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Povzetek 
 
Pred vami je turistična naloga, ki smo jo izdelali učenci turističnega krožka na Osnovni šoli 

Žiri. Naš izdelek smo poimenovali »Športfejst. Žirajte z nami«. Združili smo pet, v Žireh že 

uveljavljenih športno – rekreativnih prireditev: Vikend športa in zabave, Žirovski kolesarski 

krog, Markov tek, Pohod ob rapalski meji in Živimo Žiri.  Te smo programsko in terminsko 

uskladili, dodali skupno rdečo nit in nastal je pester festivalski vikend po zgledu t.i. outdoor 

festivalov, ki so v Sloveniji že uveljavljeni in zelo priljubljeni. Poimenovali smo ga »Športfejst. 

Žirajte z nami.« 

 

 
Ključne besede: festival, outdoor, tek, kolesarjenje, pohod, šport, zabava 
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1 UVOD 
 

“Na koncu doline, na začetku poti” se glasi eden izmed turističnih sloganov, ki vabijo  obiskovalce v 

naš kraj. Na koncu ali na začetku Poljanske doline, na stičišču treh slovenskih pokrajin: Gorenjske, 

Primorske in Notranjske, v kotlini, obdani s hribi, ki jih poraščajo gozdovi, ležijo Žiri. Najbolj smo 

poznani po stoletni tradiciji čevljarstva in klekljanja ter legendi o zmaju Lintvernu, ki spi pod hribom 

Žirk. Znano je tudi, da imamo Žirovci radi šport. Na robu kotline, v Račevi, smo zgadili enega 

najsodobnejših nordijskih centrov pri nas. Gradi se tudi nova športna dvorana. Imamo vrsto 

športnih društev in klubov. Zaradi naravnih danosti imamo odlične pogoje za pohodništvo, tek in 

kolesarjenje. Zdi se nam, da je ravno tovrstna rekreacija med krajani najbolj priljubljena. V 

množičnem številu se udeležujemo danes zelo popularnih maratonov, trail tekov, festivalov z 

outdoor vsebino. Naša ideja je, da bi tudi v Žireh organizirali outdoor festival. Za to imamo vse 

primerne pogoje. Predvsem pa imamo že vsaj štiri uveljavljene športno – rekreativne prireditve, ki 

bi jih lahko povezali v večdnevni festival.   

Pri načrtovanju festivala smo bili pozorni na to, da bo: 

- to dogodek, ki se bo v domačem kraju v prihodnje odvijal po vzoru največjih outdoor festivalov, 

- dogodek za obiskovalce poleg festivalskega dogajanja vključeval tudi turistično in ostalo 

lokalno ponudbo (kulinariko, prenočišča, kulturno ponudbo …), 

- ciljna skupina obiskovalcev čim širša (rekreativci, tekmovalci, od najmlajših do starejših),  

- predstavljen turistični proizvod (festival) imel potencial dejanske uresničitve, 

- pri pripravi dogodka sodelovalo več krajevnih društev, 

- naš festival trajnostno naravnan.  
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2 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA TURISTIČNEGA PRODUKTA  

2.1  ZBIRANJE IDEJ 

Pri turističnem krožku sta nam mentorici predstavili razpis letošnjega festivala Turizmu pomaga 

lastna glava, z naslovom »Festival naj bo« in povabilo Turistične zveze Slovenije, naj v domačem 

kraju pripravimo festivalski dogodek, ki se bo v prihodnje odvijal po vzoru največjih slovenskih 

festivalov.  

Najprej smo se morali seznaniti s tem, kaj festival sploh je. To nam je uspelo s pomočjo mentoric. 

Ugotovili smo, da imamo v Žireh festivalom podobno prireditev »Slovenski čipkarski dnevi« in 

dvodnevno prireditev »Živimo Žiri«. Nato smo razmišljali, kakšen festival bi lahko pripravili mi. Na 

misel nam je prihajala tradicija našega kraja: klekljanje, čevljarstvo, zmaj Lintvern ... Hitro smo bili 

sklepčni, da smo klekljanje in čevljarstvo kot ključni temi že večkrat uporabili pri naših turističnih 

produktih. Želeli smo si nekaj novega, svežega. Razmišljali smo naprej in naše ideje so kar letele 

na plano. Žiri so znane tudi po športu in dobrih športnikih. Okolica Žirov ponuja veliko možnosti za 

različne oblike rekreacije. Med Žirovci so zelo popularni tek, gorsko kolesarstvo in pohodništvo. 

Radi se udeležujemo športnih prireditev po Sloveniji in tudi tujini. Zakaj pa ne bi mi v Žireh pripravili 

športno-rekreativnega festivala, ki bi ga poleg domačinov, obiskali tudi ljudje od drugod?!  

Mentorici sta nam namignili, da bi bilo za naš turistični produkt – festival, smiselno uporabiti v kraju 

že uveljavljene prireditve. Na tak način bi pri pripravi festivala povezali več žirovskih društev, kar bi 

tudi olajšalo organizacijo. Vsako društvo bi pripravilo svojo prireditev. Mi bi vse prireditve 

»zapakirali« v festivalsko dogajanje s spremljajočim programom.  

Sklenili smo, da bo naš festival tridneven, za konec tedna (od petka popoldne do nedelje 

popoldne). Primeren čas izvedbe bi bila pozna pomlad in zgodnje poletje (mesec junij). Prireditve, 

ki jih bomo povezali v festival so: Vikend športa in zabave, Žirovski kolesarski krog, Markov tek,  

Pohod ob rapalski meji ter Živimo Žiri.  

Razmišljati smo morali še o primernem imenu festivala, skupnem prireditvenem prostoru 

(osrednjemu prizorišču), spremljevalnih dejavnostih ter časovnem poteku festivala.  
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2.2  OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA 

Tabela 1: Seznam prireditev in organizatorjev, ki jih bomo vključili v festival.  

 

V nadaljevanju sledi kratek opis osrednjih športno – rekreativnih prireditev, ki jih bomo vljučili v 

festival.  

 

1. Vikend športa in zabave 

Klub žirovskih študentov organizira že dobrih 25 let prireditev z naslovom Vikend športa in zabave. 

Na prireditvi je pestro športno dogajanje, saj se ekipe lahko prijavijo na ulično košarko (3:3) tako v 

moški kot ženski kategoriji, na odbojkarski turnir mešanih ekip (4 fantje, 2 dekleti) ter nočni malo 

nogometni turnir. Športni turnirji se odvijajo na igriščih pri Osnovni šoli Žiri ter v telovadnici osnovne 

šole. Vsi udeleženci prejmejo spominske majice, najboljše tri ekipe v posameznem športu pa tudi 

pokale.Poleg pestrega športnega programa je vsako leto tudi potopisno predavanje. Dvodnevno 

dogajanje pa se sklene s sobotnim koncertom. 

 

 

Fotografija 1: Letak, ki vabi na Vikend športa in zabave. 
(Vir: https://www.ziri.si/vsebina/turnir-v-ulicni-kosarki---vikend-sporta-in-zabave-2019, dostopno 20.1. 2020) 

ME PRIREDITVE ORGANIZATOR SPLETNA STRAN IN E NASLOV 

Vikend športa in 

zabave 

Klub žirovskih 

študentov 

www.klub-kzs.si/ kzs.ziri@gmail.com 

Žirovski kolesarski 

krog 

Turistično društvo Žiri www.facebook.com/turisticnodrustvoziri.tit/ 
info.tdziri@gmail.com 

 

Markov tek Planinsko društvo Žiri www.pdziri.si     pdziri@pzs.si 

Pohod po rapalski 

meji 

Turistično društvo Žiri www.facebook.com/turisticnodrustvoziri.tit/ 
info.tdziri@gmail.com 

 

Živimo Žiri Občina Žiri www.ziri.si 

https://www.ziri.si/vsebina/turnir-v-ulicni-kosarki---vikend-sporta-in-zabave-2019
http://www.klub-kzs.si/
mailto:kzs.ziri@gmail.com
http://www.facebook.com/turisticnodrustvoziri.tit/
mailto:info.tdziri@gmail.com?__xts__=
mailto:info.tdziri@gmail.com?__xts__=
http://www.pdziri.si/
mailto:pdziri@pzs.si
http://www.facebook.com/turisticnodrustvoziri.tit/
mailto:info.tdziri@gmail.com?__xts__=
mailto:info.tdziri@gmail.com?__xts__=
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2. Žirovski kolesarski krog 

Turistično društvo Žiri vsako leto organizira rekreativno kolesarsko prireditev Žirovski kolesarski 

krog - ŽKK. Prireditev se je v minulih letih že dobro uveljavila, saj se jo udeležujejo kolesarji iz vse 

Slovenije, tako izkušeni, kot tudi začetniki ter družine z otroki. ŽKK je tudi del akcije Slovenija 

kolesari.  

Da kolesarjenje res lahko približamo vsem, so ponujene tri različne težavnostne stopnje: 

- celoten Žirovski kolesarski krog (56km – za izkušene); 

- srednja varianta (prib. polovica kroga 28 km ali 24 km); 

- družinska varianta (20 km, primerna za družine z otroki ali manj izurjeni kolesarji). 

Priporočena je uporaba gorskega kolesa. Zaščitna čelada je obvezna. Na poti so razporejene 

kontrolne točke, na katerih kolesarji prejmejo žig in okrepčilo (pijača, sadje, čokolada). Na cilju vse 

kolesarje čaka topel obrok in nagrada za prekolesarjeno pot.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija 2 in 3 : Žirovski kolesarski krog 
(Vir: https://www.napovednik.com/dogodek144948_zirovski_kolesarski_krog, dostopno 20. 1. 2020) 

 

3. Markov tek 

Planinsko društvo Žiri vsako leto priredi tek od Žirov do planinske koče na Mrzlem vrhu. Tek je v 

spomin na žirovskega prekmalu preminulega vrhunskega alpinista Marka Čara. 

Start teka je na koncu vasi Ledinca, nato pa po gozdni poti do koče na Mrzlem vrhu, kjer je cilj in 

razglasitev zmagovalcev. Za prevoz opreme in prevoz nazaj v Žiri je poskrbljeno. Dolžina proge je 

5,22 km. Višinska razlika na progi je 517 metrov. 

Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje. Vsi udeleženci, ki do 11.30 prispejo na cilj, sodelujejo 

v žrebanju praktičnih nagrad, na cilju pa prejmejo tudi čaj in malico. Za absolutne zmagovalce v 

moških in ženskih kategorijah skupaj so pripravljene posebne nagrade. 

Prijavno mesto je na parkirišču Alpine v centru Žirov. Prijave se zbirajo od 8.15 do 9.45.  

Po glavnem teku (ob 11:15) uri je pri koči na Mrzlem vrhu organiziran tudi 250 m otroški tek za 

najmlajše otroke ter 650 m tek za nekoliko starejše otroke. Starši otroke pripeljejo do koče na 

Mrzlem vrhu. Prijavijo pa jih na startu v Žireh ali na cilju pri koči. 

https://www.napovednik.com/dogodek144948_zirovski_kolesarski_krog
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Fotografija 4: Markov tek 
(Vir: http://www.pdziri.si/markov-tek-2015-slike/, dostopno, 20. 1. 2020) 

 

4. Pohod ob rapalski meji 

Turistično društvo Žiri v sodelovanju s planinskimi društvi iz Žirov, Sovodnja in Idrije organizira 

pohod ob rapalski meji. Rapalska meja je po koncu prve svetovne vojne ločevala Kraljevino Italijo 

in Kraljevino SHS. Kraja Žiri in Sovodenj, ter mnogi drugi, so v času med obema vojnama postali 

kraji ob državni meji. Na drugi strani, v Italiji, se je tako zgodilo z Idrijo in Cerknim. Sosed je bil 

ločen od soseda, prijatelj od prijatelja, sorodnik od sorodnika. Ob meji so nastale številne utrdbe. 

Danes na nekdanjo mejo spominjajo predvsem številni ohranjeni mejniki. 

Na pohodu ob nekdanji rapalski meji člani dramske sekcije Kulturnega društva Svoboda Žiri oživijo 

nekaj utrinkov iz takratnega življenja, ko je bila ena izmed glavnih dejavnosti za preživetje in 

dodaten zaslužek tihotapstvo ali »kontrabant«. 

Pohod je primeren za pohodnike vseh starosti. Poteka po markirani poti z vmesnimi postanki. 

Pohod traja okrog  5 ur. 

 
Fotografija 5: Na pohodu ob rapalski meji 

(Vir: Vlasta Pečelin) 

 

 

 

http://www.pdziri.si/markov-tek-2015-slike/
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5. Živimo Žiri 

Prireditev organizira Občina Žiri. Njen namen je poživiti in oživiti center Žirov. K sodelovanju so 

povabljena najrazličnejša žirovska tudi nova društva, glasbeniki, kulturniki, ponudniki domačih 

izdelkov. Prireditev se odvija v centru Žirov. V ta namen je glavna cesta zaprta in promet 

preusmerjen.  

 

Fotografija 6: Eden izmed dogodkov na prireditvi Živimo Žiri 
(Vir: Gorenjski glas, 21. 6. 2018) 

 

2.3  IZBOR IMENA ZA FESTIVAL 

Za festival smo morali izbrati tudi ustrezno ime. To ne sme biti predolgo in prezapleteno. Strinjali 

smo se, da mora »iti v uho«, tako da si ga ljudje takoj zapomnijo. Festivalu mora dati takojšnjo 

prepoznavnost. Izbira imena je bila težka naloga. Nič primernega nam ni padlo na misel. Rekli smo 

si: »se bomo že spomnili« in nadaljevali z drugim delom. Potem pa naenkrat: »Športfest«! Šport in 

festival skupaj. Kaj, če bi v fest vrinili še črko j in bi imeli »Športfejst«?! V žirovskem narečju 

beseda fejst pomeni, da je nekaj fino oz. dobro. Nismo bili še čisto zadovoljni. Zdelo se nam je 

pomembno, da z imenom festivala sporočimo, da se le-ta dogaja v Žireh. S tem namenom smo si 

sposodili slogan »Žirajte z nami«, ki ga za različne namene uporablja Klub Žirovskih študentov. 

Seveda smo jih vprašali za dovoljenje. V napisu Žirajte z nami bi poudarili črke Ž, i, r, i. To pa je 

ime našega kraja. Bili smo zelo zadovoljni.  
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2.4  PODROBEN NAČRT IZVEDBE 

2.4.1 Organizacijski odbor za pripravo festivala 

Ker bi v festivalsko dogajanje povezali že obstoječe prireditve in ker želimo, da se različna žirovska 

društva bolj povezujejo in sodelujejo, bi za organizacijo festivala sestavili poseben organizacijski 

odbor, ki bi koordiniral vse potrebno za uspešno izvedbo. Predlagamo, da bi odbor sestavljal po en 

predstavnik iz vsakega društva oz. kluba, ki organizira posamezno prireditev ter predstavnik 

Občine Žiri, od katere pričakujemo vso pomoč in tudi finančno podporo pri izvedbi festivala.  

 

2.4.2 Datum izvedbe 

Že v uvodu smo napisali, da se bo festival odvijal ob koncu pomladi oz. v začetku poletja. Primeren 

datum se nam je zdel tretji vikend v juniju. 25. junija Občina Žiri praznuje svoj občinski praznik. 

Prav tako takrat praznujemo državni praznik dan državnosti. S festivalskim dogajanjem bomo 

lahko popestrili obe praznovanji. Ker se festival v celoti dogaja na prostem smo morali izbrati tudi 

termin, ko je vreme dovolj toplo (ne prevroče) in bolj stabilno. Prav tako takrat še ni vrhunca letnih 

dopustov, ko veliko ljudi odpotuje drugam. V slučaju, da bi bilo za festivalski konec tedna v celoti 

napovedano slabo vreme se dogodek prestavi na naslednji konec tedna.  
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2.4.3  Program festivala in časovnica 

Tabela 2: Vsebina in časovnica festivala po dnevih 

PETEK SOBOTA NEDELJA 

16.30 Otvoritev festivala 
16.30 
- ulična košarka 

- turnir v šahu 

- človek ne jezi se 

- prstomet 

- pancarball 

- spretnostno rolanje 

- kotalkanje 

- plezalna stena 

- otroško igrišče. 

19.30  
- potopisno predavanje 
21.00 
- nočni turnir v m. nogometu 
 
PRIZORIŠČA: 
- center Žirov 

- stadion pri OŠ 

 
 
 
 

8.00 
- družabni tek (daljša varianta, 
27 km) 
- Žriovski kolesarski krog 
(celotna trasa, 56 km) 
 
8.30 
- družabni tek (krajša varianta, 
13 km) 
- Žirovski kolesarski krog 
(srednja varianta, 28 km) 
 
9.00 
- ŽKK (družinska var, 20 km) 
- kolesarska pustolovščina za 
najmlajše 
 
10.00 – 13.00 
- stojnice ponudnikov lokalnih 
pridelkov in izdelkov 
 
12.30 
- zaključek teka in kolesarjenja 
ter zabavno druženje 
udeležencev 
 
12.00 – 16.00 
 - odprta kuhinja 
 
17.00 
- turnir v odbojki 
 
18.00 
- pihalna godba Alpina 
- vokalna skupina AddBeat 
- orientalske plesalke 
21.00 
- večerni rock koncert 
 
PRIZORIŠČA: 
- ŽKK po označeni trasi po 

hribih okrog Žirov 

- center Žirov 

- igrišče pri OŠ 

- parkirišče na Ledinici 

(koncert) 

9.00 
- Pohod ob rapalski meji 
 
11.00 
- Markov tek 
 
 
13.00 – 14.00  
- skupen zaključek obeh 
prireditev 
 
 
 
 
PRIZORIŠČA: 
- štart teka in pohoda v 

centru Žirov 

- skupen zaključek obeh 

prireditev pri planinski koči 

na Mrzlem vrhu 
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2.4.4  Skupni prireditveni prostor – osrednje prizorišče 

Za osrednji prireditveni prostor smo izbrali središče Žirov. To je prostor pred Zadružnim domom. 

Parkirišče za avtomobile bomo zaprli in tako dobili primerno velik prostor. Za petkove popoldanske 

prireditve bomo zaprli tudi del glavne ceste ter promet preusmerili na obvoz. Na tak način bi center 

Žirov še bolj festivalsko zaživel. Stopnice pred Zadružnim domom so prav tako primerne za 

prireditveni oder. V bližini so tudi priljubljeni lokali in trgovine, tako da je ta del Žirov tudi sicer 

živahnejši. V neposredni bližini je tudi veliko »Alpinsko« parkirišče, kjer bodo obiskovalci lahko 

parkirali svoje avtomobile.  

Turnirji v ulični košarki, malem nogometu in odbojki se bodo odvijali na šolskem stadionu in igrišču 

ob šoli.  

Sobotni veliki koncert se bo odvijal na parkirišču na Ledinici. Tam je najprimerješi prostor na 

prostem. 

Skupen cilj Pohoda ob rapalski meji in Markovega teka bo pri planinski koči na Mrzlem vrhu. To je 

za obe prireditvi že ustaljeno, tako da tu ne bi ničesar spreminjali. Zdelo se nam je tudi, da bi bil to 

primeren zaključek celotnega festivalskega vikenda.  

Na glavnem prireditvenem prostoru bomo morali poskrbeti za ustrezen dostop do WC – jev, za 

dovod elektrike, koše za odpadke,  ozvočenje, mize in klopi ter za prisotnost nujne medicinske 

pomoči.  

 

Fotografija 7: Osrednji prireditveni prostor v središču Žirov 
(Vir: https://www.fotoviktor.com/album/zivimo-ziri-petkova-prireditev-ziri-15-6-2018/, dostopno, 20. 1. 2020) 

 

2.4.5  Spremljevalne dejavnosti 

Za popestritev športnega dogajanja smo si zamislili več spremeljevalnih dogodkov. V petek zvečer 

je na festivalskem sporedu potopisno predavanje. V Žireh je veliko popotnikov, ki bi nam lahko v 

sliki in besedi predstavili svoja popotniška doživetja.  

Sobotno dogajanje na osrednjem prizorišču v centru Žirov bo popestrila dopoldanska tržnica 

ponudnikov lokalnih izdelkov in pridelkov. Tako tržnico imamo v Žireh običajno enkrat mesečno. 

Na stojnicah se bodo lahko predstavila tudi različna društva, ki delujejo v kraju, npr. taborniki, 

skavti, turistično društvo ... Da obiskovalci ne bodo lačni bomo poskrbeli za zelo priljubljeno 

https://www.fotoviktor.com/album/zivimo-ziri-petkova-prireditev-ziri-15-6-2018/
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»odprto kuhinjo«. K sodelovanju bomo povabili lokalne gostince ter društva, ki lahko ponudijo svojo 

hrano, npr. lovska družina bi lahko ponujala divjačinski golaž, ribiška družina bi ponujala pečene 

ribe, društvo rejcev drobnice bi ponujalo svoje dobrote. V Žireh in okolici je več domačih pivovarn, 

ki bi ponujale svoje domače pivo. Društvo kmečkih žena bi ponujalo sladke dobrote. Možnosti je 

zelo veliko. Na tak način bi tudi zagotovili zdrave in domače obroke iz lokalno pridelanih surovin.  

Za živahno in veselo vzdušje bi poskrbeli lokalni glasbeniki. V kraju je zelo veliko glasbenih skupin, 

pevskih zborov, pihalna godba. Vsak bi nastopil s svojim kratkim programom. »Lokalna scena« bi 

popestrila sobotno popoldne. Zvečer bi sledil veliki koncert na Ledinici, nekoliko izven centra Žirov. 

Nastopili bi bolj znani izvajalci popularne glasbe.  

Nedelja bi bila bolj umirjena. Na glavnem prizorišču bosta zjutraj oz. dopoldne le štarta pohoda in 

teka. Potem bodo na vrsto prišli prostovoljci, ki bodo pospravili prireditveni prostor.   

 

2.4.6 Možnosti prenočevanja za večdnevne obiskovalce od drugod 

Žiri imajo malo prenočitvenih kapacitet. V samem kraju sta le dva sobodajalca. Le kilometer iz 

centra, v smeri proti Logatcu, v Pustotniku se v zelo lepem okolju ob reki Sori nahaja nov kamp, 

kjer bi lahko obiskovalci šotorili. Urejeno je tudi parkirišče za avtodome. Ob kampu je urejeno 

manjše kopališče v Sori, igrišče za otroke ter igrišče za odbojko na mivki. Tu si je možno izposoditi 

tudi električna kolesa za vožnjo po bližnji okolici.  

 

2.5   STROŠKI PRIPRAVE IN IZPELJAVE FESTIVALA 

Stroški priprave in izpeljave festivala bi bili porazdeljeni med organizatorje posameznih prireditev. 

Pripravo Žirovskega kolesarskega kroga in Pohoda ob rapalski meji pokrije Turistično društvo Žiri. 

Turnirje v košarki, odbojki, nogometu, predavanje ter večerni koncert pokrije Klub žirovskih 

študentov. Markov tek finančno pokrije Planinsko društvo Žiri. Stroške povezane s postavitvijo in 

ureditvijo skupnega prireditvenega prostora, ozvočenje, stojnice bi finančno pokrila Občina Žiri. Za 

naslednje postavke predlagamo delitev stroškov med vse organizatorje: oglaševanje festivala 

(plakati, letaki, radio, transparent), nakup in tisk festivalskih majic.  

Za udeležbo na Žirovskem kolesarskem krogu, Markovem teku, Pohodu ob rapalski meji, 

večernem koncertu organizatorji pobirajo vstopnino oz. štartnino. Višino štartnine določi vsak 

organizator za svojo prireditev.  

Člani organizacijskega odbora bodo odgovorni za to, da so vse finančne zadeve transparentne in 

pravično porazdeljene. 

Vsak od organizatorjev bi lahko pridobil pokrovitelje. Poskušali bi vključiti tovarno športne obutve 

Alpina. Svoje izdelke (športne copate, gojzarje ...) bi predstavili na svoji tržnici, trgovina bi nudila 

popust.   
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2.6  PROMOVIRANJE IN TRŽENJE FESTIVALA   

Promocijo festivala bodo prevzeli organizatorji posameznih prireditev. Vsak organizator bo 

promoviral svojo prireditev (kot je to počel običajno) v okviru skupnega festivalskega dogajanja. 

Organizacijski odbor bo pripravil skupni promocijski letak s programom festivala. Letak bi pripravili 

v tiskani in elektronski izvedbi.  

 

2.6.1 V domačem kraju  
 
Festival bi najprej predstavili in promovirali v domačem kraju, saj pričakujemo, da bi se festivala, 

vsaj na začetku, udeležili predvsem domačini iz Žirov in okoliških krajev. 

 Dogodek bomo promovirali na spletnih straneh: 

- Turističnega društva Žiri 

- Planinskega društva Žiri 

- Kluba žirovskih študentov 

- Občine Žiri 

-  Ker sami največ informacij izvemo na Facebook straneh, smo se spomnili, da festival 

predstavimo na tudi na FB vseh sodelujočih društev. Ustvarili bi tudi FB stran festivala.  

 Obširneje bomo festival predstavili v krajevnem glasilu Žirovske stopinje.  

 Pripravljeni letak s programom festivala bomo razdelili vsem žirovskim gospodinjstvom. 

 Večje plakate bomo obesili po oglasnih deskah v kraju ter v žirovskih podjetjih. 

 V Žireh je tržnica domačih izdelkov vsako soboto in na stojnici turističnega društva bomo 

predstavljali festival. 

 

2.6.2   Izven domačega kraja (turistični sejmi, tržnice in prireditve, splet) 

 Festival bomo promovirali na turističnih sejmih, ki se jih udeležuje Turistično društvo Žiri. 

Najbolj odmeven je vsakoletni sejem v Ljubljani. 

 Turistično društvo je s svojo stojnico prisotno tudi na vseh prireditvah, ki se dogajajo v Žireh in 

v sosednjih občinah. 

 Udeležili bi se nekaterih podobnih festivalov po Sloveniji in tam delili letak našega festivala.  

 Festival bomo oglaševali po radijskih postajah (npr. radio Sora, Alpski val ...). 

 Uporabili bomo vse možnosti spletnega oglaševanja. 

 Festival bomo predstavili v časopisih: Gorenjski glas, Loški utrip, Loške novice, Logaške novice 

 Prvo promocijo bomo izvedli na festivalu Turizmu pomaga lastna glava. 

2.6.3 Festivalske majice 

Zelo razširjena oblika promocije različnih prireditev po Slovenji, predvsem športnih, so kratke 

majice, ki se delijo udeležencem. Pripravili smo predlog izgleda majic.  
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Na majicah bo vse športne panoge predstavljal Žir', to je bukov plod v obliki lesenega fantiča. Le ta 

je delo Staneta Mlakarja in je med najbolj znanimi žirovskimi spominki.  

 

Fotografija 8: Stane Mlakar s svojim spominkom, ki ga je poimenoval Žir' 
(VIR: Gorenjski glas, ponedeljek, 28. september 2015) 

 

Po tej predlogi je eden izmed učenec narisal »Žir'-ka« za vse športne panoge, ki se bodo odvijale v 

Šport fejst-u.  

           

Fotografija 9: Ilustracije učenca Aljaža Trčka, OŠ Žiri, 8. a razred 

 

Nato smo narisali predlog tiska za majico. Najprej ročna skica, ki jo je narisala Maja Sedej, 6. a. 

         

Fotografija 10: Predlog – skica tiska za majico 

 

 

In nato še računalniško oblikovanje. Tisk bo bel na modri majici. Majice bomo natisnili v 

sodelovanju s Turističnim društvom Žiri. 

 

 

 

http://arhiv.gorenjskiglas.si/images/20150928/150929792-AR_1.jpg


»Športfejst – Žirajte z nami«                                                                     Turistični krožek, Osnovna šola Žiri, šolsko leto 2019/20 

13  

 

Fotografija 11: Računalniško oblikovanje majic 

2.6.4 Letak in plakat  

Oblikovali smo promocijski letak z vsemi informacijami o festivalu.   

 

Fotografija 12: Predlog oblikovanja letaka 
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Fotografija 13: Predlog oblikovanja letaka 

2.7 ANALIZA MOŽNOSTI IZVEDBE 

Že, ko smo zbirali ideje za naš festival, smo razmišljali na ta način, da bo dogodek možno v resnici 

tudi realizirati. Ideja o organizaciji športnega festivala, kakršnega smo si zamislili, je popolnoma 

uresničljiva. Z idejo bi morali le primerno seznaniti Občino Žiri ter vse organizatorje posameznih 

dogodkov. Vsi udeleženci bi morali biti za. Bistveno je, da bi se z organizacijo festivala povezalo 

veliko žirovskih društev. Posamezne prireditve mogoče niso tako širše prepoznavne, kot del 

pestrega festivalskega dogajanja pa bi lahko privabili večjo množico obiskovalcev.  
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2.8 NAČRT PREDSTAVITVE NA TURISTIČNI TRŽNICI 

Festival »Športfejst – Žirajte z nami« bomo predstavili s pomočjo stojnice. Stojnico bomo opremili z 

večjim napisom »Športfejst – Žirajte z nami«. Na spodnjem delu stojnice bodo na plakatu zapisani 

glavni podatki o festivalu (kdaj, kje ...) ter osrednji festivalski dogodki. Stojnico bomo opremili še z 

rekviziti: mini kolesom, košarkarskim košem ter rekviziti za pristno žirovsko igro pancerball. Prav s 

pancerballom bomo na stojnico poskušali privabiti čim več obiskovalcev. Cilj igre je smučarski 

čevelj (Alpina) napolnjen z mavcem, vreči čim dlje. Za obiskovalce bomo pripravili spominske 

nagradice (sladke medalje). Na stojnico bomo vabili s pripravljenimi predstavitvenimi letaki. Otroci 

bomo oblečeni v enotne modre majice z belim napisom. Vsak od nas bo predstavljal enega od 

športov, ki bodo na festivalu (pohodnik, košarkar, tekač ...). Tudi stojnica bo v enotni modro – beli 

barvi.  
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3  ZAKLJUČEK/SKLEPI  
 
Z izdelavo turistične naloge lahko potrdimo:  

 

- da smo se zopet naučili nekaj novega in sicer, kakšen je kvaliteten turističen proizvod ter kako 

poteka postopek od ideje do končnega izdelka,  

- da smo podrobneje spoznali delovanje žirovskih društev ter prireditve, ki jih organizirajo, 

- da bomo s promocijo in trženjem festivala dobili nove izkušnje in sklepali nova poznanstva,  

- da je z našo idejo ponudba prepoznavnih prireditev v Žireh postala še kakovostnejša in bolj 

raznolika,  

- da bi lahko naš festival, s sodelovanjem Občine Žiri in društev lahko v resnici izvedli, 

- da smo v programu festivala zajeli vse cilje, ki smo si jih zastavili na začetku naloge, 

- da nam je delo v turizmu všeč in da naš festival lahko pripomore k večji prepoznavnosti našega 

kraja. 
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4 VIRI IN LITERATURA 
 
Spletne strani: 

- www.ziri.si 

- www.klub-kzs.si 

- www.pdziri.si 

- https://www.facebook.com/turisticnodrustvoziri.tit/ 

  

http://www.ziri.si/
http://www.klub-kzs.si/
http://www.pdziri.si/
https://www.facebook.com/turisticnodrustvoziri.tit/
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5  PRILOGE    
 

Priloga 1: Skupna izjava šole 

 
Osnovna šola Žiri 

Jobstova c. 22, Žiri 

 

30. januar 2020 

 

Izjava. 

 

Izjavljamo, da so naši učenci, ki sodelujejo na festivalu Turizmu pomaga lastna glava, ter njihovi 

starši, seznanjeni s potekom festivala, ter da soglašajo z javno objavo rezultatov z imeni in 

fotografijami sodelujočih.  

 

Mentorici: Vlasta Pečelin in Vesna Krvina 

 

 
 
 
 


