
Osnovna šola Poljane 
Podružnična šola Javorje 

Javorje 6 
4223 Poljane 

 
 

 

30. FESTIVAL TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 
 
 

Turistična naloga: 

 

VELIKANOVA POT 
ZDRAVJA 

 

 
 
 

Avtorji:         Ana Kos, 5. j  Mentorice:  Barbara Dolenec, prof. RP 
Lara Možina, 5. j    Marta Gornik, prof. RP 
Blaž Oblak, 4. j    Maja Kokalj, prof. RP 
Anja Peternel, 2. j    Katja Zorko, dipl. vzg. 
Zala Peternel, 4. j 
Tina Rupar, 4. j    
Gaja Šikovec, 5. j 
Peter Vodnik, 4. j    
 
 
 

Javorje, januar 2016 



Kos, A., Možina, L., Oblak, B., Peternel, A., Peternel, Z., Rupar, T., Šikovec, G., Vodnik, P.: Velikanova pot zdravja 

30. festival Turizmu pomaga lastna glava                                                                                                       Zeleni turizem  

[1] 

 

 

ZAHVALA 

 
 
Zahvalili bi se vsem, ki so z idejami in izdelki pomagali pri izdelavi naše turistične naloge. 
 
Učiteljici Bernardi Pintar za prevod povzetka v angleški jezik. 
 
Gospodu Mirku Štiblju za izčrpen in zanimiv prikaz pletenja košar ter košaro, ki nam jo je 
podaril za našo »košarico velikanovih dobrot«. 
 
Na koncu pa tudi našim mentoricam, ki so nas spodbujale in vodile pri izdelavi turistične naloge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kos, A., Možina, L., Oblak, B., Peternel, A., Peternel, Z., Rupar, T., Šikovec, G., Vodnik, P.: Velikanova pot zdravja 

30. festival Turizmu pomaga lastna glava                                                                                                       Zeleni turizem  

[2] 

 

POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 
 
ŠOLA: Osnovna šola Poljane, Podružnična šola Javorje, Javorje 6, 4223 Poljane 
 

 tel: 04 51 88 083  e-mail naslov: maja.kokalj@sola-poljane.si 
 
NASLOV TURISTIČNE NALOGE: VELIKANOVA POT ZDRAVJA 
 
Avtorji: Ana Kos, Lara Možina, Blaž Oblak, Anja Peternel, Zala Peternel, Tina Rupar, Gaja 
Šikovec, Peter Vodnik. 
 
Mentorice: Barbara Dolenec, prof. RP, Marta Gornik, prof. RP, Maja Kokalj, prof. RP, Katja 
Zorko, dipl. vzg. 
 
Povzetek 
»Zeleni turizem…« Že ob prvem srečanju s to besedno zvezo smo takoj pomislili, da bo naloga 
za nas nekaj posebnega, tako kot je posebna že naša okolica. Javorje z okolico so ena izmed 
najbolj sončnih vasi v naši čudoviti zeleni deželi. Tukaj najdemo kar nekaj majhnih naravnih 
biserov, obdani smo z gozdom, zelenjem in naravo – torej je tukaj »doma« zeleno. Pri nas so 
doma prijazni in gostoljubni ljudje, ki na svojih kmetijah negujejo tudi turizem. Njihovo 
poslanstvo je negovati ekološko pridelavo in jo predstavljati v kulinariki naših krajev – torej je 
tukaj »doma« tudi zdravje. Ljudje se v teh krajih sprehajajo po naravi in izkoriščajo njene 
naravne danosti. V našo okolico radi zahajajo tudi znani športniki, med njimi je bil tudi znani 
športni novinar Stane Urek, ki je redno zahajal na Goro, ki leži nedaleč od naše šole – torej je 
tukaj »doma« tudi aktivnost. Vse troje je združeno v naših krajih ter pod znamko zelenega 
turizma oziroma sloganom »I feel Slovenia«, kar smo izvedeli med prebiranjem raznih spletnih 
strani o tej temi. Nismo se obotavljali in po premisleku smo dobili idejo o oblikovanju neke 
vrste pohodniške tematske poti, zasnovane za manjše zaključene skupine, ki si želijo v naši 
okolici aktivno naužiti miru, neokrnjene narave, pristne kulinarike in prijaznih besed ljudi, ki 
smo jih srečali med pripravami naše turistične naloge. Nastala je torej nova tematska turistična 
pot, ki smo jo poimenovali Velikanova pot zdravja. 
 

Ključne besede: tematska turistična pot, pohodništvo, narava, šport, kulinarika, velikan 
Blegaš 
 
Summary 

“Green tourism …” When we first encountered this phrase our first thought was that this research paper 
would be something special, just like the area where we come from is. Javorje is a village, which is, 

with its surroundings, one of the sunniest villages in our beautiful green country. Several natural pearls 
are found here, surrounded by forests, greenery and nature – so here is »the home« of green. People 

who live here are friendly and hospitable and on their farms they deal with tourism as well. Their mission 
is also being involved in ecological production and presenting it within local cuisine – so here is »the 

home« of health. People like walking around the nature and enjoy its beauties. Famous athletes visit 

us as well and one of them was a sports commentator Stane Urek, who was a regular visitor of Gora –
a hill with a church – which is situated not far from our school. So here is »the home« of activity. Our 

area includes all the three concepts in the same way as it is included in the trademark of green tourism 
and under the slogan »I feel Slovenia«. We learnt this through reading various web pages regarding 

our theme. We did not hesitate at all and after some consideration we came across the idea of creating 

a thematic hiking route. It is intended for smaller closed groups who want to enjoy peace and unspoiled 
nature but be active at the same time, who want to try the domestic cuisine and talk to friendly local 

people. This is how our new tourist route was created. We named it The Giant's Route of Health. 
 

Key words: thematic tourist route, hiking, nature, sport, cuisine, giant Blegaš 

 

http://sl.pons.com/prevod/angle%C5%A1%C4%8Dina-sloven%C5%A1%C4%8Dina/local
http://sl.pons.com/prevod/angle%C5%A1%C4%8Dina-sloven%C5%A1%C4%8Dina/cuisine
http://sl.pons.com/prevod/angle%C5%A1%C4%8Dina-sloven%C5%A1%C4%8Dina/sports
http://sl.pons.com/prevod/angle%C5%A1%C4%8Dina-sloven%C5%A1%C4%8Dina/commentator
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1. UVOD 
 
»Zeleni turizem«… Že ob prvem srečanju s to besedno zvezo smo takoj pomislili, da bo naloga 
za nas nekaj posebnega, tako kot je posebna že naša okolica. Naša šola namreč stoji v idilični 
vasi Javorje, obdana s čudovito naravo, ki kar kliče po obiskovalcih, da se naužijejo njenih 
lepot. Torej zeleno naravo že imamo in to blizu, na dosegu roke. Poiskati moramo še nekaj 
turistom zanimivega. Začeli smo razmišljati o tem, kako bi zanimivosti v naravi našli mi, v naši 
okolici. Kje?  
 
V naših mislih se je začel vihar idej, ki nam je prinesel naslednje… Javorje in njena okolica so 
ena izmed najbolj sončnih vasi v naši čudoviti zeleni deželi. Tukaj najdemo kar nekaj majhnih 
naravnih biserov, obdani smo z gozdom, zelenjem in naravo – torej je tukaj »doma« zeleno. 
Tu so doma prijazni in gostoljubni ljudje, ki na svojih kmetijah negujejo tudi turizem. Njihovo 
poslanstvo je gojiti ekološko pridelavo in jo predstavljati v kulinariki naših krajev – torej je tu 
»doma« tudi zdravje. Ljudje se v teh krajih sprehajajo po naravi in izkoriščajo njene naravne 
danosti. V našo okolico radi zahajajo tudi znani športniki, med njimi je bil tudi znani  
športni novinar Stane Urek, ki je redno zahajal na Goro, ki leži nedaleč od naše šole – torej je 
tukaj »doma« tudi aktivnost. Vse troje je združeno v naših krajih ter pod znamko zelenega 
turizma oziroma sloganom »I feel Slovenia«, kar smo izvedeli med prebiranjem raznih spletnih 
strani o tej temi.  
 
Nismo se obotavljali in po premisleku smo dobili idejo o oblikovanju neke vrste pohodniške 
tematske poti, ki smo jo zasnovali za manjše zaključene skupine, ki si želijo v naši okolici 
aktivno naužiti miru, neokrnjene narave, pristne kulinarike in prijaznih besed ljudi, ki smo jih 
srečali med pripravami naše turistične naloge. 

 
Predstavljamo vam idejo in s tem tudi našo turistično nalogo z naslovom 

 

»VELIKANOVA POT ZDRAVJA«. 

2. TURISTIČNI PROIZVOD – TEMATSKA POHODNIŠKA POT 
»VELIKANOVA POT ZDRAVJA« 

 
2.1. ZBIRANJE IDEJ 

 
Kot smo omenili že v uvodu, smo najprej začeli razmišljati o tem, kaj je zelenega, pristnega, 
naravnega in predvsem zanimivega za obiskovalce naših krajev. V mislih smo se sprehodili po 
naši neokrnjeni naravi in zgodbah, ki so v doma v naših krajih in o katerih pripovedujejo 
krajani. Sončno lego, aktivno preživljanje prostega časa v naravi ter dobro hrano in pijačo smo 
združili v pot, ki smo jo poimenovali po naši s soncem obsijani okolici ter pridihom preteklosti 
in zgodbe, ki so nam jo pripovedovale babice in so zapisane v naših mislih in knjigah – zgodbah 
o našem velikanu, ki je živel pod Blegošem in tam nemara še počiva. O našem velikanu, o 
katerem smo že tudi pisali – velikanu Blegašu.  
 
Vse danosti, ki nam jih v okolici ponuja narava in dajejo ljudje smo povezali v celoto. Dodali 
smo še ščepec svojih zamisli in nastal je turistični proizvod – tematska pohodniška pot, ki je 
za naše vrstnike privlačna in zanimiva predvsem zaradi raziskovanja narave skozi zgodbo, ki 
je vpletena v naše doživljanje zelenega. Za starejše obiskovalce pa predvsem zaradi narave 
same, njenih danosti, občutkov, ki jih lahko v naravi doživijo in pristnega stika s prebivalci teh 
krajev. 
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Kot »piko na i« pa smo dodali še košarico zdravja, ki jo bo vsak obiskovalec napolnil na naši 
poti. Vsak obiskovalec bo namreč na začetku poti dobil pleteno košarico, ki jo bo izdelal mojster 
domače obrti iz Javorij, ki smo ga tudi obiskali na njegovem domu. Vanjo bo nato na vsaki 
točki pohoda, ki je opisana v nadaljevanju, dal določeno stvar oz. proizvod. Ob koncu pohoda 
pa bo košarica postala nekakšen pristen spominek našega pohoda po velikanovi poti, ki bo 
združeval zeleno, aktivnost in zdravje. Košarica je natančneje predstavljena v poglavju o 
spominku. Torej vse prej našteto, ki spada v naše dojemanje zelenega turizma. 
 
Iz tega izhodišča – torej oblikovane ideje o Velikanovi poti zdravja, smo oblikovali program 
poti, ki bo zaživela najprej med nami, za tem pa upamo tudi med ostalimi obiskovalci naših 
krajev. Idejo bi širili tudi med naše starše babice, dedke, brate, sestre, med znance, ki so naše 
kraje že obiskovali, naključne goste,… 

 
Da pa naša ideja ne bi »obležala« v predalu, smo strnili glave, razmislili in sklenili, da letos ob 
koncu šolskega leta idejo o Velikanovi poti zdravja, ki jo bomo opisali v nadaljevanju, 
prenesemo v resničnost in jo izvedemo na našem tradicionalnem »Pižama žuru«, o katerem 
pa smo tudi že pisali v eni izmed prejšnjih turističnih nalog. Torej bo to le delček našega 
tradicionalnega druženja ob koncu šolskega leta. Da pa se na pot ne bomo podali sami, bomo 
v goste letos povabili vse starše učencev naše šole ter ravnateljico, ki se nam z veseljem 
pridružijo na vseh naših srečanjih. Skupaj z nami bodo preživeli zabaven in poučen zaključek 
šolskega leta. V prihodnje bomo na našo pot povabili tudi otroke ostalih okoliških podružničnih 
šol, s katerimi se vsako leto srečujemo na tradicionalnih pohodih v okviru srečanja podružničnih 
šol.  
 

2.2. KAJ IMAMO MI OD VELIKANOVE POTI ZDRAVJA? 
 

Vsi aktivno sodelujemo pri pripravi srečanja. Šola in njeni učenci se torej predstavijo širši 
javnosti. Pri tem se družimo s sovrstniki, spoznavamo starejšo populacijo in se veliko novega 
naučimo. Veliko se gibamo. Učimo se samostojnosti in pridobivamo vodstvene spretnosti. 

 
2.3. KAJ IMAJO DRUGI OD VELIKANOVE POTI ZDRAVJA? 

 
Podobno kot mi sklepajo nova poznanstva, spoznavajo neokrnjeno naravo v okolici našega 
kraja, njene naravne danosti, zanimivosti, posebnosti. Družijo in gibajo se na svežem zraku, 
uživajo v razgledih z naših hribov. Spoznavajo tudi kulinariko, naravne danosti in zgodbe naših 
krajev. 
 

2.4. OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA 
 
Združili smo torej vse naše ideje in nastal je nov turistični proizvod: 
 

TEMATSKA POHODNIŠKA POT 
VELIKANOVA POT ZDRAVJA 

 
Trajanje: 1 dan – 6 do 8 ur  
 
Opis prostora: parkirišče in športno igrišče ob šoli Javorje, pot narisana na zemljevidu v 
nadaljevanju, kmetija Pr' Andrejon, kmetija Pr' Zamud, butični hotel Pri Ažbetu doma 
Starost udeležencev: učenci od 1. do 5. razreda (6 – 10 let; lahko tudi starejši učenci 
osnovnih šol) in njihovi spremljevalci (učitelji) ali skupina starejših pohodnikov, do 20 ljudi 
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Vsebina in okvirni čas izvedbe: se prilagaja vremenu, po predhodnem dogovoru lahko tudi 
potrebam šole, predvideli smo toplejše mesece (april – oktober) 
 
Ponudba: prigrizek dobrodošlice, malica na turistični kmetiji Pr' Andrejon, degustacija 
Javorskega hlebčka na kmetiji Pr' Zamud, kosilo na domačiji Pri Ažbetu doma, možnost nočitve 
z zajtrkom v primeru manjše skupine ljudi 
 
Vodenje in organizacija: lokalni vodič, velikan Blegaš, vila Rožmarinka, na turistični kmetiji 
Pr' Andrejon nam del programa pripravi lastnica, prav tako na kmetiji Pr' Zamud in Pri Ažbetu 
doma 
 
Varnost: za varnost bo poskrbljeno s strani spremljevalcev in odraslih organizatorjev, na 
posameznih točkah bo goste opozoril na varnost in posebna pravila. Del poti se prehodi tudi 
po glavni cesti Javorje – Murave, zato se na prometna pravila opozori že na začetku. 
 
Obvestilo: prijavljeni ob potrditvi prijave z naše strani dobijo pisno obvestilo s potekom 
srečanja. Obvestilo smo zapisali v prilogi (Priloga 1). 
 
 
Pohod po tematski poti se bo pričel na parkirišču pred našo podružnično šolo Javorje. Najprej 
nas bo na šolskem igrišču sprejel lokalni vodič. Povedal nam bo nekaj besed o kraju in tematski 
poti ter nas povabil, da prisluhnemo zgodbi o velikanu Blegašu. Velikan Blegaš je po zgodbah, 
ki smo jih prebrali, živel v okolici Blegoša. Bil je velik, močan mož. O njem kroži veliko zgodb. 
V nekaterih zgodbah je prijazen in pomaga ljudem, v nekaterih pa je tudi zloben. V zgodbah 
ima tudi različna imena, poleg velikana Blegaša kroži tudi ime velikan Gorjan. Mi smo izbrali 
zgodbo, ki opisuje prijaznega in ustrežljivega velikana Blegaša. Zgodba ima naslov Velikan 
Blegaš (Priloga 2).  
 
Razmišljali smo, kako je velikan Blegaš izgledal in nastal je predlog (slika 1). Velikan je močan, 
visok mož. Ima velikansko glavo in nekaj las na njej. Oblečen je v zelene hlače in rdečo srajco, 
obute ima rjave škornje, v rokah drži palico. 

 

 
 

Slika 1: Idejna zasnova velikana Blegaša 
 
S pomočjo otrok iz vrtca Javorje smo velikana tudi naredili. Ta velikan bo nekaj časa stal v 
preddverju naše šole. Tudi, ko bomo gostili goste, jim bomo velikana predstavili – vodič bo 
torej povedal zgodbo o velikanu, gostje pa ga bodo odšli iskat po poti zdravja. Velikan ima v 
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rokah košaro z vsemi izdelki, ki jih bomo nabrali na naši poti. Velikan v podobni opravi nas bo 
tudi počakal ob poti in se nam na določeni točki, ki jo bomo opisali v nadaljevanju, predstavil 
ter nas popeljal naprej po njegovi poti. 

 

 
 

Slika 2: Maskota velikana Blegaša 
 
Na poti pa velikan ne bo ostal osamljen lik. Že na začetku poti bomo iskali vilo Rožmarinko, ki 
tudi nastopa v zgodbah o velikanu. Vila živi pod Mladim vrhom, kamor nas naša pot tudi vodi. 
Na tamkajšnjih travnikih nabira zdravilne zeli za čaje, ki jih kuha tudi velikanu. Po naši zamisli 
je nastala tudi vila Rožmarinka, ki nas bo spremljala tudi na naših predstavitvah in bo stala ob 
boku našemu velikanu. 
 

   
 

Slika 3, 4: Idejni zasnovi vile Rožmarinke 
 
Narisali smo tudi zemljevid poti z označenimi točkami, ki bi jih prehodili skupaj z velikanom. 
Prikazan je na spodnji sliki. 
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Slika 5: Zemljevid poti z označenimi točkami 
 
 
Legenda označenih točk:  
 
 Parkirišče/igrišče pred PŠ Javorje 
 
 Brinje, Žetina – izvir »Javorska bistrica« 
 
 Travnik pod Mladim vrhom – vila Rožmarinka 
 

Slap Rancka, Gorenja Žetina – velikan Blegaš  
 
Turistična kmetija Pr' Andrejon, Gorenja Žetina 
 
Gora 

 
Pr' Zamud, Dolenčice 
 
Pri Ažbetu doma, Dolenčice 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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2.4.1.  Potek tematske poti – Velikanove poti zdravja 
 
Zamislili smo si zabaven in doživetij poln dan. Turistična pot oz. srečanje bo potekalo tako: 
 

 parkirišče/igrišče pred PŠ Javorje– uvodni pozdrav, dobrodošlica in navodila za pot 
 

POHOD PO TURISTIČNI POTI: 
 Javorje – Brinje, Žetina: izvir »Javorska bistrica«- Podblegaška kapljica 

 Brinje – travnik pod Mladim vrhom – srečanje z vilo Rožmarinko – zelišča  
 Travnik pod mladim vrhom – slap Rancka, Gorenja Žetina – velikan Blegaš – 

zdravilni čaj, kamenček poguma 
 slap Rancka – turistična kmetija Pr' Andrejon, Gorenja Žetina – malica, prikaz 

izdelave sira 

 turistična kmetija Pr' Andrejon – Gora – dejavnosti v naravi, sproščanje, Urekove 
vaje 

 Gora – kmetija Pr' Zamud, Dolenčice – predstavitev in prodaja Javorskega hlebčka 
 kmetija Pr' Zamud, Dolenčice – ekološka kmetija Pri Ažbetu doma, Dolenčice – 

kosilo, zaključek srečanja. 
 

2.4.2.  Opis dejavnosti 
 

 UVODNI POZDRAV IN DOBRODOŠLICA – Parkirišče pred PŠ Javorje 
 
Vodič bo pričakal goste ob 9. uri na parkirišču pred PŠ Javorje. Popeljal jih bo do šolskega 
igrišča, kjer jih bodo pričakali učenci, ki so sodelovali pri projektni nalogi. Na igrišču bo 
pripravljena tudi miza dobrodošlice, na kateri bodo okusni domači in naravni prigrizki: Javorski 
hlebček (sadni kruh, ki smo ga predstavili v eni od prejšnjih turističnih nalog), hruškova 
marmelada (skuhali smo jo učenci iz hrušk, ki rastejo v šolskem sadovnjaku) ter suhe hruške 
in jabolka (prav tako nabrana v našem sadovnjaku in sušena na šoli). Gostje se bodo lahko 
osvežili tudi z okusnim melisinim sirupom, ki smo ga pripravili iz melise, ki raste na šolskem 
zeliščnem vrtu. 
 
Med tem, ko gostje okušajo naše dobrote, jim bodo učenci predstavili s kakšnim namenom 
smo jih sploh povabili v naše čudovite kraje. Zaželeli jim bodo, da bo pohod potekal lepo in 
varno, ter predvsem, da bo to prijetno druženje na svežem zraku, v neokrnjeni naravi, ter 
okušanjem dobrot, ki nam jih ponuja narava ter preprosti in prijazni ljudje. Naš namen je tudi, 
da bi se gostje zavedali, da nam narava in čudoviti ljudje, ki z njo živijo, ponuja pravzaprav 
vse, kar pomembnega potrebujemo za kakovostno in zdravo življenje. 
 
Učenci bodo goste popeljali v naš čudoviti svet kar z legendo o dobrem velikanu Blegašu, ki je 
živel, ali pa še živi v teh krajih. Zgodbo pripovedujejo izmenično in doživeto, vse do dela, ko 
prične utrujeni in ostareli velikan iskati vilo Rožmarinko, da bi mu pomagala pri njegovih 
zdravstvenih težavah s pomočjo zdravilnih zelišč, ki jih nabira po okoliških hribih in travnikih. 
 
Ko bodo učenci končali pripoved, bodo povabili goste, da skupaj združijo moči in se jim 
pridružijo pri iskanju vile Rožmarinke, ki si jo velikan tako želi srečati. Učenci poudarijo, da 
nam naša neokrnjena narava vedno ponuja ogromno čudovitih stvari, če jih le znamo opaziti. 
Če z njimi tudi spoštljivo ravnamo, jih lahko vzamemo, koristno uporabimo ali samo shranimo 
za spomin.  
 
Vsak pohodnik bo dobil pleteno košaro, ki smo jo opisali v uvodu in zemljevid poti (zgibanko, 
ki je opisana v poglavju trženja). 
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POHOD PO POHODNIŠKI TEMATSKI POTI – OPIS POTI: 
 

 JAVORJE – BRINJE, ŽETINA: IZVIR »JAVORSKA BISTRICA« 
 
Našo pot bomo pričeli s pohodom po glavni cesti od šole v Javorjah proti Muravam. Hodili 
bomo mimo treh kmetij v Brinjah do Malna, kjer je izvir pitne vode za Javorje. Še nekoliko 
naprej je izvir »Javorska bistrica«. Ime izvira so pred nekaj leti določili učenci turističnega 
podmladka naše šole in poimenovanje se je do sedaj tudi ohranilo. Tukaj bo naš prvi postanek.  
 
Ker nas je pot navkreber užejala si rečemo, da ni lepšega, kot odžejati in osvežiti se s čisto 
izvirsko vodo! Ob izviru vsak gost dobi tudi stekleničko v katero si bo natočil nekaj te bistre 
vode ter jo pospravil v svojo košarico. 
 

 
 

Slika 6: Steklenička čiste izvirske vode: Podblegoška kapljica 
 
 BRINJE – TRAVNIK POD MLADIM VRHOM – SREČANJE Z VILO ROŽMARINKO 
 
Pot bomo nadaljevali po razgibanih travnikih in bregovih pod Mladim vrhom, proti Gorenji 
Žetini. Po približno polurni hoji bomo v daljavi uzrli nenavadno, umirjeno bitje, ki se kar zliva 
z okolico v kateri se nahaja. Ko se ji približamo, presenečeni, a veseli prepoznamo vilo 
Rožmarinko. Ko nas nežna deklica z velikim košem na ramenih zagleda, nas prijazno 
pozdravi, ter povpraša kam smo namenjeni. Povemo ji, da iščemo ravno njo, ter jo prosimo za 
pomoč velikanu Blegašu. Vila Rožmarinka nam pove, da zelišč, ki bi povsem pozdravile velikana 
še ni našla, vendar pa jih je tukaj in po okoliških travnikih obilo in zagotovo bo našla tudi tista, 
ki bodo povrnila moči velikanu. Do takrat pa mu bo skušala bolečine omiliti in umiriti z okusnim 
in zdravilnim čajem.  
 
Pokaže nam koš svojih že nabranih zelišč, ter nam jih predstavi katera so in zakaj so zdravilna. 
Vila nam ponudi majhne filter vrečke v embalaži iz lepenke, katere vsak po svojih željah in ob 
vilini pomoči, napolni z zelišči. Vrečico zapre, na embalažo pa označi zelišča, ki jih je izbral. Čaj 
nato pospravi v svojo košarico.  
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Slika 7: Rožmarinkin čaj 
 
Skupaj z vilo se nato odpravimo iskat velikana. Hodimo in iščemo po obsežnih, s soncem 
obsijanih travnikih, dokler nekje daleč ne zaslišimo nenavadnega šumenja vode.  
 
 SLAP RANCKA, GORENJA ŽETINA 
 
Prisluhnemo šumenju vode in skušamo ugotoviti od kje prihaja. Hodimo v smeri, od koder 
prihaja zvok. Tako prispemo do Gorenje Žetine, kjer nas pot med hišami pripelje naravnost do 
slapu Rancka. Pot je speljana v pobočje in nekajkrat se odpre razgled na dele že prehojene 
poti. Pot prečka še potok Slatuška, ki se pretaka preko manjših slapov.  
 
Vendar pa slap ni edina stvar, ki pritegne našo pozornost. Spodaj ob slapu je s hrbtom proti 
nam obrnjena velika postava. Iznad njene glave se vali veliko pare. Ko se pojava obrne, vidimo, 
da smo ga končno našli! Da, tukaj je naš utrujeni velikan Blegaš! Velikan nas prijazno 
pozdravi, nato pa mu vila Rožmarinka izroči nabrana zelišča, ki jih vrže v vrelo vodo, ki jo je 
segreval v kotlu. Kmalu iz kotla prijetno zadiši in čaj je pripravljen.  
 
Velikan nas povabi, da skupaj spijemo skodelico okusnega čaja. Medtem, ko pijemo čaj, 
prisluhnemo velikanovi pripovedi. Pove nam, kako je nekoč, ko je bil še bolj pri močeh, z 
veseljem pomagal okoliškim kmetom pri različnih opravilih, Velikan nam pripoveduje z iskrico 
v očeh in vemo, da tako ni pomagal samo drugim, temveč tudi sebi, saj se dobrota vedno 
obilno poplača. Na to nas opozori tudi Blegaš, ki nam pove svojo drobno skrivnost: čeprav je 
velikan je tudi on samo človek, ki se ves čas trudi, da bi bil dober. K trudu po biti dober in še 
boljši pa ga pogosto opominjajo tudi drobni beli kamenčki, ki jih je nabral tukaj, na tem 
čarobnem in spokojnem kraju, ob vznožju slapa. Nanje si je že pred mnogimi leti narisal tri 
stvari, ki v življenju res štejejo in nam prinesejo srečo in zadovoljstvo: dobrosrčnost, pogum 
in delo. V težkih trenutkih v žepih zatipa kamenčke, ki ga opomnijo na to, kaj je prav in česa 
mu morda v tistem trenutku manjka, da bi se počutil bolje. Ob tem velikan povabi goste, da 
še sami poiščejo kamenčke, ki so jim všeč, ter jih poslikajo tako, da bodo tudi njih nagovarjali 
k drobnim, a pomembnim stvarem, ki v življenju resnično štejejo. Ko končajo, kamenčke 
pospravijo v košaro, velikan pa se jim v zahvalo, ker so mu pripeljali vilo Rožmarinko odpelje 
na okusno malico, ki si jo vsak, po dobro opravljenem delu vsekakor zasluži. 
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Slika 8: Kamenčki poguma 
 
 TURISTIČNA KMETIJA PR' ANDREJON 
 
Tako prispemo do kmetije odprtih vrat "Pr' Andrejon", kjer si privoščimo okusno domačo 
malico, ki nam jo po velikanovem naročilu pripravi gospodinja Anka. Pri Andrejonovih se 
natančno vidi, kakšna je razlika med kmetijo odprtih vrat in kmečkim turizmom. Medtem ko 
malicamo njihove izdelke, se delo ne ustavi, mi kot gostje pa postanemo del kmečkega 
delovnega procesa. Ponujajo, kar imajo doma in tisto znajo pripraviti. Za nas pripravijo domačo 
malico: kruh, sir in klobaso. Bel kruh, je bil res bel in polnozrnat je bil res polnozrnat, čeprav 
se gospodar, ki pomaga pri strežbi pošali, da ne ve točno, kaj vse »vtaknejo« noter. Ob kruhu 
dobimo dve vrsti domačih sirov. Pravijo mu Žetinc – po kraju rojstva, čeprav priznajo, da ga 
delajo po tolminskih receptih. Eden je dimljen, drugi je tisti z velikimi luknjami. Ker so na tej 
kmetiji znani po pridelavi različnih odličnih vrst sira, nas gospodinja povabi, da si skupaj 
ogledamo kakšen je postopek pridelave. Preden se odpravimo, nam v spomin podari košček 
Žetinca, ki ga shranimo v košarico k ostalim stvarem.  
 

 
 

Slika 9: Gospodarja kmetije Pr' Andrejon s sirom Žetincem 
 

 POT NA GORO 
 

Nato se odpravimo se naprej po poti zdravja velikana Blegoša. Na poti nas še vedno spremlja 
velikan. Vila Rožmarinka pa se od nas poslovi in odide nazaj na travnike pod Mladim vrhom.  
 
Pot se spusti po travnem pobočju pod kmetijo in nas pripelje v vas Dolenjo Žetino. Nato zavije 
ostro desno po čudoviti travnati poti. Kmalu pridemo do oznake »Urekov pohod«. 
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Slika 10: Oznaka poti 
 
Markantna vzpetina, ki se dviga pred grebenom Starega, Mladega vrha in Koprivnika je dobila 
preprosto ime - Gora. Domačini so na vrhu postavili romarsko cerkvico Marijinega 
Vnebovzetja, zato se še danes na praznik Velikega šmarna (15. avgust) zbere tu množica ljudi 
in se bogoslužje odvija kar na prostem. Na sam vrh vodijo številne poti in vsak si lahko po 
svojih željah in sposobnostih izbere tisto najljubšo. Športni novinar Stane Urek je zelo rad 
zahajal na Goro in v njegov spomin je vsako drugo soboto v oktobru po tej poti organiziran 
spominski pohod. Moto Staneta Ureka je bil šport za vse, zato tudi z začrtano potjo in 
organiziranim pohodom želijo k pohodništvu privabiti čim več ljudi. Prav to smo želeli tudi mi, 
zato se odpravimo naprej po markirani poti vse do Gore. 
 
Velikan Blegaš predlaga, da tudi sami napravimo nekaj gimnastičnih vaj. Prav takih, kot jih je 
izvajal Stane Urek. Tako poskrbimo za svoje zdravje in razgibano telo. 
 

 
 

Slika 11: Izvajanje gimnastičnih vaj 
 
Vsak dobi tudi svojo brošuro »Urekove gimnastične vaje«, ki jih dodamo v našo košarico. 
 
Pri cerkvici sta pod mogočno lipo postavljeni klop in miza, kjer si tudi odpočijemo. 
 
Pot nas nato vodi do Hleviš - izbirate lahko med gozdno potjo, ki vodi preko hriba in 
makadamsko cesto, ki pelje nekoliko naokrog in omogoča ogled ene najdebelejših smrek (s 
poti se morate spustiti preko travnika). Pohod s Hleviš lahko tudi podaljšate mimo slapov. 
 
Velikan Blegaš je že pošteno utrujen. Pove nam, da se bo počasi odpravil nazaj v svoj dom 
pod slapom. Predlaga nam še, da si odpočijemo še mi, tako kot velikokrat naredi tudi on: 
uležemo se na travnik, obsijan s soncem, in prisluhnemo zvokom narave. Skušamo se 
umiriti in prisluhniti naravi. Zapomniti si moramo čim več stvari, ki jih slišimo: ptice, čebele, 
veter, letala, šelestenje dreves, … Dejavnost v naravi motivira, navduši in nas vzpodbudi k 
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razmišljanju. Naravo doživljamo z vsemi čutili, preko vseh čutnih kanalov. Dejavnost ponudi 
možnosti, da naravo doživimo drugače in jo bolje razumemo. Omogoči nam pristen, 
neposreden stik z naravo. Nova znanja in izkušnje o naravi pridobimo na igriv način. 
 
Ko vsi sproščeni in polni energije vstanemo, se podamo še v globje raziskovanje narave. Po 
poti nas spet vodi lokalni vodič. 
 
Vsak gost s kupčka potegne eno sličico in si jo dobro ogleda. Na njej so slike živali iz življenja 
v gozdu in na travniku, ter rastline značilne za ta kraj. Gostje dobijo nalogo, da na belo rjuho 
iz naravnih materialov (plodov, mahu, trave, odmrlih vej, iglic, kamnov, …), ki jih najdejo v 
gozdu, ustvarijo podobe različnih živali in rastlin. Doživljamo in raziskujemo gozd. 
 

 
 

Slika 12: Ustvarjanje podob iz naravnega materiala 
 

 
 

Slike 13, 14, 15: Živali iz naravnega materiala 
 
 PR' ZAMUD, DOLENČICE  

 
Po vsem tem, kar smo dobrega naredili za naše telo in duha, se prileže zopet krajši sprehod 
po poti proti kmetiji Pr' Zamud, ki stoji v Dolenčicah.  
 
Pot se torej naprej spusti do vasi Dolenčice, kjer nas na kmetiji Pr' Zamud pričaka prijazna 
gospodinja Majda Možina, ki nam z veseljem pove vse o pripravi Javorskega hlebčka, ki so ga 
poizkusili že na začetku poti. To namreč ni navaden kruh, temveč kruh s suhim sadjem in je 
na našem jedilniku bolj kot posladek. V kruh je umešano suho sadje, ki ga na kmetiji sami 
sušijo iz domačega sadja. Vsak gost pohoda dobi v dar vrečko suhega sadja, ki ga doda v 
košarico k ostalim dobrotam in predmetom nabranim tekom pohoda. Naša polna košarica tako 
povezuje pohod v celoto.  
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Slika 16: Vrečka suhega sadja 
 
Gostje lahko Javorski hlebček na kmetiji tudi kupijo. 
 

 PRI AŽBETU DOMA, DOLENČICE 
 

Sprehodimo se do ekološke kmetije – Pri Ažbetu doma, kjer stoji doprsni kip znamenitega 
slikarja Antona Ažbeta, ki je na prelomu v 20. stoletje vodil lastno slikarko šolo v Münchnu.  
 

   
 

Sliki 17, 18: Kip Antona Ažbeta v Dolenčicah; Pri Ažbetu doma 
 
Naše srečanje zaključimo prav tu, na kosilu pri Ažbetu doma. Gospodinja Katarina Peternel 
Ažbe nas povabi v jedilnico, lahko tudi na vrt pod hišo, in nam pove nekaj besed o njihovi 
kuhinji. Znana je namreč po ekološko pridelanih sestavinah, kjer se skozi vse leto trudijo, da 
sestavine pridelajo doma. Obdelava sadja, zelenjave, mesa in mleka poteka ročno, brez 
kemičnih sredstev in onesnažujočih naprav. Zaradi tega je njihova hrana zdrava in polna 
prvinskih okusov. 
 
Za kosilo bi ponudili jedi, ki so značilne za naše kraje: 
 

 kislo zelje s fižolom, jetrnico, 
 pečeno polento z jabolki, 
 kompot iz suhega sadja. 

 
Vso to hrano smo predstavili že v eni izmed naših turističnih nalog, kjer smo govorili o kulinariki 
našega kraja, zato se nam je zdelo prav, da jih zopet vpletemo v našo turistično zgodbo. 
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 SLOVO IN ODHOD DOMOV 
 
Pozno popoldne nastopi čas za slovo. Vodič goste pospremi nazaj do parkirišča. Udeleženci 
pohoda se po pristnem druženju, stiku z naravo in okoliškimi prebivalci kar težko poslovijo. 
Seveda ne odidejo praznih rok, saj jim za popotnico, zahvalo in spomin ostane košarica 
nabranih » velikanovih dobrot« iz naših krajev, ki služi tudi kot spominek. Vsi se strinjajo, da 
se bodo na našo tematsko pohodniško pot še kdaj vrnili. 
V primeru, da našo pot obiščejo starejši gostje, jim ponudimo, da lahko Pri Ažbetu doma tudi 
prenočijo. Na voljo imajo tudi razvajanje v domačih kopelih, savnah, …  
 

2.4.3. Podroben načrt izvedbe 
 
Zapisali smo časovno podroben načrt izvedbe in vse zadolžene pri izvajanju programa. 
Natančnejši čas se lahko določi naknadno, glede na potrebe gostujoče skupine (velika 
oddaljenost od kraja, kasnejši prihod,…). 
 
ČASOVNA RAZPOREDITEV 
 

TRAJANJE AKTIVNOSTI 
ZADOLŽENI ZA 

IZVAJANJE 

9.00 
PRIHOD SKUPINE POHODNIKOV 

UVODNI POZDRAV IN DOBRODOŠLICA 

Člani turističnega podmladka, 

mentorice, lokalni vodič 

9.15 – 9.30 ZGODBA IN PRIČETEK SREČANJA 
Člani turističnega podmladka, 
mentorice, lokalni vodič 

9.30 – 10.00 POHOD JAVORJE – BRINJE  
Člani turističnega podmladka, 

mentorice, lokalni vodič 

10.00 – 10.15 IZVIR »JAVORSKA BISTRICA« 
Člani turističnega podmladka, 
mentorice, lokalni vodič 

10.15 – 10.45 
POHOD DO TRAVNIKA POD MLADIM 

VRHOM 

Člani turističnega podmladka, 

mentorice, lokalni vodič 

10.45 – 11.15 VILA ROŽMARINKA 
Člani turističnega podmladka, 
mentorice, lokalni vodič, vila 

Rožmarinka (ga. Breda Čemažar) 

11.15 – 11.45 POHOD DO SLAPU RANCKA 
Člani turističnega podmladka, 
mentorice, lokalni vodič, vila 

Rožmarinka (ga. Breda Čemažar) 

11.45 – 12.15 SLAP RANCKA – VELIKAN BLEGAŠ 
Člani turističnega podmladka, 
mentorice, lokalni vodič, velikan 

Blegaš (g. Anton Kokelj) 

12.15 – 12.30 SLAP RANCKA –KMETIJA PR' ANDREJON 
Člani turističnega podmladka, 
mentorice, lokalni vodič, velikan 

Blegaš (g. A. Kokelj) 

12.30 – 13.15 KMETIJA PR' ANDREJON Lastnica kmetije ga. Anka Vodnik 

13.15 – 13.45 KMETIJA PR' ANDREJON – GORA  
Člani turističnega podmladka, 
mentorice, velikan Blegaš (g. A. Kokelj) 

13.45 – 14.30 GORA 
Člani turističnega podmladka, 

mentorice, velikan Blegaš (g. A. Kokelj) 

14.30 – 15.00 GORA – KMETIJA PR' ZAMUD 
Člani turističnega podmladka, 
mentorice, lokalni vodič 

15.00 – 15.30 KMETIJA PR' ZAMUD Lastnica kmetije ga. Majda Možina 

15.30 PRI AŽBETU DOMA 
Lastnica butičnega hotela ga. 

Katarina Peternel – Ažbe  

17.00 SLOVO IN ODHOD DOMOV 
Člani turističnega podmladka, 
mentorice, lokalni vodič 
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2.5. TRŽENJE 
 

2.5.1. Reklamni material 
 

 LETAK 
 
Letak, ki smo ga izdelali, bomo poslali najprej staršem in ravnateljici naše šole, saj jih bomo 
tako povabili na naše srečanje, ki bo v okviru našega »pižama žura«. Kasneje bomo letak 
ponudili še vsem šestim podružničnim šolam, s katerimi se bomo srečali na enem izmed 
prihodnjih srečanj podružničnih šol. Letak ima obliko košare. Na zunanji strani je napis in 
prijavnica, na notranji strani pa zemljevid poti. 
 

   
 

Slika 19: Reklamni letak 
 

 ZGIBANKA 
 
Kasneje bi promocijo nadaljevali tudi na ostalih osnovnih šolah po Sloveniji. V ta namen smo 
izdelali tudi osnutek zgibanke. Poslali bi jo tudi na zveze upokojencev Slovenije, turistična 
društva, okoliška gostišča, turistične kmetije, turistično informacijske centre,… Tako bi naš 
turistični proizvod pridobil večje zanimanje ciljne skupine. Zgibanka bi bila formata A4, v 
barvnem tisku, tiskana obojestransko, za katerega bi poskrbelo podjetje, ki bi tudi sponzoriralo 
tisk zgibank in letakov. 
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Slika 20: Reklamna zgibanka 
 
 

 PLAKAT 
 
Izdelali smo tudi reklamni plakat, ki je osnutek plakata, ki bi ga lahko natisnilo podjetje, ki bi 
poskrbelo tudi za tisk zgibank. Plakat bi uporabili pri naši promociji. Obesili bi ga, kot vabilo na 
dogodek v prostore naše šole, matične OŠ Poljane in na šole v naši Poljanski dolini, poslali pa 
bi jih tudi na turistična društva v okoliških krajih, turistično informacijske centre, turistične 
kmetije,… 
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Slika 21: Plakat 

2.5.2. Promocija 
 
a) Spletna stran 
 
Na spletni strani naše podružnične šole bomo predstavljali naš letošnji projekt in tako našo 
zamisel predstavili širši javnosti oz. gostom, ki bi si želeli obiskati naše kraje. 
 
b) Informacije o dogodku na spletnih straneh turističnih kmetij, TD Stari vrh in TD 

Javorje 
 
Na vseh naštetih spletnih straneh bi objavili letak, ki smo jo predstavili. Tako bi bil naš proizvod 
viden še širši javnosti. 
 
c) Oglaševanje na radiu Sora 
 
Sestavili smo oglasno sporočilo, ki bi ga prebrali učenci novinarskega krožka, ki se vsak 
ponedeljek javljajo v otroško in mladinsko oddajo tudi z naše centralne OŠ Poljane. Javili bi se 
tudi v času tedenske oddaje »V jeseni življenja«, ki je namenjena upokojencem. Tako bi 
zaobjeli obe ciljni skupini. 
 

Dragi ljubitelji neokrnjene narave!  
 
Sem velikan Blegaš, izpod Blegoša doma. Vabim vas, da se mi pridružite na čudoviti velikanovi 
poti zdravja. Z mano boste prehodili delček poti v neokrnjeni naravi pod Blegošem. Uživali 
boste v čudovitih razgledih, se nadihali svežega zraka in našli trenutke miru tukaj, kjer si narava 
poda roko s čudovitimi ljudmi in njihovimi zgodbami ter si delček vsake izmed njih odnesli s 
sabo v dolino. 
 
Več si lahko preberete na spletni strani http://podruznica-javorje.splet.arnes.si/ pod rubriko 

PROJEKTI. 
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d) Umestitev promocijskega materiala v ponudbo okoliških gostišč, turističnih 
kmetij in koči na Starem vrhu 

 
Izdelan letak bi ponudili vsem naštetim. Le-ti bi poskrbeli za ustrezno trženje, torej ponudbo 
na javnem in ustrezno dostopnem mestu. 
 
e) Pošiljanje zgibank na območna združenja upokojencev, planinska društva,… 
 
Zgibanko, ki smo jo izdelali bi poslali najprej zvezam upokojencev Slovenije, ki delujejo v obeh 
dolinah, torej Selški in Poljanski. Kasneje bi promocijo nadaljevali tudi na ostalih združenjih po 
Sloveniji. 
 
Prav tako bi zgibanke poslali na planinska društva v okolici. 
 
f) Predstavitev programa v turistično informacijskih centrih v okolici (Škofja loka) 
 
Program bi predstavili predstavnikom in lokalnim turističnim vodičem v okolici, ki bi našo 
ponudbo lahko vključili v že obstoječe programe. V našo okolico prihajajo ljudje z različnimi 
nameni – športno udejstvovanje (smučišče Stari vrh), pohodništvo, kolesarjenje,… Zato bi v 
programe, ki so že namenjeni določeni skupini ljudi, vključili naš dogodek in ga ponudili. 

 
 

2.5.3. Spominek 
 
Vsako srečanje se običajno zaključi s prijaznim pozdravom in vabilom na ponovno snidenje. 
Ker smo si že ob začetku zamislili, da bi na naši poti nabirali uporabne, zdrave in predvsem 
unikatne izdelke iz naših krajev, smo se odločili, da bi košarica, ki bi jo vsak obiskovalec dobil 
ob začetku srečanja in bi se do konca srečanja napolnila, postala naš spominek na naše 
srečanje. Torej bi v tej košarici našli prostor zeleno – mešanica čaja iz okoliških travnikov; 
zdravje – domači sir in Javorski hlebček; ter aktivnost – knjižica z Urekovimi vajami. Vsi ostali 
izdelki pa bi vse skupaj še dopolnili in nastala bi košarica »velikanovih dobrot«. 
 

 
 

Slika 22: Košarica »velikanovih dobrot« 
 
 



Kos, A., Možina, L., Oblak, B., Peternel, A., Peternel, Z., Rupar, T., Šikovec, G., Vodnik, P.: Velikanova pot zdravja 

30. festival Turizmu pomaga lastna glava                                                                                                       Zeleni turizem  

[21] 

 

2.6. PRODAJA 

 
Obiskovalci našega dogodka bi seveda plačali določen znesek. Odločili smo se, da za našo 
tematsko pot določimo naslednjo ceno: 
 

 cena hrane = 15 evrov/osebo (v ceno sta všteta: prigrizek dobrodošlice, malica, kosilo, 
omejena količina pijače), 

 stroški pri izdelavi košare, letakov, zgibank, plakatov in obvestil = 5 evrov/osebo 

 material za izdelavo Javorskega hlebčka, sir, ostali potrošni material za izdelke iz košare – 
5 evrov/osebo 

 cena prevoza = po dogovoru s šolo ali organizacijo, ki se udeleži/organizira srečanje. 
 

Tako bi cena znašala 25 evrov. 
 
Ves denar bi porabili za kritje nastalih stroškov. Mi od tega ne bi imeli dobička. 
Dobiček pa bi imeli: vaški rokodelec (pletene košare), lastniki kmetije Pr' Andrejon (od sira, 
malice), lastniki kmetije Pr' Zamud (od Javorskega hlebčka), lastnica ekološke kmetije Pri 
Ažbetu doma (kosilo, možnost nočitve v sobah, sprostitve v tamkajšnji savni in kopelih – cene 
so dostopne na spletnem naslovu www.priazbetudoma.si). 

 
2.7. ANALIZA MOŽNOSTI IZVEDBE 

 
Dogodek bomo v letošnjem letu izpeljali po načrtu, ki smo ga predstavili v tej turistični nalogi. 
V goste bomo, kot smo že omenili, povabili vse starše naše podružnične šole ter ravnateljico. 
Z nami bodo prehodili celotno velikanovo pot, ki smo jih predstavili v nalogi. Sami se bomo še 
bolj vključili v organizacijo programa. Razdelili smo si vloge in zadolžitve za pripravo določenih 
delov programa. K izvedbi in pomoči bomo povabili tudi omenjene posameznike. V prejšnjih 
letih so nam vsi povabljeni gostje (posamezniki) z navdušenjem priskočili n pomoč, nam 
predstavili svoje delo in dejavnosti, zato pričakujemo in upamo, da se bodo tudi vsi tokrat 
omenjeni odzvali našemu povabilu.  
 
V prihodnje si želimo na dogodek povabiti tudi učence bližnjih podružničnih šol. Upamo in 
prizadevali si bomo, da nam to tudi uspe. 
 
 

3. ZAKLJUČEK 
 
Z izdelavo turistične naloge lahko potrdimo: 
 

 da je naša pot zanimiva, poučna in dostopna vsem obiskovalcem, ki bi si jo želeli 
obiskati, 

 da pot lahko pripomore k večji prepoznavnosti našega kraja in krajev pod Blegošem,  

 se v programu naše poti prepletajo zeleno, aktivnost in zdravje – vse kar je povezano 
z zelenim turizmom, 

 da je naš program poti kakovosten in z raznoliko ponudbo, 
 da smo v program poti vključili tudi okoliške rokodelce, turistične kmetije in ekološko 

kmetijo – butični hotel Pri Ažbetu doma; tako jim damo možnost, da se predstavijo 
gostom ter jim ponudijo (tudi za prodajo) svoje pridelke in izdelke, 

 da z organizacijo takšnega programa pridobimo veliko novih spoznanj – novih 
prijateljstev in izkušenj, ki nas bogatijo, 

 da bomo našo pot lahko predstavili širši javnosti (osnovnim šolam in ostalim 
organizacijam) in ga umestili v že obstoječo turistično ponudbo, 

http://www.priazbetudoma.si/
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 da bomo program ob koncu letošnjega leta tudi zares izvedli v taki obliki, kot je zapisan. 
 

Za konec pa le še vesel velikanov pozdrav! 
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5. PRILOGE 
 
PRILOGA 1: Primer obvestila za udeležence pohoda po velikanovi poti zdravja 
 
Pripravili smo obvestilo, ki ga bomo razdelili našim staršem ter poslali gospe ravnateljici.  
V tokratnem obvestilu nismo upoštevali cene vodenja in nastalih stroškov, saj jo bomo določili 
po kasnejšem dogovoru z lastniki kmetij. 

 
Spoštovani gostje, 
 
veseli nas, da ste se odzvali našemu povabilu na naš pohod po Velikanovi poti zdravja. 
Pošiljamo vam obvestilo. Na obvestilo smo zapisali vse pomembne informacije. 
 
V primeru vprašanj se lahko obrnete na telefonsko številko naše PŠ Javorje – 04 51 88 083. 
 

Veselimo se srečanja z Vami, 
velikan Blegaš in njegova ekipa 

 

 

OBVESTILO ZA UDELEŽENCE POHODA PO 
»VELIKANOVI POTI ZDRAVJA« 

 
V soboto, 18. 6. 2016, bo na PŠ Javorje potekala 1. pohod po »Velikanovi poti zdravja«.  
 
Pričakujemo vas ob 9. uri, na parkirišču pred PŠ Javorje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrebovali boste naslednjo opremo: 

 udobna športna oblačila, 
 pohodniško obutev, 

 nahrbtnik z rezervnimi oblačili in pijačo, 
 lahko tudi pohodniške palice. 

 
Veselimo se srečanja z Vami, 

Velikan Blegaš in njegova ekipa 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kos, A., Možina, L., Oblak, B., Peternel, A., Peternel, Z., Rupar, T., Šikovec, G., Vodnik, P.: Velikanova pot zdravja 

30. festival Turizmu pomaga lastna glava                                                                                                       Zeleni turizem  

[24] 

 

PRILOGA 2 – Zgodba Roberta Malovrha: O velikanu Blegašu 
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PRILOGA 3: Okvirna vsebina in struktura predstavitve turističnega proizvoda na 
turistični tržnici 
 
Predstavili bomo našo turistično tematsko pot. Za predstavitev ne bomo potrebovali stojnice. 
Namesto stojnice vas bo pozdravil kar velikan Blegaš, velikanska maskota, ki smo jo izdelali s 
pomočjo otrok iz vratca Javorje. Predstavniki bomo oblečeni v planinsko opremo (hlače, srajca, 
klobuk). Medse bomo poleg velikana Blegaša povabili še vilo Rožmarinko, s polno košaro zelišč 
za dišeče čaje, ki jih bo tudi podarila nekaterim obiskovalcem našega razstavnega prostora. 
 
Oblikovali smo tudi reklamno gradivo (zgibanko), ki bo na dan tržnice tudi na voljo na našem 
razstavnem prostoru. Obiskovalce bomo privabljali po celotnem nakupovalnem središču z 
namenom, da se nam pridružijo pri naši igri, ki jo bomo pripravili na prostoru. Za nagrado 
bodo obiskovalci dobili majhno dišeče darilo. 

 
PRILOGA 4: Izjava o seznanjenosti učencev in staršev o poteku festivala 
 
O poteku festivala in aktivnostih zanj so bili seznanjeni vsi starši na prvem roditeljskem 
sestanku v mesecu septembru. 
 
Vsi starši naših učencev so ob začetku šolanja na naši šoli podpisali izjave o soglašanju z javno 
objavo rezultatov, dosežkov posameznih učencev, z možnostjo fotografiranja, posredovanjem 
fotografij, izdelkov, javnega nastopanja, sodelovanja pri javnih šolskih aktivnostih 
(tekmovanja). Izjave staršev se hranijo v arhivu Osnovne šole Poljane nad Škofjo Loko. 
 

Mentor: _____________________________ 


