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1. UVOD 
Pripravila sva raziskovalno nalogo z naslovom Carpe diem cum cochlea (uživaj dan s 

polžem). Za najine vrstnike iz Nemčije, pobratenega mesta Hirschaid,  sva organizirala 

dvodnevni program uživanja v naravi. 
Prvi dan sva organizirala dejavnosti v Višnji Gori, kjer sva poudarila predvsem mestno 
kopališče Višnja Gora in farmo, ki se ukvarja z vzrejo polžev. Prenočili bomo v kampu v 
Višnji Gori, kjer sva organizirala veliko aktivnosti. Naslednji dan pa bomo dogodek 
nadaljevali na Krki, kjer bova predstavila različne športne aktivnosti, najbolj pa se bova 
posvetila spustu s kajaki in kanuji po Krki.  
 
Za to idejo sva se odločila, ker ugotavljava, da tudi najini vrstniki v Hirchaidu svoj prosti 
čas preživijo ob računalnikih; to sva želela spremeniti in pokazati, da lahko zelo uživamo 
in se zabavamo v naravi, s tem pa bolje izkoristimo svoj prosti čas in naredimo nekaj 
dobrega zase oziroma za svoje zdravje. 
 

 
Višnja Gora 

VIR: http://en.wikipedia.org/wiki/Vi%C5%A1nja_Gora 

 

 
Pogled na Krko 

   VIR: http://www.tdkrka.si/galerija/ 



 

2. O IMENU 
Za naslov raziskovalne naloge sva izbrala Carpe diem cum cochlea, kar pomeni uživaj 

dan s polžem. Ime se nama zdi primerno, ker želiva predstaviti zabavo in užitek v naravi. 

Z imenom sva povezala oba kraja, kjer bo ta dogodek potekal. Carpe Diem je zelo znano 

podjetje na Krki, ki ga bova predstavila in uporabila njegove dejavnosti. Simbol Višnje 

Gore je polž, predstavila bova tudi farmo, ki se ukvarja z vzrejo polžev. Narisala sva najin 

prepoznavni znak oz. logotip. Sestavlja ga slika polža, v kateri je napis imena podjetja in 

tabli, ki označujeta kraja Krka in Višnja Gora.  

 
Prepoznavni znak oz. logotip 

VIR: Fotografijo sva narisala sama 
 

3. KRAJ DOGAJANJA 

3.1.  Višnja Gora 

Odločila sva se, da bodo obiskovalci en dan  preživeli v kraju Višnja Gora. To je manjši 

kraj, ki leži na Dolenjskem v Občini Ivančna Gorica. Leži ob avtocesti Ljubljana – Novo 

mesto.  Najbolj priljubljen del Višnje Gore je staro mestno jedro, ki leži na griču.  Prvi 

prebivalci so bili Iliri in Kelti. Na tem mestu je v rimski dobi stalo rimsko naselje 

Magnisina. V okolici je stalo veliko gradov, najstarejši med njimi je grad Turn (danes 

imenovan tudi Stari grad). V 18. stoletju so zgradili Auerspergov dvorec, ki je služil kot 

sodišče, danes pa je v njem Vzgojno izobraževalni center. Na mestnem trgu stoji 

Valvasorjev vodnjak, ki je bil postavljen leta 1872 in je med turisti zelo priljubljen. 

 

Vzgojno izobraževalni center (včasih sodišče) 
VIR: http://sl.wikipedia.org/wiki/Vi%C5%A1nja_Gora 



 

Simbol Višnje Gore je polž, o katerem govori legenda. Po legendi je poimenovan gričevnat 

predel južno od kraja - Polževo. 

 V Višnji Gori obratuje trgovina z oblačili Polžek s.p., restavracija Polževo ter farma, ki se 

ukvarja z vzrejo polžev. Kraj je znan po slikarjih, pisateljih, pesnikih in športnikih. Najbolj 

znan je po pisatelju Josipu Jurčiču, ki je tukaj obiskoval šolo. Skozi kraj poteka tudi 

Jurčičeva pot. 

Višnjo Goro sva izbrala, ker ima zelo bogato zgodovino, zaradi povezave Josipa Jurčiča s 

tem krajem (saj obiskujeva šolo, ki je imenovana po njem), tukaj poteka veliko dogodkov 

in se vedno kaj dogaja.  

 

Slika Višnje Gore, delo domačega slikarja 
VIR: http://www.td-visnjagora.si/ 

 

3.1.1. Legenda o polžu 
Simbol Višnje Gore je polž, priklenjen na zlato verigo. Legenda govori, da je bil v bitki v 
Sisku ranjen sin žene beneškega doža. Ranjenega viteza je našla Sofija, hči višnjegorskega 
grofa. Odločila se je, da bo poskrbela za viteza, da bo preživel, čeprav so bili vsi drugi 
prepričani, da bo umrl. Sofiji je uspelo, vitez je preživel.  Ko je njegova mama izvedela, da 
je živ po zaslugi Sofije in grofov, je v zahvalo v Višnjo Goro poslala pozlačeno polžjo hišico, 
okrašeno z diamanti. Nekaj časa so jo hranili v mestni hiši, nato pa se je izgubila. 

 
Simbol najdemo vsepovsod po Višnji Gori 

VIRI: https://www.google.si/search/visnjagora-polz/images 

https://www.google.si/search/visnjagora-polz/images


 

3.2. Krka 

Drugi dan bomo preživeli v kraju Krka. To je naselje v občini Ivančna Gorica. Naselje je 
nastalo leta 1953 z združitvijo dveh zaselkov, Gmajna in Videm. V kraju izvira reka Krka, 
po kateri ima naselje tudi ime.  To je zelo lep in idiličen kraj, zato ga imenujejo tudi »oaza 
sredi krasa«. 
 
Krka je bila prvič omenjena v 12. stoletju. Takrat je bila postavljena cerkev sv. Kozme in 
Damijana. Cerkev je zanimiva predvsem zaradi baročne podobe. Cerkev je v 17. in 18. 
stoletju slovela kot ena izmed večjih romarskih postojank v Sloveniji. 

 
              Cerkev sv. Kozma in Damijana                                           Mostiček čez Krko 
                    VIR: http://www.tdkrka.si/galerija/                VIR: http://www.tdkrka.si/galerija/ 

Največji naravni biser kraja je izvir reke Krke. Izvira v Krški jami. Ob večjem deževju lahko 
vidimo tudi slap, ki pada iz jame. Reka je zelo bogata z ribami in je zato zelo priljubljena 
med ribiči. Zaradi številnih manjših slapov in brzic pa je primerna tudi za različne športne 
aktivnosti.  
 
Odločila sva se, da bova en dan namenila kraju Krka, saj je to izredno lep kraj, kjer se veliko 
dogaja in je zelo primeren za preživetje v narav. Ima veliko primernih prostorov za 
ukvarjanje z različnimi športi, urejenih je veliko pešpoti ob reki ter kotičkov za piknik. 

 
                     Urejen prostor ob reki                                                     spust po Krki 

VIR: http://www.gurman.eu/index.php?S=1&Article=230     VIRI: https://www.facebook.com/carpediem.kajakkrka 

http://www.tdkrka.si/galerija/
https://www.facebook.com/carpediem.kajakkrka


 

4. NAČRTOVANJE 

DOGAJANJA 
Na podlagi ankete, ki sva jo naredila med najinimi vrstniki v Hirchaidu, sva ugotovila, kaj 

jih zanima, oziroma v čem uživajo. V anketi je sodelovalo 65 ljudi, starih od 15 do 25let. 

Ugotovila sva, da anketiranci v povprečju v naravi preživijo le 2 do 3 ure na teden,  na 

računalniku pa preživijo v povprečju kar 3 do 4 ure na dan.   

 

Skoraj vsi so odgovorili, da radi preživijo svoj čas v naravi ter da se jim zdi, da se premalo 

ukvarjajo s športom v naravi. Najbolj priljubljeni športi, s katerimi se ukvarjajo, so: tek, 

kolesarjenje, hoja in nogomet. V anketi sva spraševala, katerih dogodkov bi se udeležili. 

Najbolj priljubljeni odgovori so bili: kolesarjenje po Jurčičevi poti, ogled nogometne 

tekme, spust s kajaki in kanuji, pokušina polžje kulinarike, ogled polžje farme… 

 

Na podlagi rezultatov sva sestavila načrt o dogajanju. Ker mlade zanimajo različne stvari, 

sva se odločila, da jim bova dala možnost odločanja med različnimi aktivnostmi. Naredila 

sva tudi tehnični itinerarij (glej prilogo 4, 5 in 6). 

 

Tortni grafikon – prikaz, koliko časa anketiranci preživijo v naravi 
VIR: http://www.mojaanketa.si/anketa/413102981/ 

 
 

 

Tortni grafikon – prikaz zanimanja za vikend, preživet v naravi 
VIR: http://www.mojaanketa.si/anketa/413102981/ 

http://www.mojaanketa.si/anketa/413102981/
http://www.mojaanketa.si/anketa/413102981/


 

4.1. NAČRT ZA 1. DAN: 
 

1. Nastanitev v kampu mestnega kopališča Višnja Gora 

Goste bova peljala na kampiranje v Avtokamp mestnega kopališča Višnja Gora (podatki v 

prilogi 1). Leži ob kopališču, zato je zelo primeren za goste. V kampu sprejemajo vse tipe 

šotorov, avtodome in prikolice. Veliko obiskovalcev je tujcev, saj se po naporni vožnji 

ustavijo in sproščajo v kopališču, nato pa še prespijo le nekaj metrov stran. Kamp velja za 

zelo kakovostnega ter urejenega, v poletnih mesecih je zelo obiskan in premajhen za vse 

obiskovalce. Na mestnem kopališču vedno poskrbijo za zabavo, organizirajo različna 

tekmovanja, predavanja, delavnice, zabave z dj-i, ansambli, skupinami… Poleg kopališča 

je tudi kavarna, kjer se med vikendi vedno kaj dogaja. Najinim gostom bova skupaj z 

Urbanom Zadelom, direktorjem mestnega kopališča, predstavila vse objekte, povedali jim 

bomo nekaj zanimivosti o kampiranju in jih naučili postaviti šotor ter zakuriti ogenj. 

Mestno kopališče Višnja Gora                             Bazen na kopališču Višnja Gora 

VIRI: Fotografiji nama je posredoval Urban Zadel (direktor mestnega kopališča) 

 

2. Različne aktivnosti   

 Kopanje in zabava– na bazenih mestnega kopališča: za zabavo bo poskrbel 
animator Nik Jerovšek Alič (kontaktni podatki so zapisani v prilogi 2), odvijale 
se bodo mini olimpijske igre , hoja nad vodo v napihljivi žogi…  

 Pohod oz. kolesarjenje po Jurčičevi poti ali po gozdni učni poti– Jurčičeva pot je 
dolga 15 km. Začeli bomo v Višnji Gori, kjer si bomo ogledali tudi šolo, ki jo je 
Josip obiskoval. Odšli bomo do Muljave, kjer si bomo ogledali Jurčičevo 
domačijo, nato se bomo vrnili v kamp. Gozdna učna pot je dolga 6 km. Med potjo 
je predstavljenih 26 različnih dreves, ki niso običajna za naše kraje. Pot bomo 
začeli v Višnji Gori, končali pa na Polževem. 

 Tekmovanje v tenisu in odbojki- na turistični kmetiji Habjan, v Višnji Gori 
(podatki o turistični kmetiji v prilogi 1) 

 
Tabla za Jurčičevo pot 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WLg5vzJ-4CyyVM&tbnid=CGMk5Pq9Ca7elM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.pzs.si/koledar.php?pid=10692&ei=Lu8eU7CyF8bRtAavmYHADA&bvm=bv.62788935,d.bGQ&psig=AFQjCNGFGyQvjJV9nBjPRRWvhymag3rRow&ust=1394622629900259


 

VIR: https://www.google.si/search?q=jur%C4%8Di%C4%8Dev+pohod&source/ 

3. Ogled Polžje farme 

Možen bo tudi ogled Polžje farme v Stični (kontaktni podatki so zapisani v prilogi 1). To je 
največja polžja farma v Sloveniji. Farma je zelo uspešna, ukvarja se z vzrejo in prodajo 
polžev. Polže prodajajo predvsem prestižnim restavracijam. Po končanem ogledu bomo v 
kavarni na mestnem kopališču Višnja Gora, kjer imajo polže vedno na jedilniku, poskusili 
nekaj najbolj znanih polžjih jedi ter bolje spoznali polžjo kulinariko. 

 

 
Polžja kulinarika 

VIR: http://citymagazine.si/dogodek/dnevi-polzjih-specialitet-v-konobi-in-enoteki-zenon/ 

 

 

4. Večerna zabava in nočitev v šotorih 

Zvečer bomo imeli »welcome pool party« na bazenih mestnega kopališča Višnja Gora. Za 

dobro vzdušje bodo poskrbeli animator Nik Jerovšek Alič  ter domači ansambel Mežik, Dj 

Kasnič, barmani mestnega kopališča Višnja Gora pa bodo poskrbeli za koktajle. Po zabavi 

bomo prenočili v šotorih v kampu mestnega kopališča. (Kontaktni podatki animatorja, 

ansambla Mežik in Dj Kasniča so zapisani v prilogi 2) 
 

 

http://citymagazine.si/dogodek/dnevi-polzjih-specialitet-v-konobi-in-enoteki-zenon/


 

                  Kraj zabave                                                  Nočitev v šotorih 
 VIRI: Fotografijo nama je posredoval Urban Zadel                 VIRI: Fotografijo nama je posredoval Urban Zadel  

4.2. NAČRT 2. DAN: 
 

1. Prihod na Krko 

Na Krki nas bo že čakala predsednica turističnega društva Krka (glej prilogo 3), ki nam bo 

ob kratkem sprehodu ob reki Krki povedala nekaj zanimivosti o kraju.  

     
Reka Krka in njena okolica 

Viri: http://www.tdkrka.si/galerija/ 

2. Ogled Krške jame 

Na Krki si bomo ogledali Krško jamo in izvir reke Krke, ki je v jami. Poleg dolgih rovov je 

zagotovo najzanimivejše 30m dolgo sifonsko jezero na koncu jame. Jama je bila odkrita že 

v 19 stoletju, a še vedno privablja številne obiskovalce.  Vse znamenitosti in bogastva te 

210 m dolge in 30 m široke jame nam bo razkril član jamarskega kluba Krka Urban Slana 

(podatki so zapisani v prilogi 2). Jamarski klub Krka je bil ustanovljen leta 2006, šteje pa 

kar 42 članov. Člani so strokovno izobraženi, to dokazujejo s svojimi izpiti, imajo: 2 

inštruktorja jamarskega reševanja, 2 inštruktorja jamarstva, 8 jamarskih reševalcev, 9 

jamarjev, 14 jamarskih pripravnikov in 7 kandidatov za tečaj jamarstva. Strast do 

jamarstva dokazujejo tudi z rednim raziskovanjem in dokumentiranjem novih jam, ter z 

izdelovanjem dopolnilnih zapiskov. Ukvarjajo se tudi z reševanjem ljudi in živali z jam, 

iskanjem pogrešanih oseb in s čiščenjem jam. 



 

 
                             Vhod v Jamo                                  Sifonsko jezero 
                   VIR: http://www.jk.krka.si/                                                              VIR: http://www.jk.krka.si/     

Ogled podjetja Carpe diem  in spust s kajaki in kanuji 

Ogledali si bomo podjetje Carpe diem (podatki v prilogi 1), ki se ukvarja s prodajo in 

izposoje kajakov, kanujev in ostale opreme.  Organizirajo različne dogodke: spust po 

snegu, skoki s kajaki s skakalnice, nočni spust in ostala tekmovanja. . Ukvarjajo se tudi s 

poučevanjem in treniranjem najmlajših za vožnjo s kajaki in kanuji 
 

 
Izposojevalnica in prodajalna podjetja Carpe Diem                  Treniranje najmlajših 

VIRI: https://www.facebook.com/carpediem.kajakkrka      VIRI: https://www.facebook.com/carpediem.kajakkrka 

 

Spoznali bomo tudi Kajak kanu klub Krka (podatki so zapisani v prilogi 2). Začetki 

organiziranega veslanja na Krki segajo v leto 1977, takrat pod okriljem KKK Rašica iz 

Tacna. Dve leti pa so ustanovili kajakaško sekcijo Krka v okviru istega kluba, v 80 letih so 

postali sekcija Turističnega društva Krka, čez 10 let pa so prišli pod okrilje Športnega 

društva Krka.  Zamenjali so kar nekaj klubov, ter končno leta 2007 ustanovili samostojen 

klub, z imenom Kajak kanu klub Krka. Začeli so s tekmovanji  v manjših kategorijah in pri 

rekreativcih. Organizirajo božični spust, izvajajo pa tudi  vodene kajakaše izlete po Krki. 

Najbolj znani pa so po tem, da že od samega začetka ustanovitve kluba vsako leto 

organizirajo spust po Krki. Letos bo potekal že 38. po vrsti.  Pot je dolga 12 km (od Krke 

do mosta v Šmihelu). Spusta se udeleži tudi do 450 veslačev iz Slovenije in tujine. 

https://www.facebook.com/carpediem.kajakkrka
https://www.facebook.com/carpediem.kajakkrka


 

 
                     Spust s kajaki in kanuji            Urban Zadel  med spustom (član Kajak kanu Kluba Krka) 

                    VIR: http://www.tdkrka.si/galerija/                                            Vir: lastna fotografija 

Po končanem ogledu se bomo tudi mi preizkusili v tem športu, saj bomo odšli na 15 km 

dolg spust. Začeli bomo pri podjetju Carpe Diem, končali pa pri turistični kmetiji Koren v 

Žužemberku, kjer nas bo čakala prava domača slovenska pojedina. Spust nam bodo s 

prikazom različnih trikov popestrili člani Kajak kanu kluba Krka. 

 
3. Različne dejavnosti: 

 Nogometna tekma – na Krki deluje več zelo uspešnih nogometnih društev. Sestavili 
bomo ekipo, ki se bo pomirila z ekipo ŠDM Krka, ki je trenutno najboljša v tem 
kraju.  

 Jahanje  in piknik ob Krki – na turistični kmetiji Javornik (glej podatke v prilogi 1), 
kjer si bomo kmetijo tudi ogledali, na koncu pa bomo uživali na pikniku z domačo 
kulinariko ob bregu reke Krke. 

 Ogled gledališke predstave na prostem  –  ogledali si bomo gledališko predstavo, ki 
jo bodo pripravili člani dramskega kluba s Krke. Predstava bo potekala na prostem, 
na Mini ranču (glej podatke v prilogi 1). 
 

 
                           Nogometna tekma                                           Jahanje ob Krki 
                     VIR: http://www.tdkrka.si/galerija/                              VIR: https://www.lepote-narave/jpg 673543/ 

  

http://www.tdkrka.si/galerija/
http://www.tdkrka.si/galerija/
https://www.lepote-narave/jpg%20673543/
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2Q-f96vrrchB2M&tbnid=r9VZ1aeiQJsQOM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.pristava-lepena.com/pristava_lepena.php&ei=sRIvU9vxI8OCtAbsqoHICA&bvm=bv.62922401,d.bGQ&psig=AFQjCNFiOKaNgoVdCw6PsFUhGIL9a9_39g&ust=1395680243477152


 

 
Turistična kmetija Javornik 

VIR: http://www.gurman.eu/index.php?S=1&Article=230 

 
4. Zaključek na festivalu Krka 

Naše dvodnevno druženje bomo končali na Festivalu Krka. To je poletni festival, kjer 
potekajo različne glasbene prireditve, gledališke in folklorne predstave, delavnice za 
najmlajše, kvačkanje, športna tekmovanja… 
 
 Mi se bomo udeležili glasbenih prireditev. Predvsem z narodno zabavno slovensko 
glasbo, saj sva se odločila, da bova za konec najinim nemškim turistom predstavila še 
nekaj slovenskega, zato jih bova poskušala tudi naučiti plesati valček in polko.  
 

 
                                                                             Festival Krka 
                                                                                      VIR: http://www.tdkrka.si/galerija/ 
 

 

5. KALKULACIJA STROŠKOV 

 

Naredila sva kalkulacijo stroškov (glej prilogo 7) na osebo in izračunala, da če se dogodka 
udeleži 30 ljudi ali manj, cena na osebo znaša 84,73€, če se udeleži do 40 ljudi, je cena 
79,44€, cena za nad 50 oseb pa znaša 76,28€. 
 

http://www.tdkrka.si/galerija/
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=AhMQMOm_nDdmqM&tbnid=emL-lIZFA9gAaM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.siol.net/trendi/kulinarika/ocenili_smo/2013/08/domacija_javornik_krka.aspx&ei=yxEvU8X6DpSGswaBmoCgBw&bvm=bv.62922401,d.bGQ&psig=AFQjCNFRjpZQFwuPGnwlqwRY1QpHVMwQJQ&ust=1395680030800411


 

 
 

6. SODELOVANJE S 

PODJETJI, DRUŠTVI IN 

KLUBI 

Ker je najina naloga zelo obsežna in zahtevna in se želiva čim bolje izkazati, sva se odločila, 
da bova vključila oz. prosila za sodelovanje tudi podjetnike, turistična društva, klube in 
različne organizacije (podatke o sodelujočih sva zapisala v prilogi 1, 2, 3) Izdelala sva 
tabelo (glej prilogo 9 in 10), kjer sva po datumih natančno prikazala in opisala 
sodelovanje, sestanke, snemanje… 
 
 
 
 

 

7. OGLAŠEVANJE 

Želiva, da se dogodka, ki ga organizirava udeleži čim več ljudi, zato sva poskrbela za dobro 
oglaševanje. Izdelala sva reklamni pano, letake, plakate, zgibanke, vizitke… Izdelala sva 
tudi prepoznavni znak oz. logotip. Oblikovala sva reklamne majice, ki jih bomo nosili na 
sejmu (glej prilogo 8). Posneli smo promocijski video spot. 
 

 
       Snemanje video posnetka ob Krki                        Snemanje video posnetka v Krški jami 
                 VIR: Lastna fotografija                                                 VIR: Lastna fotografija 
 
 
 



 

7.1. Stroški oglaševanja 

 

Vrsta stroška: Količina: Strošek v €: Podrobnosti: 
Brošura 50 23,45€ Cena barvnega tiska A4 = 0,35€ 

50brošur = 23,45€ 
Vizitka 42 6,09€ Cena tiska 0,35€, 3 listi(14 vizitk na enem) = 1,05€ 

Plastificiranje 0,12€ = 5,04€ 
Skupaj =  6,09€ 

Letak 50 17,50€ Cena barvnega tiska A4 = 0,35€ 
50 letakov = 17,50€ 

Pano 
(v Ljubljani) 

1 21,00€ Na glavni avtobusni postaji v Ljubljani 
 3,00€ na dan, 7dni = 21,00€ 

Reklamne majice 6 72,00€ Cena ene majice = 12,00€ 
6 majic = 72,00€ 

SKUPAJ:  140,04€  

 
 

8. ZAHVALA SPONZORJEM 

IN POMOČNIKOM 

Izdelava turistične naloge je bila za naju zelo zahtevna. Najtežje nama je bilo najine ideje 
dobro predstaviti, dovolj natančno, kratko in dovolj zanimivo, da pritegneva pozornost 
drugih in se najinega dogodka udeleži čim več ljudi.  
 
Najini seminarski so dali poseben pečat vsi pomočniki in sponzorji, brez njih nama ne bi 
uspelo. Še posebej se zahvaljujeva najini mentorici prof. Ani Godec, ki naju je spodbudila 
za projekt, pomagala nama je skozi celo turistično nalogo, z nama se je srečevala s 
sponzorji, pomagala nama je zbrati denarna sredstva…  
 
Zelo hvaležna sva tudi Urbanu Zadelu, ki nama je dal veliko informacij o mestnem 
kopališču Višnja Gora, prispeval je denarna sredstva, stojnico, reklamna gradiva in  
čokoladne polžke (ki jih bomo delili na stojnici).  
 
Najlepša hvala turističnemu društvu Polževo oz. Martinu Flamaceta, ki nama je predstavil 
Polževo in dejavnosti v kraju ter prispeval reklamna gradiva. Hvala turističnemu društvu 
in krajevni skupnosti Višnja Gora za predstavitev kraja, za reklamna gradiva in za denarna 
sredstva za financiranje video posnetka. 
 
Hvala Kajak kanu klubu Krka in Jamarskemu društvu Krka, oz. Urbanu Slana, za 
predstavitev podjetji in pomoč pri snemanju video posnetka, ter za reklamna gradiva. 
Hvala Alešu Pahar, ki nama je posodil konja za snemanje. 
 
Zelo hvaležna sva tudi občini Ivančna Gorica, podjetju Cementni izdelki Zobec, s.p. in 
pletilstvu Papež za denarno podporo. 
 



 

Iskrena zahvala gre tudi Nejcu Travniku, ki nama je pomagal posneti video posnetek, ter 
napisati scenarij, razkazal nama je tudi Višnjo Goro. Najlepša hvala profesorici Majdi 
Simonič za lektoriranje raziskovalne naloge.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Priloga 1 

 

PODATKI O PODJETJIH IN DIREKTORJIH 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ime podjetja: Carpe diem, d.o.o. 

Dejavnost: Podjetje za turizem, trgovino in športni management d.o.o. 

Naslov podjetja: Krka 27, Krka1301 

Direktor: Javornik Borut 

Tel: 041 739 771 

E-pošta: info@kayak.si 

Spletna stran: http://www.kayak.si/ 

Facebook: https://www.facebook.com/carpediem.kajakkrka/ 

Ime podjetja: Farma polžev 

Dejavnost: Vzreja in prodaja polžev, kulinarika, turizem 

Direktorja: Miro Zupet in Jože Genorio 

Tel: 041 443 840 

E-pošta: mzupet@yahoo.com 

Facebook: https://www.facebook.com/farmapolzevsticna/ 

Ime podjetja: Mestno kopališče Višnja Gora 

Dejavnost: Kopališče, kamp in kavarna 

Naslov podjetja: Kopališka ulica 25, 1294 Višnja Gora 

Direktor: Urban Zadel 

Tel:  051 442 800 

E-pošta info@mestnokopalisce.si 

Spletna stran: http://www.mestnokopalisce.si 

Facebook: https://www.facebook.com/MestnoKopalisceVisnjaGora/ 

Ime podjetja: Turistična kmetija Habjan 

mailto:mzupet@yahoo.com
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PODATKI O OSEBAH IN KLUBIH 
 

 

 

 

 

Dejavnost: Kmetijstvo, gostinstvo in turizem 

Naslov podjetja: Vrh pri Višnji Gori 18, 1294 Višnja Gora 

Direktor: Marija Habjan 

Tel:  031 764 417 

Ime podjetja: Kmetija odprtih vrat Javornik 

Dejavnost: Gostinstvo in turizem 

Naslov podjetja: Krka 27, 1301 Krka 

Direktor: Barbara Kotar Javornik 

Tel:  041 739 771 

Ime podjetja: Mini ranč Krka 

Dejavnost: Organiziranje zabav na prostem, turizem in gostinstvo 

Naslov podjetja: Krška vas 25, 1301 Krka 

Direktor: Mateja Vrhovec Mestnik 

Tel:  041 794 501 

E-pošta m.mestnik@siol.net 

Ime in priimek: Nejc Travnik 

Funkcija: Fotograf in snemalec 

Tel: 041 923 462 

E-pošta: nejc@foto-travnik.si 

Ime in priimek: Nik Jerovšek Alić 

Funkcija: Animator 

Zaposlen pri: Turistična agencija Palma (Slovenska cesta 51, 1000 Ljubljana) 

Tel: 041 324 541 

E-pošta: n.jerovšek@gmail.com 

Ime in priimek: Matej Zupančič 

Naziv: Dj Kasnič 

Funkcija: Dj 

Tel: 031 824 158 

E-pošta: dj.kasnic@gmail.com 

Naziv: Ansambel Mežik 

Člani: Mark Lesjak, Pekolj Matej, Matevž Kavšek, Miha Gašperšič 

Tel: 031 337 765 (Matej Pekolj) 

Facebook: https://www.facebook.com/ansambelmezik/ 

Ime kluba: Jamarski klub Krka 
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PODATKI O TURISTIČNIH DRUŠTVIH IN 

KRAJEVNIH SKUPNOSTIH  
  

 

 

 

Dejavnost: Vodeni ogledi jam, predavanja o jamarstvu in raziskovanje jam 

Naslov: Krka 1G, 1301 Krka 

Vodja kluba: Urban Slan 

Tel: 031 766 555 

E-pošta: jkkrka@planet.si 

Ime kluba: Kajak kanu klub Krka 

Naslov: Krka 6, Krka 1301 

Vodja kluba: Miran Slana 

Tel: 031 357 607 

Facebook: https://www.facebook.com/kajakkanuklub.krka/ 

E-pošta: kajakkrka@gmail.com 

Ime društva: Turistično društvo Krka 

Naslov: Krka 4, 1301 Krka 

Predsednica: Nataša Lukman 

Tel: 041 276 252 

E-pošta: info@tdkrka.si 

Spletna stran: http://www.tdkrka.si/ 

Ime društva: Turistično društvo Polževo 

Naslov: Kriška vas 10, 1294 Višnja Gora 

Predsednik: Martin Flamaceta 

Tel: 041 434 097 

E-pošta: info@tdpolzevo.si 

Spletna stran: http://www.tdpolzevo.si/ 

Ime društva: Turistično društvo Višnja Gora 

Naslov: Mestni trg 21, 1294 Višnja Gora 

Predsednik: Jože Gros 

Tel: 041 344 215 

E-pošta: visnjagora.td@gmail.com 

Spletna stran: http://www.td-visnjagora.si/ 

Ime društva: Krajevna skupnost Višnja Gora 

mailto:kkkkrka@email.si
mailto:info@tdpolzevo.si
mailto:visnjagora-td@gmail.com
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TEHNIČNI ITINERARJI 
Dvodnevno doživetje v naravi 

Višnja Gora - Krka 
 

 
Kontaktne osebe: 
Urša Pugelj – 051 263 691 
Marko Papež – 031 888 568 

 

Avtobusni prevoznik: 
Prevozi Rok Jaklič, s.p. 
Šahovec 5 
8211 Dobrnič 
Telefon: 051 234 891 
E-MAIL: info@jaklicbus.eu 
 
 

Animator: 
Nik Jerovšek Alič 
041 324 541 
(animator pri turistični agencij Palma) 
 
 

Predavatelji: 
Urban Zadel - 051 442 800 

Naslov: Mestni trg 12, 1294 Višnja Gora 

Zastopnik: Luka Šeme 

Tel: 01 788 40 07 

mailto:info@jaklicbus.eu


 

Nataša Lukman – 031 242 341 
 
 

Kontakt policije in prva pomoč: 
Policija 113 
Prva Pomoč 112 
Klicna številka 386 
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DAN URA ITINERARIJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DAN 
5. 7. 2014 

Višnja Gora 
 

 

7.30 
 

8.00 
 

8.15 
 
 

8.30 
 
 

8.45 
 
 

9.30 
 

10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odhod z glavne avtobusne postaje v Ljubljani 
 
Prihod  v Višnjo Goro 
 
Predstavitev dvodnevnega programa.  
Predstavitev bosta vodila Urša Pugelj in Marko Papež 

 
Predstavitev in ogled mestnega kopališča Višnja Gora.  
 Predstavitev bo vodil Urban Zadel  
 
Predstavitev kampiranja in postavljanje šotorov 
Pod vodstvom Urbana Zadel 
 

Taborniška malica v kampu 
 
Izbira različnih dejavnosti: 

1. izbira: kopanje in zabava na bazenih mestnega kopališča Višnja 
Gora 

             Vstopnina:3€  
             Animator Nik Jerovšek Alič 
 

2. izbira: pohod ali kolesarjenje po Jurčičevi poti ali po učni poti 
 + ogled Jurčičeve domačije (brezplačno) 
Pohod bo vodil Marko Papež 

 
3. izbira: tekmovanje v tenisu in odbojki na turistični kmetiji Habjan v 

Višnji Gori 
          Tekmovanje bo vodila Urša Pugelj 



 

 
14.00 

 
 
 

16.30 
 

17.30 
 

19.30 
 

20.00 
 

 
 

2.00 
(oz. po 
izbiri) 

 
Ogled polžje farme  
+ predstavitev polžje kulinarike 
+ pokušine polžjih specialitet 

 
Sprehod skozi Višnjo Goro 
 
Prosti čas oz. priprava na  večerno zabavo 
 
Večerja na mestnem kopališču Višnja Gora 
 
»welcome pool party«, z ansamblom Mežik, Dj, Kasnič, animator Nik 
Jerovšek Alić, barmani mestnega kopališča Višnja Gora  
Vstopnina: 5€ 
  
Nočitev v šotorih v kampu mestnega kopališča  
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2. DAN 
6. 7. 2014 

Višnja  Gora 
in Krka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.00 
 

8.30 
 

8.45 
 
 

9.00 
 
 

10.00 
 
 
 

11.00 
 

11.30 
 
 

12.00 
 
 
 
 

14.00 
 

14.30 
 

14.40 
 

15.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

18.00 
 

20.00 
 
 
 

3.00 
 

Vstajanje in zajtrk v kavarni kopališča 
 
Priprave na odhod z avtobusom na Krko 
 
Prihod na Krko, kjer nas bo že čakala vodja turističnega društva Krka  
- Nataša Lukman 
 
Sprehod ob reki Krki in predstavitev kraja 
Predstavitev bodo vodili Nataša Lukman, Urša Pugelj in Marko Papež 

 

Ogled Krške jame 
Pod vodstvom vodje jamarskega društva Krka – Urbanom Slana 
Vstopnina: 2€ 
 

Krajši počitek za malico 
 

Ogled in predstavitev podjetja Carpe Diem 
Pod vodstvom Boruta Javornik 
 
Spust s kajaki in kanuji (začetek na Krki – konec na turistični kmetiji 
Koren v Žužemberku) 
+ prikaz trikov s kajaki in kanuji 
   Člani Kajak kanu kluba Krka 
 

Domače slovensko kosilo na turistični kmetiji Koren 
 

Odhod z avtobusom na Krko 
 
Prihod na Krko in krajši počitek 
 

Izbira različnih dejavnosti: 
1. izbira: nogometna tekma proti članom ŠDM Krka 

Animator Nik Jerovšek Alić 

+ piknik na kmetiji Javornik 
 

2.  izbira: jahanje ob Krki 

+ piknik na kmetiji Javornik 
Pod vodstvom Urše Pugelj in  Urbana Slana 
 

3. izbira: ogled gledališke predstave dramskega kluba Krka na 
prostem, na Mini ranču Krka  
Vstopnina 3€. Pod vodstvom Marka Papeža 

         + piknik na kmetiji Javornik 
 

Prosti čas oz. priprave na zabavo in odhod 
 

Poslovilna zabava na Festivalu Krka, z različnimi ansambli in glasbenimi 
skupinami, z različnimi delavnicami in tekmovanji… 
Pod vodstvom: Urše Pugelj, Marko Papež in animator Nik Jerovšek Alić  
 

Odhod z avtobusom do železniške postaje Ivančna Gorica 
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KALKULACIJA STROŠKOV 

 
KRAJ:  Višnja Gora in Krka 
ŠTEVILO DNI: 2 
AVTOBUS: Avtobusni prevozi  Rok Jaklič, s.p. -  mercedes 404 
BIVANJE: Kampiranje v mestnem kopališču Višnja Gora 
Od 5. 7. 2014 do 6. 7. 2014 
 
 

Kalkulacija stroškov na osebo, v €: 
 

ŠTEVILO OSEB: 30 40 50 OPOMBE: 
Prevoz v km: 1,61€ 1,20€ 0,97€ 1 km = 0,95€ 

Skupaj: 50,8 km = 48,26€ 
Dnevnice animator: 2,67€ 2,00€ 1,60€ 40€/dan  

Skupaj: 80€ 
Dnevnice vodiča: 13,33€ 10,00€ 8,00€ 100€/dan, 2 dni, 2 vodiča 

Skupaj: 400€ 
Kampiranje  
(nočitev z zajtrkom) 

35,00€ 35,00€ 35,00€ 70€ (v ceno je vštet tudi šotor za 2 osebe in 
vsa oprema za kampiranje, taborniška malica 
in zajtrk)- torej je cena za eno osebo 35,00€  

Kosilo 5,00€ 5,00€ 5,00€     0,00€ na polžji farmi 
+ 5€ na turistični kmetiji Koren 
   Skupaj: 5€ 
 

Večerja 8,00€ 8,00€ 8,00€     3€ (piknik na turistični kmetiji Javornik)  
+ 5€ (na kopališču) 
    Skupaj: 8€ 

Ogledi in vstopnine 5,00€ 
 

5,00€ 5,00€  Krška jama 2€, »welcoome pool party« 5€ 
+ kopanje 3€ (po izbiri) 
+ gledališka  predstava, 3€ (po izbiri) 

Brez razlike v ceni 70,61€ 66,20€ 63,57€  
Razlika v ceni 20% 20% 20% 20%  
SKUPAJ NA OSEBO: 84,73€ 79,44€ 76,28€  
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REKLAMNA GRADIVA 
 

    
Letak                                                        Reklamni pano v Ljubljani 

 

 
   Vizitke       Zgibanke 
 
 
 

 
Reklamna majica 
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SEZNAM DEL OZ. POVEZOVANJE Z 

DRUŠTVI IN PODJETNIKI 
 

DATUM: OPIS: 
 
5.  11. 2013 

Izbrala sva nekaj podjetji in klubov ter jih pisno povabila k sodelovanju. V nekaj 
dneh so se na najine prošnje odzvali Urban Zadel (mestno kopališče Višnja 
Gora), Nataša Lukman (turistično društvo Krka) in Borut Javornik (Carpe Diem). 

7. 11. 2013 Skupaj z mentorico in ravnateljem smo v šoli objavili razpis za snemanje 
videoposnetka.  

 
 
 
 
 
13. 1. 2014 

Skupaj z mentorico Ano Godec smo se dobili z Urbanom, z mestnega kopališča 
Višnja Gora. Urban nama je dal nekaj idej, kaj vse bi lahko organizirala v Višnji 
Gori ter nama predstavil dogodke, ki že potekajo. Povedal nama je, kako je 
organizirano kampiranje in kakšne so cene kampiranja. Prosila sva ga, da bi nam 
posodil stojnico, ki bi jo imeli na tekmovanju. Najino prošnjo je vljudno sprejel. 
Dogovorili smo se, da nama bo brezplačno dal nekaj čokoladnih polžkov (delajo 
jih v mestnem kopališču Višnja Gora), ki jih bomo delili na stojnici. Pogovarjali 
smo se tudi o snemanju videoposnetka. Na koncu sva tudi fotografirala vse 
objekte mestnega kopališča Višnja Gora, nekaj fotografij pa nama je po 
elektronski pošti posredoval tudi Urban. 

 
 
15. 1. 2014 

Žal na šoli nisva našla snemalca, zato sva izbrala dva dijaka, ki sta obiskovala 
našo šolo pred nekaj leti. S snemalcema Nejcem Travnik in Blažem Gregorič sva 
se dobila, da smo se pogovorili o načinu snemanja, kadrih in cenah. Po pogovoru 
bova izbrala snemalca Nejca Travnika, ki nama bo za nižjo ceno ponudil boljše 
storitve, njegova prednost pa je bila tudi, da živi v Višnji Gori in tako kraj dobro 
pozna. 

 
3. 2. 2014 

Skupaj z mentorico sva se sestala s snemalcem Nejcem Travnikom, ki nam je 
predstavil svoje delo. Pogovarjali smo se, kako bi posneli kakovosten posnetek 
in se dogovarjali o ceni. 

13. 2. 2014 Poiskala sva cenovno najbolj ugodno podjetje za tisk reklamnih majic, izdelala 
sva primer reklamne majice in jih naročila. 

14. 2. 2014 K sodelovanju sva povabila turistično društvo in krajevno skupnost Višnja Gora, 
ki so se takoj odločil, da nama priskočijo na pomoč. Dogovorili smo se za srečanje 
19. 2. 2014. 

15. 2. 2014 Za sodelovanje sva zaprosila turistično društvo Polževo, najino prošnjo so z 
veseljem sprejeli. Dogovorili smo se za srečanje, ki bo 22. 2. 2014 

19 .2. 2014 Skušala sva se dogovoriti za srečanje z direktorjem s Polžje farme, vendar naju 
je zavrnil. Posredoval nama je nekaj spletnih strani, kjer si lahko več prebereva 
o farmi. 
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19. 2. 2014 

Dobila sva se z Jožetom Grosom, predsednikom turističnega društva in z Lukom 
Šeme predsednikom krajevne skupnosti Višnja Gora. Povedala sta nama veliko 
zanimivosti o Višnji Gori, opisala sta nama aktivnosti, ki že potekajo, predstavila 
nekaj društev, s katerimi bi lahko sodelovala, veliko sta povedala tudi o 
zgodovini kraja. Pogovarjali smo se tudi o snemanju, kako bi najbolje in zanimivo 
predstavili Višnjo Goro. Dogovorili smo se, da nama bo turistično društvo 
priskrbelo reklamno gradivo o Višnji Gori, ki ga bova imela na stojnici, skupaj s 
krajevno skupnostjo pa nama bodo dali tudi nekaj finančnih sredstev, ki jih 
bomo porabili za snemanje. 

 
20. 2. 2014 

Z Urbanom Zadelom (direktorjem mestnega kopališča Višnja Gora) smo se 
dogovorili za ponovno srečanje, ki bo 21. 2. 2014. Dogovorili se bomo o 
sponzorskih sredstvih. 

 
 
21. 2. 2014 

Dobila sva se z Urbanom Zadelom in njegov sestro, pogovarjali smo se o 
financiranju videoposnetka in predstavitvi na stojnici. Dogovorili smo se, da 
bova sestavila in poslala sponzorsko pogodbo.  Sestavili smo predstavitev za 
mestno kopališče v videu. Pogovarjali smo se tudi, da bi bil projekt lahko zelo 
uspešen, ter da bi ga skupaj s krajevno skupnostjo in turističnem društvu Višnja 
Gora izpeljali v avgustu. 
 

22. 2. 2014 Dobila sva se z Martinom Flamaceta, predsednikom turističnega društva 
Polževo. Povedal nama je nekaj znamenitosti o kraju, opisal nama je dejavnosti 
ter nama dal reklamna gradiva, ki jih bomo imeli na stojnici. 
 

24. 2. 2014  Izdelala sva sponzorske pogodbe in jih poslala mestnemu kopališču Višnja 
Gora in krajevni skupnosti Višnja Gora. 

24. 2. 2014 Profesorico Majdo Simonič sva prosila za lektoriranje raziskovalne naloge. 

25. 2. 2014 Dobila sva se z Nejcem Travnikom (glej prilogo 2), snemalcem video posnetka. 
Pogovorili smo se za datum snemanja, ki bo 26. 2. 2014. Sestavili smo tudi 
scenarij za snemanje. 

26. 2. 2014 Začeli smo s snemanjem video posnetka. Snemali smo 4 ure v Višnji Gori, 
posneli smo le nekaj kadrov snemanje bomo nadaljevali 7. 3. 2014. 

26. 2. 2014 Z Urbanom Slana, ki je član Kajak Kanu kluba Krka in jamarskega društva Krka 
sva se dogovorila za snemanje v Krški jami in ob reki Krki.  

7. 3. 2014 Nadaljevali smo s snemanjem. Snemali smo 5 ur na Krki in 2 uri na Polževem 
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SEZNAM SODELUJOČIH DIJAKOV 

 
 

 
 
 
 

PODATKI O MENTORICI 
 

NAZIV ŠOLE  IME IN 
PRIIMEK 

KRAJ STALNEGA 
PREBIVALIŠČA 

NAZIV KONTAKT 

Srednja šola 
Josipa Jurčiča 
Ivančna Gorica 

Ana Godec Cesta 28, 
1312 Videm-
Dobrepolje 

univ.dipl.ekon. 031 438 291 
anagodec@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NAZIV ŠOLE IME IN 
PRIIMEK 

LETNIK KRAJ STALNEGA 
BIVALIŠČA 

DATUM 
ROJSTVA 

Srednja šola Josipa Jurčiča 
Ivančna Gorica 

Urša Pugelj 4 Dečja vas 11b, 
1303 Zagradec 

6. 10. 1995 

Srednja šola Josipa Jurčiča 
Ivančna Gorica 

Marko Papež 4 Brezovi dol 37 
1303 Zagradec 

24. 4. 1995 

Srednja šola Josipa Jurčiča 
Ivančna Gorica 

Tina Ižanec 4 Marinča vas 17 
1303 Zagradec 

26. 2. 1995 

Srednja šola Josipa Jurčiča 
Ivančna Gorica 

Lan Pevc 2 Spodnja Slivnica 154 
1290 Grosuplje 

24. 11. 1997 

Srednja šola Josipa Jurčiča 
Ivančna Gorica 

Aljaž Zobec 2 Cikava 25 
1290 Grosuplje 

30. 1. 1998 
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NAČRT PREDSTAVITVE NA TRŽNICI 
 

Izgled stojnice:   stojnica mestnega kopališča Višnja Gora 
  polžje hišice 

 
Dogajanje:   delali bomo brezalkoholne koktajle v modri in zeleni barvi, za to idejo 

smo se odločili, ker bomo na zabavi na bazenu imeli tudi barmana, ki bo 
delal koktajle 

 obiskovalcem bomo ponujali čokoladne polžke, ki nama jih bodo    
priskrbeli na mestnem kopališču Višnja Gora 

  predvajali bomo glasbo 
  na prenosnem računalniku bomo predvajali predstavitveni video 

posnetek in slike 
 kolo sreče 
 

Oblačila:   oblečeni bomo v majicah, ki smo jih dali izdelati posebej za ta dogodek 
 

Oglaševanje:   na sejmu bomo z avtomobilom, izdelanim iz kartona, delili vabila na našo 
stojnico 

  na stojnici bomo imeli vizitke in brošure o dogodku, ki sva ga 
organizirala midva, ter reklamno gradivo najinih sponzorjev 
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POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE 
 
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 
Cesta II. Grupe odredov 38 
1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01/ 78 78 720 
Fax: 01/78 78 560 
Spletna stran: http://www.ssjj.si/ 
 
 

Naslov turistične naloge: CARPE DIEM CUM COCHLEA 

 
 

Avtorja: 
 Urša Pugelj (pugelj.ursa@gmail.com) 
 Marko Papež (papez.marko@gmail.com) 

 

Mentorica: 
 Ana Godec (anagodec@yahoo.com) 

 
 

Povzetek: 
Pripravila sva turistično nalogo, v kateri sva organizirala dvodnevno doživetje v naravi.  
Ta dogodek sva organizirala za najine vrstnike iz Nemčije, saj se zavedava, kako 
pomemben je turizem kot gospodarska panoga v Sloveniji. 
 
Potrudila sva se pripraviti različne dogodke, ki so zanimivi, poučni in tudi koristni za 
zdravje, saj sva vključila veliko športnih dejavnosti. Odločila sva se, da bo ta dogodek 
potekal en dan v kraju Višnja Gora, kjer bomo tudi prenočili v šotorih, naslednji dan pa 
bodo potekale aktivnosti na Krki. Kraja sva izbrala, ker sta zelo zanimiva in primerna za 
organiziranje različnih dogodkov.  
 
Povezala sva se s turističnimi zvezami, različnimi klubi, podjetji in organizacijami. Z 
njihovo pomočjo sva pripravila načrt dogajanja, ki je pester in primeren za mlade.  Da bo 
ta dogodek resnično izvedljiv, sva poskrbela z načrtom dogajanja, oglaševanjem, 
tehničnem itinerarjem, kalkulacijami, uporabila sva nekaj aktivnosti, ki že potekajo in jih 
le nekoliko spremenila, tudi podjetniki, ki sva jih zaprosila za sodelovanje,  so navdušeni 
nad najinimi idejami in bi bili pripravljeni projekt resnično izpeljati. 
 
Po končani  izdelavi turistične naloge meniva, da sva delo dobro opravila, za kar sva 
hvaležna tudi vsem, ki  so sodelovali z nama in naju pri tem podpirali. 
 
 

Ključne besede: narava, turisti, dogajanje, aktivnosti, zabava… 
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V ANGLEŠČINI 
 

JOSIP JURČIČ SECONDARY SCHOOL, IVANČNA GORICA, SLOVENIA 

Cesta II. grupe odredov 38  

1295 Ivančna gorica 

Tel: 01/78 78720  

Fax: 01/78 78560  

Website: http://www.ssjj.si/  

 

Title : CARPE DIEM CUM COCHLEA  

 

AUTHORS:  
• Urša Pugelj (pugelj.ursa @ gmail.com)  

• Marko Papež (papez.marko @ gmail.com)  

 

MENTOR:  
• Ana Godec (anagodec@yahoo.com) 

ABSTRACT: 
This seminar paper is about a two-day adventure in nature. The event has been 
organized for our peers from Germany because we are aware of how important it is to 
increase tourism in Slovenia. 
 
We organized a variety of events, which are interesting, educational and also good for 

health, since there are a lot of sporting activities. They will take place in the town of Višnja 

Gora, where we will spend the night in tents and on the banks of the river Krka the 

following day. We have chosen both places because they are interesting and suitable for 

different type of events  

We got in touch with tourism societies, clubs, companies and other organizations, which 

helped us to prepare a plan of varied activities appropriate for young people. In order to 

make a success of this event, we took care of the event planning, advertising, itineraries, 

cost calculations. We used some of already existing activities and slightly changed them. 

All the entrepreneurs that participated in our project were enthusiastic about our ideas 

and expressed their willingness to carry it out. 

We think we did a really good job and we are extremely grateful to all the people who 
helped and supported us. 
 

KEYWORDS: 
nature, tourism, events, activities, entertainment ... 
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