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POVZETEK
Naša ogledna pot, ki jo bomo pripravili letos maja, je namenjena vsem, ki si želijo
spoznavanja novih krajev, kulture, kulinarike, ljudi in naravnih danosti vasi Žiče.
»Turizem smo ljudje« je že dolgo poznan slogan med slovenskim prebivalstvom. V povezavi z
letošnjo temo festivala »KULTURA IN TURIZEM« pa želimo prikazati in predstaviti tudi
kulturno raznolikost našega kraja – vasi Žiče.
Skozi raziskovalno nalogo smo opisali in prikazali kulturno, sakralno in tehnično dediščino,
teme za izobraževanje, zgodovinske in naravne znamenitosti ter osebni stik z matičnim
prebivalstvom vasi Žiče.
Za kulturni turizem je značilen turistični proizvod, za katerega smo oblikovali ogledno pot po
vasi, ki povezuje naravno in kulturno dediščino v kombinaciji s pohodništvom. Želimo si, da bi
s tem pripomogli k večji prepoznavnosti našega kraja.
Ogledna pot je začrtana po več tematsko različnih postojankah. V pot je vpleteno tudi
medgeneracijsko povezovanje, ki se kaže v tesnem sodelovanju članov Turističnega
pomladka s člani delujočih društev v Žičah.
Z organiziranim vodenjem po ogledni poti bomo udeležencem približali lokalne kulinarične
posebnosti kraja, jih popeljali na ogled cerkve Sv. Petra, izvotlitve Votla peč, zeliščnega vrta
Majnika, pletarstva Kalšek, rastišča Žičkega grobeljnika, mlina in žage Bezenšek, starega
vaškega vodnjaka, starega kovaštva, kartuzijanske kleti, kulturnega doma, spomenika
ENTENTE FLORALE in osnovne šole Žiče.
Vsi tisti, ki želite z nami deliti navdušenje, se sprostiti v naravi, spoznati kaj novega ter
poglobiti svoje znanje, ste vabljeni, da se nam pridružite na naši ogledni poti.

Ključne besede: kultura, turist, kulturni turizem, vas Žiče
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ABSTRACT
Our sightseeing tour, which is going to be organised in May 2018, is intended for tourists who
want to learn about new places and discover the cultural, culinary and natural features of
village Žiče.
»Tourism is all about people« is a well-known slogan in Slovenia. In accordance with this
year's festival topic »Culture and Tourism«, we would like to present the cultural diversity of
our village Žiče.
Our research paper describes and presents cultural, religious and technical heritage. We also
presented some educational topics, historical and natural features and finally, our personal
contact with native inhabitants.
The product of cultural tourism is a sightseeing tour around the village that connects natural
and cultural heritage with hiking. We hope this could contribute to greater recognisability of
our village.
Our sightseeing trail includes various thematic stops. The trail connects people of different
generations. Students that take part in our school's tourist club work hand in hand with elderly
members of local tourist associations.
In our guided sightseeing tour, we are going to present the tourists with local culinary
specialties. The sightseeing tour includes the Church of St Peter, the open cave called
Votlapeč, Majnika Herbal Garden, Kalšek Basket Weaving, the location of the endemic plant
Alyssum montanum, Bezenšek Sawmill, a village well, a Carthusian cellar, local Cultural Centre,
Blacksmith Museum, Entente Floral Memorial and Žiče Primary School.
If you want to share our enthusiasm, relax in nature or just learn something new, you are
kindly invited to join our sightseeing tour.
Keywords: culture, tourist, cultural tourism, village Žiče
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I. UVOD
Prebivalci vasi Žiče so že od nekdaj zelo dejavni na področju kulture. Leta 1897 je bilo v vasi
ustanovljeno Bralno društvo, ki ga danes poznamo pod imenom Prosvetno društvo France
Prešeren Žiče. Ime BRALNO je pomenilo, da bodo brali knjige, časopise in kmetijske nasvete v
slovenskem jeziku.
V okviru Prosvetnega društva je delovala dramska sekcija, tamburaški in pevski zbor,
telovadno društvo ter godba na pihala.
Društvo je v tem času opravilo pomembno kulturno poslanstvo, budilo narodno zavest in
utrjevalo slovensko besedo s petjem, glasbo, branjem slovenskih časopisov in knjig ter
igranjem dramskih iger.
Turizem, povezan s kulturo, se lahko povezuje tudi s turizmom na kmetiji in na podeželju,
pohodništvom idr. V teh oblikah turizma lahko najdemo elemente kulturne dediščine. Ti
elementi so lahko kmetijska naselja, zgodovinski spomeniki, posebne arhitekturne zgradbe,
samostani, naravna območja posebne lepote.
Kulturni turizem je podpomenka turizma, povezanega z lokalno kulturo. Vključuje tradicijo,
kulturne objekte, kmetije, društva, muzeje, festivale in rituale.
Ker v vasi Žiče, ki ima bogato kulturno in naravno dediščino, nimamo urejene turistične poti z
vodenim ogledom po naravnih, kulturnih in zgodovinskih znamenitostih našega kraja, smo se
odločili, da izdelamo ogledno pot.
Pri raziskovanju so nam bili v veliko pomoč domačini vasi Žiče in predsednica Prosvetnega
društva, gospa Mira Lojen.
Pridobljene informacije s pomočjo terenskega dela, izvedenih intervjujev ter pisnih virov smo
povezali v zanimivo, poučno in razgibano vodeno ogledno pot, ki se začne pod kozolcem pri
osnovni šoli Žiče, se nadaljuje mimo cerkve sv. Petra, Votle peči, Čerjakove gorce, zeliščnega
vrta Majnika, pletarstva Kalšek, rastišča Žičkega grobeljnika, mlina in žage Bezenšek, starega
vaškega vodnjaka, kovaštva Kokotec, kartuzijanske kleti, kulturnega doma, spomenika Entente
Florale do osnovne šole Žiče.
Ogledna pot se bo zaključila s kulturnim programom pod kozolcem in možnim ogledom ter
nakupom lokalnih spominkov. Pohodniki se bodo lahko okrepčali z golažem ter zaplesali ob
zvokih harmonike.
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II. EMPIRIČNI DEL RAZISKOVALNE NALOGE
2. 1. Metodologije dela
Pri izdelavi naloge smo uporabljali naslednje raziskovalne metode:


zbiranje zamisli in idej,



delo na terenu (obisk Čerjakove gorce in pogovor z gospo Stanko Macuh, obisk
Pletarstva Kalšek in pogovor z gospo Andrejo Podkrajšek, obisk zeliščnega vrta Majnika
in pogovor z gospo Katjo Temnik, obisk Kokotčeve hiše in starega kovaštva ter pogovor
z gospodom Milanom Kokotcem, pogovor z gospo Miro Lojen in gospodom Dejanom
Strmškom, obisk Starega mlina in žage ter pogovor z zakoncema Bezenšek, ogled Votle
peči, Žičkega grobeljnika, vaškega vodnjaka, cerkve sv. Petra, šole, kulturnega doma,
kartuzijanske kleti, spomenika Entente florale in kozolca pri osnovni šoli Žiče,



delo z literaturo, pogovori s starši, starimi starši in sorodniki ter iskanje informacij na
spletu.

2. 2. Cilji in namen raziskovanja
Cilji in namen raziskovanja so bili:


popeljati turiste po zanimivih točkah vasi Žiče,



predstaviti kulturno dediščino in ostale znamenitosti vasi Žiče,



poskrbeti za promocijo kraja Žiče,



v naš kraj pritegniti turiste,



se pri delu zabavati in spoznati nova znanja o kraju,



medsebojno spoznavanje,



razvijanje samostojnosti.

2. 3. Rezultati raziskovanja
Rezultati našega dela so bili in bodo:
-

priprava ogledne poti oziroma pohoda,

-

izvedba pohoda v mesecu maju (bo izveden),

-

rekreacija kot del turistične dejavnosti,

-

kulturna uzaveščenost,

-

sprostitev,

-

izdelava zloženke (bo izdelana),

-

promocija kraja Žiče.

III. VAS Žiče
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Ime Žiče naj bi izviralo iz besede žito, ker so imeli kartuzijani v Žičah žitnice. Kartuzijani so imeli
v posesti Žiče in so imeli tukaj tudi pristavo s kletjo. Vas Žiče se v dokumentih prvič omenja
leta 1182, ko je vojvoda Otokar I. poklonil kartuzijanom nekaj posesti, med drugim tudi vasi
Žiče (vas je gotovo precej starejša, saj so se na tem območju naselili Slovenci že v 6. stoletju).
Vinograde so dobili v dar od vojvode Otokarja in Oglejskih patriarhov, z vinogradi pa so si
pridobili tudi vse nesvobodne kmete.

3. 1. GEOGRAFSKA UMESTITEV

Zemljevid 1 (vir:www.educa.fmf.uni-lj.si)

Žiče so gručasto naselje na razgibanem jugozahodnem obrobju Dravinjskih goric v peščenoilovnati dolini reke Dravinje in potoka Žičnice. Vas se je stisnila med osamelcem Homcem (426)
na severu in apnenčasto Žičko goro (420) na jugu. Tu se križajo poti proti Ločam, Tepanju,
Slovenskim Konjicam in skozi sotesko Sotensko proti Špitaliču. Žiče sodijo v občino Slov.
Konjice
in
imajo
status
samostojne
krajevne
skupnosti.
Prebivalci, ki jih je okoli 500, žive predvsem od kmetijstva ali pa so zaposleni v okoliških večjih
krajih. Najbolj je razširjena živinoreja in v zadnjih letih tudi vinogradništvo.
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Zemljevid 2 (vir: www.educa.fmf.uni-lj.si)

3. 2. DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE
Žiče sodijo v občino Slovenske Konjice in imajo status samostojne krajevne skupnosti. Delo
KS usmerja sedemčlanski svet KS, ki mu predseduje g. Jože Satler. V vasi delujejo PGD
(Prostovoljno gasilsko društvo Žiče), Prosvetno društvo, Turistično društvo.
3. 2. 1 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIČE
Korenine segajo v leto 1923, ko je bilo ustanovljeno skupno gasilsko društvo Draža vas - Žiče.
Osamosvoji so se leta 1980 in združuje ljudi, tudi veliko otrok, ki so vedno pripravljeni
pomagati ljudem v stiski in nesreči. Društvo deluje na področju KS Žiče in KS Špitalič.
3. 2. 2 TURISTIČNO DRUŠTVO »ŽIČKA GORCA«
Najmlajše društvo je bilo ustanovljeno v samostojni Sloveniji leta 1992. Člani s svojim
prostovoljnim delom skrbijo za lepši, čistejši in turistu privlačen kraj. Tradicionalna »vinska
trgatev« je zabavno glasbena prireditev z razstavo in opravili ter šegami, ki spadajo k temu
prijetnemu opravilu.
3. 2. 3 PROSVETNO DRUŠTVO »FRANCE PREŠEREN«
Je najstarejše društvo v vasi. Ustanovne listine segajo v leto 1897. Takrat je bilo ustanovljeno
bralno društvo, ki je postalo središče kulture in omike vseh, ki so bili željni lepe slovenske
besede. V okviru društva so delovali: pevski zbor, tamburaški orkester, godba na pihala,
dramska skupina in knjižnica. Različna obdobja so prinašala vzpone in padce, vendar društvo
ni nikoli povsem zamrlo. Bogata zapuščina je izziv in navdih tudi za današnje člane. Nazadnje
je dramska skupina, v letu 2002 – 2003, z velikim uspehom predstavila komedijo Mrtvi ne
plačujejo davkov, za kar so prejeli občinsko Prešernovo nagrado.
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IV. KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA VKLJUČENA V NAŠ TURISTIČNI PRODUKT
V vasi Žiče je veliko zanimivih turističnih ponudnikov in objektov, ki so tako zgodovinsko –
kulturnega značaja kot tudi gostinskega pomena. Za uspešen in donosen turistični produkt je
potrebno imeti čim širšo infrastrukturo. Za čim večji obisk turistov naše ogledne poti smo
upoštevali naravne privlačnosti, izgrajene privlačnosti, kulturne in socialne značilnosti. Opisali
bomo tiste turistične in kulturne objekte, ki smo jih vključili v našo raziskovalno nalogo.

4. 1. KOZOLEC PRI OSNOVNI ŠOLI ŽIČE
Kozolec pri osnovni šoli Žiče je pred nedavnim odkupila Krajevna skupnost Žiče v sodelovanju
z Občino Slovenske Konjice, pred tem je bil v zasebni lasti. Zdaj je v fazi obnove.
Uporabljen je v različne namene, v poletnem času bi radi v njem organizirali različne prireditve.
Spada med toplarje, kar je redkost v naših krajih. To pomeni, da je kozolec sestavljen iz
notranjega in zunanjega dela in da so nosilni stebri zidani (6 stebrov). Notranji del so
uporabljali za spravilo sena, strojev in vozov; zunanji del pa za obešanje in sušenje pšenice, ter
kasneje koruze.

Slika 2: Kozolec pri osnovni šoli Žiče (Foto: Ana Repič)

4. 2. ŽUPNIJSKA CERKEV SV. PETRA V ŽIČAH
Cerkev sv. Petra je bila zgrajena po tem, ko so Žički kartuzijani leta 1308 za dovoljenje prosili
kardinala Neapolea Ursinija. V zapisih se cerkev prvič omenja leta 1392. Cerkev je bila
sestavljena iz nižje ladje z ravnim stropom in prezbiterijem, ki je bil za nadstropje nižji od
sedanjega. V 16. stoletju so cerkvi prizidali zvonik. V letih 1660 - 1661 so podrli stari prezbiterij
in vzhodni del ladje ter postavili sedanjo cerkev z obokano ladjo in prezbiterijem ter z vdelano
pevsko emporo. Leta 1705 je na zvoniku bilo zgrajeno še eno nadstropje in je imel isto višino
kot jo ima še danes. Ura je bila vgrajena v zvonik leta 1910. Na zahodni strani je bil k zvoniku
11
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prizidan kletni prizidek, ki pa se je nato uporabljal kot mrtvašnica, ker je bilo takrat pokopališče
okoli cerkve. Na zunanji strani cerkve lahko vidimo ostanke fresk svetega Krištofa in Marije
zavetnice iz 14. stoletja ter letnici 1705 na glavnem in 1661 na južnem portalu. Znotraj cerkev
dopolnjujejo freske Franja Horvata iz Gornje Radgone (1903). Glavni oltar je delo Janeza Jurija
Mersija iz okoli leta 1765, stranska oltarja pa deloma Mihaela Pogačnika iz let 1720 - 1730.
Zvon je leta 1689 vlil celjski livar Nikolaj Urban Boset. Župnišče je bilo zgrajeno v 19. stoletju.
Od prvotne cerkve so ostali ohranjeni le zunanji zidovi, ladja in freska na zunanjem južnem
zidu. Hiša v vasi s številko 70 je nekdanja samostanska pristava, ki je v vzhodnem delu iz 2. pol.
16. stoletja, v zahodnem ožjem pa iz 1. polovice 17. stoletja.
Leta 2002 je bila notranjost cerkve temeljito prenovljena, kasneje pa tudi zunanjost.
V župnišču je urejena farna knjižnica z bogato zbirko. Župnija Žiče, ki obsega vasi Draža vas in
Žiče danes šteje približno 1000 vernikov, vodi pa jo župnik Marijan Veternik.
Cerkvena vrata so odprta za ogled naključnim ali organiziranim skupinam.

Slika 3: Cerkev sv. Petra Žiče (Foto: Ema Zabukovšek)

4. 3. VOTLA PEČ
Homec je 462 metrov visok hrib, ki se nahaja severno nad vasjo Žiče. Med domačini se
namesto Homec uporablja ime Žička gorca, saj je hrib namenjen vinogradom in vinskim
kletem. V gozdu na južnem pobočju Homca obstaja izvotlitev, ki jo domačini imenujejo Votla
peč. Izvotlitev ima obliko votline z visoko previsno steno. V njem so vidni številni fosili školjk
12
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in njihovi odtisi, saj je bilo na tem območju nekoč Panonsko morje. Prebivalci Žič in Draže vasi
so včasih mislili, da je Votla peč naravnega nastanka, po raziskavi geologov je izvotlitev
dejansko opuščen kamnolom, katerega material se je verjetno uporabljal za izgradnjo Žičke
kartuzije.

Slika 4: Votla peč (Foto: Ana Repič)

Slika 5: Fosili v Votli peči (Foto: Ana Repič)

4. 4. ČERJAKOVA GORCA
Med vinogradi Žičke gorce se nahaja Čerjakova gorca. Nekdaj malo zidanico so lastniki
preuredili v objekt, ki ponuja prostor za zabave in zaključene družbe. Sprejmejo do 30 gostov.
S kozarčkom domačega vina ali soka se lahko gostje sprostijo ob pogledu na neokrnjeno
naravo.
V Čerjakovi gorci gostom ponujajo kosila, domače vino ter ocvirkovko.
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Slika 6: Čerjakova gorca (Foto: Ana Repič)

4. 5. ZELIŠČNI VRT MAJNIKA
V neposredni bližini kmetije Kalšek najdemo izjemno slikovit in zanimiv ekološki zeliščni vrt
Majnika, kjer raste več kot 160 različnih vrst zelišč. Vsa zelišča, ki zrastejo na njihovem vrtu,
skrbno oberejo, posušijo in shranijo. Za končne izdelke uporabijo posamezna zelišča ali pa
naredijo mešanice čajev. Vsa zelišča in čajne mešanice so pridelane izključno na njihovem
ekološkem zeliščnem vrtu. Njihove standardne čajne mešanice so Domači čaj Majnika, Grenki
čaj, Čaj za lepe sanje, Krepčilni čaj in »Krehec« - čaj proti kašlju, po naročilu pa pripravijo tudi
čaj za posebne namene. Med njihovimi eko izdelki sta tudi Kuhinjska zeliščna sol Majnika, ki je
narejena za uporabo v kuhinji in jo lahko uporabljamo za vse vrste slanih jedi ter Kuhinjska
zeliščna sol Majnika Premium, katere posebnost je korenina svetlobe.
Na zeliščnem vrtu Majnika že več kot deset let pridelujejo tudi več vrst eko kalčkov, ki so zelo
bogato hranilo in izvrsten, naraven vir vitaminov. Kalčke pridelujejo ročno. Ob pravem času
kalilne pladnje postavijo na police z indirektno svetlobo, tako kalčki postanejo zeleni in zdravi
za uživanje. Ponujajo posamezno vrsto kalčkov ali pa pripravijo okusno in osvežilno mešanico
vseh vrst.
Zeliščni vrt je namenjen ogledom, izobraževalnim dejavnostim in prodaji zelišč, ki jih vzgajajo
na biodinamičen način.
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Slika 7: Zeliščni vrt Majnika
(https://www.facebook.com/ZeliscniVrtMajnika/photos/a.1455242224785357.1073741827.1455242104785369/15434139
12634854/?type=3&theater)

4. 6. PLETARSTVO KALŠEK
V mirnem okolju, sredi vasi Žiče, leži domačija Kalšek, kjer se ukvarjajo z vinogradništvom,
žganjekuho in pletarstvom. Kalškovi letno pridelajo do 10 000 litrov sortnega vina različnih
vrst, kot so beli pinot, modra frankinja, souvignon, rumeni muškat in laški rizling, katerega del
predelajo v predikatno ledeno vino.
Žganjekuha je njihova hišna tradicija, saj se z njo ukvarjajo že okoli 40 let. Sadje, ki dozori na
domačih drevesih sliv, viljamovk in hrušk trnovk poberejo in predelajo v žganje, likerje ter
domačo slivovo marmelado.
Na kmetiji izdelujejo tudi pletarske izdelke, ki so značilni za območje Dravinjske doline. Izdelki,
kot so košare, koši, opletene steklenice, pladnji, solnice idr. so izdelani iz vrbovega šibja z
obeljenimi vitrami. Vrbe, s katerih pridobivajo vitice (trte), imajo posajene pod domačim
vinogradom. V pripravo vrbovega šibja Kalškovi vlagajo veliko truda. Za svoje izdelke so
pridobili certifikat Obrtne zbornice Slovenije - Izdelek domače obrti. Obiskovalci si lahko
ogledajo tudi prikaz pletenja in izdelovanja izdelkov, ki lahko služijo kot spominki ali uporabni
predmeti. Organizirajo tudi delavnice pletenja na raznih prireditvah in šolah.
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Slika 8: Pletarstvo Kalšek (foto: K.Kozjan)

4. 7. ŽIČKI GROBELJNIK
V Sotenjskem, v okolici kamnoloma v Žičah, raste botanična posebnost, žički
grobeljnik (Alyssummontanum ssp. pluscanescens). V Sloveniji uspeva le na tem mestu, poleg
tega rastišča pa so ga do zdaj odkrili le v okolici Samobora na Hrvaškem. Rastlino je opisal
nemški botanik Johan Baumgarten, ravno po primerkih iz Žič. To je zelnata trajnica, ki zraste
10 - 20 cm v višino, z vretenasto korenino, sivozelenim, pokončnim in razvejanim steblom,
jajčastimi in suličastimi listi ter rumenimi cvetovi, ki dozorijo v okrogle plodove - luščke. Žički
grobeljnik je ogrožena in redka rastlina, njegovo rastišče je z odlokom Občine Slovenske
Konjice zavarovano kot naravni spomenik. V vrtnarskih centrih vzgojene mladike je možno
kupiti v zeliščnem vrtu v Žički kartuziji.

Slika 9: Žički grobeljnik (Foto:http://www.nauk.si/materials/171/out/slika2.jpg)
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4. 8. MLIN IN ŽAGA - BEZENŠEK
V Žičah, kjer se dolina najbolj zoži in nato razširi v Dravinjsko dolino, stojita ob potoku Žičnica
stari mlin in žaga. V Soteskem, ki nosi ime po naravni značilnosti kraja – soteska, se poleg
potoka vije še cesta Žiče – Špitalič – Dramlje.
V Špitaliču na koncu doline sv. Janeza Krstnika je v letih 1155-1165 nastala kartuzija in dobila
ime po naselju Žiče, ki je omenjeno že leta 1173.
MLIN v Žičah naj bi obratoval že v kartuzijanskem obdobju. Glede na ohranjen pisni vir v knjigi
»Žička kartuzija«, so ga imeli menihi. Prav tako je mlin omenjen v knjigi »Danes grofje Celjski
in nikdar več«.
Mlinarstvo spada med zelo stare obrtne dejavnosti. Mline so postavljali ob potokih, kjer je
moč vode poganjala kolo. Od leta 1800 dalje so se lastniki manjšega posestva z mlinom večkrat
menjali. Zidani del mlina je ostal vse do danes. V tem mlinu se je zmlelo zelo veliko žita za
okoliške prebivalce vse do leta 1980, ko je obstal zaradi dotrajanosti vodnega kolesa.
Leta 1999 so sedanji lastniki mlin temeljito obnovili in naredili novo vodno kolo iz naravno
zvitega lesa. Sedanje kolo ima nasajenih 24 lopatic za vodo, premer kolesa je 230 cm, širina pa
je 75 cm. Iz poševnega žleba pada voda na lopatice, ki vrtijo kolo in vreteno. S pomočjo
zobniškega prenosa se vodna energija pretvarja v mehansko in vrti zgornji kamen. Zgornji in
spodnji kamen sta vgrajena tako, da sta vodoravni ploskvi, ki meljeta žito, obrnjeni druga proti
drugi. Na vrhu je grot in tresoče sito, ki zrnje dovaja med oba kamna. Spodnji kamen je pritrjen,
zgornji pa se vrti in žito melje v moko. Kamna sta obdana z lesenim obodom, kjer se zbira moka
in sipa v kaščo.
ŽAGA – venecijanka je bila postavljena 12. avgusta 1858 in je lesena stavba z napravo za
žaganje lesa, ki je bila zgrajena na ostankih stare zidane stavbe.
Žago poganja voda, ki priteče na veliko vodno kolo in vrti vreteno. V spodnjem prostoru je na
os pritrjena ojnica, ki pretvarja vodoravno silo v navpično. V zgornjem prostoru stoji žaga z
enim reznim kovinskim listom in lesenim ogrodjem za žaganje hlodov v deske.
Od postavitve do danes je žaga doživela nekaj sprememb in izboljšav. Z njo se lahko še danes
žaga, vendar je v primerjavi s sodobnimi žagami zelo počasna.
Mlin in žaga spadata med tehnično dediščino.
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Slika 10: Mlin in žaga Bezenšek (razglednica last Marte Bezenšek)

4. 9. VAŠKI VODNJAK
Sredi vasi Žiče stoji vodnjak, za katerega nihče ne ve točne starosti. Prebivalci predvidevajo,
da je iz časov, ko so kartuzijani imeli v vasi hleve in kleti. Po ustnem izročilu vaščanov naj bi bil
to včasih vaški vodnjak, ki so mu rekli »LONČMANOV ŠTEPIH«. Večina vaščanov je iz njega
napajala živino, medtem ko so za kuhanje, pitje in pranje perila uporabljali potok Žičnica. V
vasi včasih ni bilo toliko vodnjakov kot jih je danes. Veliko jih je iz časov med obema
svetovnima vojnama. Ta vodnjak naj bi stal na vodni žili, ki naj bi nekoč tekla pod tlemi skozi
vas.
Vodnjak je zaščiten s strani spomeniškega varstva kot kulturna dediščina. Krajevna skupnost
Žiče bo vodnjak v kratkem tudi obnovila.

Slika 11: Vaški vodnjak (Foto: Raziskovalna naloga Vaški vodnjaki, 2007)
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4. 10. KOKOTČEVA HIŠA- STARO KOVAŠTVO
V družinskem podjetju, v katerem so zaposleni vsi družinski člani, izdelujejo kovane in
glinene izdelke.
V programu umetnostnega kovaštva izdelujejo:
- kovane dvoriščne ograje in vrata,
- kovane balkonske ograje,
- kovane stopniščne in kovane okenske mreže,
- kovana vrata za peči in kamine,
- kovane lestence in
- razne posamezne kovane elemente.
Druga veja njihove dejavnosti je izdelava glinenih izdelkov. Izdelujejo:
- glinene lestence,
- glinene svečnike,
- glinene spominke ter
- glinene izdelke za različne slavnostne priložnosti in
- darila, ki se ujemajo z izdelki kovaške obrti.

Slika 12: Kovač pri delu – g. Kokotec (Foto: A. Repič)
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4. 11. KARTUZIJANSKA KLET
Kljub temu da je vsak redovnik v Žički kartuziji opravljal kako delo, so vodenje posesti,
trgovanje, menjave in pobiranje dajatev zahtevali spretnega človeka na terenu. Posest je bila
raztresena po različnih krajih. Zaradi lažjega upravljanja so torej ustanovili več gospodarskih
uradov ali pristav, ki so jih vodili upravniki. Skrbeli so za gospodarstvo in druge zunanje zadeve.
Od njihove spretnosti upravljanja je bilo odvisno premoženje samostana.
Žička kartuzija je imela take urade v Škednju, Dramljah, Žičah, Oplotnici in Mariboru.
V Žičah stoji ob cesti veliko zidano enonadstropno poslopje. V njem so bile male kleti in zgoraj
stanovanje. Pozneje so še na zahodni strani prizidali lopo in klet, v kateri je lahko stalo v treh
vrstah po 37 sodov. Okoli skoraj kvadratastega dvorišča so še nastala novejša poslopja –
skedenj, kozolec, hlev in na sredini 15 m globok in 2 m širok ter obzidan studenec. Stara
pristava je iz konca 16. ali začetka 17. stoletja. Prvotno je bil tukaj od vseh strani zaprt
štirikotnik.
Zadaj za pristavo se raztezajo po Žički gori nekdanji kartuzijanski vinogradi, nekdaj imenovani
Podvin, s staro viničarijo in skednjem (v razvalinah) in novejšim hlevom. Ker prvi dve stavbi
segata v 17. stoletje, sta zanimivi za zgodovino kmetijskih poslopij.

Slika 13: Kartuzijanska klet (Foto: D. Strmšek)
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4. 12. KULTURNI DOM
Prosvetni dom v Žičah je bil odprt leta 1929 in takrat je dobil naslov »Katoliški prosvetni dom«,
to je zdajšnji Dom kulture Žiče. Pobuda za zgraditev doma je nastala zaradi takratnega
delovanja Prosvetnega društva, ki je prirejalo svoje dramske prireditve na prostem ali pod
gospodarskimi poslopji in kozolci, v zimskem času pa so nastopali v prostorih šole.
V njem imajo svoj sedež vsa društva v kraju, izvajajo se razne gledališke predstave in druge
prireditve. Ob njem je danes tudi Gasilski dom Žiče.

Slika 14: Kulturni dom Žiče (Jože Zabukošek, koledar 2016)

4. 13. SPOMENIK ENTENTE FLORALE
Leta 1998 je vas Žiče sodelovala na evropskem tekmovanju za najlepšo cvetlično vas Entente
florale in dosegla bronasto odličje. Sredi vasi stoji skulptura, ki nas spominja, da so vas Žiče
ena najlepših vasi v Evropi.

Slika 15: Spomenik Entente Florale (Foto: K. Kozjan)
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4. 14. OSNOVNA ŠOLA ŽIČE
Vzpostavitev šole Žiče spada v borbo Žičanov za odcep od loške šole. Do leta 1847 so otroci
obiskovali župnijsko šolo v Ločah. Zaradi številnih poplav in ujm reke Dravinje, ki so povzročale
večje izostajanje žičkih otrok od pouka, so se Žičani odločili za svojo šolo. Zaradi tega je Anton
Martin Slomšek izdal dekret, da se v Žičah ustanovi šola in imenoval Miho Terana za učitelja.
Prostor so uredili sredi vasi v kmečki hiši. Učitelj Teran je popisal vse šoloobvezne otroke: 35
dečkov in 40 deklic. Pouk je potekal dopoldan in popoldan. Izvajali so tudi nedeljsko šolo. Leta
1867 so začeli poučevati na novi lokaciji in šola je pridobila tudi večji prostor za vrt. Dečke so
začeli poučevati vrtnarjenja, sadjarstva in vinogradništva, deklice pa ročnih del. Učitelj Jurko
je dosegel, da je šola leta 1895 postala dvorazrednica, vendar se je dvorazredni pouk začel šele
leta 1898, ko je učitelja Jurka zamenjal učitelj Eberl. Na šoli so uvedli tudi običaj, kjer so na
koncu šolskega leta po izpitih prirejali veselice, kjer so bili otroci obdarovani s sadjem in
kruhom. Veselice, na katerih so pili medice in jedli žemlje, so po navadi trajale pozno v noč.
Leta 1901 je bilo postavljeno novo šolsko poslopje. Leta 1927 je šola postala že trirazrednica.
Šola je preživela drugo svetovno vojno, čeprav je bilo uničenih veliko knjig in pohištva. Leta
1948 je bila žička šola vključena v sedemletno šolo v Ločah. Učenci 4. razreda so prejeli
spričevala in nadaljevali šolanje v sedemletki v Ločah. Šolanje so nadaljevali na nižji gimnaziji
v Slovenskih Konjicah. Leta 1953 je šola Žiče postala osemletna OŠ. Marca Leta 1957 so na šoli
ustanovili tudi šolsko kuhinjo. 1. junija 1964 se je OŠ Žiče priklopila OŠ Loče in postala njena
podružnica. Danes je število otrok v šoli malo, saj število otrok pada.
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Slika 16: Osnovna šola Žiče (Foto: K. Kozjan)

V. OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PRODUKTA »KULTURA IN TURIZEM« - »SKRITI ZAKLADI
VASI ŽIČE«
5.1. Ciljne skupine
Turistični proizvod je namenjen naslednjim skupinam turistov:
-

osnovnošolcem,
dijakom,
študentom,
domačinom,
družinam,
aktivnim upokojencem,
vsem pohodnikom,
vsem, ki želijo aktivno preživeti prosti čas,
vsem, ki imajo radi naravo, pri tem pa spoznavajo kulturno-dediščino Slovenije.

5. 2. Izvedba ogledne poti po skritih zakladih vasi Žiče in obvezna oprema udeležencev
Ogledne poti, ki bo 19. maja 2018, ob 9.00 uri, se bodo lahko udeležile do tri skupine
pohodnikov (20 pohodnikov v eni skupini), v časovnem razmaku 20 minut, ki se bodo z dvema
turističnima vodičema (eden iz Turističnega društva » Žička gorca« in eden iz turističnega
podmladka OŠ Loče) odpravili izpred kozolca pred šolo Žiče. Člani prostovoljnega gasilskega
društva bodo poskrbeli za varnost na zbirnem mestu in okolici. Mentorji iz naše šole, člani
23

Kultura in turizem

TPLG 2018

»Skriti zakladi vasi Žiče«

turističnega podmladka in člani Prosvetnega društva Žiče, bodo poskrbeli za varnost in
animacijo ob koncu poti.
Obvezna je pohodniška oprema: pohodni ali športni čevlji, športna oblačila, zaželjene rezervne
majice, krema za zaščito pred soncem. V primeru slabšega vremena tudi vetrovka ali kakšno
toplejše oblačilo. V nahrbtniku udeleženci poskrbijo, da bodo imeli lažje energijske prigrizke,
lahko tudi sendvič, predvsem pa dovolj pijače (voda).

5. 3. Ime turističnega produkta: »Skriti zakladi vasi Žiče«
5. 4. Priprave na organizacijo ogledne poti»Skriti zakladi vasi Žiče«
Organizacija oglednega dne, z ogledi kulturno – zgodovinske dediščine na poti, je zahtevna in
odgovorna naloga. V turističnem podmladku na šoli smo se tako natančno dogovorili, kaj
bomo potrebovali za izvedbo tega dne in določili vlogo vseh, ki sodelujemo pri izvedbi le-tega
(kakšen material bomo potrebovali, kdo ga bo priskrbel, koga bomo prosili za pomoč v
lokalnem okolju itd.).
V tabeli je naveden potek ogledne poti, dodana je tabela časovnega poteka.
Materialne dobrine; kaj vse Izvajalci, kdo bo zadolžen?
potrebujemo?
Varnost na zbirnem mestu

Člani prostovoljnega gasilskega društva bodo poskrbeli za
varnost na zbirnem mestu in okolici.

Varnost na poti

Turistična vodiča (eden iz Turističnega društva »Žička gorca«
in eden iz turističnega podmladka OŠ Loče) bosta poskrbela
za varnost na poti.

Predstavitev kulturnozgodovinske dediščine ob
poti

Na začetni postaji, pri kozolcu, sprejmemo pohodnike člani
TP OŠ Loče in mentorice projektne naloge (Katja Kozjan,
Mateja Kamplet, Danica Strmšek);
Na 2. točki, pri cerkvi sv. Petra, jih pozdravi in razkaže cerkev
g. Marijan Vetrnik- duhovnik v Žičah.
Na 4. točki, pri Čerjakovi gorci, jih bo sprejela ga. Stanka
Macuh.
Na 5. točki, pri zeliščnem vrtu Majnika, jih bosta sprejeli ge.
Majda in Katja Temnik.
Na 6. točki, pri pletarstvu Kalšek, jih bo pozdravila ga. Andreja
Kalšek Podkrajšek.
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Na 8.točki, pri mlinu in žagi Bezenšek, jih bosta sprejela
zakonca Bezenšek.
Na 9. točki, pri Kokotčevi hiši, nas bosta sprejela zakonca
Kokotec.
Pogostitev ob koncu poti in Voda, jabolčni sok, ocvirkovka (Stanka Macuh),
kulturni program
obloženi kruhki, domači sok, degustacija marmelade
(Andreja Kalšek Podkrajšek),
domači čaj (Zeliščni vrt Majnika),
golaž (Turitično društvo),
kruh (Top pekarnica Žiče).
Kulturni program (Prosvetno društvo Žiče in učenci OŠ Loče).
Prodaja –stojnice na igrišču

TP OŠ Loče

Tabela 1: Seznam materialnih dobrin in zadolžitev

Časovna opredelitev ogledne poti, 19. maj 2018, ob 9. 00 uri
9. 00

Zbor udeležencev pri kozolcu pri osnovni šoli Žiče (1. točka ogledne poti),
uvoden pozdrav Lane Slatenšek s harmoniko, Ana Repič – kratka predstavitev
turističnega projekta. Odhod prve skupine udeležencev. Po 20 minutah odhod
druge skupine in kasneje še tretje v istem intervalu (v primeru prijavljenih več
kot 40 udeležencev).

9. 05 –
9. 15

Ogled 2. točke - cerkev sv. Petra, kratka predstavitev in ogled z duhovnikom,
gospodom Marijanom Vetrnikom.

9. 20 –
10. 00

Sledi malo daljša pot do naslednje ogledne točke- to je Votla peč, ki jo bo
predstavil član TD Žiče (kratek postanek za požirek vode).

10. 00 –
10. 40

Pot nadaljujemo do Čerjakove gorce, kjer nas bo pogostila gospa Stanka Macuh
z domačim jabolčnim sokom in s svežo pečeno ocvirkovko. Predstavila nam bo
svoj kmečki turizem. Udeleženci bodo imeli čas za fotografiranje okolice.

10. 40 –
11. 20

Po malo daljšem postanku se odpravimo proti zeliščnemu vrtu Majnika, kjer nas
bosta pričakali gospe Katja in Majda Temnik, ter nas popeljali po zeliščnem vrtu.
Sledila bo degustacija domačega čaja.

11. 20 –
11. 50

Naslednja ogledna točka je Pletarstvo Kalšek z gostiteljico gospo Andrejo Kalšek
Podkrajšek, ki nam bo predstavila njihovo domačo obrt.

11. 50 –
12. 30

Pot nas bo naprej vodila do glavne ceste (Slovenske Konjice - Žiče), mimo kmetije
Rečnik do Žičkega grobeljnika. Ob poti, pri gozdu, se bomo okrepčali s sendviči
oz. prigrizki iz nahrbtnika.

12. 30 –
12. 40

Na 7. ogledni točki nam bodo članice TP OŠ Loče predstavili Žički grobeljnik.
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12. 40 –
13. 00

Takoj za tem sledi ogled mlina in žage Bezenšek po vodstvom zakoncev
Bezenšek.

13. 00 –
13. 30

Pot se tukaj obrne nazaj proti središču vasi Žiče. Naslednja postojanka je stari
vaški vodnjak, ki ga bo predstavil član TD Žiče.

13. 30 –
14.00

Na 10. ogledni točki nas bo sprejela družina Kokotec s predstavitvijo umetnega
kovaštva in glinenih izdelkov.

14. 00 –
14. 10

Ogledna pot se nadaljuje do kartuzijanske kleti. Član TP OŠ Loče bo opisal kratko
zgodovino delovanja kleti. Ogledali si bomo le zunanjost.

14. 10 –

V kulturnem domu si bomo ogledali stalno likovno razstavo. Sledila bo kratka
predstavitev delovanja kulturnega doma s strani člana TD Žiče.

14. 20
14. 20 –
14. 30
14. 30 –
14. 45
14. 45 –
15. 30
15. 30 –

Pri kulturnem domu si bomo ogledali spomenik Entente Florale. Na kratko ga bo
predstavil član TP OŠ Loče.
Pred zaključkom poti bo sledil še kratek ogled šole Žiče. Član TD Žiče nam bo
predstavil kratko kronologijo podružnične šole Žiče.
Medtem ko čakamo, da se zberejo vsi pohodniki, si lahko ogledamo in kupimo
lokalne spominke in se okrepčamo z golažem, ki ga bodo skuhali člani TD Žiče.

16. 30

Kulturni program učencev OŠ Loče v sodelovanju s člani PD Žiče (harmonika,
folklora, pevski zbor, dramska igra PD Žiče).

16. 30

Odhod domov
Tabela 2: Časovna razporeditev ogledne poti »Skriti zakladi vasi Žiče«

5. 5. Opis ogledne poti »Skriti zakladi vasi Žiče«
Zbor udeležencev pri kozolcu pri osnovni šoli Žiče je 19. maja 2018 ob 9.uri. Najprej jih z zvoki
harmonike pozdravi Lana Slatenšek. Ana Repič nato pozdravi udeležence pohoda, jim
predstavi turistični projekt, jim poda osnovne informacije o poti (dolžina, čas trajanja,
postanki) ter jim zaželi veliko dobre volje in kondicije. Udeleženci se odpravijo skupaj z
vodičema in eno od mentoric po načrtovani ogledni poti. Po 20 minutah odhod druge skupine
in kasneje še tretje v istem intervalu (v primeru prijavljenih več kot 40 udeležencev).
Najprej si ogledamo cerkev sv. Petra, ki nam jo na kratko predstavi in razkaže duhovnik gospod
Marijan Vetrnik.
Sledi malo daljša pot do Votle peči po hribu navzgor. Udeleženci si jo ob predstavitvi lahko
ogledajo in fotografirajo. Na voljo je kratek postanek za požirek vode.
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Pot nadaljujemo do Čerjakove gorce, kjer nas pogosti gospa Stanka Macuh z domačim
jabolčnim sokom in s svežo pečeno ocvirkovko. Predstavi nam svoj kmečki turizem. Udeleženci
imajo čas za fotografiranje okolice.
Po malo daljšem postanku se odpravimo proti zeliščnemu vrtu Majnika, kjer nas pričakata
gospe Katja in Majda Temnik, ter nas popeljeta po zeliščnem vrtu. Sledi degustacija domačega
čaja.
Malo naprej po isti poti je Pletarstvo Kalšek. Gostiteljica gospa Andreja Kalšek Podkrajšek nam
predstavi njihovo domačo obrt in prikaže potek izdelave pletenega izdelka.
Po poljski cesti nadaljujemo pot do glavne ceste (Slovenske Konjice - Žiče), mimo kmetije
Rečnik do Žičkega grobeljnika. Ob poti, pri gozdu, naredimo daljši postanek in se okrepčamo s
sendviči oz. prigrizki iz nahrbtnika.
Po postanku se odpravimo do kamnoloma kjer je rastišče Žičkega grobeljnika. Vzamemo si čas
za ogled endemita.
Prečkamo cesto in si pod vodstvom zakoncev Bezenšek ogledamo mlin in žago Bezenšek.
Pot se tukaj obrne nazaj proti središču vasi Žiče. Naslednja postojanka je stari vaški vodnjak.
Pri vaškem vodnjaku prečkamo cesto in se napotimo do domačije Kokotec, kjer poslušamo
predstavitev in si ogledamo prikaz umetnega kovaštva in izdelave glinenih izdelkov.
Ogledna pot se nadaljuje do kartuzijanske kleti, kjer si ogledamo le zunanjost stavbe in izvemo
najbolj pomembne informacije o zgodovini kleti.
V kulturnem domu si ogledamo stalno likovno razstavo. Sledi kratka predstavitev delovanja
kulturnega doma.
Pri kulturnem domu si po bližje ogledamo spomenik Entente Florale.
Pred zaključkom poti sledi še kratek ogled šole Žiče. Predstavljena nam je kratka kronologija
podružnične šole Žiče.
Ob koncu poti si lahko ogledamo in kupimo lokalne spominke ter se okrepčamo z golažem.
Po končanem kulturnem programu se utrujeni, zadovoljni in polni novih doživetij odpravimo
domov.

5. 6. Ogledna pot »Skriti zakladi vasi Žiče«
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Začetek poti: kozolec pri OŠ Žiče
Ura odhoda: ob 9. 00
Zaključek poti: kozolec pri OŠ Žiče
Ura prihoda: 16. 30
Relacija: kozolec pri OŠ Žiče - Cerkev sv. Petra - Votla peč - Čerjakova gorca - Zeliščni vrt
Majnika - Pletarstvo Kalšek - Žički grobeljnik - Mlin in žaga Bezenšek - Stari vaški vodnjak Kokotčeva hiša - staro kovaštvo - Kartuzijanska klet - Kulturni dom Žiče -Spomenik ENTENTE
FLORALE - Šola Žiče - kozolec pri OŠ Žiče
Dolžina poti: 5800 m
Vzponi: 210 m
Sestopi: 210 m
Trajanje pohoda s postanki: 7,5 h
Priporočljiva oprema za pohod: pohodni ali športni čevlji, športna oblačila, zaželene rezervne
majice, kapa, voda, prigrizki.
Varnostna opozorila: dovolj odraslih spremljevalcev in preveriti primernost opreme pri vseh
udeležencih. Zagotoviti je treba varnostne odsevne jopiče za vodiče.
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VI. TRŽENJE IN PROMOCIJA TURISTIČNEGA PRODUKTA
6. 1. Reklamni materiali
6. 1. 1 Spominki
Spominke so izdelali učenci šole pri Eko krožku. Upoštevali so način in materiale izdelkov, ceno
in čas izdelave. S spominki bi dodatno zaslužili in na ta način zmanjšali stroške šoli za plačilo
majic. Prodajali jih bomo na dan izvedbe ogledne poti na stojnicah na igrišču pri šoli Žiče.
Udeležencem bomo tako ponudili naslednje turistične spominke:
- bralna kazala z motivom Žičkega grobeljnika,
- magnetke z motivom grozda,
- pletene košarice,
- majice s potiskom panorame vasi Žiče,
- ogrlice z motivom Žičkega grobeljnika,
- glinene posodice.
6. 1. 2 Majice in maskota
Majice v beli barvi, z Žičkim grobelnikom spredaj in napis »Skriti zakladi vasi Žiče« in sliko zadaj
– panorama vasi Žiče, bomo nosili na predstavitvi projektne naloge na turistični tržnici v Celju.
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Maskote naše predstavitve bodo tri: Lana Slatenšek s harmoniko, ki bo oblečena v mlinarko,
Alex Strmšek bo oblečen v pletarja in bo vabil obiskovalce k naši stojnici, Jan Repič bo oblečen
v kovača in bo prav tako vabil obiskovalce k naši stojnici.
6. 1. 3 Letak za ogledno pot
Pomembno reklamno gradivo so vsekakor letaki. Za ogled pohodne poti so ga izdelali učenci
TP OŠ Loče, v nakladi 80 izvodov. Mesec dni pred izvedbo ga bomo izobesili v kraju in okolici,
ga objavili na spletni strani šole in v lokalnem časopisu Novice.

Slika 16: Letak za ogledno pot

6. 1. 4 Vloga in naloge članov turističnega podmladka OŠ Loče, Turističnega društva,
Prosvetnega društva, gasilskega društva in gostiteljev
Za čim večje število turistov na ogledni poti je potrebna dobra promocija dogodka. Za to bodo
v prvi vrsti odgovorni učenci naše šole, TP OŠ Loče.
Turistični podmladek bo:
- pomagal pri izvedbi ogledne poti,
- zamisel predstavil čim širšemu krogu ljudi (ustno, s plakati in preko družbenih omrežji),
- pri izbirnem predmetu novinarstvo bomo posneli reklamno oddajo v šolskem studiu in
objavili v naši oddaji Šolski hodniki.
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Člani Turističnega društva »Žička gorca« in Prosvetnega društva »France Prešeren«bodo:
- pomagali pri izvedbi ogledne poti s predstavitvijo posameznih objektov, ki spadajo v kulturno
dediščino kraja,
- pripravili okrepčila ob koncu poti.
Prostovoljno gasilsko društvo Žiče bo:
- pomagalo pri informiranju potencialnih gostov o dogodku (letaki),
- poskrbelo za varnost na izhodiščni poti.
Gostitelji na posameznih postojankah bodo:
- pripravili degustacije in prigrizke,
- prikazali domače obrti.
6. 2. Promocija
Da bi za našo ogledno pot slišalo čim več ljudi, moramo poskrbeti za privlačno in učinkovito
obveščanje. Samo na ta način bomo privabili veliko turistov in zaslužili denar.
6. 2. 1 Letaki
Mesec dni pred dogodkom bomo letak objavili na spletni strani naše šole. Prav tako jih bodo
učenci izobesili v krajih, kjer živijo. Letake bomo poslali vsem društvom in gostiteljem, da tudi
oni poskrbijo za promocijo.
6. 2. 2 Šolski hodniki
V sodelovanju z učenci pri izbirnem predmetu novinarstvo bomo posneli v začetku meseca
maja oddajo o ogledni poti in jo objavili v naših Šolskih hodnikih.
6. 2. 3 Facebook, instagram in twitter
TP OŠ Loče bo ustvaril samostojno spletno facebook stran TPLG – »Skriti zakladi vasi Žiče«.
Objavljali bodo dejavnosti v povezavi z ogledno potjo. Povezavo do te spletne strani se bo
razposlalo čim več učencem, ki jih naši člani poznajo. Prav tako bomo ustvarili twitter račun in
instagram pod naslovom TPLG – »Skriti zakladi vasi Žiče« in objavljali fotografije v času pred in
med dogodkom.
6. 2. 4 Oglas v lokalnem časopisu Novice in na Radiu Rogla
V lokalnem časopisu novice bomo v začetku maja objavili letak za ogledno pot. V rubriki Iz
šolskih klopi bomo predstavili bistvene zaključke našega projekta.
Na radiu Rogla v Slovenskih Konjicah bomo posneli reklamo, za kar bodo zadolženi učenci
novinarskega izbirnega predmeta, ki z njimi sodelujejo.
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Za promocijo turističnega dogodka potrebujejo dobro voljo ljudi in tudi finančno pomoč. Za
večino reklame bomo poskrbeli člani TP OŠ Loče, drugi učenci in zaposleni učitelji:
-

priprava letakov in razpošiljanje, objavljanje na javnih mesti,
snemanje oddaje šolski hodniki, reklama na Radiu Rogla, povzetek o dogodku v
lokalnem časopisu Novice,
izdelava in urejanje facebooka, instagrama in twitterja,
sodelovali bomo pri izdelavi spominkov,
poiskali sponzorje,
uspešno predstavili projektno nalogo na turistični tržnici v Celju.

Vodstvo šole in krajevna skupnost bo poskrbela za finančno podprtje našega projekta.
Kot pa smo že omenili zgoraj bodo pri promociji pomagali tudi člani TD, PD, PGD in gostitelji.

VII. PREDVIDENI ODHODKI IN PRIHODKI OGLEDNE POTI
8. 1.Oblikovanje cene na udeleženca
Oblikovanje cene na 1osebo v evrih (max. 20 oseb, do največ 3 skupine)
Potrošni material (majica, pogostitev)

8€

Vodenje

2€

Skupaj:

10 €
Tabela 3: Cena na udeleženca ogledne poti

8. 2. Predvideni odhodki in prihodki
ODHODKI

cena v €

PRIHODKI

cena v €

Oblikovanje letakov

zastonj

Plačilo udeležencev na

600 €

Tiskanje letakov (100kom)

50 €

ogledni poti
(3x 20 turistov=60)

Oblikovanje zloženk

zastonj

Krajevna skupnost Žiče

Zloženke za turistično stojnico
(100 kom)
Spominki (material)

100 €

(donacija)
50 €
100 €

Prodaja spominkov in majic
200 €
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Nakup in tisk majic (80 kom)

400 €

OŠ Loče

»Skriti zakladi vasi Žiče«

100 €

(plačilo majic)
Sodelovanje zunanjih

100 €

sodelavcev
Hrana in pijača

300 €

Skupaj:
Končni znesek:

Skupaj:
+0
Tabela 4: Predvideni odhodki in prihodki ogledne poti

VIII. TURISTIČNA TRŽNICA V CELJU – OSNUTEK PREDSTAVITVE
Na stojnici bomo s slikovnim gradivom predstavili pomen kulturno – turistične ponudbe vasi
Žiče. Pojasnili bomo idejo o ogledni poti ter poudarili trajen pomen gibanja v naravi in
medgeneracijskega druženja. Ob melodijah ljudskih pesmi (ki jih bo izvajala Lana Slatenšek,
oblečena v mlinarico), ter prikazu pletarstva in kovaštva (Alex Strmšek bo oblečen v pletarja,
Jan Repič oblečen v kovača), bodo vabili obiskovalce in popestrili dogajanje na naši stojnici.
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Risba 2: Turistična stojnica v Celju (A. Repič)

IX. ZAKLJUČEK
Prebivalci vasi Žiče so že od nekdaj ponosni na svoj kraj, saj ima bogato kulturno, naravno in
zgodovinsko dediščino. V vasi delujejo številna društva, ki povezujejo krajane z različnimi
interesi in promovirajo svoj kraj na različne načine.
Eden izmed načinov promocije je tudi naš projekt pri katerem so sodelovala tudi vsa že
omenjena društva. Ogledna pot je začrtana tako, da ponudi turistu možen ogled različnih
naravnih, kulturnih in zgodovinskih znamenitosti vasi Žiče.
Želimo si, da bi našo ogledno pot obiskalo čim več turistov. V ta namen smo izdelali zloženko
z zemljevidom naše ogledne poti in kratkim opisom oglednih točk.
Naša ogledna pot bi se uporabljala v različne namene; pri izbirnem predmetu šport ali za
splošno uporabo.
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