
POPOTNICA

Interesni programna temo razvojaturizma v Gorjah.

KAJ JE POPOTNICA?

Turistično

društvo Gorje v

sodelovanju z OŠ

Gorje.

KDO JE 

ORGANIZATOR?

Učenci
OŠ Gorje od 5. do 9. razreda.

KDO JE 
VABLJEN?

KJE IN KDAJ 

BO POTEKALA?

V prostorih OŠ Gorje, 

vsak drugi torek 

od 17.00 do 19.00.

V sodelovanju s 

Turističnim 

društvom Gorje

pripravljamo

 interesni program 

na temo

razvoja turizma 

v našem kraju.

Vse, ki vas zanima delo z ljudmi in naravneznamenitosti Gorij radirazkažete prijateljem ali turistom, vabimo, dase nam pridružite.

Vsak drugi torek bomo imeli

delavnice na temo turizma v

Gorjah. Program bosta vodila

učitelja Tadej Šepec in Andreja

Potočnik, v sodelovanju s člani

TD Gorje, kjer bosta glavna

mentorja Tomaž Bregant in

Janez Hudovernik.

 

Več si lahko preberete na:
https://www.osgorje.si/

SE ŽE VESELIMO
VAŠEGA OBISKA!

 
Prvo srečanje bo 5. 11.

2019 ob 17.00, 
v OŠ Gorje.

Prijave so možne
 tudi kasneje!



Kaj se nam obeta v 
šolskem letu 2019/2020?

Kaj vse bomo na
delavnicah počeli?

·      
Spoznavali glavne lokalne
znamenitosti (Soteska Vintgar,
Pokljuška soteska, Miklavževa pot,
Poglejska cerkev, Riklijeva pot …),

 

skupaj z mentorji pripravljali
zgodbe in vsebine za
turistične vodnike,

usposabljali in preizkusili se bomo
v vodenju organiziranih skupin 
po naših znamenitostih,

nastopali na lokalnih prireditvah
(Zvezde na snegu, Jurjev semenj),
promovirali delo TD Gorje in

si ogledali podobne
znamenitosti drugod po Sloveniji
in v tujini.

Načrtujemo strokovni obisk
ene izmed dveh nam sorodnih
destinacij v Avstriji, in sicer:

Lichstensteinklamm v 
St. Johan blizu Salzburga

Sigmund Thun Klamm pri
Kaprunu

ali

Kaj pa pričakujemo
od tebe?

Da te zanima delo z ljudmi,
 

da si želiš izboljšati svoje
komunikacijske veščine in

da se boš programa 
redno udeleževal/-a 
in aktivno
sodeloval/-a.

 

K sodelovanju bomo povabili tudi
bivše učence OŠ Gorje, 

tako da bo to tudi prostor za
druženje ter izmenjavo

izkušenj in znanja.

Bonus!
 

Udeleženci
delavnic Popotnica bodo imeli

prednost pri poletnih
zaposlitvah v TD.


