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ZAHVALA
Iskrena hvala vsem, ki ste pomagali pri izvedbi in organizaciji dogodka ter
izdelavi naše naloge.
Še posebno pa gre zahvala:


Mojci Debevc za pripravo reklamnega gradiva.



Matiji Purkatu za plesno točko.



vodstvu šole – ravnateljici Rebeki Velak in pomočniku ravnateljice Janezu
Španu za pomoč in podporo pri izvedbi projekta.
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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE
ŠOLA: Osnovna šola Hinka Smrekarja Ljubljana,
Gorazdova ulica 16, 1000 Ljubljana
telefon: 01 5008 170, tajnistvo.osljhs@guest.arnes.si
NASLOV TURISTIČNE NALOGE: SMREKARJEVA POT
AVTORJI: Dilara Orehek Hati, Lara Krašovec, Jakob Potočki
MENTORJA: Andrej Martinek, Sebastjan Abbad
POVZETEK:
V letu 2016 je Ljubljana zelena prestolnica Evrope. Zato smo si v naši projektni
nalogi zastavili za cilj nekaj novega, nekaj inovativnega, nekaj posebnega za
Ljubljano. Hkrati pa da je projekt povezan s trajnostnim turizmom in zeleno
prestolnico. Odločili smo se za glamping. Glamping je skovanka iz besed glamur in
kampiranje. Oboje skupaj se zdi nezdruţljivo, vendar je to v svetu vse bolj
popularna oblika počitnikovanja. Naš glamping je umeščen v čudovito okolico
Ljubljanskega barja ob reko Ljubljanico. Vasica je grajena v koliščarskem slogu.
Ima vse, kar potrebuje sodobni popotnik. Deblakov pristan vas z nestrpnostjo
pričakuje, da vam šepetaje predstavi svojo zgodbo. Zgodbo, kjer je v naravno
oazo miru skrbno umeščena luksuzna in ekstravagantna arhitektura, ki je na
vsakem koraku preţeta z zelenjem. Poleg arhitekturne dovršenosti in skrbne
umestitve v naravno okolje vas bo notranjost glamping hiše navdušila, bivalno in
tehnično, z najvišjim nivojem prestiţa in s popolno zasebnostjo. Prepustite se
nam.
KLJUČNE BESEDE: Zeleni turizem, Ljubljansko barje, koliščarji, glamping
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1. UVOD
V letošnjem šolskem letu smo za 30. festival Turizmu pomaga lastna glava z
izhodiščno temo Zeleni turizem imeli veliko idej. Na koncu smo prišli do
zaključka, da mora naš projekt biti nekaj zanimivega, nekaj aktivnega in nekaj
posebnega. Odločili smo se za naravno okolje v okolici Ljubljane. Tako smo
povezali zgodovino in sodobnost. Spraševali smo se po potrebah sodobnega
»razvajenega« popotnika. Tako je nastal Deblakov pristan, luksuzni raj v malem,
kjer lahko uţivamo v koliščarskih hišah v zeleni oazi na robu Ljubljane.

Najstarejše kolo najdeno na Ljubljanskem barju (slika internet, dostop 15. 1. 2016)

2. NAŠ TURISTIČNI IZDELEK
2. 1. ZBIRANJE IDEJ
Priprave na projekt so bile zelo dolgotrajne. Sprva smo imeli vsi veliko idej, kaj bi
počeli v naravi. Pričeli smo z moţgansko nevihto in izbrali najbolj domiselne
predloge. Večina je predlagala, da bi pripravili dejavnosti v naravi. Ker bi tako bili
zelo odvisni od vremena, smo se odločili za projekt glamping vasice na
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Ljubljanskem barju. Tako smo se s kombijem zapeljali po Ljubljanskem barju in si
pobliţe pogledali naravo. Obiskali smo muzej Koliščarjev.
Z oblikovanjem projekta luksuzne vasice smo ţeleli doseči več področij in sicer:


področje izobraţevanja, poglabljanja znanja o koliščarjih in Ljubljanskem
barju,



uporabnost turističnega proizvoda za širšo javnost,



ozaveščanje čuta za naravo in ekologijo,



ozaveščanje o trajnostnem turizmu.

2.2. ZAKAJ Z NAMI V DEBLAKOV PRISTAN
Da spoznaš trajnostni turizem, da se sprostiš, da preţiviš več časa v naravi, da
izveš kaj zanimivega o koliščarjih, spoznaš osnove arheologije, se gibaš, se naučiš
orientacije v naravi. Da spoznaš zgodbe iz naše preteklosti, da občutiš naravo, da
se prenoviš.

2. 2. IME DEBLAKOV PRISTAN

2. 2. 1. KAJ JE DEBLAK
Ljubljanica nam daje veliko podatkov o ţivljenju naših prednikov. Ravno letos
poleti so na Vrhniki dvignili enega največjih deblakov v Evropi. Kaj pa je deblak?
To je preprost lesen čoln iz enega kosa lesa. Iz debla. Najstarejši znani drevaki
so iz srednje kamene dobe. Iz Ljubljanskega barja pa je najstarejši star 3000
let. Tudi največ najdenih v Sloveniji je iz tega področja. Takrat je bil edino
moţno prevozno sredstvo. Izdelovanje drevakov je bilo zahtevno in dolgotrajno
opravilo. Najprej je bilo potrebno v gozdu najti primerno drevo. Nato so ga
posekali, pripeljali na obreţje in ga počasi dolbli. Izdelava je trajala nekaj
tednov.

2. 2. 2. KOLIŠČARJI
Arheologi uvrščajo kolišča v skupino bivališč na mokrih in vlaţnih tleh. Kolišča z
Ljubljanskega barja imenujemo tudi mostišča. To so bile vasi, sestavljene iz
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manjših hiš oziroma kolib na kolih. Šlo je za poseben tip gradnje hiše, pri katerem
so bili leseni podi privzdignjeni.
Skrivnost o koliščarjih z Ljubljanskega barja se je začela razkrivati 17. 7. 1875,
ko so pri gradnji cestnega jarka naleteli na lesene ostanke. Od tedaj naprej se je
pričelo sistematično preučevanje koliščarski naselij na Ljubljanskem barju.

2. 2. 3. LJUBLJANSKO BARJE
Ljubljansko barje leţi jugozahodno od Ljubljane in meri 180 kvadratnih
kilometrov. Nastalo je z ugrezanjem pred pribliţno dvema milijonoma let. Nekoč
je bilo Ljubljansko barje velika prodnata ravan z bolj ali manj plitvim jezerom, ki
je bilo bogato s floro in favno. Danes je Ljubljansko barje krajinski park. Tukaj
je posebno območje varstva za 22 vrst ptic in posebno ohranitveno območje za
23 ţivalskih vrst, eno rastlinsko vrsto in 9 habitatnih tipov.

2. 3. VABILO IN OGLAŠEVANJE PROJEKTA DEBLAKOV PRISTAN
Izdelali smo zanimiva vabila v obliki koliščarske hiše in jih razdelili vrstnikom. V
avli šole smo izobesili veliko vabilo in plakat. O našem projektu smo obveščali
preko spletne strani naše šole, preko Turistične zveze Slovenije in preko društva
Fran Govekar.

2. 4. NAČRT PROJEKTA DEBLAKOV PRISTAN
KAJ JE TO
Luksuzno počitniško naselje.
TRAJANJE
Od ene noči naprej.
KDAJ
Od aprila do oktobra.
KJE
Ljubljansko barje
NOČITEV IN PREHRANA
Nastanitev v lesenih hišah, ki so podobne koliščarskim kolibam. Hrana je
pripravljena v sodelovanju z lokalnimi pridelovalci in je ekološko pridelana.
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UDELEŢENCI
Vseh starosti, ki si ţelijo sprostitve.
DEJAVNOSTI/DODATNA PONUDBA
 Delavnica v naravi s priznanim ornitologom.
 Izdelovanje lampijonov.
 Večerni sprehod z lampijoni.
 Izdelovanje glinenih kipcev.
 Opazovanje zvezd z astronomom Matejem Mihelčičem.
 Kolesarski izlet do muzeja društva Fran Govekar V deţeli koliščarjev.
 Veslanje z deblakom po Ljubljanici.
 Zeliščna trgovina.
 Adrenalinski park.
 Polet z balonom.
 Vinska klet (degustacija).
 Organizacija rojstnodnevnih zabav.
 Manjši wellnes.
 Poroke.
 Moţnost team buildinga.
 Ribolov.
 Poleti kopanje.
 Urejene učne in rekreacijske poti po Ljubljanskem barju.
 Moţnost jahanja konjev.

SPOMINEK
Lesen deblak v več moţnih izvedbah. Kot škatlica za pisala, kot obesek ali
spominek za na hladilnik. Zapestnica z napisom Deblakov pristan.
SPONZORJI
 OŠ Hinka Smrekarja,
 Mestna občina Ljubljana,
 Turistična zveza Slovenije,
 Turistična agencija Palma.

STROŠKI
Stroški najema hiške so od 60 EUR naprej. Posebej se plača za prehrano in
dodatne izlete. Uporaba savne, koles in deblakov je brezplačna. Zajtrk stane 10
EUR, kosilo ali večerja 15 EUR. Polni penzion je 20% cenejši, pri polpenzion je
15% popusta. Moţna je tudi paketna ponudba.
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- PAKET BARJANC: kolesarjenje po Ljubljanskem barju, kosilo, voţnja z
deblakom, večerja, nočitev, zajtrk. Cena paketa je 70 EUR na osebo.
- PAKET MOSTIŠČAR: spoznavanje učne poti po Ljubljanskem barju, kosilo,
sproščanje v welnesu in masaţa, večerja, druţenje ob ognju ali delavnica, nočitev,
zajtrk, voţnja z deblakom, kosilo, obisk adrenalinskega parka, večerja. Cena
paketa je 100 EUR na osebo.

2. 5. GLAMPING VASICA

Vasica je dobro označena na smerokazih iz Ljubljane, Iga in Vrhnike.
Urejeno je varovano parkirišče. V neposredni bliţini je postajališče ljubljanskega
potniškega prometa (linija 19).
Vasica je sestavljena iz:
- šestih samostojnih hiš (bivalnih enot),
- recepcije,
- restavracije in kavarne,
- trgovine z zelišči in spominki,
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- wellness centra,
- pristanišča,
- otroškega igrišča,
- adrenalinskega parka.

Vsaka nastanitvena enota je grajena ekološko iz naravnega materiala iz okolice.
Gre za replike koliščarskih hiš. Sobe so moderno opremljene z vsem, kar
potrebujejo obiskovalci. Takoj po sprejemu na recepciji gost dobi občutek, da je
prišel v okolje, ki je urejeno in čisto.
Bivalne enote:
 SOBA MOČVIRJE:
Za 4 osebe (štiri postelje), kopalnica, WC, klima, WIFI.
 SOBA DEBLAK
Za 3 osebe (tri postelje), kopalnica, WC, klima, WIFI.
 SOBA GOZDNI JELEN
Za 2 osebi (dve postelji), kopalnica, WC, jacuzzi, klima, WIFI.
 SOBA KOLO
Za 2 osebi (dve postelji), kopalnica, WC, klima.
 SOBA VELIKO JEZERO
Za 2-6 oseb, kavč, kopalnica, WC, jacuzzi, savna, klima, WIFI, TV.
 SOBA KOLIŠČE
Za 2 osebi (dve postelji), kopalnica, WC, jacuzzi, klima, WIFI.

V naši vasici so zaposleni:
- kuhar in kuharski pomočnik,
- štirje receptorji,
- dve čistilki,
- hišnik,
- pet športnih in drugih animatorjev,
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- štirje natakarji,
- dva prodajalca,
- direktor,
- vodja prodaje in organizacije,
- štiri osebe v wellnessu,
- reševalec iz vode,
- turistični vodnik.

2.6.ANALIZA TURISTIČNEGA PRODUKTA
Naša ideja ima vse moţnosti za uspeh. V to smo prepričani, saj je bilo ţe nekaj
poskusov, da bi kulturo kolišč predstavili obiskovalcem. Na ţalost nobeden od
preteklih projektov ni zaţivel. Mi pa verjamemo, da se bodo našli investitorji, ki
bodo podprli glamurozno kampiranje v zavetju narave Ljubljanskega barja. S tem
bosta Ljubljana in Ljubljansko barje pridobila dodatno vrednost na področju
trajnostnega turizma. Postala bo oaza miru in sprostitve v neposredni bliţini
Ljubljane.
Z oblikovanjem projekta luksuzne vasice smo ţeleli doseči več področij in sicer:
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področje izobraţevanja, poglabljanja znanja o koliščarjih in Ljubljanskem
barju,



uporabnost turističnega proizvoda za širšo javnost,



ozaveščanje čuta za naravo in ekologijo,



ozaveščanje o trajnostnem turizmu.

3. ZAKLJUČEK
Z izdelavo turistične naloge ugotavljamo, da je naš projekt zanimiv, nov in prinaša
sveţino v ponudbo Ljubljane. Ker ţivimo v mestu, je kratek pobeg v bliţnjo
naravo, popestren z zanimivimi doţivetji in delavnicami, odlična sprostitev za
ljudi različnih starosti. Da bi naš projekt res zaţivel, bi potrebovali veliko
načrtovanja, sponzorjev in časa. Z glamping vasico Deblakov pristan smo
zakorakali na področje ekologije, butičnega turizma in na področje novih trendov
v turizmu. S samo turistično nalogo smo dobili veliko znanja na področju novih
smernic turizma, pobliţje spoznali koliščarsko kulturo in skrivnosti Ljubljanskega
barja. Upamo, da bo kdaj v prihodnosti kdo uspel uresničiti naš projekt.

4. VIRI IN LITERATURA
1. Pernarčič, J. (2015): Kolišča. Ljubljana. KD Gledališče eu
2. Velušček, A. (2010): Koliščarji. Ljubljana. Inštitut za arheologijo ZRC
SAZU.
3. http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/koliscarji_gea_2012_0.pdf
4. https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljansko_barje
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5. PRILOGA
5. 1. PRIPRAVA PREDSTAVITVE NA TURISTIČNI TRŢNICI
Na turistični trţnici se bomo predstavili 22. marca 2016 v Mercator centru Šiška
v Ljubljani. Našo stojnico bomo popestrili s slikovnim materialom. Imeli bomo
maketo naše vasice. Za popestritev bomo pripravili kolo sreče. Obiskovalci bodo
dobili v spomin zgibanke in zapestnice. Prostor pred stojnico bo popestrila tudi
plesna točka.

13

