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Povzetek
Pred vami je turistična naloga, ki smo jo izdelali učenci turističnega krožka na
Osnovni šoli Žiri. Nalogo in končni izdelek, program turistične ponudbe smo
poimenovali »Pridi, skoči in se zmoči«, s podnaslovom Vodne dogodivščine ob Sori.
V nalogi je opisan program dejavnosti, ki jih bomo ponudili obiskovalcem športno
rekreacijskega centra Pustotnik, ki se nahaja ob reki Sori, 2 km iz centra Žirov. Naša
ponudba je v celoti povezana z vodo in zdravilnim turizmom. Izdelali smo tudi načrt
promocije in trženja. Izvedbo našega programa turistične ponudbe nam bodo
omogočili Turistično društvo Žiri, Ribiška družina Žiri, Klub žirovskih študentov,
Občina Žiri.
Ključne besede: Sora, ŠRC Pustotnik, kopanje, voda, zdravilni turizem
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1 UVOD
Na stičišču treh slovenskih pokrajin: Gorenjske, Primorske in Notranjske, v kotlini, obdani s hribi, ki
jih poraščajo gozdovi, leži naš kraj Žiri. Skozi Žiri teče reka Poljanska Sora ali Poljanščica.
Domačini, Žirovci ji rečemo preprosto le Sora. Izvira kot neznaten potoček v Rovtarskem hribovju.
Še preden priteče do Žirov se ji pridružijo številni manjši potoki. Sora ima v večjem delu svojega
toka naravno ohranjeno strugo z raznovrstnimi vodnimi habitati, tako da je uvrščena v varstveno
območje Natura 2000. Voda v reki je čista, primerna za kopanje.
Cele generacije žirovskih otrok so ob Sori preživele nepozabne poletne počitnice. V Sorinih
tolmunih ali »tonfih« so se otroci naučili plavati.
V zadnjih letih se je dva kilometra iz centra Žirov, v smeri proti Logatcu, oblikoval športno
rekreacijski center Pustotnik. Je ena glavnih turističnih točk v Žireh, saj ponuja več možnosti za
prostočasne aktivnosti. Urejeno je naravno kopališče ob reki Sori, zraven kopališča sta
odbojkarsko in otroško igrišče. Na območju Pustotnika je tudi urejeno postajališče za avtodome,
možno je tudi kampiranje. V poletnih mesecih tu obratuje manjši lokal, ki ponuja hrano in pijačo.
V pričujoči nalogi smo opisali naš predlog, kako bi ponudbo v Pustotniku lahko popestrili in
nadgradili. Voda in zdravilni turizem je eden izmed turističnih potencialov, ki bi jih v Žireh lahko
izkoristili.
»Pridi, skoči in se zmoči!« Vodne dogodivščine ob Sori ponujajo aktivnosti, ki pozitivno vplivajo na
naše fizično telo ter izboljšujejo tudi naše splošno počutje. To so aktivnosti, ki krepijo naše
energetsko telo in nam omogočajo stik s seboj ter prvobitno naravo; jutranja joga ob šumenju reke,
kolesarjenje, meditacija ob slapu, kopanje v čisti naravni reki, oddih v mirnem okolju, stran od
običajnega turističnega vrveža, kar je danes že redkost.
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2 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA TURISTIČNEGA PRODUKTA
2.1 ZBIRANJE IDEJ
Ob bogastvu Žirovske kotline in okoliških hribovij z različnimi vodnimi viri odločitev za izvedbo
turističnega projekta »Voda in zdravilni turizem«, v okviru razpisa »Turizmu pomaga lastna glava«
ni bila težka. Za promocijo domačega kraja je namreč najbolje izkoristiti naravne danosti in voda je
na Žirovskem definitivno ena od njih. Še večji izziv pa nam predstavlja dejstvo, da na temo vode v
Žireh ne zaznamo nobene podobne turistične ponudbe.
Najprej smo morali ugotoviti, kaj nam vodno bogastvo domačega kraja sploh ponuja; kljub obilici
vodnih virov namreč nimamo večjih turističnih atrakcij, saj gre za večinoma manjše vodotoke. Kljub
temu smo se odločili poskušati tudi tako okolje izkoristiti za pester turistični program. Velika
kopališča, plovba s čolni, veslanje ali ribolov v večjem obsegu torej odpadejo, zato smo poiskali
druge možnosti sprostitve v povezavi z vodo.
Odločili smo se tako za športne in zabavne kot tudi za poučne dejavnosti v povezavi z največjim
vodotokom na Žirovskem, Poljansko Soro, pozabili pa nismo niti na kulinarična doživetja v
neposredni in posredni povezavi z vodami.
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2.2 OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA
2.2.1 Športno rekreacijski center Pustotnik
Program vodnih dogodivščin smo umestili v športno rekreacijski center Pustotnik, ki je oddaljen
dva kilometra iz centra Žirov, v smeri proti Logatcu. Pustotnik je ena glavnih turističnih točk v Žireh,
saj ponuja več možnosti za prostočasne aktivnosti. Urejeno je naravno kopališče ob reki Sori,
zraven kopališča je ograjeno odbojkarsko igrišče, kjer je možno igrati nogomet ali odbojko na
mivki. V spodjem delu Pustotnika se nahaja otroško igrišče, ki je odprto celo leto, uporaba igral in
igrišča pa je brezplačna. Na območju Pustotnika je tudi urejeno postajališče za avtodome, možno
je tudi kampiranje. V prihodnosti občina načrtuje, med drugim tudi ureditev naravnega jezera. V
poletnih mesecih v Pustotniku obratuje lokal, ki ponuja hrano in pijačo. Fotografije, ki sledijo
predstavljajo infrastrukturo športno rekreacijskega centra Pustotnik.

Fotografija 1: Zemljevid Žirov z lokacijo športno rekreacijskega centra Pustotnik

Fotografija 2: Informacijska tabla za turiste v ŠRC Pustotnik
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Fotografija 3 in 4: Parkirišče za avtodome in prostor za šotore

Fotografija 5 in 6: Igrišče za odbojko ter otroško igrišče

Fotografija 7 in 8: Ekološki otok, elektro omarica ter pitna voda
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Fotografija 9: Travniki ob Sori nudijo možnosti za sprehode

Fotografija 10: Pogled na Soro v bližini ŠRC Pustotnik
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2.2.2 Opisi in načrti izvedbe posameznih delov turističnega proizvoda
Program, ki smo ga poimenovali »Pridi, skoči in se zmoči« Vodne dogodivščine ob Sori, je
sestavljen iz večih dejavnosti, ki so časovno razporejene preko celega dneva. Obiskovalci športno
rekreacijskega centra Pustotnik se lahko udeležijo vseh dejavnosti ali posamezne dejavnosti po
svoji izbiri. Dejavnosti, ki jih ponujamo so:
•

Jutranja joga ali pilates ob šumenju reke.

•

S kolesi do bližnje Črne ter pohod ob slapovih.

•

Ribji piknik z lastno pripravo ognja in peko rib.

•

Kopanje in sončenje.

•

Predavanje na temo zdravja.

•

Delavnice ob vodi za otroke.

Dejavnosti bi izvajali v poletnih mesecih, od začetka šolskih počitnic do konca avgusta. Namenjene
so predvsem družinam pa tudi posameznikom ali parom. Predvsem bomo veseli turistov iz drugih
slovenskih krajev in seveda tudi tujcev – za vodenje v tujih jezikih bo poskrbljeno. V nadaljevanju
sledi podrobnejši opis posamezne dejavnosti.

1) Jutranja joga ali pilates ob šumenju reke.
Doživeti lepo poletno jutro ob Sori so nekaj posebnega. Rahlo šumenje reke, skozi meglice se
prebijajo sončni žarki, v krošnjah dreves pojejo ptički, zrak diši po svežem. Tako lepo jutro lahko
popestrimo z udeležbo vadbe joge ali pilatesa in na tak način začnemo nov dan.
•

Izvajalec/vodja: usposobljen vaditelj joge ali pilatesa.

•

Oprema/pripomočki za izvajalca: ležalna podloga.

•

Termin izvedbe: 8.30 – 9.30

•

Prostor: kopališče Pustotnik.

•

Primerno za: posameznike ter družine z otroki, starejšimi od 7 let.

•

Oprema za udeležence: ležalna podloga, športna oblačila.

•

Cena: 2 evra/udeleženca

Fotografija 11: Urejen plato ob Sori – primeren prostor za izvajanje joge ali pilatesa
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2) S kolesi do bližnje doline Črne ter pohod ob slapovih.
Črna se nahaja v dolini med vasema Izgorje in Ravne. Je zelo zanimiva soteska. Z obeh strani je
obdana s strmimi pobočji. V dolini Črne najdemo Bezjakov slap, visok 4 m, Ob njem so še dobro
vidne ruševine nekdanje hiše z mlinom, v urbarjih prvič omenjenim leta 1586, ki ime verjetno nosi
po svojem lastniku Juriju Bezjaku. Po 1. svetovni vojni je imel vedno manj dela, od smrti zadnjega
lastnika leta 1933 pa propada.V Črni se nahaja tudi žvepleni izvir, to je izvir, ki ima rdeče obarvano
vodo in tudi zelo smrdi.
Do Črne se bomo odpeljali s kolesi. Do tja je 5 km vožnje po glavni cesti, kolesarjenje je
nezahtevno. Pot ves čas poteka v lepem zelenem okolju navzgor ob toku reke Sore. V Črni se peš
odpravimo po soteski do Bezjakovega slapu, tam si privoščimo malico iz košare ter meditacijo ob
slapu.
•

Izvajalec/vodja: dva usposobljena vodiča.

•

Oprema/pripomočki za izvajalca: kolo, kolesarska oprema, spremljevalni avto, ki bo dostavil
tudi malico, pijačo. V primeru nezgode bi poskrbel za prvo pomoč.

•

Termin izvedbe: 10.00 – 12.30

•

Prostor: relacija Pustotnik – dolina Črne.

•

Primerno za: posameznike ter družine z otroki, starejšimi od 7 let.

•

Oprema za udeležence: kolo, kolesarska oprema, nahrbtnik.

•

Cena: 4 evre na udeleženca ali 10 evrov na družino

Fotografija 12 in 13: Bezjakov slap z ruševinami nekdanje hiše in mlina

3) Ribji piknik z lastno pripravo ognja in peko rib.
Ribji piknik si bodo pripravili gostje sami, seveda s pomočjo naših vodnikov in animatorjev. V
vnaprej pripravljenih taborniških ognjiščih bodo udeleženci zakurili ogenj. Vsaka družina ima lahko
svoje ognjišče ali pa si ga deli s soudeleženci. Les naberejo v okolici, nekaj bo pripravljenega
vnaprej. Na nastalo žerjavico bomo položili rešetko z ribami ter tako ribe spekli. Ribe bo dostavila
Ribišča družina Žiri, to bodo postrvi iz bližnje ribogojnice. Lokalno gostinsko podjetje bo pripravilo
zdrave priloge iz različnih solat ter samopostrežni šank. Gostje bodo kosilo lahko pojedli ob
bližnjem manjšem gostinskem objektu.
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•

Izvajalec/vodja: dva usposobljena vodiča.

•

Zunanji izvajalci: Ribiška družina Žiri, lokalno gostinsko podjetje.

•

Oprema/pripomočki za izvajalca: ognjišča, les za ogenj, pripomočki za kurjenje ognja,
rešetke za peko rib, za pribor ter dodatno postrežbo poskrbi gostinsko podjetje.

•

Termin izvedbe: 13.00 – 14.30

•

Prostor: travnata livada ob Sori, zraven kopališča.

•

Primerno za: posameznike ter družine z otroki, starejšimi od 7 let.

•

Oprema za udeležence: vse potrebno priskrbi organizator.

•

Cena: 8 evrov na odraslega, 5 na otroka

Fotografija 14: Prostor za peko rib in piknik

Fotografija 15 in 16: Manjši gostinski objekt in ekološko stranišče

8

»Pridi, skoči in se zmoči«

Turistični krožek, Osnovna šola Žiri, šolsko leto 2021/22

4) Kopanje in sončenje.
V popoldanskih urah, po kosilu bodo udeleženci imeli čas za kopanje in sončenje. Kopališče
Pustotnik ima urejeno plažo, na voljo so leseni ležalniki za počitek in sončenje. Zraven je manjši
lokal, ki ponuja hrano in pijačo za osvežitev.
•

Izvajalec/vodja: animator, ki po potrebi nudi informacije udeležencem.

•

Oprema/pripomočki za izvajalca: /

•

Termin izvedbe: popoldanske ure.

•

Prostor: kopališče Pustotnik.

•

Primerno za: vse starosti.

•

Oprema za udeležence: kopalna oprema.

•

Cena: brezplačno, pijača, sladoled ob doplačilu.

Fotografija 17 in 18: Preoblačilnica iz projekta Lesni Feniks. Kopališče z urejeno plažo ter
ležalniki za sončenje

Fotografija 19: Prostor za počitek na ležalnikih
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5) Predavanje na temo zdravja.
V pozno popoldanskih urah, po kopanju, bomo organizirali predavanje strokovnjaka na temo
zdravja, na primer: zdravega načina življenja, pomena vode za človekovo zdravje, o zdravi
prehrani, zeliščih ... Medtem, ko bodo starši na predavanju se bodo njihovi otroci lahko zaposlili z
vodenimi ustvarjalnimi delavnicami ob vodi.
•

Izvajalec/vodja: povabljen predavatelj.

•

Oprema/pripomočki za izvajalca: ozvočenje po potrebi.

•

Termin izvedbe: 17:00 – 18:00

•

Prostor: travnate tribune ob kopališču.

•

Primerno za: odrasle.

•

Oprema za udeležence: oprema ni potrebna.

•

Cena: 4 evre na udeleženca

Fotografija 20: Travnata tribuna, prostor za predavanja
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6) Delavnice ob vodi za otroke.
Medtem, ko bodo starši na predavanju se bodo njihovi otroci lahko zaposlili z vodenimi
ustvarjalnimi delavnicami ob vodi. Delavnice vodijo naši usposobljeni animatorji. Primer ene izmed
delavnic: Otroci naberejo primerne kamne v ali ob Sori. Nato jih očistijo in porišejo z različnimi
motivi. Pripravijo razstavo porisanih kamnov.
•

Izvajalec/vodja: usposobljeni animatorji.

•

Oprema/pripomočki za izvajalca: barve za risanje.

•

Termin izvedbe: 17:00 – 18:00

•

Prostor: plaža, oz. prostor ob vodi.

•

Primerno za: otroke od

•

Oprema za udeležence: oprema ni potrebna.

•

Cena: 4 evre na udeleženca

Fotografija 21: Prostor ob vodi, primeren za izvajanje delavnic
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2.2.3 Časovnica poteka dejavnosti

•

Dejavnost
Jutranja joga ali pilates ob šumenju reke.

Čas izvedbe
8.30 – 9.30

•

S kolesi do bližnje Črne ter pohod ob slapovih.

10:00 -12:30
•

Ribji piknik z lastno pripravo ognja in peko rib.

13:00 – 14:30
•

Kopanje in sončenje.

popoldanske ure
•

Predavanje na temo zdravja.

•

Delavnice ob vodi za otroke.

17:00 -18:00

Tabela 1: Časovnica poteka dejavnosti
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2.2.4 Vodenje dejavnosti
Za izvedbo vseh ponujenih aktivnosti bomo potrebovali ustrezno usposobljene vodnike in
animatorje. Ker se aktivnosti v Pustotniku dogajajo v poletnih mesecih, ko imajo dijaki in študentje
počitnice, smo najprej pomislili na njih. Najbolj primerni za vodenje dejavnosti bi bili dijaki/dijakinje
ali študenti/ke predšolske vzgoje za vodenje otroških delavnic. Za vodenje ostalih aktivnosti bi bili
dobrodošli študenti/ke Fakultete za šport, glede na to, da v programu prevladujejo dejavnosti
povezane s športom in rekreacijo. Vodenje jutranje joge ali pilatesa bi moral prevzeti kvalificiran
učitelj joge ali pilatesa, mogoče bi vodenje obvladal kateri od naših študentov/študentk. Izvedbeno
bi bilo najboljša rešitev, da bi vse dejavnosti v enem dnevu vodili isti vodniki/animatorji. Predvideno
bi lahko vse dejavnosti vodila dva do trije vodniki, saj se časovno dejavnosti ne prekrivajo, pač pa
si sledijo ena za drugo.

2.2.5 Sodelujoči pri pripravi in izvedbi programa
Glaven nosilec organizacije in izvedbe programa je Turistično društvo Žiri. K sodelovanju bi
povabili še Klub Žirovskih študentov, Ribiško družino Žiri, eno izmed lokalnih gostinskih podjetij,
Občino Žiri. V spodnji tabeli so zapisane zadolžitve posameznih sodelujočih.
SODELUJOČI

ZADOLŽITVE

Turistično društvo Žiri

Glavni nosilec organizacije in izvedbe
programa. Izdajanje računa. Promocija.
Koordinacija med sodelujočimi. Delodajalec
študentom/vodičem/animatorjem.

Klub Žirovskih študentov

Počitniško delo - zaposlitev vodiča/animatorja
preko študentskega servisa.

Ribiška družina Žiri

Dobavijo ribe iz lokalne ribogojnice.

Gostinsko podjetje

Soorganizacija kosila. Nudenje ostalih
gostinskih uslug.

Občina Žiri

Skrb za urejenost v ŠRC Pustotnik. Podpora
TD Žiri pri orgnizaciji programa.
Tabela 2: Sodelujoči in njihove zadolžitve pri izpeljavi programa
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2.3 OBLIKOVANJE TRŽNE CENE TURISTIČNEGA PROIZVODA
Naše dejavnosti smo prilagodili na način, da se udeležencem ni potrebno udeležiti vseh, ampak le
tistih, ki jim ustrezajo, zato smo plačilo oblikovali glede na posamezno dejavnost, udeleženec pa
plača seštevek cen tistih dejavnosti, ki se jih bo udeležil.
Pri izvedbi joge udeleženci plačajo le učitelja joge. Imamo nekaj lokalnih učiteljev, zato smo se za
pomoč pri ceni obrnili kar nanje; za tako kratek termin vadbe bi namreč za učitelja iz drugega kraja
potni stroški sestavljali prevelik del cene, tako pa smo uspeli zagotoviti res nizko ceno, pri tem pa
upoštevali, da se joge udeleži vsaj 10 udeležencev.
Ceno izleta v dolino potoka Črne smo oblikovali glede na ocenjen pavšalni znesek morebitnih
stroškov z okvaro kolesarske opreme. Določiti smo morali tudi stroške spremstva spremljevalnega
vozila v obe smeri, ki pa bi ga izvedel eden od organizatorjev, zato ti stroški ne bi bili previsoki. V
ceno sta všteti tudi malica in pijača ter stroški organizatorja, saj smo se odločili za lokalnega
učitelja športne vzgoje, ki je bil pripravljen sodelovati. Cena je torej 4 evre na posameznika, ker pa
prvenstveno na to dejavnost želimo privabiti družine, smo družinam pripravili popust.
Kosilo bo izvedeno v navezi z lokalno ribiško družino, ki bo zagotovilo ribe ter lokalnim ponudnikom
catering storitev, ki bo zagotovil solato in pribor. Po primerjanju ponudb smo oblikovali različno
ceno za odrasel in otroke, je pa v konkretni situaciji precej ugodna.
Kopanje in sončenje je v Pustotniku zastonj za vse obiskovalce, medtem, ko predavanje zahteva
minimalne stroške predavatelja; njegovo urno postavko ter potne stroške.
Za umetniško ustvarjanje smo v zakup vzeli urno postavko študentke predšolske vzgoje, ki bo
delavnico izvajala, ter materialne stroške barv.
Cena vsake od dejavnosti je bila oblikovana glede na minimalno število udeležencev, hkrati pa je v
seštevku vseh dejavnosti zajet tudi zaslužek organizatorjev.

2.4 PROMOVIRANJE IN TRŽENJE
2.4.1 V domačem kraju
Čeprav je dogodek predvsem namenjen obiskovalcem iz drugih krajev, ga bomo seveda oglaševali
tudi v Žireh in k udeležbi pozvali tudi domačine. Dogodek bomo promovirali na:
- lokalnih spletnih straneh,
- oglasnih deskah Turističnega društva Žiri,
- na plakatirnih mestih,
- z letaki po gostinskih lokalih.

2.4.2 Izven domačega kraja (turistični sejmi, tržnice in prireditve, splet)
Osredotočili se bom torej na oglaševanje zunaj domačega kraja. Tu se bomo predvsem zanašali
na spletno oglaševanje preko Facebook-a, Instagrama ter spletnih strani Občine Žiri , poleg tega
pa bomo našo ponudbo predstavili tudi na straneh TIC Škofja Loka.
Poslužili pa se bomo tudi drugih virov predstavitev:
- Spominek bi promovirali na turističnih sejmih, ki se jih udeležuje Turistično društvo Žiri. Najbolj
odmeven je vsakoletni sejem v Ljubljani.
- Izkušenejši oblikovalec bi izdelal predstavitveno zgibanko,
- Izdelale smo predstavitveni filmček https://www.youtube.com/watch?v=pGLZrQ9iIgc
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2.4.3 Predstavitveno besedilo programa »Pridi, skoči in se zmoči!«
Prilagamo vsebino besedila predstavitve programa. Enotno besedilo bi uporabili pri vseh načinih
promocije; pri spletnih objavah, letakih ...

Vam preseda poletna vročina?
Ste družina z mlajšimi otroki?
Ste se naveličali biti doma?
Radi preživljate čas v naravi?
Privoščite si osvežitev ob čisti Sori na obrobju Žirov, v športno rekreacijskem centru
Pustotnik, vsako soboto in nedeljo v času poletnih počitnic.
Na aktivno doživetje še posebej vabljene družine z mlajšimi otroki, pa tudi posamezniki.
PRIDI, SKOČI IN SE ZMOČI!
Za osvežujoč začetek dneva občutite lepoto jutranjega sonca na bregovih reke Sore.
Zbistrite si misli in pomirite vsak delček vašega telesa s skrivnostmi joge.
Pridružite se nam pri skoku v naravo na vznemirljivem izletu v lepo in divjo dolino potoka
Črne. Sproščujoč kolesarski izlet bomo nadaljevali s pohodom po neokrnjeni divjini , kjer
nas bo po koncu atraktivne poti pričakal šumeč slap.
Poskrbljeno bo tudi za slastno kosilo. Pečene ribe pa so najbolj okusne, če jih pripraviš z
družino. Pozabavajte se ob pripravi ognjišča in peki postrvi na odprtem ognju.
Reko Soro pa bom izkusili tudi na igriv način. Družine se bodo med sabo pomerile v
zabavnih vodnih igrah, raziskale svoje vodne talente in utrdile medsebojno povezanost.
Udeležite se poučnega predavanja o divjih vodah in pomenu vode za zdrav način življenja
ter odkrijte skrivnosti voda, ki nas vsakodnevno obkrožajo. Vaše najmlajše pa v tem času
vabimo na ustvarjalno delavnico, kjer bodo lahko izrazili svojo umetniško žilico ob poslikavi
rečnih kamenčkov.
PRIDI, SKOČI IN SE ZMOČI!
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ANALIZA MOŽNOSTI IZVEDBE

Program »Pridi, skoči in se zmoči!« smo zasnovali tako, da je realno možno izvedljiv. V športno
rekreacijskem centru Pustotnik je že ustrezno pripravljena vsa potrebna infrastruktura. Glavni
nosilec izvedbe programa bi bilo Turistično društvo Žiri, ki ima za to tudi ustrezen kader in
izpolnjuje ostale potrebne pogoje (npr. možnost izdajanja računov, napotnic za študentsko delo).
Turistično društvo bi prevzelo tudi promocijo programa. Pričakujemo tudi podporo Občine Žiri, ki je
lastnica in upraviteljica Pustotnika. Računali smo na to, da bi se programa udeležili prehodni turisti,
ki v se Pustotniku ustavijo z avtodomom in tam ostanejo kak dan, dva na poti do drugih turističnih
destinacij. Opažamo, da je takih obiskovalcev v Žireh iz leta v leto več.
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3 ZAKLJUČEK
Že, ko smo prvič prišle na turistični krožek, smo vedele, da bo celo leto prav zanimivo. In prav smo
imele. Trudile smo se po svojih najboljših močeh, da bi prišle do kvalitetnega končnega izdelka.
Skupaj z mentorjema nam je uspelo izdelati turistično nalogo. Po napornem šolskem letu si
zaslužimo poletne počitnice. Da bi se imeli res dobro ni nujno potovati nekam v daljne kraje.
Odličen družinski dopust lahko, s skromnejšimi finančnimi sredstvi, preživimo tudi doma v Sloveniji.
Z izdelavo turistične naloge lahko potrdimo:
-

da smo se zopet naučile nekaj novega in sicer, kakšen je kvaliteten turističen proizvod ter kako
poteka postopek od ideje do končnega izdelka,
da smo spoznale delovanje nekaterih žirovskih društev, ki smo jih vključile v izvedbo projekta,
da bomo s promocijo in trženjem naše ponudbe dobile nove izkušnje in sklepale nova
poznanstva,
da je z našo idejo turistična ponudba v Žireh postala še kakovostnejša in bolj raznolika,
da bi lahko naš program, s sodelovanjem Občine Žiri in društev (predvsem Turističnega
društva) lahko v resnici izvedli,
da smo v nalogi zajeli vse cilje, ki smo si jih zastavili na začetku naloge,
da nam je delo v turizmu všeč in da lahko pripomoremo k večji prepoznavnosti našega kraja.
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Fotografije: avtorske (Turistični krožek OŠ Žiri)

-

Fotografija 12: https://www.geopark-idrija.si/naravna-dediscina/kraski-in-hidroloski-pojavi/
(Dostop 5. 1. 2022)

-

Fotografija 13: Janez Žust https://www.hikuk.com/si/slovenija/goriska/obcinaidrija/zavratec/lokacije/bezjakov-slap-FDA54FED-30D6-848C-D407-4AA684331A24/ (Dostop
5. 1. 2022)

-

www.obcinaziri.si (Dostop 16. 2. 2022)
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5 PRILOGE
Priloga 1: Skupna izjava šole
Osnovna šola Žiri
Jobstova c. 22, Žiri

4. marec 2022

Izjava.
Izjavljamo, da so naše učenke, ki sodelujejo na 36. festivalu Turizmu pomaga lastna glava, ter
njihovi starši, seznanjeni s potekom festivala, ter da soglašajo z javno objavo rezultatov z imeni in
fotografijami sodelujočih.
Mentorja: Vlasta Pečelin in Timotej Trček
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