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ABSTRACT

Project organization and performance of picnic events
This diploma consists of two parts. The first one is a theoretical part and the second one is
practical. In the theoretical part I've presented a picnic as a social event. A special attention
was given to the types of socializing and recreation at the picnics. I was interested in the
content of picnic baskets around the world.
In the practical part I've presented the example of a street picnic. It is organized by my family
and two other families in our street every year.

Keywords: picnic place, socializing and recreation at the picnic, picnic basket, picnicing in
stages.
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1 UVOD
Namen diplomske naloge Projekt organizacije in izvedbe piknika kot družabnega dogodka je
predstaviti, kako poteka organiziranje uličnega piknika kot družbenega dogodka. Po slovarju
SSKJ je dogodek vse, kar se zgodi. Množica dogodkov je dejansko enako kot življenje, ki je
sestavljeno iz niza dogodkov. Tako je življenje sestavljeno iz vsakdanjih spontanih in na drugi
strani načrtovanih dogodkov. Med slednje prav gotovo sodi tudi piknik. To je dogodek, ki ga
pripravimo z nekim namenom. Ko je sonce že precej visoko in ko narava oživi, se pričenja
sezona piknikov, ki včasih traja od marca pa vse do jesenskih dni. To je čas za druženje, čas
za zabavo in rekreacijo, čas za okusno kulinariko na prostem. V naši ulici Ob gozdu, ki je
locirana v Selnici ob Dravi, je 25 hiš, v katerih večinoma živijo razširjene družine treh
generacij. Zaradi hitrega tempa življenja, vse daljšega delovnega časa in različnih hobijev se
sosedje med seboj skoraj več ne družimo.

1.1

Predstavitev

Pred petimi leti smo se skupaj z neposrednima sosedoma, ki imata enako stare otroke kot jaz,
odločili, da bomo organizirali sosedski piknik. Ker je bil ta zelo uspešen, smo se vsako leto
znova odločili, da zraven povabimo še več sosedov. Dodatno nas je vzpodbudilo tudi dejstvo,
da je 26. 5. tudi evropski dan sosedov. Zato smo se letos odločili, da razširimo piknik na celo
ulico. Oblikovali smo organizacijsko ekipo. Organizatorji smo se dogovorili o vabilih, datumu
izvedbe piknika, izbiri prostora, hrani in pijači, glasbi, o prispevku denarja na osebo,
pridobitvi predračunov za hrano in pijačo, izbiri in pripravi prostora (mize in stoli), pripravi
športnih iger.

1.2 Vizija
Zaradi že prej dobro organiziranih piknikov smo se organizatorji zavedali, kako pomembno
je, da se posvetimo dobremu načrtovanju in planiranju uličnega piknika. Glavni namen te
naloge je bil, da bi organizirali piknik, ko bo imela večina ljudi v naši ulici čas, da bi se ga
lahko kar največ udeležilo in da postane naše druženje tradicionalno ter da izberemo prostor,
kjer ne bomo motili prometa na ulici ali ljudi, ki se piknika ne želijo udeležiti.
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Slika 1: Skupinska fotografija
Vir: Lasten vir

1.3 Cilj diplomske naloge
Zadali smo si naslednje cilje:
-

da se sosedje vsaj enkrat na leto srečamo v sproščenem okolju in si vzamemo čas za
sproščen druženje in rekreacijo;

-

da pripravimo primerne športne igre za odrasle in otroke;

-

da pripravimo srečanje, ki se bodo lahko udeležili vsi, ne glede na družinski proračun;

-

da izberemo prostor, kjer ne bomo motili prometa na ulici ali ljudi, ki se piknika ne
želijo udeležiti;

-

da pripravimo prostor, kjer se bodo ljudje počutili udobno (dovolj klopi, miz in
senčnikov);

-

da zagotovimo zadostno količino hrane in pijače;

-

da izberemo primerno glasbo.
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1.4 Opredelitev problema
Pri samem načrtovanju piknika smo si zastavili kar nekaj vprašanj, na katere smo si morali
odgovoriti sami organizatorji. Da je projekt uspešno izpeljan, je odvisno predvsem

od

uspešne komunikacije. Vsak ima svoje poglede na izvedbo piknika, zato moramo biti
pripravljeni na sklepanje kompromisov. Znati se moramo prilagati. Vodilo nam morajo biti
skupni cilji in interesi, v ozadje pa moramo postaviti cilje in interese posameznikov. Z dobrim
načrtovanjem piknika, s pametno razdelitvijo dela med organizatorje in določitvijo datumov
za izvedbo določenih faz priprave na piknik, mislim, da bodo priprave potekale brez zapletov
in da bo piknik izveden v zadovoljstvo vseh udeležencev. Omejitev za dobro izvedbo piknika
je lahko samo slabo vreme.
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2 PIKNIK KOT DRUŽABNI DOGODEK
Izbira prave lokacije je ena od najpomembnejših odločitev, ki jo sprejme organizator piknika.
Ker je lokacija ena od ključnih elementov piknika, ga začnemo izbirati že v fazi raziskovanja.
Takrat pretresemo dejavnike, ki vplivajo na izbiro prostora, v fazi snovanja pa naredimo ožji
izbor glede na to, kako lokacija ustreza namenu piknika, osrednji tematiki in rdeči niti.
Prednost imajo lokacije, kjer bomo naš namen lahko dosegli brez večjih stroškov ali
investicije v ceno. Vsebinski koncept ni edino merilo za izbiro kraja, odločamo se tudi glede
na velikost, razpoložljivost, ponudbo na lokaciji (elektrika, voda, sanitarije, toaletni prostori,
športna igrišča,…), ugodnosti za organizatorja, dostopnost, fleksibilnost.
Vsekakor so pikniki nekaj zabavnega in prijetnega, kar združuje več ali manj ljudi ob
različnih dogodkih. Prav zato ima pomembno vlogo pri izbiri lokacije opremljenost (internet,
tuš, sanitarije, žar, igrišče,…) in ponudba (animatorji, catering,..) na njej. Z izborom lokacije
pa je vsekakor tesno povezano, kakšen način rekreacije in druženja bomo planirali na samem
pikniku. Večkrat lokacijo izberemo ravno zaradi tega, ker nam ta ponuja različne možnosti za
rekreacijo.

2.1 Piknik kot način druženja in rekreacije
Na spletu in v različnih medijih lahko najdemo tudi veliko ponudnikov, ki ob pestrem izboru
lokacij za piknik ponujajo tudi raznovrstne športne in družabne aktivnosti. K tem dodajo
presenečenje, animacijo in tudi sproščene motivacijske naloge, tako da udeleženci združijo
prijetno s koristnim. Pogosto udeležence privabijo z različnimi tematsko obarvanimi naslovi,
kot so: Morska zgodba, Palačinka zabava, Jugonostalgija piknik, Rock piknik, Češnjev
piknik, Kulinarični Team Building, Kostanjev piknik in podobno. Ponudniki v piknik vnesejo
zgodbo, ki je rdeča nit druženja.
»Ob besedi piknik največkrat pomislimo le na hrano in pijačo, vendar pa lepe narave ter
sončnega in toplega vremena nikakor ne smete izpustite za zabavne družabne in športne
aktivnosti.« (http://www.planet-lepote.com/aktivnosti-na-pikniku, 17. 7. 2013.)
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2.1.1 Vrste druženja in rekreacije na pikniku
1. SKUPINSKI ŠPORTI Z ŽOGO
Če imamo na pikniku družbo, ki je športno naravnana in so navdušeni nad skupinskimi
športnimi igrami, imamo to v mislih že pri izbiri lokacije. Če zaradi različnih okoliščin
nimamo na izbiro prostora z igriščem, ga lahko z zelo malo truda in majhno mero
iznajdljivosti ustvarimo sami. Če so okrog piknik prostora kakšna drevesa, speljemo med
dvema drevesoma mrežo, s trakovi označimo površino, na kateri lahko igramo odbojko.
Podobno lahko izdelamo igrišče za nogomet, med dvema ognjema ali igro Petelinček, ki je
zelo priljubljena med otroki. Če je v bližini kakšno asfaltirano igrišče, se lahko odločimo tudi
za igro košarke. Zanimivo je organizirati tudi različne štafetne igre z žogo. Da pa je druženje
na pikniku še bolj zabavno in še aktivnejše, lahko sestavimo enako močne skupine ali skupine
in organiziramo mini športni turnir, na katerem lahko zmagovalce praktično obdarimo ali
izdelamo priznanja in kolajne.
2. DRUŽABNE IGRE
Te igre so primerne za družinski krog in za večje družbe, zato lahko z njimi odlično
animiramo ljudi na pikniku. Danes lahko na tržišču najdemo zelo veliko družabnih iger z
natančno opisanimi navodili. Posebej primerne za aktivno druženje na pikniku so:
-

Activity je kombinacija 3 iger, ki pri igralcih spodbuja kreativnost. Igralec mora
pojme s pojmovnih kart predstaviti bodisi z risanjem, razlago ali pantomimo, soigralci
pa morajo uganiti, za kateri pojem gre.

-

Holidays je družabna igra, ki igralce popelje na pisano pot okrog sveta. Cilj igre je
pripeljati svoje figurice preko številnih preprek nazaj v svoje domovanje, pri tem pa se
seznanimo z znamenitostmi sveta.

-

Balinčki so igra, kjer vsak igralec vrže en plošček čim bliže balinčku za določitev
vrstnega reda metanja v tekmi ali celo za izbor ekip: najbližji dobi pravico do meta
balinčka, 1. in 3. sta prva ekipa, 2. in 4. pa druga ekipa. Balinček meče prvi vedno tisti
igralec ali ekipa, ki je bila v poskusnem oz. prejšnjem metu bliže. Oddaljenost od
linije meta do balinčka določi »lastnik« balinčka, igralci pa se lahko složno
sporazumejo, da met balinčka popravijo, če prileti na neprimeren prostor, pod avto, na
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rob, na grm, za drevo itd... Primerni so za večino podlag (asfalt, pesek, travo, zemljo,
mivko) in so manj občutljivi na odboje in veter.

Slika 2: Balinčki

Slika 3: Activity

Slika 4: Holidays

Vir: http://www.mimovrste.com/katalog/531/druzabne-igre, 17.7.2013

Druga skupina družabnih iger so tiste, kjer ne potrebujemo nobenih pripomočkov, ampak
zadostujeta samo naši bistri možgani in spreten jezik. Popolnoma brez truda pa seveda tudi pri
teh igrah ne gre. Odrezavost, malo možganske masaže, veselje do besedne igre, potrpljenje in
spretnost - brez vsega tega seveda ne gre, če že hočeš zmagati. V igre, ki jih bom predstavil v
nadaljevanju, se lahko vključi večje število ljudi. Skupine lahko oblikujemo po različnih
kriterijih. V nadaljevanju bom predstavil nekaj takšnih iger, katere lahko popestrijo naše
druženje na pikniku:
-

Olimpijada v hitrem govorjenju je igra, kjer morajo vsi igralci po vrsti morajo v eni
minuti povedati čim več besed z isto začetnico. Vodja igre določi črko in šteje.

-

Pri igri Šepetanje v krogu igralci sedijo v krogu. Vodja igre zašepeta desnemu sosedu
kratek stavek na uho in ta ga mora brez vprašanja povedati naprej tako, kot ga je
razumel. Stavek potuje naokrog, dokler ne pride spet do vodje, ki objavi rezultat.
Končni stavek običajno nima z začetnim nič zveze, zato izvabi iz sodelujočih veliko
smeha in dobre volje.

-

V igri Slepi tipalni tim izbranemu udeležencu zavežemo oči. Vodja igre mu po vrsti
polaga dva do pet predmetov na iztegnjeno dlan. Izbranec mora uganiti, kaj je bilo. Pri
tem si ne sme niti pomagati z drugo roko niti premakniti dlani. (Primeri: Jajce,
glavnik, žogica, škatlica za vžigalice, kostanj, krompir, ključ, robček,...) Igra je
zanimiva zato, ker lahko uporabimo katerikoli predmet, ki ga imamo na pikniku.
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-

Mrtva tipka je igra pri kateri mora vsak udeleženec povedati anekdoto, kratko
zgodbico ali šalo, v kateri ne sme biti črke, ki smo jo vnaprej določili, npr. n ali f.
Lahko preberemo tudi kratko časopisno novico, ki jo potem igralci obnovijo pod
"oteževalnimi okoliščinami".

-

Na pikniku pa lahko tudi predlagamo, da se udeleženci izmislijo čisto svojo družabno
igro in jo nato preizkusimo.

3. AKTIVNOSTI OB ALI V VODI
Če smo izbrali lokacijo za piknik ob vodi, se nam ob tem odpre veliko novih možnosti za
druženje in rekreacijo. Ob toplem vremenu je piknik ob vodi idealen kraj, saj ga z lahkoto
popestrimo s prijetnimi vodnimi aktivnostmi. Ko se družimo v bližini jezera, kjer je možnost,
da lahko najamemo čoln ali kanu ter se z njim podamo na raziskovanje še neodkritih in
nedostopnih kotičkov okoli jezera, sta v zraku smeh in pustolovščina. Zanimive so tudi
lokacije ob rekah, kjer organizatorji ponujajo rafting ali katere druge oblike adrenalinskih
športov v vodi.
Če imamo piknik v bližini morja, jezera ali reke, kjer je temperatura vode dovolj topla, je
prijetna rekreacija tudi plavanje, ki ga popestrimo z različnimi družabnimi igrami z žogo ali
brez (vodna odbojka, podajanje žoge, tekmovanje v plavanju, štafetne igre).
Zanimiva lokacija za družinski piknik je tudi ob domačem bazenu, v katerem lahko
pripravimo zabavne aktivnosti.

Slika 5: Vodni športi
Vir: http://www.dezela-celjska.si/sl/node/798, 18. 7. 2013
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4. AKTIVNOSTI S ŠTIRINOŽNIMI LJUBLJENCI
Če organiziramo družinski piknik ali piknik s prijatelji se velikokrat zgodi, da povabljeni s
seboj pripeljejo pse. Organiziramo lahko aktivnosti, ki koristijo tako nam kot njim. Ena izmed
takšnih je metanje frizbija. Lahko pa se z njimi odpravimo na kratek sprehod.

Slika 6: Frizbi s psom
Vir: http://www.aler.si/igrace-za-pse/frizbi-good4fun/2, 18. 7. 2013
5. OSTALE ZABAVNE IGRE
Poleg zgoraj naštetih športnih aktivnosti je tudi kar nekaj zabavnih športnih iger, ki jih lahko
počnemo na pikniku. Ena izmed njih so prav gotovo 'igre brez meja', kje lahko z malo
improvizacije ustvarimo pravo zabavno druženje s tekmovalnim vzdušjem. V igrah lahko
uporabimo: skakanje v žaklju ali vreči, pobiranje jabolk iz sklede napolnjene z vodo z usti,
skakanje na eni nogi, vlečenje vrvi, hoja po vrvi in podajanje posodic z vodo. Igre so
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preproste za izvedbo, saj jih lahko izvedemo na katerikoli lokaciji in če so udeleženci še
nespretni, spremlja prej omenjene aktivnosti veliko smeha.

Slika 7: Vlečenje vrvi
Vir: http://www.mfdps.si/si/galerija/2/1.-studentijada-mednarodnih-30.-5.-2008.html 18. 7. 2013

Slika 8: Skakanje v vrečah
Vir: http://www.planet-lepote.com/aktivnosti-na-pikniku-hoja-po-vrvi-in-skakanje-v-vrecah,
18. 7. 2013
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Slika 9: Hoja po vrvi ali slacking
Vir: http://www.povsodjelepo.com/2010/06/12/hoja-po-vrvi-slacking/, 18. 7. 2013
Športnih aktivnosti, ki jih lahko počnemo na pikniku, je res veliko. Zato izberemo najljubše
in primerne glede na udeležence in enostavno uživamo v njih.
6. POKAŽI KAJ ZNAŠ
Med udeleženci piknika imamo pogosto ljudi, ki imajo kakšen talent. Nekateri dobro pojejo,
drugi igrajo kakšen instrument, morda je kdo dober igralec ali imitator. Že na vabila lahko
napišemo, naj povabljenci doma pripravijo kakšno individualno ali skupinsko točko, s katero
se lahko predstavijo ali pa glede na odziv organiziramo aktivnost Pokaži kaj znaš.

2.2 Deset spletnih strani o organizaciji piknika
Danes nam olajšajo izbiro primernega piknik prostor za poslovni ali športni dogodek ali pa za
različna praznovanja različni ponudniki na spletu.
Spletna stran www.piknik-prostor.si je največji portal v naši državi, ki se ukvarja z
organizacijo piknikov. Omenjen spletni portal nam namreč ponuja piknik prostore, ki so
razporejeni po celi Sloveniji in spadajo tudi med najboljše piknik lokacije. Portal pa ni
namenjen le tistim, ki iščejo piknik prostor, ampak tudi tistim, ki so lastniki odlične lokacije
in lahko to ponudijo v trženje. Tako je postal odlična vez med ponudniki in potrošniki.

17

Na spletu najdemo še ogromno manjših ponudnikov piknik storitev v Sloveniji, ki s svojimi
izkušnjami in predlogi organizirajo piknike ob različnih priložnostih ob upoštevanju naših
želja in finančnih zmožnosti. Med njimi so se mi zdele zanimive spletne strani:
-

http://piknik-niko.si/,

-

http://www.prestigecatering.si/meniji/pikniki/,

-

http://www.korensports.si/KOREN_SI,ostala_ponudba,organizacija_piknikov_in_cate
ring.htm.

V zadnjem času na spletu najdemo vedno več ponudnikov piknik storitev v Sloveniji med
turističnimi kmetijami.
Prav tako lahko na različnih tujih spletnih straneh najdemo izredno zanimive lokacije, ki jih
ponujajo

različni

ponudniki.

Ena

izmed

teh

spletnih

strani

je

http://www.thepicnicparty.co.uk/about-us.html. Lokacije so velikokrat povezane s tradicijo in
načinom življenja prebivalcev v določenem delu sveta. Mojo pozornost so posebej pritegnile
angleške spletne strani, kjer Angleži ponujajo ob različnih zanimivih lokacijah v parkih, ob
gradovih in neokrnjeni naravi njihovo tradicionalno kulinarično ponudbo, postreženo na
tradicionalen način (pijača in hrana dostavljena v tradicionalnih pletenih košarah, čaj
postrežen v čajnikih z domačim pecivom, volnene odeje za sedenje na tleh …). Na
tradicionalen angleški način organizirajo piknike na prostem ob različnih priložnostih, kot so
poroke, rojstni dnevi …

Slika 10: Tradicionalen angleški piknik v naravi
Vir: http://www.thepicnicparty.co.uk/about-us.html, 20.7.2013
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Glede na lokacijo, lahko na spletu najdemo ogromno količino najbolj priljubljenih piknik
prostorov po vsem svetu, posebno v velikih mestih. Te spletne strani so:
-

http://www.discoverlosangeles.com/blog/best-places-los-angeles-picnic,

-

http://sandiego.about.com/od/outdoorrecreatio1/tp/The-Best-Picnic-Spots-AroundSan-Diego.htm,

-

http://goindia.about.com/od/whattosee/tp/picnic-in-around-mumbai.htm.

Na spletu najdemo tudi veliko tujih spletnih strani, ki nam ne ponujajo lokacije za piknik
ampak zanimive nasvete ali priporočila, kako lahko sami po določenih korakih organiziramo
piknik za različno velike skupine in priložnosti. Nekatere izmed njih so:
-

http://www.wikihow.com/Organize-a-Family-Picnic,

-

http://voices.yahoo.com/how-organize-summer-picnic-thirty-more-293151.html,

-

http://www.ehow.com/how_8252192_plan-community-potluck-picnic.html.

2.3 Vsebina piknik košaric po svetu
Vsebina piknik košaric po svetu je zelo močno vezana na tradicijo ljudi. Posebno v angleško
govorečih državah, kjer je piknik zelo razširjena oblika druženja. Na njihovih spletnih straneh
najdemo ob različnih receptih tudi poučne nasvete, kako pripraviti hrano, da bo varna in
primerna za uživanje na prostem. Ena izmed angleških spletnih strani, ki nam nazorno
prikazuje, kako pripraviti piknik košarico je http://homefoodsafety.org/separate/picnic-eating.
Ameriški družinski piknik poteka na prostem. Na njem uživajo preproste, doma pripravljene
jedi. V njihovi piknik košarici ne smejo manjkati: sendviči z arašidovim maslom, jajca
pripravljena na različne načine, piščanec kot klasična piknik jed, krompirjeva solata in sadje.
Na spletna strani http://greatbritishkitchen.co.uk/the-gbk-cookbook/eating-history/the-picnicbasket/ lahko tudi izvemo, kako je potrebno spakirati in organizirati prevoz hrane do piknik
prostora.
V angleških piknik košaricah se ob piščancu in sadju najdejo različne pite, pudingi ter klobase
zavite v pečeno testo. Na manjše piknike se obvezno odpravijo z njihovo tradicionalno
košaro, v kateri so ob hrani in pijači tudi pribor ter posoda.
Angleške navade so priseljenci prinesli tudi v Južno Afriko.
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Slika 11: Piknik košara
Vir: http://www.maisonconnoisseur.com/wedgwood_picnic_basket.html, 22. 10. 2013
Pri naših sosedih Italijanih pa na pikniku ne smejo manjkati salame in olive.
Med Avstrijci piknik ni tako priljubljen kot v Angliji. Avstrijci niso narod, kjer bi bil piknik
tradicija. Če pa se že odločijo za takšen način druženja, v njihovi košarici najdemo solato iz
klobas, sira, paradižnika, paprike in čebule.

Slika 12: Solata s klobasami
Vir: http://thepassionatecook.typepad.com/thepassionatecook/2006/07/wurstsalat_and_.html,
22. 10. 2013
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Na Kitajskem na piknikih ob različnih mesnih jedeh (piščančja solata, pečene piščančje
perutničke, polnjena svinjina s česnom in medom) najdemo riž in kuhane kitajske jajčne
zavitke.

Slika 13: Jajčni zavitki
Vir: http://chinesefood.about.com/od/dimsumeggrolls/r/eggroll.htm, 22. 10. 2013
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3 PROJEKT IZVEDBE PIKNIKA PO FAZAH
3.1 Faze projekta
Strokovnjaki različno navajajo faze projekta, ki pa se po vsej vsebini ne razlikujejo med
seboj.
Faze projekta po različnih avtorjih

Tabela 1: Faze projekta
Vir: http://projektni-management.si/2010/11/13/faze-projekta/,1.6.2012
Tipične faze projekta

Slika 14: Faze projekta
Vir: http://projektni-management.si/2010/11/13/faze-projekta/, 1. 6. 2012
»Zasnova projekta je predvsem kreativni proces, ki vključuje »miselno vihranje«, ko
določimo in razčlenimo kreativno idejo ter pretresemo ustreznost različnih prizorišč in
nastopajočih. Ker gre zasnova dogodka z roko v roki s stroški, je zasnova tudi del finančnega
upravljanja, pa tudi tehnični proces, ki vključuje preverjanje ponudbe na trgu, sestanek s
podizvajalci, obisk prizorišča, načrtovanje toka udeležencev ipd. Na koncu procesa moramo
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ustvariti tudi pisni dokument, v katerem navedemo natančen koncept dogodka (scenarij in
proračun). Tega potrdi vodstvo organizacije, ki investira v projekt. Pomembno je, da se ves
čas ustvarjanja dogodka vživljamo v goste oziroma ciljne skupine na dogodku, ki smo jih
opredelili v raziskavi za dogodek.« (Novak, 2009, 75.)
3.1.1 Odgovorne osebe projekta
Bil sem vodja projekta. Pri projektu organizacije piknika so sodelovali še družinski člani iz
moje družine ter družini Volmajer in Golič.
3.1.2 Vsebina del odgovornih oseb
Na uvodnem sestanku, 30. 3. 2012,

določimo datum piknika, ki bo 26. 5. 2012 in si

razdelimo delo. Družina Očko bo poskrbela za prostor, hrano in pijačo, družina Volmajer bo
poskrbela za klopi in mize, družina Golič bo prevzela vabila in glasbo.
Do drugega sestanka, 20. 4. 2012, družina Očko pridobi tri predračune za hrano in pijačo ter
predloge za prostor. Družina Volmajer rezervira klopi in mize pri gasilcih ter nabavi oglje za
žar. Družina Golič pripravi osnutek vabil in predloge za glasbo. Glede na pridobljene
predračune, se dogovorimo o znesku denarnega prispevka na odraslega družinskega člana. Na
tem sestanku se določi datum za razpošiljanje vabil, 30. 4. 2012, in datum, 15. 5. 2012, do
katerega se morajo udeleženci prijaviti na piknik. Ta dan imamo tudi zadnji sestanek, kjer se
še dogovorimo o podrobnostih in pripravi športnih iger.
Dan pred piknikom člani vseh treh družin, ki smo organizirale piknik, pripravimo klopi in
mize v naši garaži, ki smo jo izbrali kot najprimernejšo lokacijo za piknik. Prav tako
pripravimo žare, na katerih moški na dan piknika pečejo meso, ženski del družin pa pripravi
zelenjavo, nareže kruh in itd.
Ob organizatorjih bo na pikniku še predvideno 18 družin oziroma cca. 50 ljudi. Ti bodo
sodelovali kot gostje in se vključili v športne in družabne igre ter ples.
3.1.3 Trajanje in čas projekta
S projektom smo pričeli z uvodnim sestankom 30. 3. 2012 in ga zaključili s pospravljanjem
piknik prostora 27. 5. 2012.
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3.2 Naloge projekta
NALOGE PROJEKTA

ODGOVORNA DRUŽINA

Ideja o organizaciji piknika.

Očko

Določitev datuma piknika.

Očko, Volmajer in Golič

Pridobitev predračunov za hrano in pijačo.

Očko

Izbira prostora za piknik.

Očko

Rezervacija miz in klopi.

Volmajer

Izdelava vabil.

Golič

Nakup hrane in pijače.

Očko

Nabava oglja.

Volmajer

Glasba.

Golič

Organizacija športnih iger.

Očko, Volmajer, Golič

Priprava piknik prostora.

Očko, Volmajer, Golič

Peka mesa in priprava prilog.

Očko, Volmajer, Golič

Zbiranje prijav in pobiranje denarja.

Očko

Pospravljanje.

Očko, Golič, Volmajer
Tabela 2: Naloge projekta
Vir: Lasten vir

3.3 Organizacijska struktura
Vsi organizatorji smo si želeli, da se projekt piknik izpelje v načrtovanem času, da bo
druženje čim bolj sproščeno in s čim nižjimi stroški. Naša želja je tudi, da se vsi držimo
planiranih datumov in da vsi opravimo dogovorjene zadolžitve v planiranem času.
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4 TERMINSKI PLAN
4.1 Dvodimenzionalna tabela
Vodoravna os – vertikalna skala, ki predstavlja čas
Vertikalna os – predstavlja aktivnosti iz tabele faz in nalog

FAZE TRAJANJA

30. 3. 2012-

20. 4. 2012-

30. 4. 2012-

15. 5. 2012-

20. 4. 2012

30. 4. 2012

15. 5. 2012

25. 5. 2012

26. 5. 2012

27. 5. 2012

PRVI SESTANEK IN
PRIDOBITEV
PREDRAČUNOV
DRUGI SESTANEK ,
RAZPOŠILJANJE
VABIL, DOLOČITEV
DENARNEGA
PRISPEVKA TER
IZBIRA PONUDNIKA
HRANE IN PIJAČE.
ZBIRANJE PRIJAV IN
POBIRANJE DENARJA
ZADNJI SESTANEK IN
NABAVA MATERIALA
IN PRIPRAVA
PROSTORA
IZVEDBA PIKNIKA
POSPRAVLJANJE IN
VRNITEV NAJETIH
STVARI

Tabela 3: Terminski plan projekta
Vir: Lasten vir

4.2 Izvedba projekta
4.2.1 Faza prvi sestanek in pridobitev predračunov
Na prvem sestanku, ki sem ga sklical, smo določili datum piknika, 26. 5. 2012, in razdelili
zadolžitve med organizatorje. Družina Očko pridobi tri predračune za hrano in pijačo ter
predloge za prostor. Družina Volmajer rezervira klopi in mize pri gasilcih ter nabavi oglje za
žar. Družina Golič pripravi osnutek vabil in predloge za glasbo.
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VABILO
Sosedstvo se sosedov dotika od mezinčka na nogi do besede z jezika.
Zato boža in brani in nikoli ne pika,
s spoštovanjem počeše lase nežneje od glavnika. (neznan avtor)

Vabimo vas na
Ulični piknik ulice Ob gozdu,
ki se bo odvil v soboto,
26. 5. 2012, ob 12. uri, v
Očkovi garaži.

Da bodo želodčki polni in ne bo žeje,
bomo pobirali 15 EUR na odraslega,
veselega soseda.
Prijave bomo zbirali do 15. 5. 2012.
Prijave zbira Andrej
na tel. št. 031 649 968

Pridite v čim večjem številu in prinesite obilo dobre volje!
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4.2.2 Faza drugi sestanek, razpošiljanje vabil, določitev denarnega prispevka ter izbira
ponudnika hrane in pijače
Na tem sestanku predlagam, da bi lahko imeli piknik v in pred našo garažo, saj bi se lahko
družili tudi v primeru slabega vremena. Oba soorganizatorja se strinjata z mojim predlogom.
Glede na pridobljene predračune za hrano in pijačo, se dogovorimo za 15 evrov prispevka na
odraslega družinskega člana. Odločili smo se, da bomo meso naročili v mesnici Emeršič
Damjana s.p., kruh in pijačo pa bomo kupili v trgovini Mercator v Selnici ob Dravi.
Pregledamo tudi osnutek vabila. Na tem sestanku se določi datum za razpošiljanje vabil, 30.
4. 2012, in datum, 15. 5. 2012, do katerega se morajo udeleženci prijaviti na piknik in oddati
denar.
4.2.3 Faza zbiranje prijav in pobiranje denarja
V tej fazi poteka zbiranje prijav. Na vabilo smo napisali, da se mi morajo sosedje do 15. 5.
2012 osebno prijaviti in ob prijavi prinesti denar (15 evrov na odraslo osebo). Prijavilo se je
15 družin od tega 30 odraslih in 12 otrok. Tako sem zbral 450 evrov. Predvidevali smo, da se
bo prijavilo 18 družin. Tri družine so se opravičile, zaradi družinskih praznovanj.
4.2.4 Faza zadnji sestanek, nabava materiala in priprava prostora
Na zadnjem sestanku, 15. 5. 2012, poročam svojima soorganizatorjema o številu prijavljenih
in zbranem denarju. Dogovorimo se tudi, da bo vsaka družina pripravila dve športni ali
družabni igri, ki ju bosta na pikniku tudi predstavila in vodila. V tej fazi družina Očko nabavi
hrano in pijačo. Družina Volmajer nabavi oglje in pripelje klopi ter mize. Družina Golič
priskrbi vso potrebno AV tehniko za predvajanje glasbe. Dan pred piknikom organizatorji
pripravimo piknik prostor.
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Slika 15: Priprava prostora
Vir: Lasten vir
4.2.5 Faza izvedba piknika
Organizatorji se na dan piknika zberemo uro prej, torej ob 11. uri. Pripravimo žare za peko
mesa in glasbo. Moški del družin prične s peko mesa. Ženske pripravijo zelenjavo, kruh,
plastični pribor, krožnike in serviete. Pripravljeno hrano serviramo v obliki »ruskega bifeja«
okoli 13.ure. Nato sledi druženje ob sproščenem pogovoru in glasbi. Okoli 15. ure pričnemo
z družabnimi in športnimi igrami. Družine organizatorke predstavimo naslednje igre: tek do
konca ulice in nazaj, igra med dvema ognjema, badminton, rolanje do konca ulice in nazaj,
pantomima in pokaži kaj znaš. Otroci zberejo prijave za igre. Ženske organizatorke naredijo
časovni plan iger, ki traja do 18. ure. Sledi priprava hrane za drugi obrok, peka mesa. Po
večerji sledi druženje ob glasbi po želji udeležencev in ples.
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Slika 16: Priprava hrane
Vir: Lasten vir
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Slika 17: Nastop otrok
Vir: Lasten vir

Slika 18: Sproščen klepet
Vir: Lasten vir
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Slika 19: Druženje na ulici
Vir: Lasten vir

Slika 20: Športne igre
Vir: Lasten vir
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4.2.6 Faza pospravljanje in vrnitev najetih stvari
V nedeljo, 27. 5. 2012, smo se organizatorji dobili ob 10. uri, da pospravimo piknik prostor in
vrnemo klopi in mize. Ker smo že na pikniku poskrbeli za vreče, da smo ločeno odlagali
odpadke, z njimi pri pospravljanju ni bilo veliko dela. Ženske so počistile in zložile klopi in
mize ter pometle garažo. Moški so počistili žare ter poskrbeli za odvoz klopi in miz v gasilski
dom.
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5 TABELA TVEGANJA
V tabeli bo prikazal tveganja, do katerih lahko pride pri izvedbi projekta.
FINANČNO

Vsako leto organizatorji veliko časa namenimo stroškom piknika. Glede

TVEGANJE

na pretekle izkušnje in dobro finančno načrtovanje, pride do majhnih
odstopanj med zbranim denarjem in potrošenim denarjem. Natančno
vemo, koliko je ljudi in posledično, koliko bo zbranega denarja. Glede na
to kupimo količino hrane in pijače, ki je je po navadi ravno prav. Zato je v
tem primeru finančno tveganje majhno. Do tveganja pa bi lahko prišlo in
posledično do premalo prijav, če bi organizatorji postavili prevelik znesek
prijavnine.

TEHNIČNO

Tehnično tveganje je bilo samo v tem, če bo na dan piknika dovolj prostih

TVEGANJE

miz in klopi, ki si jih lahko izposodimo na občini Selnica ob Dravi. Za te
klopi in mize je v času piknikov v naši občini veliko povpraševanja.

VSEBINSKO

Do vsebinskega tveganja bi lahko prišlo takrat, če ne bi bilo dobre

TVEGANJE

komunikacije med organizatorji in če bi se prijavilo premalo ljudi ter bi
bila v tem primeru izvedba piknika nesmiselna.

KADROVSKO

Ob službah in ostalih aktivnostih, ki jih ima vsak posameznik, je težko, da

TVEGANJE

bi piknik takšne obsežnosti organiziral en sam človek. Zato smo se
odločili, da si organizatorji razdelimo delo glede na svoje druge
obveznosti in da bo do piknika vse planirano tudi izpeljano.

ČASOVNO

Do časovnega tveganja bi lahko prišlo, če bi že imelo ta dan več ljudi

TVEGANJE

vnaprej rezervirane druge obveznosti in bi morali piknik prestaviti na
kakšen drug termin.
Tabela 4: Tabela tveganja
Vir: Lasten vir
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6 STROŠKI
Pri vsakem projektu nastanejo stroški, ki se delijo na direktne in indirektne.

6.1 Direktni stroški
VRSTE

PREDVIDENI

DEJANSKI

RAZLIKA

STROŠKOV

STROŠKI

STROŠKI

Strošek hrane (meso,

250 EUR

235,58 EUR

-14,42 EUR

Strošek pijače

150 EUR

146,08 EUR

-3,92 EUR

Strošek plastičnega

15 EUR

13,12 EUR

-1.88 EUR

Stroški miz in klopi.

0 EUR

0 EUR

0 EUR

Stroški oglja.

20 EUR

20 EUR

0 EUR

SKUPAJ

435 EUR

414,78 EUR

20,22 EUR

zelenjava in kruh)

pribora, krožnikov in
kozarcev in serviet.

Tabela 5: Direktni stroški

Vir:Lasten vir
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6.2 Indirektni stroški
RAZLIKA

ČAS

KM

5 EUR

-5 EUR

15 MINUT

5 KM

10 EUR

10 EUR

0 EUR

30 MINUT

10 KM

prostovoljno

prostovoljno

0

4,5 UR

0

5 EUR

5 EUR

0

15 MINUT

0

10 EUR

7, 50 EUR

-2,50 EUR

1 URA

0

35 EUR

27, 50 EUR

-7, 50 EUR

6,50 UR

15 KM

VRSTE

PREDVIDENI

DEJANSKI

STROŠKOV

STROŠKI

STROŠKI

Stroški

10 EUR

prevoznika
klopi.
Stroški
lastnega
prevoza.
Stroški
lastnega
dela.
Stroški
telefonskih
klicev.
Stroški
čistil in
čiščenja.
Skupaj

Tabela 6: Indirektni stroški
Vir: Lasten vir
SKUPNI PREDVIDENI STROŠKI PROJEKTA

470 EUR

SKUPNI DEJANSKI STROŠKI PROJEKTA

442, 28 EUR

RAZLIKA

27, 72 EUR
Tabela 7: Razlika sredstev
Vir: Lasten vir

Pri realizaciji projekta se je pokazalo, da smo dobro načrtovali stroške, saj ostalo 27. 72 EUR,
ki jih bomo prihranili za piknik v naslednjem letu.
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7 UČINKI PROJEKTA
7.1 Neposredni učinek
Zaradi številčne udeležbe sosedov na pikniku, smo dosegli svoj namen. Upanje, da smo
projekt zaključili finančno pozitivno, se je uresničil. Sosedje so bili z organizacijo in pripravo
piknika zelo zadovoljni. To nam je vzpodbuda za organizacijo piknika v naslednjem letu.

7.2 Posredni učinek
Z dobro organizacijo in izpeljavo uličnega piknika, smo dosegli kvalitetno in sproščeno
druženje sosedov in s tem poglabljanje dobrih medsosednih odnosov. V prihodnjem letu si
želimo, da se nam pridružijo tudi ostali sosedje, ki so bili letos kakorkoli zadržani. Članek o
uspešnem uličnem pikniku smo objavili tudi v Selniških novicah in s tem vzpodbudili ostale
krajane k podobnim druženjem.
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8 ANALIZA PROJEKTA
Organizacija uličnega piknika je potekala brez večjih zapletov. Organizatorji smo porabili
veliko prostega časa, a nam je v zadovoljstvo, da so bili udeleženci zadovoljni. Tudi vreme
nam je polepšalo druženje.
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9 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
PROJEKTNA

NAČIN

ODGOVORNA

NAČIN

STOPNJA

DOKUMENTACIJA

PREJEMA

OSEBA

SHRANJEVANJA

SKRIVNOSTI

Predračuni za hrano.

V trgovini.

Jaz

V redniku.

Je ni.

Predračuni za pijačo.

V trgovini.

Jaz

V redniku.

Je ni.

Seznam zbranih

Po telefonu

Jaz

V redniku.

Je ni.

prijav in denarja.

in na domu.

Naročila za hrano.

V trgovini.

Jaz

V redniku.

Je ni.

Naročila za pijačo.

V trgovini.

Jaz

V redniku.

Je ni.

Tabela 8: Projektna dokumentacija
Vir: Lasten vir
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10 ZAKLJUČEK
Vsi imamo v medsebojnih odnosih drug do drugega določena pričakovanja, s tem tudi
»hierarhijo« ljudi okoli sebe. Človek v družabnem življenju nastopa v različnih vlogah.
Ljudje smo med seboj

v različnih odnosih. Največ nudimo družini, nato prijateljem,

sosedom, sodelavcem… Odnosi med sosedi so specifični. Pomembno je, da so ti dobri in
odkriti, saj je samo tako lahko bivanje v strjenem naselju, kot je naša ulica, kvalitetno.
Organizacija in izpeljava uličnega piknika, je veliko pripomogla k ohranjanju dobrih odnosov
med sosedi. Z organizacijo in izpeljavo smo bili vsi zadovoljni, posebno starejši, ki so veseli,
da jih mlajše generacije povabimo medse in se veselimo druženja z njimi. Ker v naši ulici ni
socialno ogroženih družin oziroma brezposelnih oseb, denarni prispevek ni bil vzrok, da se
katera od družin ne bi mogla udeležiti piknika. Kot organizator sem zadovoljen, da je piknik
dobro uspel in da so sosedje organizacijski ekipi zaupali organizacijo piknika za naslednje
leto.
Med prebiranjem različnih medijev sem ugotovil, da različne vrste piknikov postajajo vedno
bolj zanimiv, priljubljen in aktiven način druženja ljudi. V časopisu Dnevnik sem zasledil
zanimiv članek, da se tudi ustanove, kot je javni zavod Brdo, vedno bolj odpirajo širšim
množicam ljudi. Te privabljajo z možnostjo piknika v njihovi neokrnjeni naravi, ki ga lahko
nadgradijo še z vožnjo s kočijo po njihovi prelepi okolici. Protokolarnih dogodkov je na Brdu
vedno manj, zato so svojo ponudbo razširili na aktivnosti, ki so blizu ljudem. Pridružil bi se
razmišljanju vodilnih ljudi v Brdu, ki so mnenja, da je piknik prav gotovo družaben dogodek,
ki je blizu široki množici ljudi.
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