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  1 Uvod 

 
   

DOBRODELNOST  SODELOVANJE  ZDRAVJE  GIBANJE TURIZEM 
 

 

                                                 

                                                                               

                                       

  

                                                          

                         

  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Osnovna šola Toneta Pavčka 

(povzeto po: Ansambel Lojzeta Slaka, Popotnik) 



2 Izhajali smo iz … 

V začetku smo najprej raziskali, kakšna je turistična ponudba v naši občini ter katere naravne in kulturne danosti naša občina ima. Iz 

občinskega arhiva dejavnosti društev smo izpisali naslove pomembnih dogodkov, ki  so se v občini odvijali v preteklosti, ne glede na to, ali so 

še aktualni, ali so dogodki že zamrli in domala pozabljeni.  

 

Zastavili smo si tri pomembna vprašanja: 

 

1. Kakšne vrste turistični produkt ustvariti? 

2. Komu bo turistični produkt namenjen? 

3. Kaj želimo z njim doseči? 

 

1. Kakšne vrste turistični produkt ustvariti? 

 

Pri odgovoru na to vprašanje smo izhajali smo iz izhodišč razpisa TPLG in iz opravljene raziskave. Zastavili smo ključne besede, okrog katerih 

smo nato začeli graditi vsebinsko zasnovo: 

 narava  

 gibanje  

 zdravje  

 naravne in kulturne danosti  

 sodelovanje in dobrodelnost  

 razvoj turizma 

 

 

2. Komu bo turistični produkt namenjen?  

 

Želimo, da naš turistični produkt spodbuja temeljne človeške vrednote sodelovanje, druženje, skrb za zdravje, skrb za naravno okolje, 

poštenost, medgeneracijska odgovornost. Zato bo produkt namenjen vsem generacijam in bo prilagojen tudi za osebe s posebnimi 

potrebami, ki so le redko deležni ponudbe tovrstnih dogodkov.  
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3. Kaj želimo z njim doseči? 

 

Naši ključni cilji pred pričetkom načrtovanega so bili: 

 

 s sodelovanjem lokalne skupnosti (občino in različnimi društvi) ustvariti celodnevni dogodek, namenjen medgeneracijskemu 

povezovanju, ki ga bomo začinili s spoznavanjem naravne in kulturne dediščine kraja, 

 dobrodelnost.  Zavedamo se, da  z velikim in dobro oglaševanim turističnim produktom lahko veliko pripomoremo ne le k 

prepoznavnosti kraja, ampak lahko z njim hkrati tudi pomagamo posameznikom. Prva izpeljava letošnjega turističnega produkta 

nosi podnaslov Korakajmo z Zalo. Posvečen bo deklici Zali, učenki 4. razreda naše šole, ki ima cerebralno paralizo in zbira denarna 

sredstva za operacijo v Ameriki ter nadaljnje terapije, ki bodo sledile, 

 v dogodek vključiti različne dejavnosti oz. aktivnosti, ki vključujejo gibanje in medsebojno sodelovanje, hkrati pa so te dejavnosti 

okolju prijazne, 

 med dejavnosti vključiti tudi tiste, ki so v občini nekoč že bile uspešno realizirane, pa so danes že v pozabi, 

 k sodelovanju povabiti in vanj vključiti čim več lokalnih društev, 

 med organizatorji in obiskovalci spodbujati temeljne vrednote: sodelovanje, druženje, skrb za zdravje, skrb za naravno okolje, 

poštenost, medgeneracijska odgovornost ter 

 spodbuditi razvoj turizma v domači občini. 
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3 Predstavitev turističnega produkta “Mirna Peč na nogah” 

  

Nosilec projekta: Osnovna šola Toneta Pavčka, Postaja 1, 8216 Mirna Peč 

Sodelujoči v projektu: Občina Mirna Peč in vsa registrirana prostovoljna društva v občini 

 

Turistični produkt Mirna Peč na nogah je celodnevni turistični dogodek. Turisti si bodo s tem turističnim produktom preko različnih dejavnosti, v 

katere se bodo po lastnem interesu sami aktivno vključili, ogledali naravne in kulturne znamenitosti kraja. Dogodek se odvija na prostem, v 

naravi, večinoma znotraj območja Občine Mirna Peč. Dogodek bo namenjen udeležencem vseh generacij in bo prilagojen tudi osebam s 

posebnimi potrebami. 

  

Turisti bodo dogodek lahko obiskali na podlagi predhodne prijave. K prijavi bodo turisti povabljeni preko različnih medijev: oglaševanje Občine 

Mirna Peč v povezavi z dogodki občinskega praznika, oglaševanje na spletu (spletna stran šole, občine, turističnega društva, spletna stran 

dogodka), vabilo preko domačega turističnega društva vsem registriranim turističnim društvom v Sloveniji, oglaševanje v občinskem glasilu in 

drugih lokalnih tiskanih medijih. Dogodek bo oglaševan tudi preko radia in televizije. 

  

Dejavnosti, ki bodo sooblikovale turistični produkt Mirna Peč na nogah: 

 pohodništvo 

 kolesarjenje 

 tek 

 konjeništvo 

 stare igre 

  

Dejavnosti smo zasnovali tako, da bodo zadovoljile potrebe različnih starostnih skupin udeležencev. Pri tem smo del dejavnosti prilagodili tudi 

osebam s posebnimi potrebami z gibalnimi omejitvami. 
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3. 1 Pohodništvo 

Pohodništvo je v našem kraju priljubljena in tudi turistično dobro obiskana aktivnost. Kraj se ponaša z nekaj registriranimi turističnimi 

pešpotmi. V zadnjem času je najbolj privlačna Pot Slakove in Pavčkove mladosti, ki je v letu 2015 dosegla 3. mesto na državnem ocenjevanju 

Naj tematske poti. 

  

V našem turističnem produktu bomo turistom ponudili dve možnosti za pohodništvo: 

a)  pohod v Zijalo 

b)  pohod po Poti Slakove in Pavčkove mladosti 

  

POHOD V ZIJALO – POT TEMENICA 

Komu je aktivnost namenjena? 

Aktivnost je namenjena najmlajšim, mladim družinam in fizično manj pripravljenim pohodnikom. 

  

Opis poti 

Pot poteka po osrednji mirnopeški dolini od OŠ Toneta Pavčka do Zijala in nazaj do Mirne Peči. Dolga je cca 6 km in poteka pretežno po 

ravnini in traja približno 3 ure. 

  

Kako bo potekala organizacija? 

Prijave za to aktivnost bomo zbirali na različne načine, kot je to opisano v poglavju 5.2. Pohodnike bodo ob prihodu v Mirno Peč označbe ob 

cesti vodile do parkirišča, ki je na neposrednem mestu starta pohoda. Obiskovalci, ki se bodo za pohod odločili v zadnjem trenutku, se bodo 

lahko prijavili na startu poti, uro pred pričetkom pohoda.   

  

S čim bomo začinili pohod? 

Na poti do Zijala bodo turisti spoznavali trotka, Tonija in Slavca, junaka našega lanskega turističnega produkta. Na posameznih točkah jih 

bosta Toni in Slavc informirala o naravnih in kulturnih znamenitostih ob poti, otroci pa bodo ob tem lahko zbirali tudi žige. V Zijalu, domovanju 

Tonija in Slavca pa bosta oba junaka poskrbela za urico lutkovnega gledališča v naravnem ambientu pod skalno pečino, po kateri je naš kraj 

domnevno dobil ime. 

Tu bo tudi čas za malico, ki jo bodo turisti prinesli s seboj.  
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Na poti nazaj v Mirno Peč bodo turistom na voljo eno in dvokolesne samokolnice, v katerih se bodo najmlajši popotniki z upravljanjem 

starejših spremljevalcev lahko del poti popeljali. Popestritev poti je namenjena predvsem obujanju ene od starih otroških dejavnosti, s katero 

so si otroci popestrili preživljanje prostega časa. 

  

 Kdo nam bo pri tem pomagal? 

 

društvo ali posamezniki opis pomoči kontaktna oseba kontakt 

Govedorejsko društvo Mirna Peč postavljanje info tabel, priprava, dovoz in varovanje samokolnic Primož Berus 041 872 114 

OŠ Toneta Pavčka priprava pravljične urice/lutkovne predstave Turistični in 

dramski  krožek  

 

Turistično društvo Mirna Peč priprava prostora za lutkovno predstavo v Zijalu Jože Barbo 041 754 024 

Lovska družina Mirna Peč priprava prehodnosti poti Karol Zagorc 041 683 755 

  

Vodja dejavnosti na šoli: Nuša Zajc in Tevž Kupljenik 

 

POHOD PO POTI SLAKOVE IN PAVČKOVE MLADOSTI 

Komu je aktivnost namenjena? 

Aktivnost je namenjena pohodnikom, ki so srednje fizično pripravljeni. 

  

Opis poti 

Pot se prične v osrednji mirnopeški dolini izpred OŠ Toneta Pavčka in se polagoma vzpenja na okoliške griče. Dolga je cca 12 km z višinsko 

razliko cca 190 m in traja približno 3 ure. 
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Kako bo potekala organizacija? 

Prijave za to aktivnost bomo zbirali na različne načine, kot je opisano v poglavju 3.2. 

Pohodnike bodo ob prihodu v Mirno Peč označbe ob cesti vodile do parkirišča in od tam 

do starta pohoda. Obiskovalci, ki se bodo za pohod odločili v zadnjem trenutku, se bodo 

lahko prijavili na startu poti, uro pred pričetkom pohoda.   

  

S čim bomo začinili pohod? 

Pohod bo voden s strani Turističnega društva Mirna Peč, pri izvedbi pohoda pa bo 

prisoten tudi en predstavnik turističnega krožka. V času pohoda se bodo turisti ustavili na 

štirih točkah. Na Malem Kalu in v Šentjuriju bomo poskrbeli za kratek kulturni program, v 

Hmeljčiču bo organizirana topla malica, na vrhu Hmeljčarske gore pa predstavitev 

lokalnega vinogradniškega društva ter eko pridelovalcev, ki bodo turistom ponudili svoje 

produkte. 

  

Kdo nam bo pri tem pomagal? 

  

društvo ali posamezniki opis pomoči kontaktna oseba kontakt 

Turistično društvo Mirna Peč soorganizacija in vodenje pohoda Jože Barbo 041 754 024 

prebivalci Malega Kala in 

Šentjurija 

pomoč pri pripravi spremljevalnega programa in pogostitve Mira Barbo 

Agata Klavora 

051 331 658 

031 343 254 

Vinogradniško društvo Mirna Peč predstavitev in možnost degustacije vin Jože Rozman 041 353 684 

lokalni eko pridelovalci predstavitev pridelkov in možnost pokušine EKO kmetija  Kastelic 031 555 224 

 

Vodja dejavnosti na šoli: Nuša Zajc in Tevž Kupljenik 

** udeležencem s posebnimi potrebami, ki se bodo na dejavnost pravočasno prijavili, bo omogočeno, da bodo eno od obeh pešpoti doživeli s 

konjsko vprego. Pri izpeljavi nam bo pomagalo domače Konjeniško društvo treh dolin Mirna Peč.   
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3. 2 Tek 

  

Tek v našem kraju postaja vse bolj priljubljena prostočasna dejavnost. Se pa naš kraj ponaša tudi z enim v slovenskem prostoru v preteklosti 

zelo prepoznavnem in cenjenem športnem dogodku. Več kot 20-krat je bil v Mirni Peči organiziran Mirnopeški tek, katerega se je vsako leto 

udeležilo tudi preko tisoč tekačev iz Slovenije in tujine. Z željo, da vsaj malo obudimo ta nekoč cenjeni športni dogodek, smo tek uvrstili tudi v 

eno od dejavnosti turističnega produkta Mirna Peč na nogah.   

  

V našem turističnem produktu bomo turistom ponudili tri možnosti za tek: 

a)  10 km vodeni tek po deloma spremenjeni trasi Mirnopeškega teka 

b)  krajši, 500 m tek za najmlajše 

c)  prilagojen tek za osebe s posebnimi potrebami 

  

Komu je aktivnost namenjena? 

Aktivnost je namenjena najmlajšim otrokom, osebam s posebnimi potrebami in rekreativnim tekačem. 

  

Opis poti 

Pot 10 km različice Mirnopeškega teka, ki ga želimo zopet obuditi, poteka večji del po osrednji mirnopeški dolini. Traso smo speljali od OŠ 

Toneta Pavčka preko Postaje, Biške vasi do centra Mirne Peči, nato po dolini reke Temenice čez oba Podboršta v Malensko vas do Jablana, 

obrat v vasi in po isti trasi nazaj proti Mirni Peči, do stare šole. Dolžina proge  je cca 10 km. Rekreativni skupinski tek bo trajal približno uro in 

pol in bo voden. 

  

Kako bo potekala organizacija? 

Prijave za to aktivnost bomo zbirali na različne načine, kot je to opisano v poglavju 5.2. Tekače bodo ob prihodu v Mirno Peč označbe ob cesti 

vodile do parkirišča in od tam do starta teka. Obiskovalci, ki se bodo za tek odločili v zadnjem trenutku, se bodo lahko prijavili na startu poti, 

uro pred pričetkom teka.   
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S čim bomo popestrili tek? 

Za tek se bomo najprej skupinsko ogreli. Ogrevanje in tek bo vodil naš najbolj znani tekač Mitja Krevs, ki tudi sicer rekreativnim tekačem rad 

pomaga s svojimi nasveti. Na daljši različici bodo tekači imeli dva kratka postanka z osvežitvijo. 1. postanek bo ob poti proti Malenski vasi (na 

odcepu za čistilno napravo), 2. na obratu v Jablanu. 

Obe krajši različici teka bomo izvedli na igrišču pri stari šoli. Tudi tam bomo izvedli skupinsko ogrevanje in tudi tekači na krajše proge bodo 

med tekom deležni okrepčila ob tekaški progi. 

 

Kdo nam bo pri tem pomagal? 

 

društvo ali posamezniki opis pomoči kontaktna oseba kontakt 

Gasilska društva v Mirni Peči markiranje poti, usmerjanje tekačev, zapora ceste, osvežitev 

tekačev na poti, spremljevalna ekipa prve pomoči 

Martin Krevs 041 504 471 

organizatorji nekdanjega 

Mirnopeškega teka 

pomoč pri organizaciji Iztok Golobič, 

Igor Kupljenik 

041 334 453 

Mitja Krevs vodenje teka micokrevs@gmail.com  

 

Vodja dejavnosti na šoli: Rihard Ovnik in Lina Ovnik 

  

  

Posebnosti pri organizaciji aktivnosti: 

Za zaporo ceste za izvedbo daljše različice teka je potrebno na Direkcijo RS za ceste vložiti vlogo za zaporo ceste v centru Mirne Peči. Vlogo 

za pridobitev dovoljenja in pripravo elaborata začasne prometne ureditve bo šola pripravila skupaj z Občino Mirna Peč (več v prilogi 4). 
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3. 3 Kolesarjenje 

  

Kolesarjenje je ena tistih prostočasnih dejavnosti, ki je v našem kraju premalo spodbujana in izkoriščena. V preteklosti se je v okviru 

občinskega praznika nekaj let izvajala srednje zahtevna cca 35 km dolga Mirnopeška pentlja, katero želimo znotraj našega turističnega 

produkta ponovno oživiti.  

  

V našem turističnem produktu bomo turistom ponudili dve možnosti za kolesarjenje: 

a)  35 km dolgo vodeno skupinsko kolesarjenje po Mirnopeški pentlji 

b)  krajše, prosto kolesarjenje na športnem igrišču pri stari šoli za najmlajše, katerega se lahko udeležijo tudi osebe s posebnimi potrebami. 

  

Komu je aktivnost namenjena? 

Aktivnost je namenjena različnim kolesarskim navdušencem. Mirnopeško pentljo bodo z malce truda premagale vse vsaj malo kolesarsko 

aktivne družine. Ker je pentlja zasnovana tako, da se kolesarji na pol poti vrnejo v center Mirne Peči, se bodo lahko udeleženci sami odločili, 

ali bodo izpeljali celotno pentljo ali samo polovico. Vsekakor se bodo po povratku v Mirni Peči zbrali na starem šolskem igrišču, ki bo hkrati 

tudi prizorišče kolesarjenja na krajši razdalji. Tega se bodo lahko udeležili najmlajši kolesarji in osebe s posebnimi potrebami. Za varnost na 

vozišču bodo poskrbeli naši gasilci. 

   

Opis poti 

Skupinsko kolesarjenje Mirnopeška pentlja se bo pričelo z zborom na šolskem igrišču OŠ Toneta Pavčka. Pot bo kolesarje vodila po 

kolesarski poti do centra Mirne Peči, nato preko Biške vasi do Dolenjih Ponikev. Tu sledi obrat proti Dolenji Dobravi in povratek proti Mirni 

Peči čez Poljane, Hrastje, Dolenjo vas ter Postajo. Kolesarji bodo ob povratku v Mirno Peč za seboj imeli že dobrih 17 km, kar predstavlja 

polovico pentlje. Tisti, ki še ne bodo preveč utrujeni, bodo pot nadaljevali proti Jablanu, Vrhovemu in se po gozdni poti vzpenjali proti Frati. Na 

odcepu za Globodol se bodo spustili na naše znamenito kraško polje, dolino treh globodolskih vasi. Iz globodolskega polja sledi daljši vzpon in 

nato spust proti Ivanji vasi ter povratek v center Mirne Peči. 

  

Kako bo potekala organizacija? 

Prijave za to aktivnost bomo zbirali na različne načine, kot je to opisano v poglavju 5.2. Kolesarje bodo ob prihodu v Mirno Peč označbe ob 

cesti vodile do parkirišča in od tam do starta kolesarjenja pred OŠ Toneta Pavčka. Obiskovalci, ki se bodo za kolesarjenje odločili v zadnjem 

trenutku, se bodo lahko prijavili na startu poti, uro pred pričetkom kolesarjenja.   
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S čim bomo popestrili kolesarjenje? 

Za obe kolesarski skupini bo poskrbljeno za osvežitev, najmlajši kolesarji pa bodo ob premagovanju krogov zbirali žige. 

  

Kdo nam bo pri tem pomagal? 

 

društvo ali posamezniki opis pomoči kontaktna oseba kontakt 

ŠRD Mirna Peč vodenje kolesarjenja, spremljevalna ekipa prve pomoči Roland Grah 031 336 344 

nekdanji člani ŠRD obuditev idejne zasnove tradicionalne Mirnopeške pentlje Damjan Zupančič 041 769 180 

  

Vodja dejavnosti na šoli: Filip Fortuna in Eva Zupančič 

  

  

Posebnosti pri organizaciji aktivnosti: 

Za izvedbo skupinskega kolesarjenja je potrebno vložiti vlogo za najavo dogodka. Vlogo za pridobitev dovoljenja bo šola pripravila skupaj s 

ŠRD Mirna Peč in Občino Mirna Peč. 

  

  

3. 4 Konjeništvo 

  

Konjeništvo ima v našem kraju bogato tradicijo in je danes zelo priljubljena dejavnost. V kraju deluje eno večje konjeniško društvo, ki vsako 

leto organizira zanimive in atraktivne dogodke, ki so namenjeni tudi gledalcem. 

  

 V našem turističnem produktu bomo turistom ponudili dve možnosti za vključitev: 

a)  vožnja z vozom ali kočijo (del ali kot celoto ene izmed pešpoti) 

b)  udeležbo na pohodu konjenice. 
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Komu je aktivnost namenjena? 

Aktivnost je namenjena lastnikom konj, ki se bodo udeležili pohoda konjenice ali posameznikom, ki se bodo želeli peljati s kočijo ali vozom 

(prednost bodo imele osebe s posebnimi potrebami in družine z majhnimi otroki). 
  

Opis poti 

Konjeniki se bodo podali na pot izpred OŠ Toneta Pavčka. Pot jih bo najprej vodila čez Golobinjek do Frate, od tam pa se bodo podali napre j 

proti Šmavru in se preko Dečje vasi mimo sv. Ane povzpeli na Poljane, od tod čez Čemše v Šentjurij, nato na Mali Kal in se preko Velikega 

Kala čez Češence vrnili v Mirno Peč. 

  

Kako bo potekala organizacija? 

Prijave za to aktivnost bomo zbirali ločeno, za skupino turistov, ki se bo želela peljati s kočijo ali vozom in ločeno za konjenike. 

Za prijavo na vožnjo s kočijo ali vozom bomo prijave zbirali na načine, ki smo jih zapisali v poglavju 5.2. Ti obiskovalci se bodo za vožnjo 

dogovorili individualno na prizorišču. Glede na razpoložljive možnosti bomo število prijavljenih omejili. 

Prijave za pohod konjenikov pa bo zbiralo Konjeniško društvo treh dolin Mirna Peč. 
  

S čim bomo popestrili konjeniški pohod? 

Konjeniki se bodo na svoji poti ustavili na treh turističnih točkah (Frata, Šentjurij in Mali Kal), kjer bodo deležni kulinarične pogostitve lokalnega 

društva podeželskih žena. Po prihodu v Mirno Peč bodo konje privezali na privez (zelenica na igrišču pri stari šoli). 

  

Kdo nam bo pri tem pomagal? 
 

društvo ali posamezniki opis pomoči kontaktna oseba kontakt 

Konjeniško društvo treh dolin Mirna Peč pomoč pri organizaciji in izpeljavi aktivnosti Srečko Kastelic, 

Primož Pugelj 

041 618 270 

041 726 626 

Društvo podeželskih žena pogostitev Milena Cesar 031 285 999 

Govedorejsko društvo postavitev ograde/priveza Primož Berus 041 872 114 

  

Vodja dejavnosti na šoli: Lara Barbo 
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 3. 5 Stare igre 

  

Stare igre v našem kraju še niso odšle v pozabo. Na šoli smo o tem že veliko raziskovali, da pa igre zares še živijo v kraju, dokazuje tudi 

dejstvo, da ima mirnopeško društvo podeželske mladine eno najmočnejših ekip kmečkih iger, ki se vsako leto odvijajo po vsej S loveniji. Stare 

igre se vsako leto obujajo tudi v okviru občinskega praznika, kjer med seboj tekmujejo ekipe mirnopeških vasi ali društev. 

Mi bomo igre pripravili za različne starostne skupine, za zaključek vseh že omenjenih aktivnosti turističnega dogodka Mirna Peč na nogah. 

  

V našem turističnem produktu bomo turistom ponudili več možnosti za vključitev v stare igre: 

a)  igre za najmlajše 

b)  skupinske igre 

c)  družinske igre 

  

Komu je aktivnost namenjena? 

Aktivnost je namenjena vsem, ki se radi igrajo in jim je med igro pomembna zabava bolj kot zmaga. Osebam s posebnimi potrebami bomo 

izvajanje iger omogočili skozi cel dan in jih prilagodili njihovim željam in potrebam. 

 

Opis iger 

Stare igre, ki jih bomo ponudili obiskovalcem bodo zelo raznolike. Igrali jih bodo lahko v manjših ali večjih skupinah. Nekatere igre bodo 

potekale vodeno, za druge pa bodo pripravljeni vsi potrebni pripomočki in se jih bodo obiskovalci lahko igrali samostojno. Ponudili bomo igre, 

ki se jih v današnjem času otroci ne igrajo pogosto ali pa počasi spet prihajajo na dan. Tako bomo ponudili ristanc, zemljo krast, slepe miši, 

skakanje z gumitvistom, kamenčkanje, kozo zbijat, frnikolanje, rinčice talati idr. 

Igre se bodo odvijale na nogometnem igrišču pri stari šoli. 

  

Kako bo potekala organizacija? 

Prijave za to aktivnost bomo zbirali na različne načine – v šoli, na spletnih straneh, preko prijavnic, ki bodo objavljene v tiskanih medijih. 

Prijave bodo možne tudi na dan dogodka, eno uro pred pričetkom aktivnosti. 
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S čim bomo popestrili igre?               

 Mini živalski vrt,   

 prikaz stare obrti in društvenih dejavnosti,  

 gostinska ponudba. 

 

Manjši travnati del igrišča pred staro šolo bomo za ta turistični dogodek spremenili v mini živalski vrt. Govedorejsko društvo bo postavilo 

leseno ograjo in ogrado. Ograja bo služila konjenikom za privez konj, ko se bodo vrnili v Mirno Peč, ograda pa bo namenjena postavitvi mini 

živalskega vrta, v katerem bodo lahko predvsem najmlajši obiskovalci dogodka spoznavali male domače živali. 

Na asfaltnem delu igrišča bo za vse obiskovalce dogodka na voljo gostinska ponudba, ki bo za obiskovalce vključena v paket turističnega 

produkta ali pa na voljo kot dodatna ponudba v času zaključnega dela dogodka. Na asfaltnem delu bodo postavljene tudi stojnice, na katerih 

se bodo s svojo ponudbo lahko predstavila lokalna društva, posamezni pridelovalci ali rokodelci, ki delujejo v našem kraju. 

  

 Kdo nam bo pri tem pomagal? 

 

društvo ali posamezniki opis pomoči kontaktna oseba kontakt 

Društvo podeželske mladine pomoč pri organizaciji in izpeljavi aktivnosti Miha Papež 031 532 783 

Gasilska društva priprava prireditvenega prostora, klopi, miz, urejanje prometnega režima Martin Krevs 041 504 471 

Govedorejsko društvo postavitev ograde, priprava mini živalskega vrta Primož Berus 041 872 114 

 

Vodja dejavnosti na šoli: Ula Parkelj in Rok Drenik 
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4 Zeleni in kulturni vidik 

 

Med načrtovanjem dogodka razmišljamo v meri zelenega turizma, kar je tudi cilj letošnjega festivala Turizmu pomaga lastna glava. Pri 

izpeljavi tako obširnega dogodka, kot bo naš, se pogosto zgodi, da je ekološki vidik zanemarjen oz. minimalno upoštevan. Dogodek za seboj 

potegne predvsem velike količine smeti, ki ostanejo za obiskovalci. Zato smo že vnaprej določili stvari, na katere bomo posebej pozorni: 

 

- Obiskovalcem bomo ponudili osvežitev - vodo v posebnih večjih posodah, ki jih bomo dobili s strani sponzorja; obiskovalce 

bomo že vnaprej obvestili, da potrebujejo le plastenko, v katero si bodo lahko vodo dotakali sproti. S tem želimo ljudi ozaveščati o 

prekomerni uporabi plastične embalaže. 

- Dogodek bo organiziran tako, da se bo lahko več obiskovalcev, kljub udeležbi na različnih športnih dejavnostih, pripeljalo skupaj 

(start različnih aktivnosti ne bo časovno zelo narazen); prav tako dajemo poudarek na udeležbo družin ter društev, katerih člani so 

ljudje s posebnimi potrebami. S tem želimo doseči večje število obiskovalcev ter manjše število avtomobilov, ki se bodo ta dan 

pripeljali v Mirno Peč. 

- Trase oz. poti, po katerih bodo potekale vse športne aktivnosti, smo postavili v neokrnjeno okolje Mirne Peči in okolice. 

Obiskovalci se bodo tako gibali med travniki, gozdovi in vinogradi. Gre za umirjeno, neonesnaženo vaško okolje, ki bo omogočilo 

doživetje pravega zelenega turizma. 

 

Poleg zelenega turizma želimo na dogodku, ki bo sicer športno obarvan, obiskovalcem omogočiti spoznavanje našega kraja tudi preko 

naravnih in kulturnih znamenitosti. Za to bodo poskrbela predvsem lokalna društva, ki bodo prikazovala svoje delo, izdelke in pridelke, ki so 

značilni za naš kraj. O znamenitih rojakih se bodo obiskovalci lahko seznanili na pohodu Po poti Pavčkove in Slakove mladosti. Informacije o 

našem kraju pa bodo na voljo tudi na prijavni točki ter na prizorišču, kjer se bo največ dogajalo - na igrišču pri stari šoli. Za dodaten opis 

vsega, kar naš kraj ponuja, pa bo poskrbelo Turistično društvo Mirna Peč. 

 

 

 

 

  



5 Organizacija dogodka 

Šola bo za pomoč pri organizaciji dogodka Mirna Peč na nogah, katerega izvedbo načrtujemo v soboto, 18. junija, k sodelovanju povabila 

Občino Mirna Peč in domača aktivna prostovoljna društva. V zasnovi dejavnosti, ki jih bomo turistom ponudili v sklopu našega turističnega 

produkta, smo že natančno predvideli katera društva bomo za izpeljavo dejavnosti potrebovali in kakšna bo njihova vloga pri tem. Za vsako 

dejavnost našega turističnega produkta bo odgovoren tudi eden od učencev turističnega krožka, ki bo sodeloval v celotnem procesu 

organizacije dogodka. Njegova prva naloga bo, da bo v mesecu februarju lokalni skupnosti in društvom podrobno predstavil svojo dejavnost in 

načrt organizacije, kot smo si ga zastavili pri urah turističnega krožka. Nato bo v sodelovanju s predstavniki društev zastavljen načrt dodelal in 

ga pod mentorstvom učiteljic tudi izpeljal. Načrt financiranja je v prilogi 1. 

5. 1 Naša ponudba turističnih paketov 

Za naš turistični produkt bomo za dejavnosti, ki jih bomo v njem ponujali, pripravili različne pakete, med katerimi bodo turisti ob prijavi na 

dogodek lahko izbirali (priloga 2). 

V pakete bomo poleg predstavljenih dejavnosti vključili tudi gostinsko ponudbo (toplo ali hladno malico, pijačo) in spominke. 

Ker pa je z uvedbo Zakona o davčnem potrjevanju računov onemogočena prodaja brez davčne blagajne, se bomo z vodstvom šole in Občino 

Mirna Peč odločili, ali bomo za dogodek najeli davčno blagajno, ali jo bo že pred tem registriralo lokalno Turistično društvo.   

5. 2 Prijave na dogodek 

Dogodek, ki ga načrtujemo izpeljati 18. junija, bomo medijsko oglaševali od 28. marca naprej in od tega datuma sprejemali tud i prijave na 

dogodek. Načrt oglaševanja je v prilogi 5. 
  

Obiskovalci se bodo na dogodek lahko prijavili na različne načine: 
 

 z izpolnjeno poslano/oddano prijavnico na OŠ Toneta Pavčka, Občino Mirna Peč ali Turistično društvo Mirna Peč (prijavnice 

bodo del brošure, objavljene pa bodo tudi v drugih tiskanih medijih), 

 z elektronsko prijavnico, ki jo bodo izpolnili na spletnih straneh, kjer bomo oglaševali naš dogodek, 

 s telefonsko prijavo v času uradnih ur, ki jih bomo za ta namen organizirali na šoli, občini in v turističnem društvu, 

 ali osebno na kraju dogodka, najmanj eno uro pred pričetkom posamezne dejavnosti.  
 

Eden izmed članov turističnega krožka na šoli bo zadolžen za vodenje prijav na dogodek. Tedensko bo pregledoval število prijav in o tem 

obveščal mentorici in ostale sodelujoče. Prijave bomo skupaj s predstavniki občine in turističnega društva vodili v sistemu google drive. 
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Prijavna stojnica na prizorišču dogodka 

Na dan dogodka Mirna Peč na nogah bo na zbirnem prireditvenem prostoru pred OŠ Toneta Pavčka postavljena stojnica za prijavo na 

dejavnosti. Turisti, ki se bodo odločili na dogodek priti v zadnjem hipu, se bodo lahko na posamezno dejavnost prijavili najmanj eno uro pred 

pričetkom dejavnosti.  

   

5. 3 Časovni okvir dogodka 

 čas opis kraj 

7.00 – 8.00 prijava na pohod po Poti Slakove in Pavčkove mladosti, prijava na tek na 10 km 

zbor konjenikov 

prizorišče pred OŠ Toneta Pavčka 

8.00 Uradni začetek dogodka prizorišče pred OŠ Toneta Pavčka 

8.00 Start pohoda po Poti Slakove in Pavčkove mladosti 

Skupinsko ogrevanje za Mirnopeški tek na 10 km 

prizorišče pred OŠ Toneta Pavčka 

8.15 Start konjeniškega pohoda   

8.30 Start Mirnopeškega teka na 10 km prizorišče pred OŠ Toneta Pavčka 

8.00 – 9.00 Prijava na kolesarjenje po Mirnopeški pentlji 

Prijava na pohod v Zijalo 

prizorišče pred OŠ Toneta Pavčka 

9.00 Start kolesarjenja po Mirnopeški pentlji prizorišče pred OŠ Toneta Pavčka 

9.15 Start pohoda v Zijalo prizorišče pred OŠ Toneta Pavčka 

9.00 – 10.00 Prijava na tek, kolesarjenje in igre za otroke in družine pred staro šolo 

10.00 Prihod tekačev v cilj MP, pri stari šoli 
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10.00 – 12.30 Izvedba prilagojenih tekov, kolesarjenja in iger za najmlajše, družine in ljudi s 

posebnimi potrebami 

pred staro šolo 

11.30 Prihod kolesarjev pred staro šolo 

13.00 Prihod pohodnikov obeh pohodniških smeri pred staro šolo 

13.30 Prihod konjenikov pred staro šolo 

do 14.00 Čas za okrepčilo in pripravo na igre pred staro šolo 

14.00 – 16.00 Igre pred staro šolo 

16.00 Zaključek dogodka pred staro šolo 

   

5. 4 Logistika 

Turistični produkt Mirna Peč na nogah zaradi številnih ponujenih dejavnosti zahteva tudi skrbno načrtovano logistično organizacijo. Turiste 

bodo na startno prizorišče usmerjali obcestni smerokazi z imenom in logotipom dogodka. 

  

Uvedli bomo tudi posebni parkirni režim. 

Za družine z majhnimi otroki, ki se bodo podale na pohod v Zijalo, bo na voljo parkirišče pri OŠ Toneta Pavčka. 

Za pohodnike po Poti Slakove in Pavčkove mladosti bo organizirano parkirišče ob vstopu v obrtno cono. Od tod se bodo po ulici Postaja 

pohodniki peš spustili na start pohoda (cca 500 m). 

Ostali obiskovalci bodo imeli na voljo parkirišča pri pokopališču, pri cerkvi, pri zdravstvenem domu in na travnatih površinah ob cesti, za kar 

bomo pridobili soglasja lastnikov zemljišč. 
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6 Turizem, povezan z dobrodelnostjo 

Z organizacijo enodnevnega športnega dogodka Mirna Peč na nogah želimo spodbuditi razvoj turizma v Mirni Peči in povečati števi lo 

obiskovalcev in turistov. Poleg tega smo si zastavili cilj, da na dogodku sodelujejo tudi ranljivejše skupine, ki sicer nimajo toliko priložnosti za 

udejstvovanje na tovrstnih dogodkih in to so osebe s posebnimi potrebami. Vsem bi radi omogočili, da se po svojih zmožnostih športno 

udejstvujejo, predvsem pa, da se v Mirni Peči zabavajo in preživijo dan med griči, travniki in nepopisno lepim delom Slovenije. 

  

Dodaten pečat dogodku bomo dali z dobrodelno noto. Športnemu dogodku Mirna Peč na nogah smo dodali podnaslov KORAKAJMO Z ZALO. 

Poimenovanje je povezano z dogodki, ki se že odvijajo na področju Dolenjske, z zbiralnimi akcijami, ki potekajo za Zalo Hrastar. 

  

Zakaj Zala? Ker odrašča med nami, njen nasmeh in smeh se širita po hodnikih OŠ Toneta Pavčka, vsakodnevno nas navdušuje s 

pozitivnostjo in vztrajnostjo. V šoli je aktivna na različnih področjih, lansko šolsko leto je sodelovala tudi pri pripravi turistične naloge in bila 

pomemben kreativni del ekipe. 

  

Najbolje jo lahko predstavi njena družina. 

  

"Zala se je rodila se je  v 30-tem tednu nosečnosti in je zaradi dihalne stiske imela  možganske krvavitve, posledica pa je cerebralna paraliza. Po letih 

bojevanja z zdravstvenimi inštitucijami, ki so dvignili roke nad njenim stanjem in bili zadovoljni z njenim sedenjem v vozičku, smo se odločili vzeti stvari v 

svoje roke. Pred tremi leti smo začeli s  samoplačniškimi intenzivnimi terapijami. Zalino stanje se je bistveno izboljšalo in je prišla iz vozička na samostojne 

korake s hoduljo. Po nasvetu Zaline zdravnice smo se odločili, da ji omogočimo še operacijo v Ameriki, ki ji bo omogočila veliko lažje korake in upamo tudi 

na samostojne, brez hodulje. Operirali jo bodo na hrbtenjači, kjer ji bodo prekinili nepravilni vzorec pošiljanja signalov iz možganov v mišice in iz mišic v 

možgane. S tem bo lažje obvladovala svoje telo in ga občutila na tak način kot ga čutimo ljudje brez težav. Vsi nam znani primeri so imeli po operaciji 

izjemne dosežke. Operacijo nam bo krila zavarovalnica, potne stroške in stroške bivanja bomo krili sami. Predlagali so nam, da pri njih opravimo tudi 

ortopedsko operacijo, za katero pa še ne vemo ali bomo stroške dobili povrnjene. Največ sredstev bomo potrebovali po opravljeni operaciji, ker bo 

rehabilitacija trajala dve leti, po njihovih priporočilih 5x tedensko po dve uri in bodo terapije znesle minimalno 960 evrov mesečno. Vsak prispevek nam bo 

omogočil, da bo Zala bližje svojim samostojnim korakom in življenju z manj ovirami." 

     HVALA VSEM IN VSAKEMU POSEBEJ. 

     Družina Hrastar 
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Brez pomisleka smo se odločili in si podali roke. Zmoremo! Res smo še otroci, vendar lahko pomagamo svoji vrstnici, naši prijateljici. 

  

Na dogodku, ki ga organiziramo, bomo s pomočjo Rdečega križa zbirali prostovoljne prispevke in jih namenili Zalinemu zdravljenju. Tudi pri 

oglaševanju bomo ljudi seznanili z dobrodelnostjo in jih tako morebiti spodbudili, da gre za dogodek, ki bo pustil pečat na različnih ravneh - 

tako na področju turizma, razvoja športnih dejavnosti v kraju, kot tudi na področju dobrodelnosti. 
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7 Oglaševanje dogodka Mirna Peč na nogah 

  

Oglaševanje turističnega dogodka, ki ga pripravljamo, bo ključnega pomena. Z njim želimo privabiti občane vseh starosti, glas o našem 

športno-dobrodelnem dogodku pa želimo ponesti tudi izven meja občine. Ker bo dogodek organiziran v sklopu občinskega praznika Občine 

Mirna Peč, se bomo na vseh ravneh - tudi pri oglaševanju - povezali z njo, predvsem zaradi finančnih sredstev, ki so potrebna za učinkovito 

oglaševanje. Tako bomo organizacijo našega dogodka delno razbremenili, saj bodo finančna sredstva, ki jih občina namenja oglaševanju, 

hkrati oglaševala tudi naš dogodek. Za nas bo to olajšalo finančno plat, občini pa prineslo povečano število obiskovalcev zaradi raznolikih 

dejavnosti, ki jih bomo ponudili v našem turističnem produktu. 

7. 1 Načrt oglaševanja našega dogodka 

Mirna Peč na nogah, športni dogodek v Mirni Peči, bomo oglaševali na različne načine. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Z oglaševanjem bomo pričeli na velikonočni ponedeljek, 28. marca. Takrat se v Mirni Peči odvija tradicionalni vseslovenski blagoslov motorjev 

in motoristov. Vsako leto se ga udeleži več tisoč ljudi iz vse Slovenije in tudi iz tujine. Na tem dogodku bomo s svojo stojnico, delitvijo brošure 

ter promocijskega materiala obiskovalcem predstavili naš dogodek in jih nagovorili k obisku. 

  

Z oglaševanjem bomo nadaljevali 5. aprila 2016, na turistični tržnici v Novem mestu, kjer bomo predstavili vse dejavnosti in obiskovalce s 

pomočjo promocijskega materiala povabili, da se nam pridružijo. 

  

V nadaljevanju bomo oglaševanje usmerili na spletne strani občine Mirna Peč, osnovne šole Toneta Pavčka, Turističnega društva Mirna Peč 

in drugih lokalnih spletnih medijev. Ker v današnjem času ne gre brez facebooka, bomo dogodek oglaševali tudi na facebook strani OŠ 

Toneta Pavčka.   
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Logotip dogodka je ustvarila Jasmina Saje, 9. a. Z 

njim bomo označevali vse promocijsko gradivo in 

oglase za naš dogodek. 



Potrudili se bomo, da bo dogodek oglaševan tudi na lokalni televiziji Vaš kanal in lokalnih radijskih postajah Radio Krka, radio Sraka in radio 1. 

Radio Krka že sedaj podpira dobrodelno zbiralno akcijo zamaškov za deklico Zalo, kateri bomo tudi mi posvetili dobrodelno plat našega 

dogodka. 

  

Oglaševanje v tiskani obliki bo usmerjeno na občane občine Mirna Peč in prebivalce Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Turistični vodnik, v 

katerem bodo opisane dejavnosti in ključne informacije, dodana pa bo tudi prijavnica, bomo poslali na domove po celotni občini. Prijavnica s 

kratko predstavitvijo dogodka bo objavljena tudi v lokalnem Mirnopeškem glasilu in v časopisu Dolenjski list. Turistični vodnik bo v elektronski 

obliki na voljo tudi na že omenjenih spletnih straneh, kjer bo dodana povezava do spletne prijavnice na dogodek. 

  

Ker bo športno-dobrodelni dogodek namenjen tudi osebam s posebnimi potrebami in bodo posamezne dejavnosti njim prilagojene, bomo 

dogodek s pomočjo turističnega vodnika in povabila oglaševali tudi pri društvih Sonček, Sožitje idr. 

  

V kolikor se bo ponudila še kakšna možnost oglaševanja, ki bo za nas ugodna, jo bomo s pridom izkoristili. 

  

7. 2 Turistični vodnik Mirna Peč na nogah 

Za namen oglaševanja v tiskani obliki ter seznanitve obiskovalcev s potekom tras za posamezne dogodke in drugimi pomembnimi 

informacijami, bomo izdelali kratek turistični vodnik. 

  

Tehnične lastnosti tiskovine: 

●     Format tiskovine: 210 x 210 mm 

●     Količina - naklada tiskovine: 500 izvodov 

●     Število strani: 16, aditivni del 2-4 strani 

●     Tisk: dvostranski, klasični štiribarvni ofset tisk 

●     Vrsta in teža papirja: ofset papir, bel, mat, 90g 

●     Vezava: zgibanka 

●     Uporabljeni fonti: Calibri, Tahoma, Segoe 
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Vsebina turističnega vodnika Mirna Peč na nogah 

Turistični vodnik je v tiskani obliki priložen tudi turistično projektni nalogi (priloga 1). Vodnik je sestavljen iz dveh delov – splošnega dela, ki bo 

vsako leto enak, in aditivnega dela, ki bo natisnjen vsako leto posebej in vložen v zgibanko. V tem delu bo predstavljen namen dobrodelnosti. 

  

Splošni del vodnika vsebuje: 

● Osnovne informacije o turističnem produktu 

● Opis vseh dejavnosti turističnega produkta 

● Osnovne informacije o ostali turistični ponudbi v kraju 

● Seznam in kontaktni podatki organizatorja ter sodelujočih društev 

● Povezave in QR koda do spletnih strani, kjer bo produkt oglaševan  

in podrobneje predstavljen 

 Aditivni del vodnika vsebuje: 

● Osnovne informacije o glavnem namenu vsakoletnega 

dogodka (dobrodelnost) 

● Predstavitev osebe 

● Prijavnica 

 

7. 3 Korak naprej - oglaševalski adut 

Poleg turističnega vodnika bomo izdelali tudi promocijski material, ki smo ga 

poimenovali Korak naprej. Z njim bomo prepoznavnost našega dogodka le še 

povečali. Izdelan bo kot obesek, na katerem bo logotip dogodka Mirna Peč 

na nogah in nekaj ključnih informacij. Za poudarek, da gre za dogodek, na 

katerem se bo gibalo tako in drugače, bosta poskrbela pohodniški in tekaški 

čevelj, ki bosta dala našemu oglaševalskemu adutu poseben pečat. 
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8 Predstavitev na turistični tržnici 

  

Turistična tržnica v Mercator centru v Novem mestu, ki bo potekala 5. aprila 2016, bo naš prvi odmeven oglaševalski dogodek. S svojo 

stojnico, zagnanostjo in oglaševalskim adutom bomo prepričali obiskovalce, da nas obiščejo v Mirni Peči.  

8. 1 Razdelitev vlog na stojnici 

Na stojnici, na kateri bo že od daleč videti, da je Mirna Peč na nogah, bo sodelovalo 9 učencev. Naloge smo si že vnaprej razdelili, da 

bomo pokrili vse sklope, ki jih bomo ponudili obiskovalcem. Poskrbeli smo tudi, da bosta dva učenca hkrati prosta in si tako nabrala novih 

moči. Menjave med njimi bodo potekale po dogovoru oz. po potrebi. Na stojnici bo vseskozi prisotnih 5 učencev, 2 učenca pa bosta 

skrbela za oglaševanje na območju celotne tržnice. 

  

Tudi na stojnici bodo vloge razdeljene; štirje učenci bodo pokrivali posamezne sklope, ki jih ponujamo: tek, pohodništvo, kolesarjenje, 

konjeništvo in stare igre. Obiskovalce bodo seznanjali s potekom posamezne dejavnosti na našem dogodku in vodili tudi pravo praktično 

doživetje posameznega sklopa, ki bo obiskovalce spodbudilo k udeležbi na športnem dogodku v Mirni Peči. Peti učenec pa bo skrbel za 

oglaševanje in dodatno razlago zainteresiranim obiskovalcem na stojnici, ki bodo čakali na praktičen preizkus, ki bo za njih pripravljen, da 

športne dejavnosti doživijo že na sami tržnici.  

8. 2 Umetnostna podoba naše stojnice 

Naša stojnica bo postala prostor, kjer bodo obiskovalci lahko izkusili športno doživetje v malem. Običajne stojnice, ki jo najdemo na tržnici, 

tako ne bomo potrebovali. Za izvedbo svojih dejavnosti bomo s strani organizatorja potrebovali le električni priključek, za stojnico bomo 

poskrbeli sami. Že sama postavitev in izraba prostora, ki nam bo na voljo, bo nekaj posebnega. Na sicer majhnem prostoru bodo 

obiskovalci na posebej izdelanih oz. prilagojenih pripomočkih lahko kolesarili, hodili, tekli in se igrali stare igre. Stojnica bo tako razdeljena 

na štiri sklope; povsod se bo gibalo, hkrati pa izvedelo vse o športnem dogodku Mirna Peč na nogah, ki bo potekal v mesecu juniju v Mirni 

Peči. 
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9 Zaključek 

  

S tokratnim dogodkom želimo v Mirni Peči obuditi nekatere športne dejavnosti, ki so šle za kratek čas v pozabo in ponuditi nove  ter s tem 

popestriti turistično ponudbo kraja. 

 

Ne le zamisel in izpeljava dogodka - za nas so bile ključne tri stvari: 

- povezati občino, šolo in lokalna društva pri skupni izpeljavi velikega projekta, 

- pri organizaciji in izpeljavi upoštevati načela zelenega turizma ter 

- turizem povezati dobrodelnostjo in pomagati deklici iz našega okolja, ki nas navdihuje z željo po gibanju. 

  

Ponosni smo, da nam je to uspelo in bomo dogodek 18. junija 2016 izpeljali. Vabimo vas, da se nam pridružite. Ne pozabite 
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POVZETEK  
    

ŠOLA: OŠ Toneta Pavčka, Postaja 1, 8216 Mirna Peč 

tel: 07 30 78 720                   fax: 07 30 78 018       e-mail: info@ostpavcka.si 
   

NASLOV TURISTIČNO-PROJEKTNE NALOGE: Mirna Peč na nogah – Korakajmo z Zalo 
 

Avtorji: Rihard Ovnik, 3. b, Nuša Zajc, 4. a, Tevž Kupljenik, 4. b, Filip Fortuna, 5. a, Eva Zupančič, 5. a, Lara Barbo, 7. b, Lina Ovnik, 7. b, Ula 

Parkelj, 7. b, Rok Drenik, 8. a 

  

Mentorici: Darja Gibičar, profesorica razrednega pouka in Tatjana Kupljenik, profesorica razrednega pouka 
  

Povzetek: 

Turistično-projektno nalogo Mirna Peč na nogah smo učenci turističnega krožka z mentoricama zastavili z namenom, da v domačem kraju enkrat letno 

organiziramo večji turistični dogodek, znotraj katerega bi udeleženci preko različnih športnih aktivnosti, v katere bi se vključili po lastni izbiri, spoznali 

naš kraj in njegove prebivalce. 
  

Pri oblikovanju turističnega produkta so nam bili vodilo naslednji pojmi: narava, gibanje, zdravje, naravne in kulturne danosti, razvoj turizma, 

sodelovanje in dobrodelnost. 
  

Primarna cilja turističnega produkta, ki smo ga poimenovali Mirna Peč na nogah sta: 

- da s sodelovanjem lokalne skupnosti (z različnimi društvi) ustvarimo dogodek, namenjen medgeneracijskemu povezovanju, ki ga bomo 

začinili s spoznavanjem naravne in kulturne dediščine kraja, 

- dobrodelnost.  Zavedamo se, da  z velikim in dobro oglaševanim turističnim produktom lahko veliko pripomoremo ne le k prepoznavnosti 

kraja, ampak lahko z njim hkrati tudi pomagamo posameznikom. Prva izpeljava letošnjega turističnega produkta nosi podnaslov Korakajmo 

z Zalo. Posvečen bo deklici Zali, učenki 4. razreda naše šole, ki ima cerebralno paralizo in zbira denarna sredstva za operacijo v Ameriki ter 

nadaljnje terapije, ki bodo sledile. 
  

Zasnovani turistični produkt  bo lahko postal tudi vsakoleten, v kolikor bo za to zainteresirana lokalna skupnost. Prva izvedba bo v 18. JUNIJA 2016, v 

okviru občinskega praznika. 
  

Turistično-projektni nalogi je priložen tudi kratek vodnik dogodka z osnovnimi informacijami in povezavami do spletnih strani, na katerih bo dogodek 

podrobneje predstavljen in oglaševan.  
  

Ključne besede:  narava, gibanje, zdravje, naravne in kulturne danosti, razvoj turizma, sodelovanje in dobrodelnost 



PRILOGA 1 

Načrt financiranja in načrt koordinacije  

 

Predvidena finančna sredstva:  

 

Občina Mirna Peč: 500 € 

Osnovna šola Toneta Pavčka: 500€ 

Sponzorska sredstva: 300 € 

 

Društva, ki so svoje sodelovanje na dogodku že potrdila, bodo stroške prevoza in organizacije dela opravila prostovoljno.  

Sredstva za elektriko, vodo in uporabo sanitarij na dogodku bosta zagotovili Občina Mirna Peč in OŠ Toneta Pavčka.  

 

Predvideni stroški: 

- ozvočevanje (uvodnega dela, kulturnega programa na pohodniški poti, pravljične urice v Zijalu, zaključne prireditve): 400€ 

- priprava dovoljenj (zapora ceste, prijava dogodka, Sazas):  

- tiskanje publikacij, reklamnega materiala, označevanje poti, parkirišč ipd.: 500€ 

- oglaševanje dogodka: 200€ 

 

*Z denarjem, zbranim od nakupov turističnih paketov, bomo zgolj pokrili stroške malice, pijače in drugih sladkih okrepčil. 

Poleg prodaje turističnih paketov bo vsak obiskovalec lahko oddal prostovoljni prispevek za Zalo v znesku, ki ga bo sam določil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koordinacijski odbor: 

 

 

 Člani TK: Rihard Ovnik, Nuša Zajc, Tevž Kupljenik, Filip Fortuna, Eva Zupančič, Lara Barbo, Lina Ovnik, Ula Parkelj, Rok 

Drenik 

 Mentorici: Darja Gibičar, profesorica razrednega pouka in Tatjana Kupljenik, profesorica razrednega pouk 

 Ravnatelj: Danijel Brezovar 

 Sodelujoči v OŠ Toneta Pavčka: Učiteljski zbor OŠ Toneta Pavčka 

 Sodelujoči iz lokalne skupnosti: Mira Fabjan Barbo, Nataša Rupnik, Sonja Klemenc Križan, Andrej Kastelic – župan, 

predstavniki lokalnih aktivno delujočih društev 

 

  



PRILOGA 2 

Načrtovani sponzorji 

 

Ime podjetja Naslov  Ime podjetja Naslov  

Dolenjske lekarne Novo mesto, P. O. lekarna Mirna Peč Trg 2 Žensko frizerstvo Ivanka Marna s. p. Trg 2 
Kmetijska zadruga Trebnje, z. o. o. prodajalna Mirna Peč Trg 38 Bencinski servis Bršljin Jože Krevs s. p. Veliki Kal 24 
KZ Krka z. o. o., OC Mirna Peč   Trg 2 Gracel Vasjo s. p. Srednji Globodol 18 
Pošta Slovenije d. o. o., Pošta Mirna Peč Trg 2 Gradbeništvo in prevozi Kregel Anton s.p. Biška vas 4 A 
Gradbeništvo in kovinarstvo Aleksander Majde s. p. Poljane pri Mirni 

Peči 3 
Izterjava Franc Berus s.p. Jelše 6 

Avtoprevozništvo Majde Aleš s. p. Poljane pri Mirni 
Peči 13 

Jeles montaža pohištva Bojan Jerič s. p. Mali Vrh 7a 

A-DENS zobozdravstvene storitve d. o. o. Trg 27 Keramičarstvo in pečarstvo Robert Zupan s. 
p. 

Jablan 45 

Avtoservis Gregor Parkelj s. p. Trg 46 Kreativni butik d. o. o. Biška vas 27 
Brikplastika proizvodnja in trgovina d. o. o. Postaja 28 Mlinarstvo Povše Bojan s.p. Dolenji Podboršt 3a 
CECOMP proizvodnja in prodaja izdelkov iz pločevnie d. o. 
o. 

Brezence 8 Prevozi Rual, Alojz Rupnik s. p. Mali Kal 5 

Dama d. o. o. PE Mirna Peč Trg 31 Pugelj Primož s. p. Veliki Kal 9 
DOM-M d. o. o. Češence 16 S-Global d. o. o. Gorenji Globodol 1 
EKOVID Mirna Peč d. o. o. Vihre 45 Smolič Janez s. p. Goriška vas 14 a 
Simon Gorenc s. p. Trg 21 Strešniki Golob d. o. o.  Malenska vas 12 
Gostilna Novljan, NOBEL SERVIS d.o.o. Trg 50 ETUS d. o. o. Vrhovo pri Mirni Peči 6a 
Gostilna Špolar Milan, Špolar s. p. Marof 7 GLIT informacijske tehnologije Gregor Lah s. 

p.  
Hrastje pri Mirni Peči 12 

Gradbeništvo in gradbena mehanizacija Zdravko Kukavica 
s.p. 

Vihre 27 Gradbena dela Silvo Gorenc s.p. Hrastje pri Mirni Peči 35 

HST – INVEST d.o.o. Trg 31 Predelava nerjavnega jekla Danica Lah s.p. Hrastje pri Mirni Peči 12 
Krevs Darja s. p. Trg 27 Rožica, proiz. Elektronskih komponent 

Marjetka Grivec s.p. 
Poljane pri Mirni Peči 14 

Mizarstvo Anton Miklič s. p. Šranga 43 Slikopleskarstvo Jože Matoh s.p. Poljane pri Mirni Peči 9 
Mizarstvo Miklič Bojan s. p. Trg 31 Trgovina in storitve Zdenka Klobučar s.p. Poljane pri Mirni Peči 42 

  



Okrepčevalnica Cesar Trg 27 JOTAJOMO, Gašper Žnidaršič Bečaj s.p. Dolenja vas pri Mirni Peči 55 
Cvetličarna Mirna Peč, Danijela Cesar Trg 27 Avtomehanika Igor Drenik s.p. Rogovila 27 
Parkelj Marjan s. p.  Vihre 2 Avtomehanika Matej Smolič s. p. Šranga 13 
Primus RRS, d.o.o. Šranga 19 Azur Svetovanje in računovodstvo Jožica 

Muhič s.p. 
Vihre 47 

Radiator Mirna Peč d. o. o. Vihre 24 Dominik Rajšelj s. p. Ivanja vas 26 
Roleks roletarstvo Srečko Kastelic s. p. Trg 17 GPI-Tehnika d. o. o., Drago Muhič Lj. Cesta 27, 8000 Novo mesto 
Struktura d. o. o. Šranga 34 Primatron Leopold Pungerčar s. p. Mirnska cesta 21, 8210 Trebnje 
Timles Rozman Marko s.p. Trg 24 GIRO – gradbeništvo, Franc Rovšek s.p. Mali Kal 4 
Zavarovalnica Tilia d. d. PE Mirna Peč Trg 50 Dana,  Mirna  
Zavarovalnica Triglav d. d. OE Novo mesto, zastopstvo 
Mirna Peč 

Trg 30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA 3 

Turistični paketi  

 

POHODNIŠTVO 
 

paket 1 paket 2 paket 3 

Pohod po poteh Slakove in Pavčkove mladosti 

- topel obrok v dveh delih 

- 1x pijača 

cena: 8 € 

Pohod po poteh Slakove in Pavčkove mladosti 

- hladen obrok v dveh delih 

- 1x pijača 

cena: 5 € 

Pohod Temenica 

- hladen obrok  

- 1x pijača 

cena: 3 € 

 

KOLESARJENJE 
 

paket 1 paket 2 paket 3 

Kolesarska pentlja 1 

- topel obrok (na koncu) 

- hladen obrok 

- 1x pijača 

cena: 7 € 

Kolesarska pentlja 2 

- hladen obrok 

- 1x pijača 

 

cena: 4 € 

Samo kolesarjenje 

 

 

 

cena: 2 € 

 

TEK 
 

paket 1 paket 2 paket 3 

Mirnopeški tek 1 

- topel obrok  

- 1x pijača 

cena: 6 € 

Mirnopeški tek 2 

- hladen obrok 

- 1x pijača 

cena: 4 € 

Samo tek 

 

 

cena: 2 € 

 

  



IGRE 
 

paket 1 paket 2 paket 3 

Igre 1 

- topel obrok  

- 1x pijača 

cena: 6 € 

Igre 2 

- hladen obrok 

- 1x pijača 

cena: 4 € 

Samo igre 

 

 

cena: 2 € 

 

KONJENIŠTVO 
 

paket 1 paket 2 paket 3 

Vožnja z lojtrnikom 

- hladen obrok 

- 1x pijača 

cena: 4 € 

Vožnja s kočijo 

- hladen obrok 

- 1x pijača 

cena: 6 € 

Pohod konjenice 

 

 

cena: 2 € 

 



PRILOGA 4 

Pridobivanje dovoljenj 

 

 Najava dogodka 

Policijska postaja Novo mesto (teden dni pred dogodkom, pripravimo enako kot za prejšnje dogodke – Tabor harmonikarjev; 

kontaktna oseba: Boštjan Rozman) 

 Najava skupinskega kolesarjenja in teka (enako kot pri prejšnji točki) 

 Najava pohoda konjenice (enako kot pri prejšnji točki) 

 Direktiva za promet: zapora jedra Mirne Peči in ureditev obvoza (za potrebe celotnega praznovanja občinskega praznika 

elaborat za zaporo ceste in ureditev obvoza pripravi Občina Mirna Peč, kontaktna oseba: Nataša Rupnik) 

 SAZAS (dva tedna pred dogodkom, preko spletnega obrazca) 

 

Za pridobivanje dovoljenj v predpisanih rokih sta odgovorni mentorici in vodstvo šole. 

 

 



PRILOGA 5 

Terminski načrt oglaševanja 

 

Kje bo dogodek oglaševan? Kdaj se prične oglaševati? Kontaktna oseba in kontakt 

Mirna Peč, na dogodku 18. Vseslovenski 

blagoslov motorjev in motoristov 

28. marec 2016 AMD Trebnje; 

Leopold Pungerčar, primatron@siol.net  

Turistična tržnica, center Mercator Novo mesto 5. april 2016 Turistični krožek (TK) OŠ Toneta Pavčka; 

Rok Drenik, Ula Parkelj  

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka  1. marec 2016 TK OŠ Toneta Pavčka 

Darja Gibičar, Tatjana Kupljenik 

Spletna stran Občine Mirna Peč 1. marec 2016 Ljudmila Bajc, ljudmilabajc@gmail.com  

Spletna stran Turističnega društva Mirna Peč 1. marec 2016 Jože Barbo, Silvo Barbo, info@turizem-mirnapec.si  

Vaš kanal – regionalna televizija začetek junija 2016 Marko Mesojedec, marko.mesojedec@tv-nm.si  

Radio Krka začetek junija 2016 Sandi Pirš, epp@radiokrka.com  

Radio Sraka začetek junija 2016 Trgovina sračje gnezdo, 051 301 040 

sracje.gnezdo@siol.net  

Radio 1 začetek junija 2016 Boštjan Žagar, 030 609 690, marketing@radio1.si  

Dolenjski list začetek junija 2016 Mojca Žnidaršič, 041 381 158, 

mojca.znidarsic@dolenjskilist.si 

Mirnopeško glasilo začetek junija 2016 Ljudmila Bajc, ljudmilabajc@gmail.com  
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PRILOGA 6 

Zemljevidi pohodniških in kolesarske poti 

 

Pot Slakove in Pavčkove mladosti 

  



Pot Temenica 

 

  



Mirnopeška pentlja – kolesarska pot 

 

 



 

PRILOGA 7 

Turistični vodnik po dogodku Mirna Peč na nogah 

 

Vodnik je priložen v tiskani obliki in v originalni velikosti. Priloženi vodnik je poskusni izvod in še ni natisnjen na predpisanem papirju in v 

predvidenem tisku. 


