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Zahvala
Pri nastanku pričujočega dela so nam s svojim delom, pripravljenostjo in požrtvovalnostjo
pomagali mnogi sodelavci iz domačega kraja. Brez njih nam ne bi uspelo. Vzeli so si čas za
nas, nam prisluhnili in podelili z nami svoje znanje, vedenje, razmišljanja in življenjske
izkušnje. Našteli jih bomo po vrstnem redu, kot smo jih obiskali, čeprav je prispevek vsakega
enkraten in nenadomestljiv.
G. Sandi Močnik z Dešna (Ranč pr Osolet), ga. Danica Jančar s Turističnega društva, Primož
Lavrič iz alpinističnega odseka in GRS, vodja jamarjev g. Stražar, skrbnik doma na Uštah g.
Igor Kanižar, ga. Branka Bizjan, predsednica društva rokodelcev Moravške doline, ki nas je v
naši dejavnosti spodbudila za uspešno delo tudi v prihodnosti.
Srečanje z vsakim posameznikom je bilo za nas poučno in nam je odstrlo še eno posebnost in
lepoto domače doline, v kateri vidimo veliko raznolikih možnosti za celosten razvoj
podeželske skupnosti.
Za podporo in spodbudo se zahvaljujemo tudi ravnatelju OŠ Jurija Vege Moravče, g. Mateju
Žistu.
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Povzetek in okvirna vsebina
Z letošnjo dejavnostjo v okviru turistične raziskovalne naloge smo učenci 8. in 9. razredov
obogatili naše znanje o zanimivih točkah v Moravški dolini. Pri raziskovanju so nam bili v
pomoč zapisi in fotografije terena. Letos predstavljamo enodnevno turistično ponudbo za
mlade v obliki festivala, imenovano ˝Pustolovec za en dan!". Obiskovalci se bodo lahko
podali v čudovite gozdove Moravške doline, se družili v Planinskem domu Ušte in jahali
konje na ranču Pr' Osolet. Za ljubitelje adrenalina bo organiziran spust v Osoletovo jamo in
zipline, tj. tirolska žičnica. Najmlajši pa se bodo lahko podali na lov za zakladom, kjer jih
bodo čakale marsikatere zanimive naloge.

V okviru tega dneva torej ponujamo:








vožnja s kočijo
obisk Osoletove jame
zipline – tirolska žičnica
skriti zaklad
pustolovsko kosilo
spoznavanje GRS Kamnik

Vse, kar potrebujemo za uresničitev naše prireditve smo skrbno načrtovali. Izdelali smo
podroben časovno razdelan potek dogodka, obenem preračunali količino potrebne hrane in
denarnih sredstev za organizacijo. Mladim domačinom bi predstavili Moravško dolino tudi iz
drugačnega zornega kota, kot so je vajeni.
Turistična ponudba v pričujoči nalogi se razlikuje od običajnih turističnih ponudb posameznih
krajev, ker povezuje šolo, družino in turistično ponudbo kraja z zgibanko, Pustolovec za en
dan. Le-ta je naš turistični produkt. Svoje delo pa bomo predstavili tudi na turistični tržnici,
kjer si bo možno ogledati našo zgibanko, jamarsko, plezalno in jahalno opremo ter ob
fotografijah podoživeti našo turistično prireditev. Nalogo je mogoče videti na šolski spletni
strani in v knjižnici OŠ Jurija Vege Moravče. Izvod naloge hranita tudi mentorici naloge.

Ključne besede: naravna dediščina, kulturna dediščina, zabava, mladi, pustolovščina,
turistična ponudba.

3

34. TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA
»PUSTOLOVEC ZA EN DAN«

Kazalo:

1. Uvod ..................................................................................................................................5
2. Potek dela ...........................................................................................................................6
3. Dejavnosti festivala ............................................................................................................7
3.1 Spust v Osoletovo jamo ................................................................................................7
3.2 Tirolska žičnica- zipline pod vodstvom Alpinističnega odseka in gorske reševalne
službe iz Kamnika ..............................................................................................................9
3.3 Lov na skriti zaklad ..................................................................................................... 10
3.4 Vožnja s kočijo na Ranču pr'Osolet ............................................................................. 11
3.5 Planinski dom na Uštah in kulinarična ponudba za pustolovce .................................... 12
4. Organizacija dogodka ....................................................................................................... 15
4.1 Časovnica ................................................................................................................... 15
4.2 Potek festivala ............................................................................................................ 15
4.3 Finančni načrt ............................................................................................................. 17
5. Turistični produkt - zgibanka Pustolovec za en dan .......................................................... 17
6. Stojnica na turistični tržnici .............................................................................................. 18
7. Zaključek .......................................................................................................................... 18

4

34. TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA
»PUSTOLOVEC ZA EN DAN«

1. Uvod
Turistična ponudba v pričujoči nalogi se razlikuje od običajnih turističnih ponudb posameznih
krajev. Nastala je z raziskovalnim delom na terenu in z namenom priprave zgibanke za
spodbudo domačinom in drugim obiskovalcem za obisk manj znanih značilnosti in dejavnosti
Moravške doline.

Moravška dolina leži v neposredni bližini geometričnega središča Slovenije. Tukaj lahko
spoznate staro kulturno pokrajino, bogato ljudsko izročilo in mnoge kulturne ter naravne
zaklade, kot so stare domačije, ostanki gradov in številne cerkve. Urejene turistične kmetije
pa ponujajo počitek in sprostitev. Na meji z občino leži umetno Gradiško jezero, ki nudi
zanimive možnosti za rekreacijo in športno udejstvovanje.
Prebivalci Moravške doline si svoj kos kruha služijo predvsem z delom v sosednjih
industrijskih središčih. Nekaj prebivalcev še obdeluje zemljo na številnih majhnih kmetijah, v
zadnjem času pa se vse več kmetij ukvarja z dopolnilnimi dejavnostmi.
Poleg omenjenih zanimivosti pa obiskovalce pritegnejo tudi številne prireditve, ki jih
organizirajo domača društva. Med najbolj obiskanimi so vsakoletni Pohod po nagelj na
Limbarsko goro, Prvomajsko srečanje na Tuštanju, kmečki praznik poleti, različni koncerti,
kulturne prireditve, športna in druga tekmovanja.
Z našo idejo enodnevnega festivala z naslovom Pustolovec za en dan smo želeli dodati
nekaj novega za mlade po letih in duši- za tiste, ki uživajo v pustolovščinah. Festival
smo umestili na manj obiskan, a prav nič manj zanimiv kos Moravške doline, na njen
južni rob z imenom Ušte, ki ponuja veliko zanimivih dejavnosti, ki so bile do sedaj
nepovezane.
Do Ušt se lahko pripeljemo z avtomobilom (urejena parkirišča), lahko se podamo tja
tudi peš po eni zmed številnih markiranih pešpoti. Na ranču Pr' Osolet se bomo lahko
popeljali s kočijo in se v gozdovih Moravške doline podali na lov za zakladom. Pod
vodstvom jamarjev se bomo podali v Osoletovo jamo, za piko na i se bomo lahko spustili
ob vodstvu alpinistov tudi po tirolski žičnici – zipline. Na Planinskem domu na Uštah pa
se bomo odpočili od pustolovščin in si privoščili kosilo.

Organizirali bi enodnevno zabavo in nudili:







panoramska vožnja s kočijo
obisk Osoletove jame
zipline – tirolska žičnica
skriti zaklad
pustolovsko kosilo
spoznavanje GRS Kamnik
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Z aktivnostmi na posameznih točkah naše turistične ponudbe bi radi pritegnili v naš kraj čim
več obiskovalcev iz vseh krajev naše domovine, pa tudi iz tujine. Pomembno je tudi dejstvo,
da mladim domačinom predstavimo dolino tudi iz drugačnega zornega kota, kot so je vajeni.
S pričujočim delom bi radi navdušili mlade, da si poskusijo sami skovati svoj košček sreče,
kot se reče v prenesenem pomenu, torej, da si lahko svojo poslovno in obenem turistično
priložnost oblikujejo točno tam, kjer so.

2. Potek dela
Turistične ponudbe smo se lotili učenci 8. in 9. razredov v sodelovanju z mentoricama. Ko je
prišlo povabilo Turistične zveze Slovenije (TZS), smo učenci že vedeli za dejavnosti
dediščinskih dni pri pouku. Učiteljica nas je pri pouku slovenščine seznanila z natečajem za
festival Turizmu pomaga lastna glava. Ker smo se z delovanjem Turističnega društva
Moravče že srečali v šoli in na različnih prireditvah, nam je ponujeni naslov predstavljal pravi
izziv. Na prvem sestanku smo se seznanili z že opravljenimi aktivnostmi in rezultati dela iz
preteklih natečajev. Mentorica nas je navdušila z lepotami in narodopisnimi posebnostmi
našega domačega kraja. Naravne in kulturne zanimivosti Moravške doline smo poznali že iz
šolskih in družinskih obiskov, zato so se ob delu rojevale vedno nove ideje in pobude za
odkrivanje dejavnosti in značilnosti kraja.
Ob delu smo se sošolci še bolje spoznali in povezali. Posebnosti kraja smo ob pogovorih,
obiskih in dejavnostih zagledali na nov način. Pregledovali smo različne vire, od pisnih do
elektronskih pa tudi ustnih in z njimi bogatili svoja spoznanja. Na podlagi novih znanj pa smo
načrtovali delo na terenu. Obiskali smo posamezne točke naravnih znamenitosti. Kraje smo si
razdelili, raziskali in opisali. Oglede smo opravili v času jesenskih šolskih počitnic in ob
sobotah dopoldne in popoldne. Posamezne zaključene celote smo opremili s slikami, ki smo
jih posneli na terenu oz. prejeli na posameznih točkah, in delo pod vodstvom mentoric
povezali v celoto. Fotografije smo snemali na vsakem koraku, zato je arhiviranega veliko
slikovnega gradiva, ki je le delno vključeno v pričujoče raziskovalno poročilo.
Predstavniki turističnega društva so nas opremili tudi z obilico gradiva in predstavitvenih
zloženk ter načrti za prihodnost. Pri kmečkih opravilih nam je svojo zakladnico izkušenj na
široko odprla predsednica društva rokodelcev Moravške doline, ga. Bizjan, in nas usmerila h
kmetiji Ranč pr' Osolet, kjer smo pokazali navdušenje nad konji ter vožnjo s kočijo. Izbrali
smo izletniške točke: kmetija Ranč' pr Osolet, Osoletova jama ter nenazadnje tudi prostrane
gozdove naše doline, in se odločili za prostor našega turističnega dogajanja, to je Planinski
dom na Uštah. Potem pa smo se lotili natančnega načrtovanja dogajanja ter tudi finančnega
načrtovanja za predvidenih 20 oseb oz. mladostnikov in otrok.
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3. Dejavnosti festivala
3.1 Spust v Osoletovo jamo
Na našem festivalu bodo jamarji predstavili svojo dejavnost in največje pustolovce popeljali
na voden ogled Osoletove jame.
Osoletova jama je najlepša in najgloblja jama na našem območju. Verjetno se sprašujete, kako
lahko pri nas najdemo veliko kraških pojavov in marsikatero jamo. Odgovor je v moravškem
osamelem krasu, ki leži v Moravški dolini. Osoletova jama se nahaja na zahodnem pobočju
Slivne, v bližini vasi Dešen in v neposredni bližini planinskega doma na Uštah. V globino
meri 260 metrov, v dolžino pa 378 metrov. Uvrščamo jo na 11. mesto po globini med jamami
na Slovenskem.
Za jamo dobro skrbijo jamarji Društva za raziskovanje jam. Obiskovalcem omogočajo varen
spust v jamo – v Veliko dvorano (70 metrov) ali do dna jame. Poleg tega pa tudi vsako leto
organizirajo jamarsko šolo za vse, ki si želijo ogledati lepote te jame.
Posebnost jame je ta, da je nastala v stiku karbonskih in apnenčastih skladov. Ko voda ruši in
odnaša karbonske sklade, v apnencu nastaja kapniški nakit. Danes je vhod v jamo zavarovan z
rešetko. Po 40 metrov dolgem in strmem rovu, kjer se razcepi na dva kraka. Drugi krak te
pripelje v enega izmed najlepših delov jame. To je slikovita 30 metrov dolga in 20 metrov
visoka Velika dvorana. Jama se seveda še nadaljuje, na dnu jame pa je sifon, ki ga ni mogoče
preplavati, zaradi ožine. Vse kapniško bogastvo je ostalo nepoškodovano, kar je zasluga
bližnjega kmeta Vincenca Ribič-Osoleta, po katerem, se jama tudi imenuje. Jama pa ima tudi
bogato favno. V Osoletovi jami so našli štiri vrste slepih hroščev: anophthalmus schaumi,
anophthalmus kicklitzi, leamostenus schreibersi in ceuthmunocharis robici. Našli pa so tudi
štiri vrste mehkužcev, polžkov iz podrazreda pljučarjev, rodu zospevmaipestre isselianum, ki
je podvrsta, pogosto najdena v alpskem krasu.
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Slika 1: Vhod v jamo

Slika 2: Notranjost jame
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3.2 Tirolska žičnica- zipline pod vodstvom Alpinističnega odseka in
gorske reševalne službe iz Kamnika
Za pripravo in izvedbo zipline bodo poskrbeli gorski reševalci in alpinisti iz Kamnika.
Zipline bo umeščena v gozd v bližini planinskega doma na Uštah. Ob tem bodo reševalci in
alpinisti poskrbeli za predstavitev potrebne opreme (plezalni pas, čelada …), prav tako bodo
poskrbeli, da bodo udeleženci pravilno opremljeni za spust po žičnici in se tudi varno spustili.
Še nekaj o tem, kaj zipline oz. tirolska žičnica pravzaprav je. Tirolska žičnica je namenjena
prenašanju tovora, ljudi, živali … lahko jo namestimo med dve zgradbi, skratka povsod tam,
kjer je transport po zraku varnejši ali krajši (hitrejši), kot po tleh. Tirolska žičnica poteka
praviloma vodoravno, lahko tudi pod manjšim kotom. Običajen poves pravilno napetih vrvi je
približno 10% dolžine žičnice. Izdelava, postavljanje žičnice zahteva natančno pripravo in
izvedbo. Ko enkrat namestimo sidrišča je izredno težavno spreminjati smer žičnice. Zato je
priporočljivo vse manevre, ki so vezani na žičnico v naprej predvideti, priporočljiva je skica
izdelave ter poteka dogodkov. Minimalno število reševalcev, ki še zadostuje za varno
izvedbo, so trije reševalci. Ko je žičnica napeta je v idealnih razmerah eden na neaktivni
strani, kjer skrbi za povzemanje ali popuščanje vlečne-zavorne vrvi, dva pa na drugi strani,
kjer se izvaja aktivni del transporta. V omenjeno ekipo niso všteti reševalec ali reševalci, ki
bodo uporabljali žičnico. Reševalci, ki postavljajo žičnico morajo obvladovati klasično vrvno
tehniko (izdelava sidrišč, napenjanje vrvi na več načinov, spust in dvig bremena). Reševalec,
ki je v vlogi spremljevalca ponesrečenega pa mora izredno dobro obvladati tudi samostojni
spust in dvig s tehniko žemarjenja, z uporabo nasprotne teže ipd. Žičnico sestavljajo tri glavne
točke. Sidrišče na neaktivni strani, kjer je žičnica vpeta fiksno, sidrišče na aktivni strani, kjer
žičnico napenjamo in popuščamo, ter premični del, ki drsi po vrveh žičnice z ene strani na
drugo.
Danes se t.i. zipline vse pogosteje uveljavlja kot turistična adrenalinska ponudba, kjer se
lahko turisti popeljejo z njo čez atraktivna mesta (reke, gozdovi, kanjoni, pečine ...).
Slika 3, 4: Tirolska žičnica
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3.3 Lov na skriti zaklad
Za najmlajše smo učenci turističnega krožka pripravili igro skriti zaklad. Skriti zaklad se bo
dogajal v bližini Planinskega doma Ušte in bo otrokom omogočal, da spoznajo naravo še
bolje. Igra bo potekala tako, kot klasična igra skritega zaklada. Na različnih mestih bodo skriti
namigi, ki bodo otroke pripeljali do naslednjih namigov in nenazadnje tudi do zaklada.
Pripravili smo deset namigov, ki jih bodo otroci poskusili rešiti.
1. Otroke seznanimo s pravili in jim na začetku predamo prvi namig:
NAMIG SE SKRIVA OB STVARI, KI NAM PRIPOMORE, DA KONJI NE ZBEŽIJO
Odgovor: PRAZNA OGRADA, ki se nahaja v bližini
2. Otroci najdejo drugi namig, ki se glasi:
REVNA ROMA SKOZI VRATA, VRAČA SE DOMOV BOGATA;POIŠČITE NJEN
DOM, A POZOR! POJDITE DVAJSET KORAKOV PO HRIBU NAVZDOL.
Odgovor: TRAVNIK V BLIŽINI ČEBELNJAKA
3. Nov namig pravi:
VSE POLETJE ZBIRA SI OPAŽE, A POZIMI GOLA REBRA KAŽE.
Odgovor: KOZOLEC
4. Namig pravi:
ROKA LESENA KAKOR NOBENA, POT MI POKAŽE, NIKDAR NE LAŽE.
Odgovor: KAŽIPOT

5. Namig pravi:
PREBIJE GOLA CELO ZIMO, NA POMLAD SRAJCO OBLEČE BELO, ZELEN
PLAŠČ NOSI ČEZ POLETJE, KI Z GUMBI RDEČIMI ZAPET JE.
Odgovor: ČEŠNJA

6. Namig pa se glasi:
TRGATEV OZNANJA, VRABCE ODGANJA
Odgovor: KLOPOTEC
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7. Namig pravi:
V TEMNO RDEČEM BELI KROG, DA NE TAVAŠ NAOKROG.
Odgovor: MARKACIJA
8. Namig pravi:
POLNA IGLIC, JEŽEK NI, ŠE POZIMI ZELENI.
Odgovor: SMREKA

9. KO NA VRH PRISPEMO, SE TAM POGREJEMO IN OKREPČAMO. NAMIG
POIŠČI PRED VHODOM.
Odgovor: PLANINSKI DOM

10. Zadnji namig pravi:
ZAKLAD NAJDETE V JEDILNICI!
(zaklad je škatla z lizikami za udeležence)

3.4 Vožnja s kočijo na Ranču pr'Osolet
Osoletov ranč ali po domače Ranč pr'Osolet se nahaja 200 m od Planinskega doma na Uštah.
Osebje ranča bo na naši prireditvi organiziralo vožnjo s kočijo. Sicer na ranču ponujajo še
veliko zanimivih aktivnosti. Lahko se preizkusimo v jahanju konj po gozdnih stezah na
svežem zraku. Če vas zanima več o konjih lahko spoznate in si ogledate jahalno opremo ali se
celo vpišete na šolo jahanja. Lahko si ogledate tudi himalajske koze in ponije. To je idealen
kraj za praznovanja otroških zabav ter za družinske izlete. V vročih poletnih dneh se je
mogoče ohladiti v bazenu, za počitek po aktivnem dnevu pa poskrbi senik. Lahko pa se tudi
odpravite na sprehod do Dešna. Vsako leto organizirajo jahalne tabore za otroke vseh starosti.
Nudijo pa tudi prevoze s kočijo ob pomembnih dogodkih, npr. porokah.
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Slika 5-8 : Ranč pr'Osolet

3.5 Planinski dom na Uštah in kulinarična ponudba za pustolovce
Osebje planinskega doma bo na našem festivalu poskrbelo za kulinarično ponudbo.
Udeleženci bodo na Planinskem domu uživali v ''pustolovskem kosilu''. V šoli smo predlagali
meni, ki vključuje predjed, glavno jed in sladico. Udeleženci bodo lahko izbrali med dvema
glavnima jedema. Tukaj je naš meni, ki vključuje tako navadno kot tudi vegetarijansko glavno
jed.
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MENI
GOBOVA JUHA
KRVAVICE, REPA, ŽGANCI
ali
SMETANOVA OMAKA Z GOBAMI, TESTENINE (vegetarijansko)
JABOLČNI ''ŠTRUDELJ'' (jabolčni zavitek)
Za zraven: DOMAČ JABOLČNI SOK

Slika 9-13: Meni

Še nekaj o Planinski domu na Uštah: Nahaja se na prelepi lokaciji z odličnim razgledom,
na hribu med Moravčami in reko Savo. Leži na nadmorski višini 658m. Do doma vodi
asfaltirana cesta iz smeri Moravč in Ribč, pot je označena s smerokazi. Iz okoliških vasi do
doma vodijo markirane planinske poti. Lokacija doma je na razcepišču kar nekaj planinskih
poti, ki vodijo na okoliške hribe. Sama lokacija ponuja številne pohode, dejavnosti v naravi in
ogled znamenitosti. S terase doma lahko občudujete prekrasno okolico ter prečudovit razgled,
ki seže do Kamniško – Savinjskih Alp, Karavank in Julijskih Alp. V lepem in jasnem
vremenu se vidijo najvišji slovenski vrhovi, tudi Triglav. Pogled se razteza na Moravče,
Domžale, Lukovico. Vidimo tudi Krvavec, Veliko planino, Svetega Miklavža in Limbarsko
goro ter marsikateri drugi vrh.
Obiskovalci se lahko v domu okrepčajo s pijačo in s hišnimi specialitetami, kot so jedi »na
žlico«, kosila, narezki, jedi iz žara in izpod peke ... Med tednom ponujamo jedi na žlico in
narezke, za vikend pa poleg tedenskega izbora tudi kosila. Po predhodnem naročilu nudijo
tudi ostale jedi po želji. V domu je 6 sob, v katerih je 33 ležišč. V srednjem nadstropju doma
je gostinski prostor, v katerem je 50 sedišč in je namenjen gostinski ponudbi ter obiskovalcem
za sprostitev. V njem se nahaja tudi kmečka peč. V spodnjem nadstropju je prostor namenjen

13

34. TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA
»PUSTOLOVEC ZA EN DAN«

za zasebne zabave, predstavitve, predavanja in zaključene družbe, katerega se lahko najame.
Po predhodnem dogovoru se lahko v spodnjem prostoru nudijo gostinske storitve. Dom
ponuja tudi veliko teraso, s prečudovitim razgledom.
Prostori in okolica so primerni za rojstnodnevne zabave, zaključene družbe, obletnice, poroke,
piknike, mladinske tabore ali pa kar tako za druženje z bližnjimi. Prostora je dovolj za večje
skupine. Dom ima urejeno veliko parkirišče, WI-FI, prenočišča, sanitarije in tuše.
Iz planinskega doma vodi pot proti Svetemu Miklavžu, kjer se nahaja istoimenska cerkev. Če
se spustimo v Moravško dolino nas pot vodi do Limbarske gore. Mimo doma v smeri Vač pa
vodi pot na Pivkelj, Slivno in GEOSS (geometrično središče Slovenije). Za ljubitelje
kolesarjenja pa so v okolici urejene kolesarske poti.

Slika 14: Ušte

Slika 15: Planinski dom Ušte
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4. Organizacija dogodka
Zadali smo si, da pripravimo enodnevno dogodivščino v naravi, na kateri bodo lahko uživali
otroci oz. mladostniki. Za pripravo takšnega dogodka je potrebna dobra organizacija, h kateri
spadajo: časovnica, razložen potek dneva, finančni načrt in še marsikaj drugega. Da pri
pripravi ne bi prišlo do pomote, smo časovnico še malo obrazložili.

4.1 Časovnica
8.00 – zbor pred planinskim domom, dobrodošlica in kratka predstavitev dneva (Turistični
krožek)
8.20 – prihod do Osoletove jame, predstavitev jame in jamarske opreme (Jamarji, turistični
krožek)
9.00 – priprava na spust (Jamarji)
9.30 – spust v Osoletovo jamo ALI igre na prostem (jamarji/ turistični krožek)
10.45 – prihod do Tirolske žičnice in predstavitev (alpinisti, reševalci, turistični krožek)
11.00 – spuščanje po Tirolski žičnici (alpinisti, reševalci)
13.00 – začetek skritega zaklada (turistični krožek)
14.00 – kosilo v planinskem domu (kosilo bo na voljo od 13. do 15. ure)
14.45 – počitek in družabne igre pred planinskim domom (turistični krožek, starši)
15.45 – zbor udeležencev za vožnjo s kočijo (turistični krožek)
16.00 – odhod do Ranča pr' Osolet (turistični krožek)
16.10 – prihod do ranča in predstavitev (osebje Ranča)
16.20 – vožnja s kočijo IN ogled živali (osebje Ranča)
17.30 – zaključek pri Planinskem domu in odhod domov

4.2 Potek festivala
Dogodek se začne ob osmi uri, ko se otroci, skupaj s starši zberejo pred Planinskim domom
Ušte. Otrokom, staršem in vsem udeležencem izrečemo dobrodošlico ter jim na kratko
opišemo potek dneva in tudi Moravško dolino. Poudarimo in posebej opozorimo, da je
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udeležba pri aktivnostih na lastno odgovornost, pri otrocih je potrebno soglasje in
spremstvo staršev. Za varnost bodo skrbeli izvajalci dejavnostim in udeleženci sami (z
upoštevanjem navodil izvajalcev), prav tako bo pred planinskim domom prisotna dežurna
ekipa prve pomoči.
Pred Osoletovo jamo prispemo približno dvajset čez osmo uro. Tam nas že čakajo jamarji, ki
otrokom predstavijo Osoletovo jamo, jamarsko opremo in jih nenazadnje tudi seznanili z
vsemi pravili. Tako se otroci okoli devete ure začnejo pripravljati na spust, ker pa je to zelo
adrenalinski dogodek, smo za tiste, ki jim bo poguma zmanjkalo pripravili igre na prostem:
badminton, balinčki, žoganje, lovljenje … Pravi spust se začne ob pol desetih, konča pa se
okoli dvajset do enajste ure. Otroci so razdeljeni v skupine in se spuščajo izmenično. Po tem
izredno zanimivem dogodku, se sprehodimo do tirolske žičnice, ki se nahaja v bližini.
Tam nas sprejmejo gorski reševalci, ki nam razložijo nekaj o tirolski žičnici, saj jo otroci
večinoma poznajo kot zipline. Po končani razlagi, v katero sodijo tudi pravila, gorski
reševalci izmenično začnejo pripravljati otroke na spust. Spuščanje se začne predvidoma ob
enajstih, traja pa do petnajst do enih. Za starše je to priložnost, da posnamejo kakšno
fotografijo, med čakanjem na spust pa otroci spoznajo še delo gorskih reševalcev in si pobliže
ogledajo njihovo opremo. Po končani aktivnosti se odpravimo do začetka naslednje igre. To je
skriti zaklad.
Skriti zaklad je zanimiva igra, kjer otroci še bolj spoznajo naravo. Naš se dogaja v okolici
Planinskega doma Ušte. Otrokom predamo prvi namig in jim kakšnega dodatnega tudi
podamo v primeru, da česa ne bodo našli. Poleg tega jih tudi opozarjamo na morebitni promet
in pešce. Zaklad najdejo v Planinskem domu, ker pa je zdaj na vrsti kosilo, jim sladkarije
razdelimo potem.
Kosilo je predvidoma ob drugi uri oz. med 13. in 15. uro. Po kosilu pa je čas, namenjen
počitku in različnim družabnim igram. Okoli petnajst do štirih se začnemo pripravljati na
odhod do Ranča pr' Osolet.
Ranč je v bližini Planinskega doma, zato se tja odpravimo peš. Tam nas lepo sprejmejo in
nam povedo nekaj stvari o ranču in živalih, ki jih imajo. Potem se razdelimo v dve skupini:
prva skupina odide na vožnjo s kočijo, druga pa si ta čas ogleda živali ter se pomeri v kakšni
igri (pripravijo učenci krožka). Potem se skupini zamenjata. Te dejavnosti trajajo od dvajset
čez četrto do pol šeste ure.
Ob pol šestih se vrnemo do Planinskega doma, kjer se vsem zahvalimo za obisk, se poslovimo
in naredimo tudi kakšno skupinsko fotografijo. Potem starši in otroci odidejo domov in s tem
se dan tudi zaključi.
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4.3 Finančni načrt
Našo turistično ponudbo, imenovano Pustolovec za en dan, smo skrbno načrtovali. Pripravili
smo tudi finančni načrt, ki obsega cenovni okvir dneva in pa tudi ceno, ki jo bodo morali
plačati obiskovalci. O vsem tem smo se pozanimali ter pripravili realne cene in tako
zagotovili, koliko denarja potrebujemo za izvedbo dneva.

Cena organizacije aktivnosti:
Spust v Osoletovo jamo: 40 evrov na osebo – dodatna aktivnost po želji
Tirolska žičnica: 5 evrov na osebo
Vožnja s kočijo: 5 evrov na osebo
Skriti zaklad: pripravili učenci Turističnega krožka OŠ, zato brezplačno

Kosilo: otroška porcija stane 5 evrov, odrasla pa 8 evrov. Navadni in vegetarijanski meni
imata enako ceno.
Prevoz: Otroke pripeljejo starši, potem pa bo vse potekalo peš.

Cena dneva:
Glede na cene aktivnosti, smo določili ceno našega dneva. Naš dan stane 25 evrov + 40
evrov, če se odločijo za spust v Osoletovo jamo.

5. Turistični produkt - zgibanka Pustolovec za en dan
Zgibanko Pustolovec za en dan smo ustvarili z namenom, da bi mlade še bolj pritegnili k
obisku našega dneva. Zgibanka obsega osnovne informacije oz. podatke o dnevu, v njej je
časovnica, ki jo najdemo tudi v tej nalogi, in omogoča pregled poteka dogodka. Zgibanki so
priložene tudi fotografije, ki bodo obiskovalcem omogočile predstavo naših atrakcij in jih še
bolj navdušile za obisk.
.
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6. Stojnica na turistični tržnici
Na turistični stojnici si bomo prizadevali povečati prepoznavnost Moravške doline v
slovenskem prostoru.
Na stojnici bo zgibanka, ki smo jo pripravili, jabolčni zavitek kot del kulinarične festivalske
ponudbe in fotografije našega dneva. Na stojnici si bodo obiskovalci lahko ogledali tudi
jamarsko opremo, jahalne pripomočke ter zemljevid Moravške doline. Seveda pa ne bo
manjkala tudi maskota naše šole: moravški maček .

7. Zaključek
Čas za izvedbo naše naloge se je začel iztekati, zato smo proti koncu januarja postorili še
zadnje malenkosti z oblikovanjem. Z veseljem smo se ozrli na opravljeno delo in se
pogovorili še o dokončni izvedbi. Večina nas je ugotovila, da sedaj drugače razmišljamo o
tem, kaj je turistično zanimivo v našem kraju. Ob samem začetku bi našteli le ''turistično
klasiko'', grad, cerkev in še kakšna planinska izletniška pot, to pa bi bila tudi vsa turistična
ponudba. Zato sedaj z veseljem gledamo, česa vse smo se domislili. Uživali smo v
raziskovanju ter doživljanju naše ''nove'' turistične ponudbe. Ob tem pa smo spoznali številne
ljudi, ki so nam pri tem pomagali. Z veseljem se bomo spominjali, kaj smo doživeli kot
''poskusni'' turisti in kot turistični ''delavci''.
Rezultat naše naloge je okvirni načrt festivala Pustolovec za en dan. Menimo, da je prireditev
povsem drugačna od dosedanje ponudbe v naši dolini. Prav tako smo mnenja, da bi bila
dejansko uresničljiva ob sodelovanju omenjenih izvajalcev (ki so bili nad našo idejo
navdušeni), vendar bi potrebovala podporo lokalne skupnosti in Turističnega društva. Mogoče
pa bo naša naloga navdušila katerega izmed potrebnih akterjev.
Vnaprej se že veselimo novih dogodivščin s področja turizma in upamo, da bomo lahko v tej
smeri naredili še veliko, tudi po odhodu iz osnovne šole, ko se bomo vključili v delovanje
društev.
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Viri



https://www.drustvozrj-domzale.si/









http://www.kocija.si/
http://www.gore-ljudje.net/novosti/
http://turisticnodrustvo-moravce.org/
Stražar, S.: Moravška dolina, Ljubljana; Mladinska knjiga, 1979.
Novak, V.: Slovenska ljudska kultura, Ljubljana, 1960.
Tercelj Otorepec, M, Moja dolina na dlani, Moravče, občina Moravče, 2000.
Bogataj, J.: Sto srečanj z dediščino na Slovenskem, Ljubljana, Prešernova družba, 1992.
Barbič A.: Prihodnost slovenskega podeželja, Novo mesto, Dolenjska založba, 1991.



Ustni vir: ZRS Kamnik in DZRJ Domžale
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SKICA STOJNICE
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