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ZAHVALA 
 
Tako kot že nekaj let doslej, smo se tudi letos z veseljem lotili izdelave turistične 
naloge. Iskali smo lastne ideje, povprašali pa smo tudi naše starše, vrstnike, druge 
sorodnike in prijatelje. Vsi so se  radi odzvali in nam pomagali pri izdelavi naloge z  
idejami  in  pobudami v želji, da bi Pivka postala turistično prepoznavna. 
 
Za pomoč smo se obrnili tudi na č lane Turističnega društva Pivka, ki so se z veseljem 
odzvali. Le-to je po krajšem premoru zopet pričelo delovati v letu 2007  in v preteklih 
letih so imeli že nekaj odmevnih akcij. 
 
Naše delo je podprl župan Občine Pivka, Robert Smrdelj, ki nas je pri našem delu še 
posebej spodbujal, saj so prav nove turistične pobude pomembne za Pivko in njen 
razvoj. Občina Pivka ravno sedaj pripravlja podrobnejše programe turističnega 
razvoja Pivke in okolice, zato  jim je vsaka nova ideja zelo dobrodošla. 
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ŠOLA:    OSNOVNA ŠOLA PIVKA, Prečna ulica 3, 6257 PIVKA 
 
Tel: 05 757 04 80           fax: 05 757 04 81         e-mail: os.pivka@guest.arnes.si 
 
NASLOV TURISTIČNE NALOGE:   
 
KOLESARJENJE PO OKOLICI PIVKE 
 
Avtorji:  

1. Leon Žagar  8.a 
2. Luka Penko 8.a 
3. Barbara Penko 9.a 
4. Monika Fatur 9.a 
5. Maja Kapelj 9.a 
6. Sara Čelhar 9.a 
7. Sandi Tomšič 9.a 
8. Davorin Čulibrk 9.a 
9. Tone Želodec 9.a 

 
Mentorici:  Vida Smerdel in Mariza Golle 
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• UVOD  
 
1.1. PREDSTAVITEV IZBRANE TEME IN STRUKTURE NALOGE 
 
Letošnje teme raziskovalne naloge smo se zelo razveselili. Zadnja leta smo 
pripravljali opise turističnih poti za odrasle turiste, zato nam je bilo včasih težko 
oceniti, kaj bi jih pritegnilo. Letos pa delamo to za mlade, svoje vrstnike, in nam je to 
veliko lažje. 
Po rezultatih raziskav, ki smo jih naredili v našem kraju, in po temeljitem premisleku, 
smo se odločili za dve varianti. 
Prva je enodnevni izlet v Pivko za vse, ki so željni bolj adrenalinskih dejavnosti. 
Ponudili jim bomo obisk deskarskega poligona in vodnega parka, organizirali kosilo in 
za predah še ogled Parka vojaške zgodovine. Dan bomo zaključili s piknikom ob 
tabornem ognju. 
Druga ponudba je tridnevno taborjenje in potepanje s kolesi po bližnji okolici Pivke. 
Zanimivi in bogati z raznovrstnimi doživetji bodo vsi deli dneva. Vsak bo prispeval 
svoj del pozitivne energije za uspešno preživetje v naravi. Udeleženci se bodo poleg 
druženja z vrstniki in drugimi zanimivimi ljudmi tudi fizično krepili. Vsakdo bo lahko 
našel dovolj možnosti, da se dokaže in pomeri z drugimi. Skupina pa bo vsem dala 
zavetje in občutek varnosti, krepilo se bo medsebojno sodelovanje in zaupanje. 
Zato lahko rečemo, da je to program učenja za življenje, saj se vsak udeleženec 
nauči veliko novih spretnosti in dobi potrditev, da je sposoben tudi sam marsikaj 
storiti. 
          
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1.2. UPORABLJENE METODOLOGIJE PRI IZDELAVI NALOGE 
 
Najprej smo obiskali knjižnice in iskali literaturo o razpisani temi. Veliko smo se 
pogovarjali in vsak je dal določeno idejo, o katerih smo  skupno razmišljali in jih nato 
selekcionirali. 
Pri delu smo se predvsem posluževali literature in intervjujev. S pomoč jo 
vprašalnikov  smo zbirali podatke na  terenu in  prispevali svoje ideje.   
Ob vsakem srečanju smo nalogo s prispevki dopolnjevali oziroma jo nadgrajevali. 
 
 
 
1.3. OPREDELITEV VIROV UPORABLJENIH V RAZISKAVI 
 
Več ino podatkov smo našli v literaturi, drugače pa so nam bili glavni vir  domačini, 
sorodniki in prijatelji, ki so odgovarjali na zastavljena vprašanja, na podlagi katerih je 
nastala turistična naloga. 
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2. RAZISKOVALNI DEL 
 
2.1. VSEBINSKA IZHODIŠČA TURISTIČNE RAZISKAVE 
 
V naših raziskavah smo se naslonili na že večkrat opisane in predstavljene turistične 
točke v našem kraju. Z letošnjo nalogo smo te kraje poskušali na nov nač in povezati 
in jim dati novo, mladostnikom ustreznejšo vsebino. 
 
 
2.2. RAZISKAVA – PREDVIDENE OMEJITVE IN POTEK RAZISKAVE 
 
Raziskava je potekala v jesenskih in zimskih mesecih. Srečevali smo se zjutraj, pred 
poukom, in se pogovarjali o možnostih, ki bi jih lahko ponudili v Pivki.  
Brskali smo po spletnih straneh, iskali po literaturi, računalniško oblikovali nalogo, 
fotografirali na terenu in se pogovarjali z ljudmi, ki so nam  odgovarjali na vprašanja 
in predstavljali svoje predloge. 
 
 
2.3. REZULTATI RAZISKAVE 
 
Menimo, da nam je s predstavljeno turistično nalogo uspelo za naše vrstnike 
pripraviti zanimiv enodnevni izlet oziroma krajši oddih v naši obč ini. 
 
 
 
 
 
 



7 

 

3. OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA 
 
3.1. PREDSTAVITEV IDEJE 
 
 

VABILO!!!! 
 

ENODNEVNI IZLET V PIVKO ALI 
TRIDNEVNO TABORJENJE IN POTEPANJE S 
KOLESI 

MORDA ŠE NE VEŠ, KAKO PREŽIVETI POČITNIŠKE DNI??????? 

 

PONUJA SE TI IZREDNA PRILOŽNOST, da se nam   

pridružiš   na tridnevnem izletu  

S KOLESOM NA POČITNIŠKO TABORJENJE  

                                 - UČENJE ZA ŽIVLJENJE. 

TE ZANIMA S KOM? Ja, z učenci iz OŠ PIVKA, 

TVOOOOOJIIIIIMI PRIJATELJI. 

odhod : 20. julij 2011  ob 8.00 

prihod: 23. julij 2011 ob 16.30 

Zbirno mesto  odhoda in prihoda: Športna dvorana »SKALA« v PIVKI. 

 

 

PRIJAVA: možna na tel. št.041 432435 ali na e-mail:bine.dolgan@gmail.com 

KAJ POTREBUJEŠ?  
Vse, kar udeleženci potrebujejo za takšno življenje v naravi,  je vreča dobre volje,  
gorsko kolo, čelada, šotor, spalna vreča,  primerna obleka in obutev. Osnovno 
opremo (kolo, čelada) tudi izposojamo. Cena celodnevne najemnine za opremo je 10 
eur. Za hrano,  pijačo in varnost bo poskrbljeno. 
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PROGRAM s predvidenimi VSEBINAMI 

ENODNEVNI IZLET V PIVKO 

 
Zborno mesto pred športno dvorano Skala v Pivki. 
Odhod do  skejterskega parka, kjer je možna izposoja opreme in pod budnim očesom 
izkušenih skejterjev zabava v parku. 
Kosilo v bližnji restavraciji in v zgodnjih popoldanskih urah ogled muzeja Park 
vojaške zgodovine. 
Po končanem ogledu odhod do vodnega parka. Pozno popoldne piknik v organizaciji 
skavtov. 
(Ta izlet v tem poletju žal ne bo izvedljiv. Občina je obljubila novo postavitev obeh 
parkov za prihodnje leto, vendar se nam je ideja zdela zanimiva in smo ponudili tudi 
to možnost. Po zagotovilih občine se na takšni zabavi srečamo leta 2012) 

 

TRIDNEVNO TABORJENJE IN POTEPANJE S KOLESI 
 
 
Prvi dan nas vodi pot iz Pivke proti Zagorju, vmes je ogled presihajoč ih jezer. V 
Zagorju lokostrelstvo pod budnim očesom poklicnega lokostrelca. Nato odhod proti 
gradu Kalc, kjer bo kosilo, družabne igre in lov na skriti zaklad. Pozno popoldne 
odhod po Krpanovi poti do lovske koče Jurček. Postavljanje tabora, druženje ob 
tabornem ognju in prenočevanje. 

Drugi dan po zajtrku v spremstvu lovca in gozdarja sprehod po gozdu z iskanjem 
zdravilnih rastlin in prepoznavanjem dreves. Po malici odhod proti vasi Jurišče, kjer 
bo ogled turistične kmetije in kosilo na kmetiji. Nato vožnja do vasi Trnje, kjer se 
nahaja posestvo z islandskimi konji. Vsak se lahko preizkusi v ježi konj. Sledi vrnitev 
v tabor in prenočevanje. 

Tretji dan po zajtrku pospravljanje tabora in odhod proti Šilentabru. Ogled naselja in 
bližnje okolice. Avtobusni prevoz do turistične vasi Narin. Kosilo na turistični kmetiji 
Andrejevi, ogled turistične vasi. Po ogledu odhod v Pivko. 

 
OPOMBA:  
Pogoj za udeležbo v tej obliki je, da udeleženec nima večjih težav pri gibanju.                                              

 
Podroben ogled tridnevnega oddiha je na spletni strani: 

http://www.ekskurzije.si/moodle/course/view.php?id=110&edit=off&sesskey=8
kCUYjef7N 

pod naslovom Presihajoča jezera na Pivki.
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3.2. UMESTITEV  PREDSTAVLJENE IDEJE V SEDANJI  PROSTOR IN ČAS 
 
Prva ideja 
ENODNEVNI IZLET  
Število udeležencev: do 20  
Cena kosila: 6€ 
Vstopnine za skejterski park, vodni park in muzej: 4€ 
Izposoja opreme: 5€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zjutraj goste pričakata, sprejmeta in pozdravita Tea in Zvonka. Nato jih pospremita 
do  skejterskega parka, kjer čakajo Bojan in njegovi trije pomočniki. Bojan poda 
navodila in uredi zadeve z izposojo opreme ter prevzame goste. 
Ob 11.45 pred vhodom čakata Tea in Zvonka, ki goste pospremita na kosilo. Po 
kosilu jih odpeljeta v Park vojaške zgodovine, kjer sta ves čas z njimi. Po končanem 
ogledu jih pospremita do vodnega parka. Tu jih sprejmejo Robert in njegovi trije 
pomočniki. Robert razloži pravila obnašanja in poda vse potrebne napotke ter 
prevzame goste. 
Ob 17.30 pred vhodom vodnega parka čakata Tea in Barbara in goste odpeljeta na 
prostor za piknik. 
Vse potrebno za kurjenje ognja in hrano pripravijo pod Barbarinim vodstvom štirje 
skavti, Blaž, Petra, Katarina in Marko.  Udeleženci izleta  ob ognju pečejo krompir s 
slanino, koruzo in hrenovke. Za pijačo pa lahko izbirajo med čajem, sokom in vodo. 
Ob koncu Tea in Zvonka udeležence pozdravita in jim zaželita srečno pot. 
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TEHNIČNI ITINERARIJ 
 

4. JULIJ 2011 
Kontaktne osebe: 
Tea Ženko (vodja)  040 273258 
Bojan Zadel (deskanje) 031 725537 
Robert Štavar (vodni park) 040 736646 
Mojca Vidmar (Park vojaške zgodovine) 041 294735 
Milena Penko (gostišče Herman) 041 445544 
Barbara Žakelj (skavtinja) 040 728395 
Zvonka Cej (ZPM Pivka) 031740326 
 
URA ITINERARIJ 
8.30 – 9.00 
 
 
 
9.00 – 9.15 
 
9.30 

 
 
 

9.45 – 11.45 
 
 
 
12.00 – 13.00 
 
 
 
 
 
13.30 – 14.15 
 
14.30 
 
 
14.45 – 17.15 
 
 
 
17.30 
 
 
18.00 – 21.00 
 
21.00 – 21.15 

Zbiranje udeležencev pred športno dvorano SKALA v Pivki. 
 
!!! POKLIČI Bojana in sporoč i število deskarjev. 
 
Pozdrav in opis predvidenega dogajanja za ta dan. 
 
Prihod v skejterski park, pravila obnašanja, izposoja opreme. 
 
!!! POKLIČI Mileno in sporoči število kosil in število vegetarijancev. 
 
Zabava v skejterskem parku. 
 
!!! POKLIČI Mojco. 
 
Kosilo: juha 
             krompir + meso + solata 
             sladica + sok (voda) 
 
!!!  POKLIČI Roberta in sporoč i število obiskovalcev. 
 
Ogled Parka vojaške zgodovine. 
 
Zbor pred vhodom v vodni park, kratka navodila, pravila 
obnašanja. 
 
Zabava v vodnem parku. 
 
!!! POKLIČI  Barbaro in Zvonko, sporoči število otrok na pikniku. 
 
Zbor pred vhodom v vodni park in odhod na prostor za piknik. 
 
 
Piknik ob tabornem ognju. 
 
Pozdrav in odhod udeležencev proti domu. 
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Druga ideja 
TABORJENJE IN POTEPANJE S KOLESI 
  
Število udeležencev: do 25 
Cena izposoje koles: 10€ 
Cena za prehrano in pijačo: 25€ 
Konjeniški klub:16€ 
Cena prevoza Tabor-Narin-Pivka: 2€ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.dan 
Pred športno dvorano SKALA v Pivki goste pričakata Bine in Zvonka.  
Zvonka goste pozdravi in jim na kratko opiše potek poč itniških dni.  
Pridružijo se Marjan, Jaka in Tine (kolesarji) ter Damir s svojim pomočnikom. Damir 
uredi vse potrebno s tistimi udeleženci, ki si bodo opremo sposodili pri njem. Marjan 
pa s svojima tovarišema pregleda kolesarsko opremo tistih, ki so jo pripeljali s sabo 
(kolesa, čelade, zaščitna sredstva). 
Pred startom Marjan poda natančna navodila o obnašanju kolesarjev na cesti, kaj 
storiti in kako opozoriti ostale, če se pokvari kolo ali pa komu zmanjka moč i. 
Zvonka jim razdeli dopoldansko malico, ki jo pospravijo v nahrbtnike. 
Odhod kolesarjev proti vasi Drskovče. Marjan je na čelu kolone, Jaka v sredini in 
Tine  zadaj. 
Prvi postanek v vasi Drskovče, osvežilni napitek in ogled presihajočih jezer. 
Po ogledu odhod proti vasi Zagorje. Pred gasilskim domom imajo kolesarji malico in 
poč itek.  
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Po malici se jim pridruži lokostrelec Rado. Najprej jih seznani z vrstami lokov, s 
puščicami in tehniko streljanja ter pravili obnašanja na strelišču. Ob koncu srečanja 
izvedejo tekmovanje v streljanju v tarčo. Najboljši dobijo nagrade zvečer ob tabornem 
ognju. 
Odhod proti gradu Kalc, kamor Zvonka in Barbara pripeljeta kosilo, ki so ga skuhali v 
vrtcu. Po kosilu sledi počitek, nato pa družabne igre in lov na skriti zaklad. To poteka 
pod vodstvom animatorke Marije, pomagajo pa tudi Marjan, Jaka in Tine. 
Po popoldanski malici počistijo okolico in se po Krpanovi poti odpeljejo do lovske 
koče Jurček. 
Pred kočo jih čakajo skavti in lovec Sandi. Ob pomoči skavtov Blaža, Tilna in Petre, 
ki jih vodi Barbara, postavijo šotore in uredijo tabor. 
Sledi druženje ob tabornem ognju. Skavti pokažejo svoje veščine z vrvmi, lovec 
pripoveduje lovske zgodbe, Barbara jih zabava s kitaro, ob njeni spremljavi lahko tudi 
pojejo. Za preganjanje lakote pa si ob ognju pečejo krompir (s slanino ali brez) in 
koruzo. 
Ob 24.00 odhod k počitku. Barbara in ostali skavti poskrbijo, da se pogasi ogenj in da 
se tabor umiri. Lovec in kolesarji prespijo v koči, skavti pa v šotorih. 
 
2.dan 
Ob 7.30 vstajanje, dvigovanje zastave in zajtrk v lovski koč i, ki ga pripravijo Sandi, 
Marjan, Jaka in Tine. 
Pridruži se gozdar Jože. V spremstvu lovca in gozdarja se sprehodijo po gozdu in 
bližnji okolici, odkrivajo živalske sledi, spoznavajo drevesa in zdravilna ze lišča. 
Po malici je odhod proti vasi Jurišče, kjer sledi ogled turistične kmetije CUNAR in 
kosilo na kmetiji. 
Po kosilu odhod skozi vasi Palč je in Klenik do konjeniškega kluba v Trnju. Tu imajo   
ogled posestva in ježo islandskih konj. 
Po malici, za katero poskrbi Zvonka, odhod proti taboru ob lovski koči Jurček. 
Po prihodu v tabor poteka druženje ob tabornem ognju, kjer se spet pridružita lovec 
Sandi in gozdar Jože. Ob zabavnih zgodbah in pesmi pečejo krompir in hrenovke. 
Ob 24.00 odhod k počitku. Barbara in ostali skavti poskrbijo, da se pogasi ogenj in da 
se tabor umiri. Lovec in kolesarji prespijo v koči, skavti pa v šotorih. 
 
3.dan 
Ob 7.30 vstajanje, dvigovanje zastave in zajtrk v lovski koč i, ki ga pripravijo Sandi, 
Marjan, Jaka in Tine. 
Po zajtrku podiranje šotorov, pospravljanje tabora in čiščenje okolice. Sandi odpelje 
smeti. 
Odhod proti Šilentabru. Po malici, ki jo pripeljeta Zvonka in Barbara, sledi ogled vasi, 
ostankov nekdanjega gradu, znamenitih fresk v cerkvi Sv.Martina, razgled po dolini 
pod Šilentabrom. 
Pridruži se Damir, ki opravi prevzem izposojenih koles in kolesarske opreme. 
Pomagajo mu še Marjan, Jaka in Tine, ki poskrbijo za odvoz vseh ostalih koles do 
športne dvorane Skala. 
Gostje se z avtobusom odpeljejo do turistične vasi Narin, kjer imajo kosilo na 
turistični kmetiji ANDREJEVI. 
Za spremstvo poskrbijo Zvonka, Barbara, Blaž in Tilen. 
Po kosilu je ogled turistične vasi Narin. 
Nato pa odhod avtobusa proti športni dvorani Skala v Pivki, kjer sledi še skupni 
pozdrav ter odhod gostov proti domu. 
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TEHNIČNI ITINERARIJ 
20. julij  -  22. julij 

 
Kontaktne osebe: 
Bine Dolgan (vodja) 041 432435 
Damir Polh (kavarna Antique) 040 835 676 
Marjan Bizjak (kolesar) o41 323423 
Barbara Žakelj (skavtinja) 040728395 
Sandi Penko (lovec) 041 933339 
Jože Rolih (gozdar) 041347789 
Zvonka Cej (ZPM Pivka) 031740326 
Rado Nadoh (lokostrelec) 041 532 777 
Marija Butina (animatorka) 040 566454 
Iza Cah (konjeniški klub) 041 141 232 
Anica Česnik (kmetija CUNAR) 031 725825 
Andreja Šajn (kmetija ANDREJEVI) 040 932 233 
Martin Zadel (prva pomoč in reševalna služba)  041 332233 
 
Avtobusni prevoznik: 
Uroš  Kirn  
Zalog 105  
6230 Postojna 
Tel.: 041 743329 
 
 
DAN URA  ITINERARIJ 
1. dan 
sreda,20.7.2011 

 
8.00 – 8.30 
 
8.30 

 
 
 

8.45 
 
 
9.30 
 
10.00 
 
10.30 
 
11.30 
 
13.00 
 
13.30 
 
14.30 –
16.30 

 
Prihod gostov. 
 
Pozdrav gostov. Kratek oris dogajanja. 
 
!!! POKLIČI Rada, Marijo in Sandija. 
 
Pregled in izposoja koles in kolesarske opreme. 
Napotki za vožnjo. 
 
Odhod. 
 
Postanek, ogled presihajočih jezer. 
 
Odhod proti Zagorju. Po prihodu malica. 
 
Lokostrelstvo. 
 
Odhod proti gradu Kalc. 
 
Kosilo. Zanj poskrbita Barbara in Zvonka. 
 
Družabne igre in lov na skriti zaklad. 
Malica. 
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16.45 
 
17.00 
 
18.30 
 
 
 
 
 
20.00- 
24.00 
 
 

 
Odhod proti lovski koči Jurček. 
 
Postavljanje šotorov. 
 
!!! POKLIČI Jožeta (pripelje zajtrk in dopoldansko 
malico),   Zvonko (malica),  Anico (kosilo – sporoči 
število vegetarijancev) in  Izo (konji). 
 
Druženje ob tabornem ognju. 
 
Počitek. 

2.dan 
četrtek, 
21.7.2011 

 
7.30 
 
8.30 
 
10.30 
 
11.00 
 
12.00 
 
15.00 
 
16.00 -
17.30 
17.30 
 
18.00 

 
 
 
 
 
 

20.00-
24.00 
 
 

 
Vstajanje, dvigovanje zastave in zajtrk v koči. 
 
Raziskovanje gozda. 
 
Malica. 
 
Odhod na Jurišče. 
 
Ogled turistične kmetije in kosilo. 
 
Odhod proti Trnju. 
 
Ježa islandskih konj. 
 
Malica. 

 
Odhod proti taboru. 
 
!!! POKLIČI  Damirja (kolesa) 
                     Uroša (avtobus) 
                     Andrejo ( kosila – število 
vegetarijancev) 
                     Zvonko (malica) 
 
Druženje ob tabornem ognju. 
 
Počitek. 

3.dan 
petek, 
22.7.2011 

 
7.30 
 
8.00 – 9.00 
 
9.30 
 

  
Vstajanje, dvigovanje zastave, zajtrk v koč i. 
 
Podiranje šotorov, pospravljanje in č iščenje okolice. 
 
Odhod proti Šilentabru. 
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11.00 
11.30 -
12.30 
 
12.30 
 
 
13.00 
 
13.30 
 
15.00-
16.00 
 
16.15 
 
16.30 
 
 

Malica na Šilentabru. 
 
Ogled vasi in doline. 
 
Vračanje izposojenih koles in priprava lastnih koles 
za odvoz v Pivko. 
 
Odhod avtobusa proti Narinu. 
 
Kosilo na turistični kmetiji Andrejevi. 
 
Ogled turistične vasi. 
 
 
Odhod avtobusa proti Pivki. 
 
Skupinska fotografija, pozdrav gostov in odhod 
gostov proti domu. 
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3.3. PREDSTAVITEV PLANA IZVEDBE PREDSTAVLJENE IDEJE IN 
OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA   PROIZVODA 
 
Našo idejo o izvedbi dveh izletov načrtujemo predstaviti na Občini Pivka in 
Turističnemu društvu Pivka. Nalogo bomo objavili na spletni strani naše šole.  
Kolesarski izlet je predstavljen tudi na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport - 
Ekskurzije slovenskih šol - http://www.ekskurzije.si/moodle/.  
 
 
4. SKLEPNI DEL 
  
Pri izdelavi turistične naloge smo ugotovili, da je potrebno pozornost usmeriti v 
osveščanje ljudi o tem, da bi njihov kraj lahko postal turističen, bolj urejen, lepši in 
bolj zdrav.  
Predlagamo, da bi  bile naše zgibanke  dostopne na več mestih v kraju in v Muzeju 
vojaške zgodovine. 
Opažamo, da postaja hoja vsakdanja rekreacija vsak dan več ljudem in radi bi jih 
opozorili na umirjeno uživanje v naravi z obiskom opisanih točk. Ljudje naj bi bili 
prijazni do okolja, zavestno skrbeli za urejen videz in sprotno pospravljanje 
odpadkov, kar smo poudarjali v načrtovanju izletov. 
 



17 

 

 
Povzetek: 
 
Tako kot večina prebivalcev Slovenije si  tudi občani občine Pivka želimo, da bi se 
turizem v naših krajih še hitreje razvijal. Glede na to, da imamo kar bogato naravno in 
kulturno-zgodovinsko dediščino, gostom lahko marsikaj ponudimo. 
Zavedamo se, da se moramo pri promociji našega kraja osredotočiti na vse starostne 
skupine gostov, zato je bil letošnji izziv kar zanimiv. 
Cilj naše naloge je bil oblikovati ponudbo za enodnevni izlet oziroma večdnevno 
bivanje mladih pri nas. V nalogi smo opisali celoten potek dogajanja in podrobno 
razdelali organizacijo za izvedbo ponudbe. V nalogi predstavljamo tudi nač in trženja 
ponudbe. Seveda morata največji del pri reklamiranju in trženju ponudbe nositi 
turistično društvo in obč ina. Za uspešno trženje bo potrebno vključiti čim več 
občanov, predvsem mladino, člane turističnega društva in tudi č lane Društva 
prijateljev mladine Pivka, za reklamo v različnih turističnih, popotniških in drugih 
mladinskih revijah pa učence šole. 
Upamo, da nam je v nalogi uspelo združiti in predstaviti naše najboljše ideje. 
Nalogo je mogoče dobiti v knjižnici, na spletni strani naše šole, po en izvod pa imata 
tudi mentorici. 
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