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»Inovativna učna okolja za spoznavanje okolja, kulturne krajine in kulturne dediščine«; projekt,
ki vzpostavlja razvojno partnerstvo, v okviru katerega se je razvil interni izobraževalni program,
prvenstveno namenjen kmetijam, ki želijo svoj razvoj peljati v smeri inovativnih učnih okolij, s
ciljem odpirati in razvijati izobraževalno ponudbo, kar predstavlja velik potencial za razvoj
podeželja.
Ustrezen didaktični – interpretatorski nivo ponudbe kmetij, seveda kot nadgradnja urejeni,
visokokakovostni ponudbi matičnih pridelkov in izdelkov iz primarne kmetijske pridelave ali
predelave ter ustreznem naravnem okolju, je, ob vse intenzivnejšem iskanju doživljajskega
učenja in še posebej doživljajskega turizma odlična popotnica in priložnost za slovenske kmetije.
In prav ta didaktični, izobraževalni in interpretatorski pristop je v aktualnih razmerah ključ do
razvojnega preboja.
Ne gre le za klasične izobraževalne programe, namenjene vrtcem, šolam, fakultetam,
stanovskim združenjem in strokovnim skupinam. Gre za drugačen pristop k doživetjem na
kmetijah tudi za vse ostale zainteresirane skupine in posameznike. Ker vsako doživetje je neke
vrste izobraževanje; širjenje obzorja, krepitev znanj o snovni in nesnovni kulturni dediščini
podeželja in s tem – kar je najpomembnejše, dvigovanje zaupanja v produkte našega podeželja.
V bistvu vsaka kmetija že v osnovi predstavlja svojevrstno učno okolje. Pomembno je, da le to
kmetije prepoznajo in razvijajo v dovršene produkte ter tako dvigujejo lastno dodano vrednost
ter posledično vrednost svojim primarnim kmetijskim produktom.
Izobraževalna, kulinarična in kulturna doživetja na podeželju so prav gotovo velika priložnost za
vse ponudnike storitev na podeželju; ne le za izobraževalne, vzgojno varstvene in strokovne
skupine; tudi trendi v turizmu v zadnjih letih namreč kažejo močno povečanje povpraševanja za
tovrstnimi doživetji, kjer se prepletajo aktivna in pristna doživetja na podeželju, ki so v osnovi
izobraževalnega značaja, vrhunska kulinarika in gastronomija ter bogata naravna in kulturna,
snovna in nesnovna dediščina.
Obiskovalci skozi programe in individualna doživetja v dobesednem in prenesenem pomenu na
vrhunski ravni spoznajo, okusijo in polno, v vseh dimenzijah doživijo slovensko podeželje.
Preplet bogate palete sporočilnih, izvirnih zgodb: individualiziranih ponudb kmetij, apiturizma,
vrhunske gastronomije, vinarstva, izvorne in bogate zgodbe podeželja, kulturno in etnološko
dediščino vpeto v turistično ponudbo. Obiskovalci; učenci, dijaki, strokovne skupine,
individualni gosti in skupine, skozi programe in individualna doživetja tako v dobesednem in
prenesenem pomenu okusijo in v polni meri doživijo slovensko podeželje.
Številni, že razviti potenciali kmetij, ki so se v svojih dodatnih storitvah orientirali na
izobraževanja na podlagi izkustev in doživetij, ob spremljavi vrhunske kulinarične in
gastronomske ponudbe številnih odličnih gostinskih ponudnikov, ponosnih kmetov, sirarjev,
oljarjev, mesarjev, pekov, upornih čebelarjev, sadjarjev …, zagotavljajo izvrsten temelj za razvoj
novih učnih okolij ter hkrati novih, inovativnih tržnih produktov.
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Pri tem bi bila zagotovo zelo dobrodošla enovita in uglašena prodajna in promocijska strategija,
kako skozi doživetje, ki je lahko v veliki meri izobraževalnega značaja, degustacijo in zgodbo
izdelka ter njegovega proizvajalca, pravilno usmeriti in personalizirati na ciljno skupino
potrošnikov.
Ne glede na možnosti individualne prodaje in promocije ob popolni neodvisnosti kmeta pri
prodaji, bi bila zelo dobrodošla raba povezanih omrežji in spletišč kmetij, ki naredijo pestro
ponudbo ter boljšo konkurenčnost. Povezovanje je žal pogosto spregledan ključ do uspeha,
sodelovanje med kmetijami z enako ali različno ponudbo je konkurenčna prednost, ne pa
grožnja.
Obstoječi trendi v turistični dejavnosti gredo torej v smeri visoko kakovostnega trajnostnega
turizma za zahtevne kupce. Tovrstno bogastvo predstavlja velik potencial za razvoj
visokokakovostnega izkustvenega didaktičnega turizma. Tovrstna dejavnost je lahko tudi
platforma za horizontalne povezave z razvojem inovativnih zelenih tehnologij in se odlično
dopolnjuje z usmeritvami na področju trajnostne hrane.
Naraščajoča blaginja, večja internacionalizacija, želja po tveganju, naprednejše trženje, občutek
večjih časovnih pritiskov in izboljšan dostop do tehnologije, prispevajo k fragmentaciji okusov.
Ljudje si čedalje bolj želijo, da bi doživetja oz. interakcije zrcalile neki element njihove
individualnosti in jim pričarale izkušnjo, ki je ne morejo doživeti nikjer drugje.
Vrednote in naloge, ki bi jih morali zasledovati so, da se poleg raziskovanja, obujanja in
sodobnega razumevanja slovenske kulinarične, rokodelske in etnološke dediščine, promovira
trajnostno lokalno pridelavo in lokalno potrošnjo, povezuje odlične proizvajalce/ponudnike in
trgu ponuja prvovrstne izdelke slovenskega porekla. Pomembno je zavedanje, da prav vsi
produkti našega podeželja nosijo zgodbo in sporočilo ter kupcu zagotavljajo kakovost,
identiteto in sledljivost. In kako bolje to predstaviti kot z didaktično izkustvenim pristopom?
Izhajajoč iz raznolike tradicije morajo kmetije, ki želijo zasledovati višjo dodano vrednost svojim
primarnim produktom, raziskovati, obujati, povezovati in nadgrajevati kulinarično, rokodelsko
dediščino, dvigovati turistično ustvarjalnost podeželja in tako z inovativnimi pristopi
vzpodbujati razvoj lokalne ponudbe in posledično višati lokalno potrošnjo. S srčno in
transparentno interpretacijo dediščinskega bogastva in aktualne ponudbe, z izobraževalnim in
izkustvenim pristopom po smernicah sonaravnega doživljajskega turizma, je nedvoumno
zagotovljeno dolgoročno zaupanje in vez s potrošniki.
Tako produkti kmetij ne bi smeli biti več le izdelki in storitve, temveč zgodbe z visoko dodano
vrednostjo, ki pričajo o dediščini, tradiciji, inovativnosti in njenih ljudeh. Razvoj tega
inovativnega pristopa bo pomembno prispeval k osveščanju javnosti in povezovanju ter
izobraževanju deležnikov.
Pandemija je v zadnjem letu in pol pravzaprav pokazala dejansko vrednost kmeta, ki prideluje
hrano in ohranja semena ter gensko pestrost naše hrane, dejansko vrednost in velik pomen
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samooskrbe s hrano na ravni Slovenije, dejansko vrednost življenja na podeželju, veliko
vrednost znanja in usposobljenosti v času velikih ekstremov in sprememb. Na drugi strani pa se
je v velikih mestih pokazala odvisnost od drugih, predvsem v povezavi z osnovnimi človeškimi
dobrinami kot so hrana, voda in energija.
Glede na navedeno je izrednega pomena dejstvo, da prav situacija s pandemijo in z življenjem
po pandemiji, vendar še vedno z virusom, napeljuje oz. navaja ljudi, da se usmerjajo na
drugačne prehranske navade, in sicer se vedno bolj usmerjajo na lokalne produkte, ki so
sezonsko na voljo, so dostopni na lokalnem trgu in niso vezani na dolge logistične poti.
Tukaj pa trčimo na paradoks; pandemija je povzročila tudi za vsesplošni upad zaupanja in
okrepila skepticizem. Prav zato je izkustveno izobraževalni in transparentni pristop kmetij toliko
pomembnejši in predstavlja edino pravo pot k izobraženemu in zvestemu potrošniku.
Ko so se po svetu in pri nas zapirale meje, ker smo kot država dejansko pri več produktih odvisni
od uvoza, smo se vsi, po dolgem času, začeli spraševati o pomenu lokalne, domače predelane
hrane. Z nakupom le te ne podpiramo le same slovenske kmetovalce, temveč tudi sami vemo,
kaj in od koga kupujemo.
S tem bomo na daljši rok zagotavljali neodvisnost na prehranskem področju v podobnih
razmerah. S tem tudi zagotavljamo stabilnost slovenskega podeželja, delovna mesta in kakovost
življenja. Zavedanje o pomenu lokalne hrane v Sloveniji po podatkih MKGP konstantno narašča.
MKGP s svojimi aktivnostmi že dalj časa osvešča slovenskega potrošnika o pomenu lokalne
hrane in nagovarja družbo ter posameznike k solidarnosti. Nakup lokalne hrane omogoča višjo
stopnjo varnosti, saj je manj posrednikov pri rokovanju z živili. Na ta način tudi učinkovito
prispevamo k preprečevanju širjenja okužbe.
Lokalno pridelana sveža hrana slovenskih proizvajalcev je zdaj bolj kot kadarkoli pojem zdravega
prehranjevanja, ki nam v borbi proti virusom krepi imunski sistem.
Glede na napovedi KGZS bodo v času po pandemiji prilagoditve s strani kmeta potrebne v smeri
novih povezav. Zaslediti je ugotovitve, da je obdobje karantene in zaščitne drže s sloganom
»ostani doma, ostani zdrav« iz čisto običajnih potrošnikov naredilo prave gurmane, zadrževanje
v bližini kuhinje pa iz ljudi izvablja neodkrite talente »chefov«. Gospodinjstva so tako v tem
obdobju največji porabnik živil, kar je priložnost za vzpostavitev neposrednega stika s
potrošnikom, ki bo kmetu lahko ostal zvest tudi po koncu korona krize. Kupec z dobro izkušnjo
se bo z veseljem vrnil in bo za hrano, ki bo s to krizo dobila na veljavi, pripravljen odšteti več.
Pogoj za zvestobo pa je nesporna kakovost, lojalnost, medsebojno zaupanje; vrline, ki jih vsi
pričakujemo, znati pa jih moramo tudi dati.
Še nekaj je gotovo že danes: turizem po koronavirusu ne bo enak kot smo ga poznali pred krizo.
Pomembno se bo spremenilo nakupovalno vedenje turistov in njihove vrednote. Turisti bodo
vsaj na začetku več potovali doma ali v bližnje destinacije, prednost bodo dajali
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personaliziranim doživetjem. Še pomembneje kot do sedaj bo zagotavljanje varnosti in zdravja
na potovanjih.
V prihodnje bo pomembno, da še naprej krepimo znamko »Green. Active. Healthy.«, kateri smo
že do sedaj dajali veliko pozornosti.
Pomembni poudarki v turizmu in gostinstvu v bodoče bodo nedvomno: trajnostno, zdravo,
naravno, aktivno, lokalno, varno, domače.
Obstoječi trendi v turistični dejavnosti gredo torej v smeri visoko kakovostnega trajnostnega
turizma za zahtevne kupce. Priča bomo zasuku k »odgovornemu turizmu«, ki bo spoštoval
lokalno okolje, naravno, kulturno in gastronomsko dediščino. Iskanje izkušenj, raznolikosti bo
postalo vse bolj pomembno. Obljuba enkratne izkušnje v povezavi z vzbujanjem čustev postaja
del proizvoda. Živimo v svetu, kjer majhne stvari veliko pomenijo. Razvoj turističnih proizvodov
bo temeljil na avtentičnih izkušnjah. In kaj je bolj avtentičnega kot doživetje v učnem okolju na
inovativni kmetiji?
Prav gotovo se ob pripravi projekta »Inovativna učna okolja za spoznavanje okolja, kulturne
krajine in kulturne dediščine« nihče ni povsem zavedal pomena in pomembnosti le tega v
sedanji situaciji. Pomembnost se je v polni meri izkazala prav sedaj, v času ob pandemiji in po
pandemiji s COVID-19. Glede na spremembe povpraševanja pri potrošnikih, spremembah
njihov nakupnih vedenj in ponovnega zavedanja o lokalni hrani ter pomembnosti kmetov in
ponudnikov ostalih pridelkov in izdelkov, lahko zaključimo sledeče: Spremembe kupcev pri
porabi lokalne hrane so velika priložnost in prednost. Sprememba navad potrošnikov glede
dojemanja spletnega naročanja je velika priložnost in obenem prednost. Kakovost ob dani ceni
je tržno razmerje, ki daje potrošniku občutek zaupanja, varnosti in poštenosti. Kmetije kot učna
okolja, kjer na izkustveno, didaktični in transparenten način predstavimo dediščino in samo
kmetijo, krepijo zaupanje, razblinijo dvome, dvigujejo zavedanje pomembnosti ponudbe
podeželja in ustvarjajo neizmerno varno in dolgoročno poslovno priložnost.
Ena pomembnih nalog in izzivov vključenih v projekt »Inovativna učna okolja za spoznavanje
okolja, kulturne krajine in kulturne dediščine« je med drugim tudi krepiti zavedanje in
izobraževati deležnike o pomenu lokalne hrane, zavedanje o pomenu kratke dobavne verige,
zavedanje o pomenu ekološke pridelave / predelave in zavedanje o pomenu porekla.
Z inovativnim, butičnim in avtentičnim pristopom k razvoju učnega okolja na podeželju, ob
občutku varnosti, zaupanja, srčnosti, gostoljubnosti in transparentne komunikacije, ob
sodelovanju in povezovanju na lokalnem nivoju, ob trajnostnem, spoštljivem in odgovornem
odnosu do tradicije, narave in soljudi – je uspeh zastavljenih ciljev v projektu zagotovljen. Tako
za ponudnike storitev, kot udeležence izobraževanj, doživetij, kot tudi osveščenega in zvestega
potrošnika.
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