
Naslov, ime 
dejavnosti: 

POPOTNICA  
Interesni program na temo razvoja turizma, ki jo vodita učitelja Osnovne šole 
Gorje z zunanjimi mentorji Turističnega društva Gorje. 
 

Šolsko leto: 2019/20 

Mentorji: Tadej Šepec, Andreja Potočnik, Tomaž Bregant, Janez Hudovernik 

Idejna zasnova: Tatjana Pintar in Janez Hudovernik 
 
 

Opis in cilji: 
 

- poklicno usmerjanje (osnovno usposabljanje za lokalno turistično delovanje), 
- učencem prikazati poklice v lokalnem turizmu, 
- nuditi priložnosti za pridobivanje izkušenj pri delu v turizmu, 
- povezava z lokalno skupnostjo, 
- krepiti (delovno) klimo v šolski skupnosti učencev, 
- spoznati akcijo Ask me, I'm local in jo prenesti v naš prostor, 
- sodelovanje pri promocijskih dejavnostih šole ob organizaciji tekmovanj, srečanj s 
področja športa, kulture, turizma …  

Predvidena 
vsebina: 
 

- spoznavanje lokalnih turističnih ponudb (Poglejska cerkev, Pokljuška soteska, 
Miklavževa pot, Riklijeva pot, Soteska Vintgar), 
- usposabljanje za otroške turistične (so)vodnike, 
- oblikovanje novih ponudb – ustvarjanje 'zgodb', novih produktov, 
- promoviranje lokalne turistične ponudbe, 
- urejanje in obnova poti, očiščevalne akcije …  

Razširjanje na 
šolsko skupnost: 
 

- organizacija zaključne večdnevne ekskurzije v tujino, 
- organizacija dneva dejavnosti za učence naše šole na temo turizma, 

Razširjanje širše 
(izven šole): 
 

- sodelovanje s Turističnim društvom Gorje, 
- vodenje šolskih ekskurzij, dnevov dejavnosti, zaključnih izletov, 
- vodenje po kraju ob obiskih na šoli 

Izkušnje, uspehi, 
zadovoljstvo 
uporabnikov: 

Jih še ni. Črpamo iz izkušenj pred leti s Turističnim podmladkom in projektom 
Turizmu pomaga lastna glava. 

Morebitne 
dileme in 
predlogi: 
 

Učenci, ki se bodo vključili, naj pristopijo prostovoljno, a na povabilo. 
Ne pozabijo naj na redno šolsko delo. 
Pri sodelovanju s starejšimi naj se obe strani zavedata svojih odgovornosti in 
dolžnosti v sorazmernem deležu. 

Predvideno 
število učencev: 

20 

Razredi, ki bodo 
vključeni: 

5.–9. 

 
 
 
 
 
 
 
 



LETNI NAČRT DOGODKOV POPOTNICE 2019/20 

  VSEBINA DOGODKI DATUM 

oktober, 
november 

Zbiranje kandidatov, oblikovanje 
skupine in spoznavanje petih 
lokalnih turističnih ponudb 

Predstavitev ID/Popotnice na 
sklicu šolskega parlamenta - 
predstavnikom razdeliti vabila 
za prvo srečanje. 

  

december 
Spoznavanje lokalnih turističnih 
ponudb 

  
  

januar 
Tečaj usposabljanja in delovne 
akcije 

  
  

februar 
Tečaj usposabljanja in delovne 
akcije 

  
  

marec 
Tečaj usposabljanja in delovne 
akcije 

Sprejem in vodenje gostov (8 
učiteljev iz Španije, Nemčije, 
in s Finske). 29. 3.–2. 4. 2020 

april 
Tečaj usposabljanja in delovne 
akcije 

  
  

maj 
Tečaj usposabljanja in delovne 
akcije 

Sprejem in vodenje gostov 24 
učiteljev in učencev iz 
Španije, Nemčije in s Finske. 10.– 15. 5. 2020 

junij Praksa, delo na terenu 
Zaključni večdnevni izlet za 
člane Popotnice. 18.–20. 6. 2020  

julij Praksa, delo na terenu 
Vodenje po posameznih 
poteh v parih (OŠ + starejši) 

  

avgust Praksa, delo na terenu 
Vodenje po posameznih 
poteh v parih (OŠ + starejši) 

  

 


