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Kljub temu da je kmetija le nekaj minut stran od središča mesta, se ponaša z mirom in neokrnjeno naravo.
Zato ni nič nenavadnega, da nekateri gostje več ur preživijo na terasi, si ogledujejo krave ali ovce, ki se
pasejo in uživajo v brezdelju.
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Pri opremljanju apartmajev ni bilo nič prepuščeno naključju. Barve im motivi se skladajo tako na sedežni
garnituri, na ploščicah v kuhinji in kopalnici, na jedilnem servisu ter tudi na unikatnih svetilih. Stene krasijo
dela Maksima Gasparija, Metke Krašovec in Katarininega dedka Mihe Maleša.

Nagrada za
podeželsko oazo miru

»Če se odločiš za turizem na kmetiji, ti
nič ne sme biti pretežko. Nedavno sem
imela goste, ki so v pranje dajali neverjetne količine umazanega perila. Vendar
kot gostitelj ne moreš drugače, kot da
si prijazen in se nasmehneš. Če bi jim
Na portalu Booking.com so kmetijo Pirc iz Laškega uvrstili med 250 najboljših pokazala slabo voljo, jih zagotovo ne bi
bilo več,« pravi Katarina Pražnikar.
nastanitev na svetu
Vedno več ljudi si oddih
ali potovanje organizira
z nekaj kliki na svetovnem spletu. Med nešteto
možnostmi za nastanitev
popotniki raje izberejo tisto, ki so jo dobro ocenili
že gostje pred njimi. Da to
drži, občutijo tudi na Turistični kmetiji Pirc iz Laškega, ki je pred dnevi prejela
nagrado spletnega portala
Booking.com. Ta je v izbor 250 najboljših nastanitev na svetu za leto 2015
tako uvrstil leseno hišico s
filmskim razgledom, kjer
je lani uživalo 1.900 gostov.
Zjutraj je bilo treba iti v
hlev, nato v službo, po prihodu domov je bilo treba
poskrbeti za tri šoloobvezne
otroke, nato je spet klicalo
delo na kmetiji … Katarina
Pražnikar je po šestih mesecih takšnega tempa sprevidela, da bo bolje, če ostane
doma. Nato je spoznala, da
skrb za kmetijo ne bo dovolj
– da se ne bi rada ukvarjala
le s kravami, saj je bila že

od nekdaj rada obkrožena
z ljudmi.
Od zamisli za turizem na
kmetiji do uresničitve ideje
so pretekli le štirje meseci.
Svoje redno delovno mesto je zapustila septembra,
dan pred božičem pa sta z
možem Sašem na upravno
enoto vložila prošnjo za
gradbeno dovoljenje. Nagrada portala Booking.com je
zanju dokaz, da delata prav,
čeprav prej nista delala v turizmu. Ona je sicer pred približno dvema desetletjema
nekaj mesecev sprejemala
goste na recepciji zdravilišča, kar se ji je prav zaradi
stika z obiskovalci zdelo kot
sanjska služba.

Na temeljih stare
domačije
Današnja
apartmajska
hiša je zrasla na mestu, kjer
je nekoč stala stara koča,
v kateri so živeli stari starši moževega starega očeta,
nato je vrsto let samevala.
Eden od razlogov za novo-

gradnjo na tem mestu je bil
razgled. Pražnikarjevi so se
namreč večkrat navduševali
nad pogledom, ki zaobjame
Sedraž, Marija Gradec, sv.
Krištof, Šmihel, Šmohor, Mrzlico, Kopitnik, ter sami pri
sebi mislili, da bi ta prizor
moral videti še kdo.
Pri gradnji je imela družina v mislih podobo stare
koče. Ko se je izkazalo, da
lesena hiša ni nič dražja od
montažne ali navadne gradnje, sta se zakonca odločila za stavbo iz smrekovega
lesa.

Vsak priskoči na
pomoč
Na domačiji so se minula
leta bolj intenzivno ukvarjali
s kmetijstvom, a ko je prišel
v ospredje turizem, so nekoliko zmanjšali obseg pridelave. Še vedno imajo dve kravi,
ki dajeta domače mleko za
pitje ali za pregreto smetano,
skuto … Redijo tri prašiče za
domače suhomesne izdelke,
kokoši dajejo sveža jajca.

Zaradi terenskega dela
moža Saša je skrb za apartmaje večinoma v domeni Katarine, seveda preostalo delo
počaka nanj. Dobrodošla
pomoč so tudi njuni otroci –
hči je že zaposlena, eden od
sinov je na pragu fakultete,
drugi na pragu srednje šole.
Pri delu na kmetiji s pridnimi rokami priskoči tudi stara
mama Nada. Vsak tako prispeva košček k skupnemu
uspehu.

Svet v malem
V treh apartmajih lahko
biva do šestnajst gostov. To
so večinoma tujci. Doslej so
Pirčevo kmetijo med drugim
obiskali popotniki iz Južne
Afrike, Avstralije, Izraela,
Amerike, Rusije, Čila in iz
vse Evrope. Veliko je družin, ki jih privabijo urejen
prostor za piknik z otroškim
igriščem in vrtno uto ter
možnost igranja košarke in
namiznega tenisa, lokostrelstvo … Lahko se pridružijo
tudi pri delu v hlevu, otroci
še posebej radi krmijo koze
ali »pocartljajo« zlatega prinašalca. Ena družina je doslej pomagala tudi pri okopavanju krompirja.
Tisti, ki prihajajo iz bolj
oddaljenih držav, si radi
ogledajo zanimivosti v okolici ali prekrižarijo kar celo
državo. Nekateri imajo že
izoblikovane načrte, druge
zanimajo priporočila gostiteljice. Marsikoga pritegnejo pohodniške poti v laški
občini. Kolesarjev ni veliko,
saj jih od poganjanja pedal v
tem delu države odvrne razgiban teren s hribi.

Če nisi na spletu,
te ni

Za vrati, ki so ohranjena iz stare domačije, se skriva kotiček za sprostitev s finsko in z infra rdečo savno.

Katarina prisega na spletno oglaševanje in se sprašuje, kako bi sicer zapolnila
nastanitvene zmogljivosti na

Pri Pirc je staro domače ime kmetije. Njen zaščitni znak so trije ptički,
goste pa z odprtimi rokami pričakajo Katarina Pražnikar in ostali člani
družine.
kmetiji. »Še preden je bila
hiša zgrajena, sem si mislila, da bodo turisti za nas
izvedeli v laškem turističnoinformacijskem centru.
Vendar niti slučajno ni tako.
Ljudje še pred prihodom v
kraj prenočišče rezervirajo
na spletu.«
Iz svojih izkušenj pove, da
je prva leta ogromno turističnih portalov in agencij obljubljalo, da bodo v zameno za
plačilo nekaj sto evrov letno
pripeljali kopico gostov. Vendar je ostalo zgolj pri obljubah. Medtem ko portali, kot

je Booking.com, delujejo
drugače. V konkretnem primeru prejme portal 15 odstotkov provizije od vsakega
gosta, ki svoje zadovoljstvo
tudi oceni, njegovo mnenje
pa ni preslišano. »15 odstotkov se morda sliši veliko,
ampak obiskovalci prihajajo,
kar je največ vredno,« zatrdi
sogovornica. In dodaja, da
prav sodelovanje s spletnimi
portali v Lahomšek privabi
levji delež turistov, ki želijo
oddih na kmetiji Pirc.
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Spletna stran Booking.com ponuja rezervacijo nočitev
v več kot 658 tisoč hotelih, apartmajih, vilah in drugih
nastanitvah po vsem svetu. V letošnji jagodni izbor je
uvrstila 250 nastanitev, kjer gostitelji vedo, kako obiskovalcem pričarati nepozabne počitnice. Izbor je napravila
v več kategorijah, na primer za najboljši poslovni hotel,
družinski hotel, nastanitev, ki se lahko pohvali z najboljšim koktajlom ali zajtrkom, najboljši hostel. Kmetija Pirc
se je uvrstila v kategorijo najboljši apartma.

