili za 
projekt, ki vsebuje nakup e-koles in vzpo-
stavitev postaj za le-te na omenjenem 
območju. Eden od partnerjev je podjetje 
Terme Paradiso (Selska cesta 15b, Dobova), 
pred katerimi bo tudi kolesarska posta-
ja (slika spodaj). Investitor in organizator 
projekta je Športna zveza Brežice, partner 
pa Občina Brežice, ki se vključuje v zagota-
vljanje prostora za kolesarsko postajo (sli-
ka spodaj). TIC Brežice (Cesta prvih borcev 
24) skrbi za promocijo, pa tudi kot pomoč 
zainteresiranim. KOP Brežice bo names-
til potrebne oznake za kolesarske steze, 
podjetje Etrend pa bo izdelalo aplikacijo 
za izposojo koles. Električna kolesa in po-
staje zanje bomo nabavili pri podjetju Prah 
Šport. 

Trajanje projekta: 12 mesecev.

Partnerji: TIC Brežice, Občina Brežice, 
Prah Šport, KOP Brežice, Terme Paradiso, 
Etrend, Športna zveza Brežice.

SKUPINA 2
Anja Govedič, Anja Lukan, Erik Miklin

Naziv in opis operacije:
Escape Room Enigmarium Brežice – EREB. 
Velik odstotek med brezposelnimi na ob-
močju občine Brežice predstavljajo mladi, 
ki iščejo svojo prvo zaposlitev. S prenosi 
dobro razvitih praks v lokalno okolje in po-
vezovanjem različnih podjetnikov želimo 
ustvariti nov turistični produkt in s tem 
dve novi delovni mesti. Pri izvedbi same 
operacije moramo najprej obnoviti stavbo 
na Cesti prvih borcev 19 (na sliki spodaj), v 
kateri bo vzpostavljen turistični produkt. 
Ta prenova bo trajnostna, saj bomo iz-
vedli energetsko sanacijo stavbe. V stavbi 
bi vzpostavili Sobo pobega Escape Room 
Enigmarium Brežice, ki bi pritegnila tako 
obstoječe goste kot novo segmentno sku-
pino gostov, ki jo zanima tovrstna turistič-
na ponudba. Ciljne skupine obiskovalcev 
sobe bi tako predstavljali predvsem turisti, 
ki iščejo doživljajsko ponudbo, team buil-
dingi za podjetja in društva, turisti iz Term 
Čatež, različne šolske skupine ipd. Nov tu-
ristični produkt bo tako na zanimiv način 
predstavil zgodovino mesta Brežic, kar bo 
popestrilo obstoječo turistično ponudbo 
in povečalo konkurenčnost destinacije, 
saj bomo upoštevali številne trende v tu-
rizmu, kot so trend izkustvene ekonomije, 
igrifikacije in digitalizacije. V produkt želi-
mo vključiti tudi koncepte trajnostnega in 
dostopnega turizma.  

Trajanje projekta: 12 mesecev.

Partnerji: AEA d.o.o., Društvo študen-
tov Brežice (DŠB), Posavski muzej Brežice, 
Občina Brežice, Enigmarium d.o.o.

Vsi projekti so seveda trenutno »namišljeni« in zgolj samo projektne ideje, ki pa so vsekakor 
vredne nadaljnje analize oz. obdelave ter so prav gotovo priložnost za morebitno realizacijo v 
prihodnjih letih.
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SKUPINA 3
Marica Ilić, Alen Weber, Anđela Sušić

Naziv in opis operacije:
Izboljšanje dostopnosti Posavskega mu-
zeja Brežice (slika spodaj). Za boljšo fi-
zično dostopnost se načrtuje predvsem 
izgradnja rampe za invalidske vozičke in 
postavitev tlakovcev do recepcije Posa-
vskega muzeja Brežice za osebe na inva-
lidskih vozičkih ali z gibalnimi omejitvami, 
saj bi le-to doprineslo k večji mobilnosti 
omenjenih družbenih skupin. Od recepcije 
muzeja lahko do zbirk obiskovalci prispejo 
z uporabo že obstoječega dvigala. V not-
ranjosti muzeja pri zbirkah pa se za boljšo 
dostopnost do informacij načrtuje vključi-
tev Braillove pisave in zvočnih posnetkov 
pri zbirkah muzeja, kar bi povečalo ne le 
dostopnost, ampak tudi novo ciljno skupi-
no obiskovalcev. Naša ideja izboljšuje do-
stopnost Posavskega muzeja Brežice, ki se 
nahaja na Cesti prvih borcev 1. Rešuje pro-
blem fizične dostopnosti in dostopnosti do 
informacij za gibalno ali senzorno ovirane 
obiskovalce.   

Trajanje projekta: 10 mesecev.

Partnerji: Posavski muzej Brežice, obči-
na Brežice, Društvo invalidov občine Breži-
ce, KOP Brežice d.d.

SKUPINA 4
Nika Kramžar, Ina Olup, Anja Šumrada

Naziv in opis operacije:
Digitalizacija turistične ponudbe mestne-
ga jedra: Virtualni vodniki Brežic. Ideja je 
nastala na podlagi neenotnega interpreti-
ranja turističnih informacij gostu v glavni 
ulici Brežic, ki je ena od najbolj turistično 
zanimivih in zgodovinsko bogatih v ob-
močju. Podatki o njej so sicer trenutno 
predstavljeni na informacijskih tablicah in 
tablah po glavni ulici, vendar so te nezani-
mive, težko berljive in gostov ne ustavljajo 
zaradi svojega vizualnega prikaza. Nastala 
je ideja, da bi s pomočjo holograma prip-
ravili virtualne vodnike, ki bi se z gostom 
sprehodili po glavni ulici. Na ulici bi bile 
postavljene enote, s pritiskom na gumb bi 
se aktiviral hologram zgodovinske osebno-
sti, ki je nekoč prebivala na tem območju in 
bi skozi svojo zgodbo predstavila turistič-
ne zanimivosti. Tovrstna ideja se je poro-
dila tudi zaradi vedno večjega števila obi-
skovalcev, ki svojega obiska ne načrtujejo 
vnaprej. Ciljna skupina projekta so pred-
vsem obiskovalci Brežic, bolj natančno 
mlajši individualni obiskovalci, ki si vodenj 
in vodnikov ne rezervirajo vnaprej, hkrati 
pa starejše osebe, ki jim želimo približati 
preprosto delovanje sodobne tehnologije, 
zaradi preprostega delovanja holograma.  

Trajanje projekta: 12 mesecev.

Partnerji: Občina Brežice, Posavski mu-
zej Brežice, Billboard 2.0, Društvo turistič-
nih vodnikov Dolenjske in Posavja.
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SKUPINA 5
Fran Pokasić, Luka Stanić, Ivan Jokić

Naziv in opis operacije:
Kašča prihodnosti. Lokalni proizvajalci na 
podeželju bodo lahko uporabili prostor 
na Cesti prvih borcev 4, ki bo zastavljena 
kot tržnica in kjer bodo ponujali ter pro-
dajali sveže izdelke in hrano, pridelano v 
lokalnem območju. V sklopu kašče bodo 
izvajane izobraževalne in konferenčne de-
javnosti, ki bodo osveščale in izobraževa-
le lokalne proizvajalce, predvsem mlade 
kmete in tiste, ki se želijo usmeriti v eko-
loško proizvodnjo. Na ta način bi se zago-
tovila trajnost, ker se izdelki prodajajo v 
okolju, kjer so pridelani, ter tako omogo-
čali prebivalcem in obiskovalcem Brežic, 
da se oskrbujejo z visoko kakovostno hra-
no. Cilji projekta so aktivirati potenciale za 
revitalizacijo podeželja in izboljšati stanje 
v okolju za večjo kakovost življenja in dela. 
Kašča je inovativni projekt zaradi svoje 
multidisciplinarne uporabe; uporablja se 
tako za trženje in izobraževanje ter tudi 
kot mediator zdravega življenja.   

Trajanje projekta: 18 mesecev.

Partnerji: Občina Brežice, Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, Evro-
sad in DPM Brežice.

SKUPINA 6
Lidija Kočevar, Anja Kraševec, Tjaša Žgavc

Naziv in opis operacije:
Študentski lobby in turistična agencija 
(ŠTaLA). Projektna ideja predvideva obno-
vo dveh prostorov v dveh različnih stavbah 
– na Cesti prvih borcev 48 in Črnelčevi ces-
ti 2. Z ureditvijo teh prostorov bi reševali 
študentsko problematiko, saj v Brežicah 
ni več ponudnikov prehrane na študent-
ske bone. Zatorej bi v prostoru A (glej sliko 
spodaj) uredili gostinski obrat, imenovan 
Študentski lobby kjer bi lahko študentje 
dobili obrok v vrednosti bona (sadne smo-
othie-je , topli sendvič, rogljiček itd.), se 
družili in v njem prirejali delavnice ali zaba-
ve. V prostoru B (glej sliko spodaj) pa smo 
videli poslovno priložnost za razvoj naše 
fakultete in neposredno vključevanje v lo-
kalno skupnost. Navdih smo črpali iz dru-
gih izobraževalnih ustanov, ki imajo v las-
ti podjetja (VŠGT Bled ima hotel Astorio, 
VŠGT Maribor ima restavracijo, VŠGT pa 
ima Gostišče na trgu). Menimo, da bi lahko 
v omenjenem prostoru naredili »incoming« 
turistično agencijo, ki bi bila pod vodstvom 
fakultete. Študentje bi imeli možnost 
opravljanja prakse v tem podjetju, saj do-
ločeni pogosto težko najdejo podjetje, ki bi 
jim omogočilo praktično usposabljanje. Z 
izpeljavo projekta bi ustvarili nova delovna 
mesta, in sicer vodja turistične agencije in 
študentskega lobby-ja (zunanjost in notra-
njost na spodnji sliki) in vzdrževalec/čisti-
lec.   

Trajanje projekta: 18 mesecev.

Partnerji: Fakulteta za turizem, Zavod 
za podjetništvo, turizem in mladino Bre-
žice, Javni zavod Republike Slovenije za 
varstvo kulturne dediščine – ZVKDS, Ter-
me Čatež d.d., KOP Brežice, Radio Brežice 
d.o.o., Društvo študentov Brežice.

Foto in skice: skupina 6
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Obdelovalne površine kmetije (približno 
10 ha) ležijo na zelo rodovitnih tleh v Slove-
niji z najvišjimi bonitetnimi ocenami, kar je 
za pridelavo hrane izjemna prednost, tako 
za živali kot za ljudi. Bližina mesta Celje 
omogoča, da produkte prodajo direktno 
končnemu potrošniku brez posrednikov.

V preteklosti je bila kmetija tipična majhna 
slovenska kmetija, usmerjena v živinore-
jo, nekaj časa so se ukvarjali tudi s 
pridelavo hmelja. Leta 2008 pa 
so se odločili preusmeriti v 
ekološko pridelavo. Da-
nes je glavna usmeritev 
še vedno živinoreja, in 
sicer reja krav dojilj 
(z 18 glavami živine), 
prireja jajc (s 150 ko-
madov kokoši) ter 
prireja perutnin-
skega mesa (z 200 
komadi piščancev 
pitancev). Usmeri-
li so se prav tako v 
pridelavo zelenjave in 
jagod. Vsi pridelki so se-
veda izključno ekološki, 
te pa prodajajo na domu, na 
tržnicah in javnim ustanovam.

Andraž pravi, da strast do pridelave 
zdrave hrane izvira iz njegove sladkorne 
bolezni, saj s tem lažje poskrbi za zdravo 
dieto in pripravo lastnih obrokov, za katere 
je želel, da bi bile njihove sestavine čim bolj 
zdravo pridelane. Vizija je oblikovati kme-
tijo, ki bo pripomogla k lokalni samooskrbi 
ter zagotavljala lokalni skupnosti kakovo-
stno in zdravo lokalno pridelano hrano. Na 
kmetiji verjamejo v zaščito slovenskega 
kmeta, saj bo samooskrba v prihodnosti 
zlata vredna.

V načrtih za prihodnost strmijo k posodo-
bitvi kmetije v tehnološkem smislu, usme-
riti se želijo v pridelavo mesa in mesnih 
izdelkov govedine, piščančjega mesa in 
svinjine. Usmerjeni so tudi v širitev kapaci-
tet, saj povpraševanje na trgu presega po-
nudbo. Kot dodatek kakovostnim doma-
čim izdelkom pa želijo kmetijo nadgraditi 
tudi v turistične namene. Pri obnovi kozol-
ca želijo na njem urediti butične apartmaje 

za namen turizma ter dodati manj-
šo wellness ponudbo. Lokacija 

kmetije je idealna, saj se v pro-
storskih načrtih občine za-

čenja gradnja kolesarskih 
in sprehajalnih poti, ki 
bodo povezale takšne 
okoliške kraje s Ce-
ljem, ki ponuja veliko 
turističnih atrakcij ter 
dogodkov, vključno s 
Starim gradom Celje, 
Šmartinskim jezerom 

in Celjsko kočo, ki so 
najbolj prepoznane toč-

ke obiska.

Piše: Tjaša Randl

Sredi celjske kotline, natančneje v Škofji vasi, je Ekološka kmetija Randl, 
katero po novem vodi mladi prevzemnik Andraž Randl, ki pa ima v načrtu 
nadgraditi kmetijo, tako da bo v bližnji prihodnosti ta poleg ekološke tudi 
turistična.

V PRIHODNOSTI TUDI TURISTIČNA?

Ekološka kmetija Randl  
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Helou, sva Urška in Aljaž, združuje naju 
ljubezen do potovanj, izletov, kampiranj in 
športnih aktivnosti na prostem. Pred epi-
demijo covida-19 sva oba z Aljažem veliko 
potovala po tujini. Jaz sem si v začetku leta 
2020 na steni zaželela zemljevid sveta, na 
katerega bi lahko označila vse obiskane 
države. Marca sva kar en za drugim pre-
jemala maile z odpovedanimi letalskimi 
leti. Sprva sva bila seveda zelo razočara-
na, a sva »stvari vzela v svoje roke« in se 
odločila, da bova v tem letu pač razisko-
vala domačo Slovenijo. Ker sva bila ravno 
v postopku izdelave zemljevida sveta, sva 
mimogrede izrezala še zemljevid Slove-
nije in še isti dan ugotovila, kako zelo 
fotogenična je ta naša »kokoš«. Takoj 
po odprtju občin sva izkoristila pri-
ložnost ter se podala na raziskovanje 
Slovenije. Zelo kmalu se je porodila 
ideja o Instagram profilu z nasveti za 
odkrivanje manj znanih kotičkov 
Slovenije. 

Pozneje je tako zaživel pro-
fil, na katerem deliva foto-
grafije z različnih lokacij, 
med seboj si delimo ideje, 
se kaj naučimo … Že prvi 
teden sva prejela kom-
plimente v smislu: »Kako 
dobra ideja«, »Kje sta ku-
pila ta izrez« … Takrat sva 
nekako začela spoznavati, 
da bi ta izrez lahko predsta-
vljal zelo zanimiv spominek 
Slovenije. Po raziskavi trga sva 
ugotovila, da kaj podobnega še ne 
obstaja in tako videla najino priložnost. 
Sledilo je veliko kreiranja, raziskovanja  … 
Vzporedno sva še naprej hodila na izlete, 
objavljala na družbenih omrežjih. Oktobra 
2020 smo začeli s spletno prodajo. Kljub 
ponovnim omejitvam, zaprtim nastanit-
venim in gostinskim objektom, muzejem 
in trgovinam … je prodaja presenetljivo 
dobro stekla in ima Bucimap v nahrbtniku 
trenutno že več kot 300 popotnikov. 

V naši ponudbi sta dva izdelka, primer-
na za popotnike po Sloveniji, ki pa sta na 
žalost trenutno razprodana, vendar brez 
skrbi, že kmalu prihajata nazaj v spletno 
trgovino. 

»Bucimap popotnik« – spominek Sloveni-
je, izrez v velikosti razglednice, v kartonski 
škatlici, ki je predvsem namenjen temu, 
da ga damo v nahrbtnik in je tako z nami 
na vseh potepanjih, pripravljen za zbiranje 
bucik in fotografiranje neposredno na lo-
kaciji.

Drug izdelek je »Bucimap zbiralec« – prime-
ren za okrasitev katerega koli prostora v 
stanovanju. Njegov namen je, da na enem 
mestu zberemo vse bucike (torej lokacije, 
ki smo jih obiskali), dodamo fotografije, ra-

čune, vstopnice, opise. Cilj je, da smo 
čim bolj kreativni in si na nek svoj 

način zberemo spomine, ki se 
jih želimo spominjati. 

V prihodnosti imava veliko 
načrtov v povezavi z Buci-
mapom. Po tem, krajšem, 
premoru pripravljava veliko 
vsebine za socialna omrežja, 

spletno stran, želiva še naprej 
motivirati ljudi, k raziskova-

nju naše čudovite dežele, 
graditi skupnost. Idej in 
načrtov za prihodnost, o 
katerih trenutno še »ne 
smeva« na glas govoriti, 
imava veliko, tako da vse 
vabiva k spremljanju na 
socialnih omrežjih @buci-

map – da boste vedno na 
tekočem. 

Za konec pa – spakiraj nahrb-
tnik, dodaj Bucija, s seboj vzemi 

ljubljeno osebo in se podaj na novo 
avanturo – namesto levo (kot pravi navi-
gacija) zavij desno. To je recept, s katerim 
najdemo najbolj skrite lokacije in ustvari-
mo nepozabne spomine. In pa, ko bodo iz-
delki ponovno na zalogi v spletni trgovini, 
me pocukaj za rokav za kakšen popust ali 
dodatno presenečenje ob naročilu paket-
ka. 😊 

 

Piše: Urška Franc

Uspešne zgodbe 
NAŠIH ŠTUDENTOV:



20

ISSN 2784-5877

Fo
to

: M
ih

a 
Re

ka
r, 

Bi
va

k 
po

d 
sk

ut
o 


