
 

 

Vzpostavitev mreže KRASmeet prek mrežnega turističnega produkta 

SREČAJmo KRAS-KRASmeet ( povzetek programske naloge) 

Zaključen je prvi del  programske naloge. Ta del je vsebinsko razdeljen na tri poglavitne sklope.  

V prvem sklopu predstavljamo člane potencialne mreže: Art nepremičnine d.o.o. (vodilni 

partner), Ekološka kmetija Brinjevka, GIN Brin – Erik Sarkič s.p., Društvo VEZI, Biodinamična 

kmetija Pri Kamnarjevih, Ekološka kmetija Brhanovi, Vina Čotar, Kamnoseštvo Bele, Dopolnilna 

dejavnost sirarstva na kmetiji Jani Škapin. Predstavljamo tudi  njihove produkte, poslovanje in 

trge, kjer nastopajo, ter njihove pozicije na teh trgih. V tem delu se ukvarjamo z izkušnjami, ki 

jih imajo kot posamezniki z mrežnim povezovanjem. Sklop je analitičen in prikazuje izhodišča 

za nadaljnje oblikovanje mreže in produkta SREČAJmo KRAS - KRASmeet.. Pomemben vir 

informacij za izpeljavo analize predstavljajo odgovori iz vprašalnika, ki so ga izpolnili 

posamezni poslovni subjekti.  

V drugem sklopu se ukvarjamo z možnostjo vzpostavitve, potrebnimi koraki, obliko in vsebino 

mreže KRASmeet, njenim pozicioniranjem in načinom delovanja. Zanimale so nas skupne 

značilnosti vseh posameznikov v mreži. Kot predlog (usmeritev) predstavljamo zunanji image 

bodoče mreže in njena notranja razmerja. 

V tretjem sklopu programske naloge se ukvarjamo z novim mrežnim turističnim produktom 

SREČAJmo KRAS – KRASmeet, ki bo/je plod sodelovanja partnerjev v mreži in skozi katerega 

se bo mreža uresničevala na trgu. Integralni turistični produkt je samo prvi produkt mreže. Če 

bo trg izkazal zanimanje za tako obliko produkta in se bo sodelovanje znotraj mreže pokazalo 

kot interesno in poslovno zanimivo, bo mreža lahko ustvarila tudi druge produkte, ki ne bodo 

nujno vezani na področje turizma.  

 

Ideja o vzpostavitvi mreže in mrežnem produktu, ki jo je zasnoval vodilni partner s svojimi 
partnerji, povezuje kmetijsko, rokodelsko in turistično panogo. Podjetje Art nepremičnine 
d.o.o. je lastnik in upravitelj hotela St. Daniel. Skupaj s svojimi lokalnimi partnerji se želi 
pozicionirati s prepoznavno turistično ponudbo, osnovano na inovativnem mrežnem 
produktu, ki temelji na spoštljivem odnosu do lokalne kraške ekološke gastronomije, naravne 
in kulturne dediščine ter družbene odgovornosti.  

Ob dejstvu, da smo z vsemi partnerji kontaktirali že v pripravljalni fazi, smo ključne dodatne 

vhodne podatke pridobivali na dva načina – s podrobnim vprašalnikom, ki smo ga posredovali 

vključenim partnerjem, in z javno dostopnimi informacijami o dejavnostih, aktivnostih in 

medijski prisotnosti partnerjev. Vprašalnika, ki se izrazito veže na področje obstoječe prodaje 

in trženja,  nismo poslali Društvu Vezi, saj je njihova vloga v projektu specifična in ni vezana na 



tržno uresničevanje mrežnega produkta, poleg tega pa je društvo povezano oziroma je 

ustanovitelj Ekološke kmetije Brinjevka.  

Na podlagi izvedene ankete smo ugotovili, da vsi partnerji v mreži ponujajo zanimivo osnovno 

in spremljajočo ponudbo, ki se med seboj dopolnjujeta. Razveseljivo je, da je ponudbo mogoče 

s pravilnim pristopom ponuditi različnim ciljnim skupinam in različnim ciljnim trgom. Prodaja 

posameznikov v mreži sega že tudi na tuje trge: na Hrvaško, v Italijo, Avstrijo, Nemčijo, Švico, 

pa tudi v bolj oddaljene države – na Finsko, Japonsko, v Rusijo, ZDA, Kanado, Avstralijo idr. 

Deleži prodaje na domu so zelo raznoliki – nekaterim tovrstna prodaja predstavlja zgolj 10 %–

20 % celotne prodaje, drugim pa 80 %, tudi 100 %. Najvišjo prodajo vsem predstavljajo poletni 

meseci (avgust), nekaterim pa se prodaja zviša tudi v pozno jesenskih oziroma zimskih mesecih 

(november, december). Januar je za večino ponudnikov mesec z najnižjo prodajo.  Le en 

ponudnik se s svojo ponudbo predstavlja na sejmih – tako doma kot tudi v tujini. Opazna je 

tudi velika razlika v prepoznavnosti in prisotnosti članov mreže na globalnem trgu. Iz teh 

dejstev smo izpeljali ključne ugotovitve in usmeritve, ki smo jih želeli upoštevali pri oblikovanju 

mreže, vsebini turističnega produkta SREČAJmo KRAS – KRASmeet in izboru ciljnih trgov ter 

ciljnih skupin, ki jih bo turistični produkt nagovarjal. 

Iz izsledkov pridobljenih iz drugih virov lahko ugotovimo, da je lastno prepoznavanje 

aktivnosti, znanj, ipd., ki bi utegnile zanimati turiste, še vedno preozko. Pregled intervjujev, 

člankov in drugih pisnih ali zvočnih medijskih prispevkov nam pokaže, kako močni so člani 

mreže na področju osebnih in družinskih zgodb ter poslovnih odločitev (tudi to je svojevrstna 

zgodba). Npr.: družina, ki se odloči, da mestno življenje, zamenja za kmetovanje – 

Biodinamična kmetija Pri Kamnarjevih; družinska zgodba o Krasu, kamnu in tretji generaciji 

kamnosekov – Kamnoseštvo Bele; zgodba o uspehu GinBrina, ki oživi in posodobi nonino 

starosvetno znanje, in uspe na globalnem trgu; zgodba prestižne vinske kleti, ki podpisuje 

svoja vina s prstnim odtisom - Vina Čotar, ipd. 

Prav te izkušnje bi bilo potrebno vkomponirati v produkt in ga na ta način močno poosebiti, 

saj gre, če povlečemo vzporednico s zgodbo Vin Čotar, za prstni odtis Krasa. 

Kot izjemen potencial in prav poseben »odtis Krasa« vidimo Ekološko kmetijo Brinjevka, ki je 

s svojim poslanstvom, poslovanjem in izobraževalnimi programi za zunanje obiskovalce, 

predvsem otroke, ter metodami, ki jih uporabljajo pri teh aktivnostih, že na poti k spodbujanju 

posameznikov k družbeno odgovornim dejanjem. Prav to področje družbene odgovornosti v 

turizmu  vidimo kot korak, ki bi ga bilo potrebno vpeljati tudi v produkt SREČAJmo KRAS - 

KRASmeet.  

Drug zanimiv primer je Ekološka kmetija Brhanovi, ki je v svoje delovanje že uspešno vključila 

prostovoljstvo, kar bi v nekaterih segmentih lahko ponovili tudi pri implementaciji novega 

produkta.  

Odgovori iz vprašalnika so nam pokazali tudi kakšna je infrastrukturna opremljenost članov 

mreže za izvajanje produkta. Ta segment se nam je zdel pomemben, saj je cilj izhajati iz 

obstoječega in povezati obstoječe (zdaj razpršene vsebine), torej brez  velikih dodatnih 

vlaganj. 

 



Tabela 1: Opremljenost partnerjev z razpoložljivo infrastrukturo in opremo za izvajanje produkta 

 Število ponudnikov Skupaj 

Namestitvene kapacitete  1 
kapaciteta stalnih ležišč: za 16 
oseb + možnost dodatnih ležišč 6) 

Ponudba hrane in obrokov 2 kapaciteta sedišč: za 75 oseb 

Zunanji prostori za obiskovalce 8 kapaciteta: za 236 oseb 
Notranji prostori za obiskovalce  8 kapaciteta za: 236 oseb 

Dodatna infrastruktura:   

bazen 1 / 

rokodelska delavnica  1 kapaciteta: do 11 oseb 

vinska klet 1 kapaciteta: do 20 oseb 

 

Tabela 2: Pregled obstoječe ponudbe partnerjev v mreži 

 Število ponudnikov 
 

Nočitve 1 

Ponudba obrokov 2 

Vodene degustacije 7 

Ogled kmetije 3 

Naravoslovni dnevi 1 

 

Tabela 3.  Preglednica razpoložljivih znanj partnerjev, ki so pomembne za izvajanje produkta 

 Število ponudnikov 
 

Znanja za vodenje skupin:  

Team building 1 

Vodenje degustacij 7 

Vodenje učnih skupin 2 

Znanja tujih jezikov:  
italijanščina 6 

angleščina 8 

hrvaščina 7 

francoščina 1 

nemščina 3 

 

Obstoječe promocijske aktivnosti posameznih članov so različne. Spletna stran je najpogostejši 

prvi stik s potencialnimi kupci. Kot pomemben medij anketiranci ocenjujejo tudi televizijo. Tudi 

vpliv prisotnosti v medijih vprašani ocenjujejo različno, nekaterim se tovrstna promocija zdi 

pomembna za pospeševanje prodaje, drugi ocenjujejo, da je najpomembnejša promocija tista, 

ki jo vršijo zadovoljni kupci/gosti po t. i. kanalu »od ust do ust«, torej kot osebno priporočilo. 

Pregled mrež, v katere so člani kot posamezniki že vključeni ali z njimi/v njih sodelujejo 

(odgovore smo delno iskali prek vprašalnika, delno pa s samo raziskovanjem), nam je pokazal, 

da večinoma vse obravnavane mreže delujejo zelo fleksibilno, so ohlapne v smislu pravno-

formalne organiziranosti in stroge pri postavljanju vsebinskih normativov in zahtev za 

izpolnjevanje, ki jih pričakujejo od svojih članov. V glavnem so to področna interesna 

združenja, samo ena oblika mreže je taka, ki vključuje in povezuje različna področja. Njihova 

vloga temelji na: skupnem sorodnem produktu (ekološki turizem, vina, pomoč na kmetijah); 



merilih, ki določajo kvaliteto vsebine in izvedbe produkta; v nekaterih primerih tudi – skupnih 

spletnih portalih in rezervacijskem sistemu kot enem od možnih prodajnih kanalov ter 

skupnem nastopanju na tistih sejmih, ki so prezahtevni za samostojne nastope posameznih 

članov. Tu smo našli nekatera izhodišča za zunanji profil in notranja razmerja v mreži 

KRASmeet, pri čemer menimo, da je za delovanje mreže smiselno upoštevati: ohlapno pravno 

organizacijsko obliko; določiti glavne vsebine in področja, kjer je vloga mreže ključna; postaviti 

enotna vsebinska in izvedbena merila za izvajanje produkta; razmisliti o učinkoviti postavitvi 

rezervacijskega sistema; razmisliti o načinih skupnega trženja produkta; razmisliti/proučiti, ali 

je potrebno določiti višino vključnine kot  vira za pokrivanje skupnih stroškov. Zelo pomembno 

pa se nam zdi, da mreža skupno nastopa tudi pri vplivanju na lokalno in širšo druženo politiko 

na področju turizma in kmetijstva. 

Partnerji nove mreže, ki jo vzpostavljamo, izrazito upoštevajo vidik ohranjanja okolja in 

lokalnih virov ter izvajajo svojo dejavnost kot zagovorniki praks ekoloških procesov poslovanja 

tako v turizmu kot tudi v kmetijstvu. Vsak zase že naslavljajo isto ciljno skupino, ki je: 

odgovoren kupec/turist (skrbi za svoje in zdravje drugih, pomembno mu je zdravo okolje, a 

ob tem ne pozablja na uravnoteženo razmerje med človekom in družbo).  

 

 

 

Mreža se bo formalizirala in uresničevala skozi produkt SREČAJmo KRAS – KRASmeet. Kdo bo 

s produktom upravljal je stvar dogovora znotraj mreže, predlagamo pa, da v prvi fazi z njim 

upravlja  podjetje Art nepremičnine d.o.o. (s sodelovanjem dveh drugih članov mreže), saj ima 

glede na naravo poslovanja zagotovljenih tudi največ kadrovskih, organizacijskih in tehničnih 

zmožnosti za kvalitetno izvajanje produkta. Prav tako ima tudi urejene ustrezne registracije za 

trženje  produkta KRASmeet.  Skupno trženje bo zagotovljeno prek e-spletne rezervacije na 



spletni strani vodilnega partnerja (Art nepremičnine d.o.o. oziroma Hotel St. Daniel) in 

turističnih agencij.   

Poslovni model integralnega turističnega produkta mreže KRASmeet izhaja iz osnovnega cilja: 

povezati se z namenom oblikovanja novega turističnega produkta, ki prinaša koristi tako za 

kupca, zaposlene, partnerje, ohranja lokalno okolje in naravne in kulturne vire, ob tem pa 

vseeno omogoča povečevanje tržnega deleža in dobička. Začne se z odločitvijo, da je za ta cilj 

ključen zadovoljni kupec. Zato je potrebna celovita analiza, kaj gost potrebuje in želi. 

Informacije pridobivamo z jasno razdelanim poslovanjem vseh partnerjev v mreži (marketing 

in prodaja, izvajanje vsebin ITP…) in močnimi distribucijskimi kanali vsakega partnerja posebej, 

predvsem pa nosilca mreže – Art nepremičnine d.o.o.  

 

 

 

 



Z namenom, da izvemo, kaj gost želi in pričakuje, smo se v nalogi osredotočili na  predstavitev 

potovalnih navad oseb, ki prihajajo iz (za Slovenijo) ključnih turističnih trgov, kakor tudi tistih 

turističnih trgov, ki so zaradi profilov gostov, ki prihajajo v Slovenijo, zanimivi za uporabo 

novega produkta mreže KRASmeet. Pri izboru ciljnih trgov smo izhajali iz potovalnih motivov, 

ki zaznamujejo posamezni ciljni trg. Ključni motivi: ekološko, zeleno, raziskovanje in 

odkrivanje, aktivno vključevanje, butična ponudba, odlična lokalna kulinarika in vina,  

nastanitev v hotelih oziroma manjših hotelih kot prva ali druga izbira ciljnega trga, poznavanje 

jezika ciljnega trga (1. izbira) ali ciljni trg pogosto v tujini komunicira v angleščini (2. izbira). 

V spodnji tabeli predstavljamo primerjalni presek – ponudbe, ki jo imamo na voljo in ciljni trgi, 
ki po taki ponudbi povprašujejo. 
 
Tabela 4: Primerjava razpoložljive ponudbe mreže in pričakovanj, ki jih izražajo posamezni ciljni trgi 

KAJ PONUJAMO: KAJ PRIČAKUJEJO: 
 AT DE GB F IT B, NL DK, 

S, 
FIN, 
N 

USA,CDN 

manjši hotel 1 2 1 1 1 1 2 2 1 

ekološko hrano in pijačo, ki je 
lokalno obarvana 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 

možnost nakupov lokalnih 
proizvodov 

2 1 3 3 1 3 3 2 3 

programe za dobro počutje 1 2 1 2 2 3 1 1 2 

naravoslovne dneve ali drugo 
zanimivosti za otroke 

3 1 3 1 3 3 2 2 3 

rekreacija v naravi: pešpoti, 
kolesarske poti 

2 1 2 1 3 2 1 2 3 

kulturne znamenitosti: Štanjel, 
Lipica, kamnoseštvo idr. 

2 2 2 3 2 1 1 1 1 

naravne znamenitosti: 
Škocjanske jame, Postojnska 
jama idr. 

1 1 1 1 2 1 2 1 1 

presežki: vina Čotar, Ginbrin, 
ekološke nastanitve – butični 
hotel 

2 2 1 1 1 1 1 2 2 

bližina letališča (Ronke, 
Benetke) 

3 3 1 2 3 3 2 1 1 

bližina nakupovalnih mest (Trst) 2 3 2 2 / 2 2 3 2 

bližina morja 1 1 1 2 2 1 1 1 3 

znanje jezika ciljnega trga (1) 
angleščina (2) 

1 1 1 1 1 2 2 1 

 

Ciljni trgi, ki so povečini obarvani v zeleno, so najboljša izbira za plasiranje novega integralnega 

turističnega produkta z vsebino, kot jo predvideva mreža. Da bi zapolnili zimsko vrzel – januar, 

februar, marec  – bi bilo primerno dodatno preučiti tudi domači slovenski trg. 

SRAČAJmo KRAS – KRASmeet je zasnovan kot integralni turistični produkt. Pomeni, da 

vključuje namestitev, prehrano, spremljevalni program na lokaciji oziroma ustvarjalno 

preživljanje počitnic, ki si ga gost izbere sam (pick up varianta), dopolnilni program, ki ga je 



lahko deležen na drugih lokacijah, morebitne prevoze z letališča in na letališče ter prevoze na 

lokaciji (po izboru), po želji animatorje/vodiča  ter organizacijo izvedbe določenih aktivnosti 

počitnic na širši lokaciji (zlasti za persone avanturisti in večno mladi). Vsak od partnerjev v 

mreži je aktivno vključen v izvajanje produkta, saj postane gostitelj turističnih ciljnih skupin. 

Poleg osnovnih dogajanj, ki so povezana s predstavitvijo lokacije, izdelkov, postopkov 

pridelave, degustacijami, se posamezna dogajanja prilagodi sezoni in zanimanju, ki ga izkažejo 

gostje na lokaciji sami. Spodbuja se aktivna vloga udeležencev v dogajanju. Turistični paketi s 

poudarkom na ekološkem Krasu bodo vsebinsko dopolnjeni s tistimi naravnimi in kulturnimi 

biseri Krasa, ki ga zaznamujejo, razlikujejo, opredeljujejo in jih želimo gostom še posebej 

predstaviti (npr.: kamnoseštvo, Štanjel, Lipica, Škocjanske jame).  

Posebej pomembno se nam zdi, da se v oblikovanje produkta vplete tudi aktivnosti po »načelu 
dobrega dejanja«, kjer turist postane prostovoljec. To je načelo, ki ga delno že izvajata 
Ekološka kmetija Brinjevka in Ekološka kmetija Brhanovi, vendar na drugačen izvedbeni način 
oziroma drugimi ciljnimi skupinami.  Te aktivnosti predstavljajo tvorno priložnost  in so 
pomemben korak pri razvoju in uvajanju trajnostnega turizma, saj zagotavljajo potnikom in 
skupnostim povezovanje, učenje, spoštovanje, cenjenje drugih kultur in okolja in na tak način 
tudi prizadevanje za boljšo prihodnost. 

Drugo plat predstavljajo vsebine, po katerih posamezne ciljne persone, ki smo jih identificirali 
kot najbolj optimalne za naš produkt – družabni foodiji, zeleni raziskovalci, avanturisti, 
sproščeni eskapisti in večno mladi  povprašujejo, vendar jih znotraj partnerstva/mreže 
nimamo na voljo. Identificirali smo tudi te potrebe. Tip in kategorizacija person smo povzeli 
po dokumentu Persone ciljnih skupin slovenskega turizma, vrši pa se na podlagi značilnih 
podobnih motivov, interesov, aktivnosti in pričakovanj posameznih ciljnih skupin. 

Za izvedbo specifičnih paketov v celoti se bo potrebno povezati tudi širše oziroma v okviru 
mreže ponuditi informacije o izvajalcih takih programov (predvsem adrenalinskih za persono 
avanturisti) in gostom pomagati pri organizaciji doživetja teh aktivnosti (vrednost organizacije 
je potrebno vključiti v paket).  

V spodnji tabeli predstavljamo primerjalni presek – ponudbo, ki jo imamo na voljo, in ciljne 
trge, ki po taki ponudbi povprašujejo. 
 
Tabela 5: Primerjava razpoložljive ponudbe mreže in pričakovanj, ki jih izražajo posamezne ciljne 

persone 

KAJ PONUJAMO: KAJ PRIČAKUJEJO: 
 Družabni 

foodiji 
Zeleni 
raziskovalci 

Avanturisti Sproščeni 
eskapisti 

Večno 
mladi 

manjši hotel 1 2 2 1 1 

ekološko hrano in pijačo, 
ki je lokalno obarvana 

1 1 1 1 1 

možnost nakupov lokalnih 
proizvodov 

1 1 3 1 2 

programe za dobro 
počutje 

1 2 2 1 2 

naravoslovne dneve ali 
programi za otroke 

1 1 2 2 3 

rekreacija v naravi: 
pešpoti, kolesarske poti 

1 1 1 2 3 



kulturne znamenitosti: 
Štanjel, Lipica, 

kamnoseštvo idr. 

1 2 2 1 2 

naravne znamenitosti: 
Škocjanske jame, 

Postojnska jama idr. 

1 1 1 1 2 

presežki: vina Čotar, 
Ginbrin, ekološke 

nastanitve – butični hotel 
idr. 

1 3 2 1 1 

bližina letališča (Ronke, 
Benetke) 

2 2 2 1 1 

bližina nakupovalnih mest 
(Trst) 

3 3 3 3 3 

bližina morja 2 2 2 2 2 

znanje jezika ciljnega trga 
(1) 

angleščina (2) 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

 

Ciljne skupine, ki so v glavnem obarvane v zeleno, so najboljša izbira za nagovarjanje 

potencialnih uporabnikov novega turističnega produkta. 

Pri načrtovanju programa se moramo poleg zanimanja za vsebino ponudbe, za katero smo 
ugotovili, da je glede na povpraševanje zgledna, osredotočiti tudi na povprečen čas bivanja, ki 
ga posamezne persone namenijo za počitnice/oddih in denarno vrednost, ki so jo za tak oddih 
pripravljene uporabiti. Zelo pomembno se nam namreč zdi, da ostanemo pri oblikovanju 
programa znotraj finančnega okvira, ki ga identificirane persone porabijo za počitnice/oddih 
tudi sicer. Pretirano preseganje te vrednosti bi namreč pomenilo, da se za tako izkušnjo/paket 
ne bi odločili, saj bi jih od tega odvrnila cena. Identificirane skupine sicer sodijo v tip turistov, 
ki na počitnicah trošijo, vendar so razlike v njihovem trošenju zelo velike. Produkt smo tako 
skušali tudi cenovno ovrednotiti po posameznih sklopih person in podali predloge, katere 
vsebine je glede na zanimanje in stroškovno vrednost priporočljivo vključiti v pakete.  

Izbira tržnih poti je v turizmu zelo pomembna. V zadnjem času vodilno vlogo prevzema 
digitalno komuniciranje. Klasični načini komuniciranja, odnosi z javnostmi in sejemske ostajajo 
pomembni bolj v netržnem kot v tržnem smislu. Naslednja ključna odločitev, ki ji namenjamo 
pozornost, je interakcija z našimi gosti/kupci in to v vseh fazah poslovanja. Kar bo za nas izziv, 
je način, kako vplesti gosta v vse faze ustvarjanja vrednosti zanj, zato bo potrebno v okviru 
mreže domisliti načine, kako s svojimi gosti ostati v stiku tudi po preživetih počitnicah.  

Ključne ugotovitve in usmeritve prepoznane v programski nalogi bodo smiselno vključene tudi 
v delavnico Razvoj turističnih produktov, ki bo potekala v okviru operacije. 
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