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Povzetek 

 

Učenci turističnega krožka smo v okviru 36. natečaja Turizmu pomaga lastna glava raziskovali 

vodo in zdravilni turizem. Pripravili smo turistično nalogo z naslovom LAHKIH NOG NAOKROG 

– RAZIŠČI SORŠKI VODNI KROG. Ob potepanju po našem kraju smo prišli do mnogih 

spoznanj, predvsem pa smo se utrdili v prepričanju, da je Sorica z okolico zaradi odlične 

lokacije, čudovite naravne in kulturne dediščine vse bolj privlačna za popotnike iz bližnjih in 

daljnih krajev. To dokazuje tudi vse več obiskovalcev in z njimi je povezan tudi turistični razvoj 

kraja, ki prinaša zaposlitev marsikateremu domačinu. Razmišljanje o vodi kot temi zdravilnega 

turizma nas je pripeljalo do treh že obstoječih ‘vodnih’ poti, ki smo jih nadgradili in bi jih lahko 

turistični delavci v našem kraju ponudili svojim gostom. 

Ključne besede: čuječnost, gozdna pot, izvir reke Sora, pohodništvo, slap Šprucar, sprostitev 

 

Abstract 

 

In the context of the 36th competition organized by the Tourist Association of Slovenia, 

students of the tourist club explored (healing) water-based tourism. We prepared a paper 

entitled “LAHKIH NOG NAOKROG – RAZIŠČI SORŠKI VODNI KROG” (Jump in with both 

feet – Sorica water cycle is your perfect treat!). As we wandered through our village we came 

to many insights, but above all we realized that Sorica and its surroundings are increasingly 

attractive to travellers from near and far because of its excellent location as well as its 

marvelous natural and cultural heritage. More visitors are also proving this and the tourist 

development of the village enables work opportunities for many local people. Thinking about 

water as a topic of water-based tourism led us to the three pre-existing 'water' routes that we 

upgraded and which the tourist workers in our town could offer to their guests. 

Keywords: hiking, the source of the Sora river, the Šprucar waterfall, forest trail, mindfulness, 

relaxation 
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1. UVOD 

O Sorici je bilo povedanega že marsikaj. Neločljivo je povezana z impresionističnim slikarjem 

Ivanom Groharjem in smučiščem Soriška planina, kot ena najbolj ‘fotogeničnih’ vasic pa je 

bila tudi imenitno prizorišče za mnogo filmov slovenske produkcije. Priljubljena  je tako med 

rekreativnimi kot profesionalnimi športniki, med nedeljskimi pohodniki in večdnevnimi 

obiskovalci, ki imajo vse več možnosti namestitve v kraju.  Naloga se je letos osredotočila na 

vodo in zdravilni turizem, zato smo si zamislili, da bi že obstoječe poti ob vodi nadgradili z 

našimi idejami in jih kot turistični produkt ponudili lokalnim turističnim delavcem. Ti bi jih 

vključili v svojo ponudbo za goste, ki si želijo pristnega stika z naravo, miru in sprostitve – 

vsega tega, kar doživimo tudi ob stiku z vodo v najrazličnejših oblikah.  

 

2. TURISTIČNI PROIZVOD: LAHKIH NOG NAOKROG – RAZIŠČI SORŠKI 

VODNI KROG 

2. 1 Zbiranje idej 

Ko smo staknili glave in uprizorili možgansko nevihto ob temi Voda in zdravilni turizem, smo 

najprej pomislili na razne igre in športe, povezane z vodo, ki jih lahko izvajamo v našem kraju 

in imajo zdravilne učinke na človeško telo in duha. Tako smo ugotovili, da razen plavanja, ki 

si ga lahko privoščimo v bližnjem Bohinjskem  jezeru ali v naravnih tolmunih Sore v Selški 

dolini, naš kraj omogoča raznovrstne zimske športe na urejenem smučišču Soriška planina 

ali prosto igro na vaških pobočjih.  

 

Slika 1: Zimske radosti 

 

Slika 2: Igra na snegu sprošča in povezuje 

 

Ob mnogih potočkih in tolmunih je prijetno iti na sprehod, postaviti mlinček in se umiriti ob 

zvokih žuboreče vode in gozdnih živali. Voda lahko postane vir sprostitve, pa tudi navdih za 
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ustvarjanje. Na stičišču primorskega in predalpskega sveta pogosto prihaja do nenadnih 

vremenskih preobratov, ki jih doživimo kot plohe in nevihte, mirni gozdni potočki pa se 

naenkrat spremenijo v divje hudornike. Opazovali in fotografirali smo Sorico v dežju, nevihti 

in oblačnem vremenu. Spoznali smo, da je naša vas slikovita prav v vseh letnih časih in 

vsakem vremenu. 

 

 

Slika 3: Sorica je slikovita v vseh letnih časih in 
vsakem vremenu 

 

Slika 4: Sorica je slikovita v vseh letnih časih in 
vsakem vremenu 

 

 

Slika 5: Sorica je slikovita v vseh letnih časih in vsakem vremenu 
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Slika 6: Sorica je slikovita v vseh letnih časih in 
vsakem vremenu 

 

Slika 7: Sorica je slikovita v vseh letnih časih in 
vsakem vremenu 

 

Razmišljali smo tudi o vodi kot pijači. Zastavili smo si cilj, da bi popili več vode kot sokov ter 

še naprej zavzeto nabirali zelišča za čaj. Spoznali smo, da je velika dragocenost, da lahko 

pijemo vodo kar iz pipe, saj ni povsod po Sloveniji tako. Tudi to je ena velikih prednosti za 

turista v Sorici. Čeprav imamo bogate vodne vire, pa jih moramo čuvati kot največjo 

dragocenost. Zato bomo povrtnine in rože raje zalivali z deževnico.  

 

Razmišljali smo tudi o treh pohodnih poteh, ki so nastale ob potokih: najbolj znano do slapu 

Šprucar, pot iz Spodnjih Danj po Danjarski grapi do Podrošta ter pot do izvira Sore, ki sploh 

nima primernega obeležja, čeprav marsikateri obiskovalec povpraša po njem. Odločili smo 

se, da jih bomo bolje raziskali in jih obogatili z našimi idejami. V sodelovanju z društvi 

(turistično, lovsko, prosvetno) bi lahko pripravili zloženke tematskih poti z zemljevidi za 

obiskovalce Sorice iz drugih krajev. 

 

 

Slika 8: Možganska nevihta na temo Voda in zdravilni 
turizem 

 

Slika 9: Možganska nevihta na temo Voda in zdravilni 
turizem 
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2. 2 Oblikovanje turističnega proizvoda 

Obiskovalci Sorice večinoma iščejo mir, naravo in 

počitek, obenem pa rekreacijo - pozimi predvsem 

na smučišču, poleti pa v pohodništvu in 

kolesarjenju. Namen našega turističnega 

proizvoda je, da bi oblikujemo vodene tematske 

poti, ki bi jih lahko ponudili družinam z otroki, pa 

tudi posameznikom z željo po raziskovanju 

neokrnjene narave. V sklopu delovanja 

turističnega društva pa že več let v pomladnih 

mesecih organizirajo ‘Pohod pod obronki 

Ratitovca’, ki je deloma združljiv z našimi predlogi. 

 

2. 2. 1 TEMATSKA POT: Slap Šprucar te osveži - naberi si novih moči! 

V zadnjem desetletju se je na pobudo 

domačinov, ki so ob slapu namestili skrinjico z 

vpisno knjigo ter zavarovali krajšo pohodno pot, 

utrdila prava pešpot, ki je znana tudi po objavah 

na spletu in je predvsem pozimi prava paša za 

oči zaradi prelepih ledenih sveč. Ker je pot 

pozimi in v deževnem vremenu precej nevarna, 

je nujno opozorilo, da pešpot ni primerna za 

otroke brez spremstva odraslih ter da je seveda 

na lastno odgovornost. Ob poti lahko uživamo v 

zvokih narave v gozdu, vonjamo gozd, se 

umirjamo in sproščamo ter razvijamo čuječnost – 

biti pozoren v danem trenutku in prostoru, kar je 

v današnjem času obsedenosti z elektronskimi 

napravami in razpršeno pozornostjo vse bolj 

nujno. Za otroke, ki bivajo dlje časa v Sorici, bi 

lahko na tej poti ponudili delavnico izdelovanja 

mlinčkov in jih namestili ob potoku ali preprosto sprehod po gozdu pod vodstvom lokalne 

animatorke, ki bi z njimi lahko izvedla različne igre v gozdu. 

Slika 10: Kolesarjenje po poteh okoli Sorice 

Slika 11: Slap Šprucar 
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Slika 12: Zamižimo in prisluhnimo zvokom narave 

 

Slika 13: Pokukajmo v vpisno knjigo 

 

2. 2. 2 TEMATSKA POT: Zjutraj korajžno na šiht v dolino, nazaj gor skoz’ grapo grizeš v strmino! 

Slikovita pot iz vasice Spodnje Danje skozi Danjarsko grapo do Podrošta (in nato naprej v 

Železnike) je bila v drugi polovici prejšnjega stoletja vsakodnevna bližnjica za vaščane, ki so 

hodili v Železnike na delo ali po opravkih. Na mnogih mestih je ozka, nevarna, ob večjih 

padavinah pride do kakšnega plazu, vendar je prehodna, zanjo skrbi lovsko društvo in 

domačini. Na poti opazujemo velike skalne balvane in sotesko, na nekaj mestih prečimo 

potok, predvsem pa uživamo v naravi. Najdrznejši se lahko v poletni vročini tudi osvežijo v 

manjših tolmunih. Priporočamo, da turiste po tej poti popelje izkušen vodnik, saj je treba 

paziti na varnost. Seveda tudi ta pešpot ni primerna za otroke brez spremstva odraslih ter je 

na lastno odgovornost. 

 

Slika 14: Danjarska grapa 

 

Slika 15: Tolmun na poti skozi grapo 
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2. 2. 3 TEMATSKA POT: Tam, kjer Sore je izvir, najdeš pravi gorski mir! 

 

Na Wikipediji smo raziskali, da obstajata o izvoru imena reke dve različni razlagi. Po prvi naj 

bi ime izviralo iz občne slovanske besede sővьra, ki je nastalo iz glagola sъ-vьrĕti, kar 

pomeni privreti, prikipeti (po tej razlagi bi lahko ime reke pomenilo hudournik), lahko pa bi 

pomenilo tudi skupaj vreti oziroma skupaj se zlivati, kar bi se lahko nanašalo na sotočje obeh 

Sor v Škofji Loki. Našli smo tudi risbo Ivana Groharja, za katero ne vemo, ali je nastala po 

resničnih motivih ali je estetizirana. Ker nas je že nekaj turistov vprašalo, kje točno izvira 

Sora, smo se odločili,  da bi bilo treba v bližini čimprej postaviti tablo z nekaterimi osnovnimi 

podatki. Prav tako bi bilo dobro, če bi bila v bližini klopica za oddih. Predsednica turističnega 

društva je našo idejo podprla in jo bodo vključili v načrt društvenih aktivnosti. Pot do izvira še 

ni urejena pešpot, ker vodi po zasebnem zemljišču, zato pričakujemo nekaj težav. Je pa 

izjemno slikovita, saj se skozi strnjeno obcestno vasico Zgornja Sorica vzpenjamo po vaški 

cesti, s pogledom uprtim v Dravh, Lajnar,Tonderškogel, Erblc nad nami – to so gričevnati in 

skalnati ‘obrazi’  Sorice, ki nas lahko navdajo z željo po zahtevnejšem vzponu. 

 

Slika 16: Osnutek table ob izviru Sore 
 

Slika 17: Groharjeva risba izvira Sore 

 

 

Slika 18: Pot skozi Zg. Sorico do izvira reke Sore 
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3. TRŽENJE 

3. 1 Reklamni material 

Izdelali smo tablo, s katero bomo obeležili izvir reke Sore. Na letake turističnega društva, ki 

bodo vabili pohodnike na tradicionalni majski / junijski ‘Pohod pod obronki Ratitovca’ bomo 

dodali obvestilo, katere tematske poti ob vodi smo raziskali pri turističnem krožku. 

3. 2 Promocija 

a) Šolska spletna stran  

Na spletni strani naše šole bomo redno objavljali, kaj počnemo pri turističnem krožku. Učence 

bomo povabili k razmišljanju in zbiranju idej, katere igre v gozdu / ob vodi se najraje igrajo. 

 

b) Oglaševanje na šolskem radiu  

Sestavili bomo prispevek, da predstavimo, kaj počnemo pri turističnem krožku v Sorici. Ta se 

bo predvajal po šolskem radiu na matični šoli.  

 

c) Članek v šolskem časopisu Naše poti in glasilu Občine Železniki Ratitovška obzorja 

Napisali bomo članek za šolski časopis Naše poti in v njem predstavili naše delo pri 

turističnem krožku ter objavili vabilo na tematske poti ob vodi v glasilu Občine Železniki 

Ratitovška obzorja. 

 

d) Turistično društvo Sorica  

 

3. 3 Stroški 

Ko smo razmišljali o materialu in drugih stroških priprave našega izdelka (izdelava table ob 

izviru Sore, papir in barve za plakat, morebitni obeski za ključe v obliki vodne kaplje, ki jih bomo 

sami izdelali za spominek), smo določili okvirno ceno 150 €. Vsi predvideni stroški bodo 

donacije krajevnih društev. 
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4. NAČRT PREDSTAVITVE NA TURISTIČNI TRŽNICI 

 

Za predstavitev na turistični tržnici smo zbrali naslednje ideje.  

 Letaki 

Pripravili bomo zanimive, privlačne letake, ki jih bomo delili med udeleženci tržnice. Na 

letake bomo zapisali najpomembnejše informacije, ki bi jih morebitni pohodniki na naših 

tematskih potrebovali. 

 Plakat 

Izdelali bomo kartonast plakat, ki se ga bo dalo nositi na hrbtu. Na njem bo zapisano vabilo 

na tematske poti.  

 Zgibanke 

Pripravili  bomo zgibanke, ki jih bomo delili po tržnici. Na zgibanki bodo natisnjeni zemljevidi 

naših tematskih poti. 

 Rekviziti različnih športov 

Sorica je odlčen kraj za preživljanje prostega časa v naravi, zato se bo nekaj učencev 

predstavilo z različnimi športnimi rekviziti: kolesar, smučar, planinec. Vsak bo imel v rokah 

plastenko z napisom ‘sorška voda’. 

 Fotografije Sorice lokalnega akademskega slikarja Mohorja Kejžarja. 

  



14 
 

5. ZAKLJUČEK 

Učenci turističnega krožka imamo radi domači kraj, v času koronavirusa smo ga še bolje 

spoznali in ugotovili, da premore marsikateri skriti biser. Čeprav je tema naloge voda in 

zdravilni turizem, s katerim pogosto povezujemo termalne izvire, smo ugotovili, da imamo 

mnoge močne (energetske) točke, ki se nahajajo tudi ob vodi in blagodejno vplivajo na ljudi. 

Tudi zato se najbrž mnogi obiskovalci Sorice radi vračajo v naš kraj. Predstavili smo nekaj 

pohodnih poti ob vodi, jih obogatili s svojimi idejami in upamo, da bodo vsakogar, ki jih bo 

prehodil, napolnile z mirom, energijo in boljšim počutjem. 

 

 

Slika 19: Pogled iz Keržarjevega ravta proti Ratitovcu, Foto: Mohor Kejžar 
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