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POVZETEK
V turistični nalogi je predstavljen naš projekt, ki ima naslov Od Stiških rokopisov do
Desetega brata. Takoj ko smo izvedeli, da bo letošnja tema kultura in turizem, smo
pomislili na Josipa Jurčiča, Rimski miljnik in Stiški rokopisi. Odločili smo se, da bomo
naredili krožno pot, preko katere bodo ljudje spoznavali kulturo in zgodovino v naši
občini ter pot tudi prehodili. Glede na to pot smo za stojnico oblikovali igro monopoli in
nagradno igro. Posneli smo tudi promocijski spot, v katerem smo predstavili
medgeneracijsko povezovanje. V spotu nastopata dva dijaka. Eden od njih predstavlja
Josipa Jurčiča, drugi pa dijaka, ki se je ravnokar vpisal na Srednjo šolo Josipa Jurčiča.
Sprehajata se po krožni poti in se pogovarjata o preteklosti in sedanjosti občine Ivančna
Gorica.
Ključne besede: Stiški rokopisi, Deseti brat, kultura, turizem, turistična tržnica, Josip
Jurčič, pohod, krožna pot, monopoli, promocijski spot, Srednja šola Josipa Jurčiča

SUMMARY
The paper presents our project entitled From Stična Manuscripts to Josip Jurčič. As
soon as we learnt that this year's topic was culture and tourism we thought of Josip
Jurčič, the Roman milestone and Stična Manuscripts. We decided to make a circular
tour of Stična to make it possible for people to discover the culture and history of our
municipality while walking along this route. The route served as the basis for Monopoly,
a board game, which will be used a prize quiz for people stopping at our tourist stall. We
also recorded a promotion video presenting intergenerational connections. In the video,
there are two students. One of them plays Josip Jurčič and the other one is a student,
who has just enrolled at Josip Jurčič Secondary School. They are walking along the
route and talking about the history and the present of the municipality of Ivančna
Gorica.
Key words: Stična Manuscripts, the Tenth Brother, culture, tourism, a tourist stand,
Josip Jurčič, a hike, a tour of Stična, Monopoly, a promotion video, Josip Jurčič
Secondary School
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UVOD
V nalogi bomo predstavili srečanje novega, radovednega dijaka naše šole in Josipa Jurčiča.
Ustvarili smo pot, preko katere se lahko vsak turist delno seznani s kulturno dediščino in
zgodovino v občini Ivančna Gorica. Ko dijak pride do stiškega samostana, si zaželi, da bi
vedel več o kulturnih spomenikih v Ivančni Gorici in o njeni preteklosti. Nasmehne se mu
sreča, saj se ravno takrat pred samostanom pojavi Josip Jurčič, ki je najpomembnejša
zgodovinska osebnost občine. Pove mu, da se je odločil za sprehod po novodobni domovini,
da bo videl, kaj je novega in kaj je ostalo takšno, kot je bilo v njegovem času. Dijak se
ponudi, da gre z njim. Jurčič je zelo presenečen, saj se je v Ivančni Gorici zelo veliko
spremenilo. Dobra stvar pa je, da ima poleg sebe dijaka, ki ga o vsem informira. Jurčič pa
dijaku pove zelo veliko iz preteklosti.
Potrudili smo se, da je pot oblikovana krožno, da lahko po njej izvedemo tudi pohod. Pot se
začne pri Samostanu Stična, konča pa pri Srednji šoli Josipa Jurčiča. Razmišljali smo, da bi za
začetek poti spekli piškote in skuhali čaj. Na vsaki postaji pohoda bi udeležencem povedali
nekaj zanimivosti in jih obenem na različne načine zabavali. Pot pa bi se končala s kvizom,
različnimi igrami in fotografiranjem.
Glede na to pot bomo oblikovali tudi našo turistično stojnico, saj bomo izdelali monopoli in
pripravili nagradno igro.
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1 VSEBINSKA ZASNOVA TURISTIČNE NALOGE
1. 1 ZAČETEK POTI
Udeleženci pohoda se bodo zbrali pri Samostanu Stična v soboto, 14. 4. 2018, ob 9. uri. Tam
jih bodo sprejeli predstavniki muzeja Krščanstva na Slovenskem in jih nato z vodenim
ogledom popeljali po muzeju. Po končanem ogledu bodo udeleženci lahko obiskali
tamkajšnjo trgovino s spominki in lekarno. Pred začetkom pohoda jim bomo postregli čaj in
domače piškote. Predviden začetek pohoda je ob 11. uri.
Slika 1: Stiški samostan

Vir: Internet

1.2 RIMSKI MILJNIK
Na tej točki bomo predstavili miljnik in o njem povedali kakšno zgodbo. Predstavil ga bo
dijak, oblečen v Rimljana.

Slika 2: Rimski miljnik

Vir: Internet
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1.3 SPOMINSKA FONTANA
Naslednja točka pohoda je spominska fontana v krožišču v Ivančni Gorici. Na njej je citat iz
prvega slovenskega romana Deseti brat: »Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje.« Vodiči bodo na
kratko povedali nekaj besed o fontani, nato pa bomo nadaljevali pohod.
Slika 3: Spominska fontana

Vir: Internet

1.4 JURČIČEVA DOMAČIJA
Na Jurčičevi domačiji bomo naredili malo daljši postanek. Tam bo počitek, da bomo lahko v
miru pomalicali. Ko bodo vsi pojedli, si bodo ogledali hišo, vmes bomo omenili Gostilno pri
Obrščaku ter Picerijo Krjavelj, nato pa bomo dijaki odigrali kratko gledališko igro, povezano
z Jurčičem (prizor iz Desetega brata). Po končani igri se bomo odpravili naprej po poti.
Slika 4: Jurčičeva domačija

Vir: Internet
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1.5 ROJSTNA HIŠA MIHE KASTELICA
Ustavili se bomo pri rojstni hiši Mihe Kastelica in povedali nekaj o njegovem življenju, delu
in glasilu slovenske romantike (Kranjski čbelici). Če bo možno, si bomo ogledali tudi hišo.

1.6 SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA
Končna točka pohoda je pri Srednji šoli Josipa Jurčiča, kjer bomo imeli razne igre, kot so
kviz, monopoli, ki se navezuje na prehojeno pot, priredili bomo tudi lov na zaklad in 'Peep
through board', kjer bo potekalo slikanje z 'okroglim' Jurčičem. Pred šolo bomo postregli tudi
s toplim čajem in piškoti. Po koncu programa se bodo udeleženci lahko vrnili do stiškega
samostana ali pa pot zaključili pri šoli.
Slika 5: Srednja šola Josipa Jurčiča

Vir: Internet

Slika 6: Peep through board

Vir: Internet
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2 OBLIKOVANJE IN PREDSTAVITEV TURISTIČNE POTI
2. 1 ZEMLJEVID POTI
Slika 7: Zemljevid poti Od Stiških rokopisov do Desetega brata

Vir: Lasten

2. 2 CILJNA SKUPINA
Na enodnevno turistično pot bi povabili ljudi različnih generacij, ki želijo spoznati preteklost
občine. Povabili bomo tudi večje skupine, tudi učence in dijake, ki bodo lahko na tej poti
izvedli športni dan oziroma enodnevno ekskurzijo. Program je namenjen predvsem mlajši
generaciji, saj je pot zelo poučna in ji bo koristila tudi pri pouku.
Naš cilj pa je, da se doživetja s poti prenašajo naprej, med starejše, vrstnike, prijatelje in
družine, ki bi si radi ogledali zgodovinske zanimivosti naše občine. Želimo, da pridejo na
pohod polni pričakovanj in odidejo domov z novimi spoznanji.
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2. 3 ČAS IN KRAJ IZVEDBE
Pohod Od Stiških rokopisov do Desetega brata je enodnevna prireditev v občini Ivančna
Gorica. Glede na to, da je v občini vsako leto veliko tradicionalnih pohodov, smo se odločili,
da bi letos dodali še enega, poučnega in zgodovinsko obarvanega, hkrati pa bi bil zanimiv za
vse generacije. Pohod bi potekal v soboto, 14. 4. 2018, začel bi se ob 9. uri in končal
približno ob 16. uri.

2. 4 PROGRAM OD STIŠKIH ROKOPISOV DO DESETEGA BRATA
Vsak udeleženec bo na začetku poti dobil program pohoda. Ta bo objavljen tudi na spletni
strani občine (Namig za premik) in spletni strani Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica,
da se bodo obiskovalci lahko tudi organizirali in približno vedeli, koliko časa traja pohod. Pot
je dolga okoli 13 km. Na poti bodo spoznali tako naravno kot tudi kulturno dediščino, pohod
pa bomo popestrili z zabavnim programom.

Tabela 1: Program pohoda

Časovna razporeditev
9. 00
9. 30–10.30
10.30–11.00
11.00
11.15–11.20
11.25–11.30

12.00–12.30

12.55–14.00
14.30–15.00

15.00–16.00

Program in aktivnosti
Zbor pred samostanom Stična.
Ogled stiškega samostana
Seznanitev s programom, možnost nakupa
spominkov in obisk lekarne.
Začetek pohoda.
Kratka predstavitev Rimskega miljnika.
Vodiči bodo na kratko povedali nekaj besed
o fontani.
Na Jurčičevi domačiji bomo naredili malo
daljši postanek. Tam bo počitek in čas za
malico. Potem bo potekal ogled hiše, na
koncu bo še gledališka igra.
Ogled hiše Mihe Kastelica, hkrati
predstavitev njegovega življenja.
Vrnitev do Srednje Šole Josipa Jurčiča.
Zaključni del pri Srednji šoli Josipa Jurčiča,
kjer bomo imeli, igre (monopoli, lov na
zaklad), kviz in Peep through board, kjer bo
potekalo slikanje z 'okroglim' Jurčičem.
Obiskovalci dobijo topel napitek in
prigrizek.
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3 PROMOCIJA IN REKLAMIRANJE
Odločili smo se, da bomo pohod Od Stiških rokopisov do Desetega brata promovirali :





z letaki, ki bi jih objavili v občinskem časopisu Klasje,
s plakati,
na spletni strani občine (Namig za premik) in spletni strani Srednje šole Josipa Jurčiča
Ivančna Gorica ter
z zgibankami.
Slika 8: Zgibanka

Vir: Lasten
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4 PROMOCIJSKI SPOT
Za promocijski spot smo se odločili, da bi predstavili medgeneracijsko povezovanje. V njem
nastopata dva dijaka. Eden igra novodobnega Jurčiča, drugi pa je dijak Srednje šole Josipa
Jurčiča Ivančna Gorica. Najprej smo napisali scenarij ter določili igralce in snemalce. Spot je
sestavljen iz šestih prizorov, ekipa pa iz štirih dijakov. Šli smo na teren in posneli vse prizore.
Nato smo imeli še veliko dela z urejanjem in montažo spota.

4. 1 SCENARIJ
Dijak, ki se je ravnokar vpisal na srednjo šolo Josipa Jurčiča, se v dijaški sobi uči. Zelo je
utrujen, zato kmalu zaspi.
V sanjah se sprehaja in razmišlja o zgodovini občine Ivančna Gorica. Slišal je že, da je za
zgodovino občine zelo pomemben Josip Jurčič, hoče pa vedeti še kaj več. Ustavi se pred
stiškim samostanom, kar naenkrat pa se pred njegovimi očmi prikaže Josip Jurčič in se mu
predstavi. Dijak ne more verjeti, da je to dejansko on. Dijaka zanima vse o samostanu in
Jurčič se ponudi, da mu pove vse, kar ve. Pove, da je tja občasno zahajal, da je okolica
samostana tudi dogajalni prostor njegovih del, in mu na kratko predstavi njegovo zgodovino.
Jurčič in dijak se odpravita proti Ivančni Gorici. Ustavita se pri Rimskem miljniku in Jurčič
pove dijaku, da stoji tukaj že vrsto let. Dijak ne more verjeti, da so tu nekoč živeli Rimljani.
Jurčič mu spet predstavi zgodovino. Nato mu dijak pokaže še gostilno Krjavelj, ki ima ime po
literarni osebi iz Desetega brata. Jurčič je tega zelo vesel.
Ko gresta mimo knjižnice, dijak Jurčiču predstavi ustanovo, v kateri si izposojamo njegova
dela in jih doma beremo. Pisatelj se čudi velikosti zgradbe in je prepričan, da ima v njej veliko
konkurence. Dijak mu pove, da je on še vedno najboljši in najbolj znan književnik v tem
kraju. Pokaže mu še spominsko fontano. Pove mu, da ni dolgo tega, odkar so zgradili
krožišče, in mu pokaže, da so na sredini zapisane besede iz njegovega romana Deseti Brat
(»Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje!«) Jurčič ne more verjeti, da je še vedno tako priznan.
Predlaga mu, da gresta do njegove domačije. Dijak se zelo razveseli.
Ko prideta do domačije, se Jurčič čudi, da se skoraj nič ni spremenilo. Občuduje njeno lepoto
in razlaga o prijetnih trenutkih, ki jih je doživel v njej. Pove še nekaj o njeni zgodovini. Dijak
se čudi, da je tako lepo ohranjena in obnovljena.
Odpravita se naprej do rojstne hiše Miha Kastelica. Na poti dijak pokaže še gostilno Obrščak
in Jurčič je spet presenečen. Ko prideta do domačije, Jurčič razlaga dijaku, kako izjemen je bil
Kastelic. Dijak mu pove, da je to zanj velika novost, saj do tedaj ni vedel, da je v teh krajih
živela še ena oseba, ki je tako pomembna za slovensko književnost.
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5 PRESTAVITEV TURISTIČNE STOJNICE
V okviru projekta smo morali razmišljati o postavitvi turistične stojnice, na kateri bomo konec
januarja predstavili svoje delo (projekt).
Skupina dijakov je izvedla viharjenje možganov in prišla do ideje, da bi bilo ozadje stojnice v
obliki knjige. Na vrhu knjige bi bil naslov (Od Stiških rokopisov do Desetega brata), na levi
strani slike Samostana Stična in Stiških rokopisov, na sredini zemljevid naše poti, na desni pa
slike Jurčiča in njegovih del.
Na stojnici bomo imeli različno promocijsko gradivo (zgibanke, razglednice), monopoli in
nagradno igro. Razmišljali smo tudi o čaju in piškotih.

5. 1 MONOPOLI
Že na začetku smo dobili idejo, da bi glede na zastavljeno pot naredili igro monopoli. Vedeli
smo, da bo težko, a smo se vseeno lotili dela. V wordu smo oblikovali ploščo, tako da smo
določili postajališča, nato pa smo za vsako poiskali slike in jih prilepili na ploščo. Nato smo
se povezali s podjetjem, ki se ukvarja s tiskanjem, in se zmenili, da nam oni sestavijo igro.
Slika 9: Monopoly

Vir: Lasten

5. 2 NAGRADNA IGRA
Odločili smo se, da na stojnici organiziramo tudi nagradno igro.
Na manjše liste bi napisali 3 vprašanja, na katera bi morali sodelujoči pravilno odgovoriti.
Spodaj bi imeli še prostor za naslov in pripis, da bodo izžrebanci prejeli nagrado po pošti. Vse
liste bi shranjevali v škatli, po zaključku pa bi eden od naših dijakov iz škatle izžrebal dva
nagrajenca.
Nagrajenca bi prejela knjigo Deseti brat, svinčnik Srednje šole Josipa Jurčiča in čokoladico.
9

Slika 10: Nagradna igra

Vir: Lasten
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6 FINANČNI NAČRT
6. 1 PRIHODKI
Že pri predmetu poslovni projekti so različna podjetja iz okolice Ivančne Gorice za naš
projekt prispevala kar nekaj finančnih sredstev, denar smo ga porabili za nakup športne
kamere (za projekt Predstavitev šole). Ker smo bili pri zbiranju sredstev precej uspešni, nam
je nekaj denarja ostalo. Odločili smo se, da ga porabimo za turistično tržnico. Del snemanja
promocijskega spota je bila tudi naša športna kamera.

Tabela 2: Prihodki

MATERIAL,
STORITEV

KOLIČINA

CENA

Donacije

-

70 €

6. 2 ODHODKI
Tabela 3: Odhodki

MATERIAL,
STORITEV

KOLIČINA

CENA

Vodenje ogleda
Piškoti
Čaj
Razglednice
'Okrogli Jurčič'
Knjiga Deseti brat

1x ogled
10 x 0,25 kg
10 l
200
1
2

10 €
8€
7€
18 €
20 €
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7 POTEK AKTIVNOSTI PO DATUMIH
Tabela 4: Potek aktivnosti

DATUM

DELO/DEJAVNOST

25. 10. 2017

Zbiranje idej z viharjenjem možganov

8. 11. 2017

Izbor idej in načrtovanje dela

15. 11. 2017

Organiziranje poti in potek dogajanja na
vsaki točki

22. 11. 2017

Opisovanje poti

13. 12. 2017

Oblikovanje igre monopoli
Iskanje idej in oblikovanje turistične
tržnice

20. 12. 2017
3. 1. 2018

Izdelovanje turistične naloge

8. 1. 2018

Iskanje idej za promocijski spot,
izdelovanje turistične naloge in zgibanke

9. 1. 2018

Pisanje besedila za promocijski spot,
izdelovanje finančnega načrta

10. 1. 2018

Snemanje promocijskega spota,
zaključevanje naloge
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ZAKLJUČEK
Med izdelavo naloge smo izvedeli veliko novega in se veliko novega naučili. Za nas je bil to
tudi velik izziv. Na začetku se nam je zdelo, da projekta ne bomo uspešno izpeljali in da so
naše ideje nesmiselne, vendar nam je na koncu vendarle uspelo vse ideje združiti v eno. Že
prej smo vedeli, da je Ivančna Gorica kulturno bogata, vendar smo se prvič tako poglobili v
njeno preteklost in sedanjost ter ugotovili, da bi se v občini dalo veliko narediti glede
kulturnega turizma. Mislim, da bi lahko v naš kraj privabili veliko ljudi, če bi trdo delali, saj
imamo res bogato kulturno zgodovino. Pri delu smo se tudi zelo zabavali in se med seboj
povezali. Delo smo si razdelili, na koncu pa vse združili v smiselno celoto. Naučili smo se
tudi veliko o turizmu na splošno. Pri teoriji smo se naučili definicijo turističnega proizvoda,
pri projektu pa smo spoznali, kako trdo je treba delati, da ga ustvarimo. Če se ne bi lotili
organizacije, ne bi nikoli vedeli, koliko truda in dela je potrebno za izvedbo.
Naši cilji so bili tudi druženje, povezovanje mlajših generacij s starejšimi in predajanje
znanja. Menimo, da nam je uspelo organizirati pohod, na katerem ne bo manjkalo zabave in
pozitivne energije. S spotom pa smo pokazali, da je sodelovanje mlajše in starejše generacije
zelo pomembno, saj lahko na ta način bogatimo sebe in svoje znanje.
Radi pa bi se zahvalili tudi Turistični zvezi Slovenije, ki nas je spodbudila k sodelovanju, in
mentorici Dragici Eržen, ki nam je pomagala pri projektu, da smo ga uspešno zaključili.
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PRILOGE
-

Seznam sodelujočih
Promocijski spot

