
Turistični podmladek  
Srednje šole Slovenska Bistrica 



oNa pobudo Turistične zveze Slovenije in koordinatorice ge. Petre 
Pistotnik, sodelujemo na mednarodnem festivalu Več znanja za več 
turizma, že od šolskega leta 2006/07. 

oNastalo je nekaj turističnih proizvodov pod mentorstvom večih 
profesoric, rdečo nit pa peljeta mentorici Simona Luetič in Jasna 
Županič, vsaka s svojim podmladkom in somentoricami. 



• V Sloveniji je turizem zelo pomembna gospodarska dejavnost in ocenjuje se, da bi 

v prihodnosti lahko postal vodilna panoga slovenskega gospodarstva.  

     Vendar le, če se bodo začeli povezovati vsi segmenti turistične ponudbe in  

     infrastrukture. 

 

• Turizem se v Občini Slovenska Bistrica nenehno razvija. Ne moremo trditi, da je 

vodilna gospodarska dejavnost, ker vidimo še obilo razvojnih možnosti. 

Verjamemo, da nam manjka predvsem inovativnosti, torej novih možnosti 

ponudbe, ki jih človek 21. stoletja potrebuje za razvoj v različne smeri.  

 

• Z željo povezati turistične ponudnike, ponuditi sveže ideje in načine trženja smo v 

10. letih dijaki SŠSB pripravili veliko raziskovalno projektnih nalog, ki pa v 

praksi niso zaživele. Veseli nas, da se zadnji dve leti tukaj kažejo premiki in 

zanimanje zanje. 

Naše raziskovalne naloge:  



OGNJIŠČNA POTICA 

Predstavljena je kulinarična posebnost območja Občine 

Slovenska Bistrica in ideje za njeno trženje. 

 

Mentorici: Jasna Županič in Simona Luetič 

 

 

Avtorji: Anja Ačko, Aleška Brumec, Marjeta Frešer, 

Gregor Grm, Urban Jurič, Gregor Presker in Mojca Vtič 

Šolsko leto 2006/07 

Srebrno 
priznanje 



ENERGIJSKA POT PO 
BISTRIŠKEM VINTGARJU 

Mentorice: Jasna Županič, Bojana Vovko, Lidija Šalamun 

 

 

Avtorice: Maša Godec, Aleksandra Premužič, Ina Ülen,  

Nastja Verbek, Simona Plajnšek 

Šolsko leto 2007/08 

Z g. Tomislavom Brumcem, pranoterapevtom, je 
postavljena zdravilna, energijska pot po Bistriškem 
vintgarju in ideje za njeno promocijo.  

2x zlato 
priznanje: 
- za najboljšo 
nalogo 
festivala in  
- predstavitev 



KJE SO TISTE STEZICE 
. 

 

Mentorici: Jasna Županič in Bojana Vovko 

 

 

Avtorice : Jasna Javornik, Petra Frešer, Anita Sovič, 

Nives Žigart 

Šolsko leto 2008/09 

V Bistriški vintgar je postavljena učna pot in pripravljene 
poučne informacijske table za naravne in kulturne spomenike. 

Amfibolit, metamorfna 
kamnina Pohorja 

Rimski kamnolom marmorja, 
metamorfna kamnina 

Srebrno 

priznanje 



SREDNJEVEŠKI KONEC TEDNA 

Pripravljen je koncept tabora, na katerem bi obiskovalci ob 

različnih aktivnostih spoznavali in doživljali srednji vek 

(gledališka igra Gorele so grmade, delavnica 

srednjeveškega plesa, mečevanja, izdelave mečev in 

gradov, izdelava ščitov, delavnica izdelave grba in 

spoznavanja njegovih zakonitosti – heraldična pravila) 

 

 

  

Mentorici: Jasna Županič in Irena Wozniak 

 

Avtorice: Janja Belina, Jasna Majhen, Iva Medved, Rebeka 

Podgrajšek, Žan Pokeržnik, Živa Radulović, Tinkara Smolar 

Šolsko leto 2013/14 Srebrno 

priznanje 



URŠKINA POT 

Je enodnevni in dvodnevni doživljajski izlet na Bistriško 

Pohorje, ki ponuja pohod po tematski učni poti. 

Poimenovali  smo jo Urškina pot, po eni od pohorskih 

zgodb. Zgodba o Urški je ključni motivacijski element 

doživljajskega izleta. Pot poteka na območju med Tremi 

kralji in Osankarico.  

Mentorice: Jasna Županič, Alenka Ajd Bratkovič, Mateja Lešnik 

 

 

Avtorice: Jana Čoh, Urška Doberšek, Amadeja Kangler, Ema 

Leskovar, Nika Podgrajšek, Daša Pučnik, Katja Šlamberger 

 

Šolsko leto 20015/16 2x zlato 

priznanje:  

- za najboljšo 

nalogo 

festivala  

- in 

predstavitev 



• Urškina pot je zasnovana na območju naravnega rezervata Črno jezero, ki je poseben 
ekosistem - visoko barje z značilnimi in zaščitenimi naravnimi vrstami, ki jih 
obiskovalec ob poti spoznava s pomočjo informativnih tabel. 

• Na pot smo umestili Urškino zgodbo, ki smo jo zapisali s povzemanjem treh 
Tomažičevih Pohorskih legend in jo izdali v obliki slikanice.  

• Knjižico, ki predstavlja vodnik po Urškini poti dobijo obiskovalci v recepciji hotela 
Jakec.  



• Informativne table 

• Pravljica Urška išče dom: 
zgodba se bere po delih in 
predstavlja motivacijo za 
nadaljevanje poti.  

• Vodnik po Urškini poti: 
zemljevid, Urškina zgodba, napotki 
za nadaljevanje poti in informacije 
o naravnih vrstah z QR kodo ter 
namig za iskanje skritega zaklada 
in prostor za zbiranje žigov.  

Enodnevni program: URŠKINA POT 



DVODNEVNI PROGRAM 

Za družine z otroki in ostale obiskovalce, ki bi želeli 

kakovostno in v naravi preživeti cel vikend. 

 
 
 

1. dan (sobota) 
• Urškina pot. 

• Popoldanski počitek ter 

družinsko druženje (bowling, 

smučanje na travi, wellnes, 

družabne igre…) 

• Delavnice (o gobarjenju ter 

izdelava šentjanževega mazila). 

• Branje Tomažičevih Pohorskih 

bajk. 

 
 
 

  

 
 

2. dan (nedelja) 
• Izposoja koles in opreme v hotelu. 

• Za družine s starejšimi otroki - 

krožna vožnja z gorskimi kolesi po 

pripravljeni trasi v knjižici. Na 

vmesnih postankih priporočamo 

ogled partizanske bolnišnice          

Jesen, slapu Veliki Šumik, obronkov 

pragozda Šumik in spomenika 

Pohorskega bataljona.  





LOGOTIP 

• Simbol dveh src (Urška je pod svojim srcem v mošnjičku nosila 
rodno zemljo, drugo srce predstavlja Jezernika), ki se v zgodbi 
tesno povežeta. 

• Trije kralji. 

• Urškin križ. 

• Obris Črnega jezera. 

 



Zeliščne delavnice: 

ŠENTJANŽEVKA 

• Poletne popoldanske 

delavnice.  

• Spoznavanje uporabnosti 

pohorskih zelišč in dišavnic. 

• Izdelava šentjanževega 

mazila. 



URŠKINA REZINA 

• Nagrada na koncu poti, za zbrane žige. 

• SESTAVINE: ajda, skuta, borovnice. 

• Primerna za bolnike s celiakijo. 

 



Izdelava makete … 







1. točka: TRIJE 
KRALJI  



2. točka: 
VELIKI VRH 



3. točka: 
URŠKIN KRIŽ 



4. točka: ČRNO 
JEZERO 



5. točka: 
OSANKARICA 



Kviz Zeleno Pohorje 

Zavrti kolo sreče. 

Barva, pri kateri se ustavi kolo 

je barva tvoje kartice. 

Odgovori na vprašanje, ki je na 

kartici. 



Spomin in Zelena Urška  



 
 
 
 
 
 
 
 
VIDEO: 
https://www.youtube.com/
watch?v=1NvsSY4HPVQ 
 
fb: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1NvsSY4HPVQ
https://www.youtube.com/watch?v=1NvsSY4HPVQ



