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Povzetek 

Žirovsko kotlino na koncu Poljanske doline obdajajo hribi, porasli z gozdovi, v njih pa mir, čisti, 

šumeči potočki in neokrnejna narava. Kraj slovi po čevljarstvu, čipkarstvu in delovnih ljudeh. 

Žiri so „kraj ob meji”, ob rapalski meji in Rupnikovi liniji. Žirovci smo marljivi ljudje, zato je v 

našem kraju vedno živahno in veselo. Pa, da ne pozabim. Učenci naše šole že več let 

zaporedoma dosegamo odlične rezultate  pri  meritvah gibalnih sposobnosti in telesnih 

značilnosti, v državnem merilu, kar je vsekakor posledica dobrega dela učencev pri urah 

športne vzgoje ter vzgleda, ki nam ga dajejo naši starši. Opažam, da se v našem kraju vedno 

več ljudi ukvarja s športom. In prav na obrobju kotline počasi svojo končno podobo dobiva 

športnorekreacijski center Pustotnik. Urejeno kopališče ob reki Sori vabi v vročih poletnih dneh, 

množično so obiskane prireditve Konjeniškega kluba in Moto zbora, vabijo senčna 

sprehajališča, otroška igrišča … Vabim vas, da si ogledate raziskovalno nalogo, v kateri me je 

zanimalo vedenje in mnenje občanov glede projekta Pustotnik, njihova pričakovanja glede 

ponudbe centra in ne nazadnje se mi zastavlja vprašanje, ali športnorekreacijski center lahko 

s svojo ponudbo prispeva k razvoju turizma v kraju. 

 

Ključne besede: športnorekreacijski center Pustotnik, kopališče, igrišča, prireditve, avtokamp, 
turizem 

Abstract 

Žiri basin, at the end of the Poljane valley, is surrounded by hills covered with forests. There 

are peace, pure and effervescent streams and untouched nature in them.  The town is famous 

for shoemaking, lace making and hardworking people. Žiri is ‘the town next to the border’, next 

to the Rapallo border and Rupnik line. People from Žiri are diligent, so there’s always lively 

and joyful in our town. And not to forget. Students of our school have achieved excellent results 

on the national scale for more years in a row, which is certainly the result of hard work of 

students at the P.E. lessons and an example given to us by our parents. I have noted that 

more and more people in our town are involved with sport. And at the periphery of the basin, 

Sports Recreation Centre Pustotnik is slowly getting its final image. Swimming area at the river 

Sora invites people on hot summer days, a lot of people visit Horse Club’s events, rider’s 

assembly ‘motozbor. And shadow paths and playgrounds invite people, too. I invite you to take 

a look at my research paper in which I wanted to get the citizens’ opinions and knowledge of 

the project Pustotnik, their expectations about the local cuisine and I also wanted to know if 

the Sport Recreation Centre with its offer can contribute to the development of the town. 

Key words: Sport Recreation centre Pustotnik, swimming area, playgrounds, events, auto 
camp, tourism  
  



VII 
 

Zahvala  

Najprej bi se rada zahvalila mojima mentoricama, ki sta me vseskozi usmerjali in veliko 
pripomogli k boljši nalogi.  
Zahvaljujem se gospodu županu, ki me je prijazno sprejel in mi pomagal razširiti poznavanje 
projekta.  
Najbolj se seveda zahvaljujem vsem anketirancem, saj brez njih in njihovih odgovorov ne bi 
prišla do želenih rezultatov.  
Pa tudi svojima staršema bi se rada zahvalila, saj sta me prav onadva spodbudila k izdelavi 
raziskovalne naloge. 
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1 UVOD 

 
Učenci naše šole že več let zaporedoma dosegamo odlične rezultate  pri  meritvah gibalnih 
sposobnosti in telesnih značilnosti v državnem merilu, kar je vsekakor posledica dobrega dela 
učencev pri urah športne vzgoje ter vzgleda, ki nam ga dajejo naši starši. Opažam, da se v 
našem kraju vedno več ljudi ukvarja s športom. Nekaterim pomeni druženje, drugim telesno 
pripravljenost, vsakomur pa nudi občasno sprostitev od vsakdanjih problemov, šole in službe. 
Tudi jaz se rada ukvarjam s športom in preživljam čas v naravi. V mislih sem potovala po naši 
lepi kotlinici. Po okoliških hribih poteka žirovski kolesarski krog, ob poti na Žirovski vrh trim 
steza s številnimi postajami in pripomočki za razgibavanje, v okolici šole so različna igrišča in 
telovadnica, ki je postala že pretesna za vse krajane, željne rekreacije. Ko sem razmišljala, 
kam v okolici našega kraja bi lahko odšla na krajši sprehod, sprostitev in druženje, sem  
pomislila na del Žirov, ki je bil v preteklosti namenjen odlagališču gradbenih in bioloških 
odpadkov, sedaj pa ga preurejajo v športnorekreacijski center Pustotnik, v nadaljevanju ŠRC, 
pojavlja pa se tudi poimenovanje turistično – rekreativno območje Pustotnik.  Nekaj malega 
sem že vedela o občinskih načrtih glede ureditve omenjenega prostora, saj sta starša pogosto 
izrazila pozitivno mnenje o projektu oziroma prostoru, ki bo nudil možnost druženja tudi 
mladim, katerim v občini Žiri ni namenjenega prav  nobenega prostora.  Odločila sem se, da 
bom najprej dopolnila svoje poznavanje omenjenega projekta, nato pa raziskala mnenje 
sokrajanov o njem.  Želela sem izvedeti, kako dobro so seznanjeni z njim, kakšno je njihovo 
mnenje in predlogi.  

Po študiju literature sem pripravila odprta vprašanja za intervju z županom Občine Žiri 
gospodom mag. Janezom Žakljem. Prav on mi je dal pobudo, naj raziščem mnenje občanov 
glede opravljenih del  ter nadaljnjih načrtov ureditve ŠRC Pustotnik, dobljene podatke pa naj 
mu po opravljeni raziskavi posredujem, kar bom seveda naredila. Še zlasti ga je zanimalo, 
zakaj se je tako malo občanov udeležilo predstavitve projekta na Občini in, kaj bi lahko 
izboljšali, da bi bilo zanimanje in s tem sodelovanje občanov boljše. Za pridobitev mnenja 
občanov sem oblikovala anketo. 
 
Namen moje raziskovalne naloge je, da Občina Žiri z županom na čelu pridobi povratno 
informacijo o mnenju občanov o projektu Pustotnik in njihovimi predlogi ter tako izboljša, 
dopolni …. ponudbo ŠRC Pustotnik. Zanemarljivo pa ni tudi mnenje občanov glede možnosti 
turističnega razvoja kraja, k čimer bi morda lahko pripomogla tudi realizacija omenjenega 
projekta. 
 
Moje hipoteze so: 

1. Občani so dobro ozaveščeni o načrtih ureditve športnorekreacijskega centra 
Pustotnik. 

2. Občani se strinjajo z občinskimi načrti glede ureditve in ponudbe ŠRC. 
3. ŠRC je in bo s strani občanov in turistov dobro obiskan. 
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2 TEORETIČNI DEL  

O projektu Pustotnik sicer nisem veliko vedela, saj je zame še  'mlad'. Z namenom, da 
dopolnim svoje poznavanje projekta sem  pobrskala po spletu, poiskala različne izvode 
občinskega  glasila Žirovske stopinje in obiskala gospoda župana. Spomnim se, da je bilo  
nekaj let nazaj  na tem območju »črno« odlagališče gradbenih in bioloških odpadkov. Prostor 
je bil ravno prav oddaljen od središča kraja in prvih hiš,  za večino je bila deponija nemoteča, 
prav tako pa dovolj blizu.  
»Prostor je bil dolgo zapuščen, zamočvirjen, kupi odpadkov so se kopičili, dokler njegove 
čudovite lege na obrobju kraja, ob reki Sori, niso opazili člani Konjeniškega kluba in člani 
motorističnega kluba, ki so pričeli z vsakoletno organizacijo Moto zbora, ki se ga je udeležilo 
veliko število motoristov iz domovine in tujine ter občanov.  Občina Žiri je v letu 2004 izdelala 
idejno zasnovo, kjer je podrobneje opredelila rabo območij za konjeniški klub z jahalno 
manežo, parkirišči in brunarico.  

 
 
 

 
Fotografija 1: Konjeniška prireditev 

Vir: Spletni vir 1 

 
 
 
Zasaditev zelenja na prvem delu je izrisala gospa Juta Krulc. Na preostalih površinah so bila 
v grobem razdeljena območja, namenjena za rekreacijo, igre na prostem in prireditve (travna 
igrišča), kampiranje in piknike ter strelišče. S tem se je začela ureditev  Pustotnika.« 
(Poljanšek, 2015, 6) 
 
V letu 2010 je bila dokončana ureditev otroškega igrišča  ter izvedena osnovna komunalna 
opremljenost zemljišča (vodovod, elektrika, cesta), leta 2013 pa ureditev odprtega kopališča 
na reki Sori. 
 
 

 
Fotografija 2: Otroško igrišče 

Vir: Spletni vir 2

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnxJet3a7LAhXGYpoKHaupAL0QjRwIBw&url=http://www.kk-ziri.com/&psig=AFQjCNGettJynAKxzup1hmoyzyqgUCi1bw&ust=1457445394077255
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiq86k0K7LAhUqIJoKHbE5DwgQjRwIBw&url=http://www.slow-tourism.net/contentsite/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=64&lang=it&bvm=bv.116274245,d.bGs&psig=AFQjCNEg9Ao9Hilmh9WNYX10qrxyJitYNg&ust=1457441617609779
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Fotografija 3: Urejeno kopališče 

Vir: Spletni vir 3 

 

                

 
Fotografija 4: Osvežitev v reki Sori 

Vir: Spletni vir 4 

Glede na relativno veliko območje omenjene dejavnosti zavzemajo le manjši del. Ob tem so 
se  pojavljale interesne skupine, ki so izrazile želje, da bi na tej lokaciji našle možnost 
zadovoljevanja svojih potreb. Če omenimo samo nekatere: motoristi z vsakoletnim moto 
zborom, pa lovci, lokostrelci, ribiči,… Prehodnim obiskovalcem našega mesta bi lahko ponudili 
možnost postavitve šotora ali avtodoma. Tako je nastala  potreba po celoviti ureditvi 
navedenega območja, v katerega bi bilo potrebno vključiti različne interese. Naloga ni bila 
enostavna, zato se je Občina Žiri leta 2013 odločila, da v delo vključi Oddelek za krajinsko 
arhitekturo na Biotehniški fakulteti. V okviru študijskih obveznosti so študentje, pod vodstvom 
mentorice docentke Darje Matjašec, dobili nalogo, da po skupinah pripravijo različne zasnove 
območja Pustotnik. Kot prvi korak so si študentje z mentorji ogledali območje. Dobili so 
potrebne podatke in izhodišča. V skupinah po dva so nato pripravili 14 zasnov območja in jih 
na Občini Žiri predstavili širši javnosti. V okviru gradiv so bili pripravljeni panoji, makete in 
katalog rešitev. (http://www.ziri.si/projekti/2014012313133598/, 13. 11. 2015).  Brošura, ki je 
bila izdelana v sklopu arhitekturne delavnice, je dostopna na spletni strani občine Žiri, jaz pa 
sem jo v fizični obliki dobila na obisku pri gospodu županu.                       

Z zanimanjem sem si ogledala idejne zasnove študentov, med katerimi bi izpostavila ideje 
Davorja Dušanića in Jureta Gubanca, ki sta v ospredje ureditve centra postavila  poligonsko 
tekaško progo in sicer kot   del promocijskega testnega centra Alpina ob izdajah novih kolekcij 
športne obutve. Zanimiva je ideja  Nives Vavtar in  Mojce Seliškar, ki predlagata nasad  aronije 
in manjši obrat za predelavo, ki bi predstavljal  tudi izobraževalno točko in možnost trženja 
lokalnih proizvodov. Oblikovna zasnova je nastala na temeljiti analizi vzorca žirovske 
klekljarske čipke. Pa ideja Toma Pogačarja in  Maruše Šubic, ki, zaradi v bližini potekajoče 
Rupnikove linije z obrambnimi objekti – bunkerji,   predlagata v zemljo vkopane objekte povzeto 
po Dušanić, Gubanc, Vavtar, Seliškar, Pogačar, Šubic, 2014). 

http://www.ziri.si/projekti/2014012313133598/
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Fotografija 5 in 6: Primer zasnove študentov 

Vir: Spletni vir 5 

                          
Poljanšek (2015) navaja, da je lansko leto (2015) Občina uspešno kandidirala na razpis 
Fundacije za šport, ki  je odobrila 31.000 evrov nepovratnih sredstev za večnamensko igrišče 
na mivki in ureditev bližnje okolice. Ob igrišču so terase, ki ob večjih tekmovanjih lahko služijo 
kot tribune ter plato, namenjen spremljevalnim objektom letnega kopališča.  
 

 »Na območju južno od konjske maneže je bila brežina prav tako preoblikovana v naravne 
tribune, namenjene predvsem ogledu prireditev v maneži. Nad tribunami je izoblikovan 
prireditveni prostor, namenjen javnim prireditvam – npr. glasbenim koncertom ob 
tradicionalnem Moto zboru, od drugih površin pa je ločen z metrskim nasipom. Ribiška družina 
Žiri je izrazila željo, da bi bil na navedenem območju (ne nasutega) poplavnega travnika ribnik, 
ki bi ga upravljali ribiči. Na vrhu brežine je rezerviran prostor, kjer bi se v prihodnje lahko 
postavil objekt, ki bi dopolnjeval turistično ponudbo /…/« (Poljanšek, 2015, 19) 

 

 

 
Fotografija 7: Igrišče s platojem za objekt  

Foto: Andrej Poljanšek 

 

 
Fotografija 8: Zelene tribune pri konjski 

maneži, nad njimi prostor za prireditve  

Foto: Andrej Poljanšek 
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2.1 Mnenje gospoda župana mag. Janeza Žaklja 
 
»Pustotnik je bil dolga leta, celo desetletja, v Žireh sinonim za degradirano in razvrednoteno 
primestno zemljišče na skrajnem jugovzhodnem robu Žirov. Njegova lega tam “za ta zadnjim 
mostom” je bila dovolj daleč od oči in srca, da za večino ni bil moteč, obenem pa dovolj blizu 
in “dober” za odlaganje nepotrebnega žirovskega balasta in odpadkov. Tam se je ob poletnih 
večerih, po kopanju v mrzli Sori, zbirala vaška mularija, ob puhtečih dnevih pa hladil kateri od 
starih ribičev.  
 

 
Fotografija 9: Odpadki v Pustotniku 

Vir: Spletni vir 6 

 
V tem zapuščenem koščku zamočvirjene zemlje res nihče dolgo ni videl kakšnega posebnega 
potenciala, dokler ga pred leti niso za svojega vzeli žirovski ljubitelji konj in si tam, kjer niso bili 
nikomur v napoto, uredili svoj košček sveta pod žirovskim soncem. Za njimi so velike proste 
površine na terasi, ki je z zasutjem deponije nastala ob Sori, to bogastvo prostora uporabili še 
domači motoristi in njihovi kolegi iz vse Evrope. Že 15 let na tem mestu gostimo enega večjih 
motozborov na sončni strani Podalpja. Tako se je začela, počasi in vztrajno, “kultivacija” tega 
ničvrednega in zaničevanega prostorskega “nebodigatreba”. Ko so Žiri po letu 1994 spet same 
vzele v roke občinske vajeti, je Pustotnik v posodobljenih prostorskih dokumentih počasi začel 
dobivati nov športno-rekreacijski obraz. Danes, ko ga skušamo vpeti v širše občinsko urejanje 
zelenih površin, spoznavamo tudi številne možnosti, ki jih ponuja z nedavno urejenim naravnim 
kopališčem ob Sori tako občanom kot tudi potencialnim obiskovalcem Žirov. Slednji so že pred 
drugo svetovno vojno znali ceniti naše prednosti in ohranjene naravne in kulturne vrednote. 
Zavedamo se, da jim danes lahko znova s premišljeno in strokovno poglobljeno pomočjo, s 
svežimi in zanimivimi idejami ter pristopi, ki spoštujejo naše lokalne značilnosti, poudarjajo 
našo drugačnost, posebnost in izvirnost, ponudimo številne zanimive možnosti, ki bodo njihovo 
življenje med nami naredile nepozabno/…/.«                                                                                                                          
(http://ziri.si/mma/Arhitekturna%20delavnica%20za%20obmo%C4%8Dje%20Pustotnik-
uvod,%20zaklju%C4%8Dek/2014012312053037/, 13. 11. 2015) 
 

2.2 Mnenje doc. Darja Matjašec 
 
»Območje športnorekreacijskega centra Pustotnik v Žireh predstavlja zanimivo izhodišče za 
oblikovno in programsko nadgradnjo prostora tako v kontekstu kulturne krajine kot v kontekstu 
mestne krajine. Leži sicer nekoliko odmaknjeno od Žirov, pa vendar dovolj blizu, da ga lahko 
poimenujemo park in vključimo v sistem zelenih in odprtih površin kraja Žiri. V studiu smo s 
študenti krajinske arhitekture preverjali, kakšne možnosti se ponujajo za preoblikovanje in 
programsko nadgradnjo območja.« 
 

http://ziri.si/mma/Arhitekturna%20delavnica%20za%20obmo%C4%8Dje%20Pustotnik-uvod,%20zaklju%C4%8Dek/2014012312053037/
http://ziri.si/mma/Arhitekturna%20delavnica%20za%20obmo%C4%8Dje%20Pustotnik-uvod,%20zaklju%C4%8Dek/2014012312053037/
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjF97TUz67LAhXGC5oKHZ8MBXwQjRwIBw&url=http://www.ziri.si/novice_in_obvestila/2015101610174513/&bvm=bv.116274245,d.bGs&psig=AFQjCNEg9Ao9Hilmh9WNYX10qrxyJitYNg&ust=1457441617609779
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»Navdih so študenti poiskali v do zdaj na nek način neizkoriščenih potencialih v zgodovini, pa 
tudi v prepoznavni športni industriji Alpina ali celo v žirovski čipki.  Spet drugi so poskušali 
navdih poiskati v preprosti lepoti naravnih prvin. Vsi scenariji se lahko v prostoru smiselno 
udejanjijo, seveda pa zahtevajo različen vložek občine tako v organizacijskem kot v finančnem 
smislu, občina pa bi morala tudi temeljito razmisliti, kakšen razvoj kraja želi.« 
 
»Programska nedorečenost celotnega območja Pustotnika (z izjemo kopališča, otroškega 
igrišča in maneže za konje) nudi sicer neskončne možnosti in sprotno prilagajanje prostora 
različnim rabam, a občina očitno vseeno vidi izziv v neizkoriščenosti potenciala, ki ga nudi 
območje v strukturnem in oblikovnem smislu. Ne nezanemarljiv pa je tudi izziv, kako povezati 
območje Pustotnika s središčem Žirov, da bo postalo del kraja tudi v mentalni zavesti 
domačinov kot vitalni del kraja, namenjen dnevni uporabi. 
 
Predlagane rešitve predstavljajo zbirko alternativnih rešitev, ki poleg obstoječe vloge parka 
dodajajo tudi nove, skozi katere se park kljub odmaknjenosti na skrajni rob kraja uspešno 
vključuje tako v dnevne potrebe prebivalcev kot tudi v potrebe obiskovalcev, ki se bodo v Žireh 
ustavljali kot naključni obiskovalci ali turisti.« 
(http://ziri.si/mma/Arhitekturna%20delavnica%20za%20obmo%C4%8Dje%20Pustotnik-
uvod,%20zaklju%C4%8Dek/2014012312053037/, 13. 11. 2015) 
 

2.3 Intervju z gospodom županom mag. Janezom Žakljem 
 
Po predhodnem dogovoru sem se odpravila na pogovor z gospodom županom, ki me je 
prijazno sprejel in odgovoril na moja vprašanja. Podrobneje mi je predstavil projekt Pustotnik, 
že izvedena dela ter načrte za prihodnost. Pogovor je potekal 19. 11. 2015. 
 
Ema:       »Kdaj in kako ste začeli s preureditvijo zemljišča na območju Pustotnika?« 
 
G. župan: »Že v svojem prvem mandatu (2010) sem s sodelavci razmišljal, kaj bi se dalo   
                  narediti s tem območjem, ki je bil že prej v prostorskem načrtu predviden za   
                  rekreativno in turistično dejavnost. Inšpekcija je zaprla deponijo, nato pa se je  
                  izrazila želja po boljšem kopališču. Začelo se je z arhitekturnimi načrti, nato pa se  
                  je ureditev počasi razvijala.« 
 
Ema:     »Kakšni so vaši kratkoročni in dolgoročni načrti za nadaljnjo urejanje?« 
 
G. župan: »Rad bi poudaril, da ima župan vizijo, občinski svet pa jo potrdi. Prihodnje  
                leto imamo v načrtu podrobno izdelavo prostorskega načrta, ki bo omogočal  
                nadaljnje posege. Načrtujemo tudi manjše posege v kopališču (npr. ureditev  
                plaže, dostop za invalidske vozičke) ter mrežo okrog odbojkarskega igrišča.«  
 
Ema:        »Kakšen odziv občanov  pričakujete po končanem  projektu?« 
 
G. župan: »Pozitiven. Že sedaj je Pustotnik zelo obiskan, predvsem poleti s strani  
                 kopalcev in staršev z otroki. Obiskujejo ga tudi tekači ter rekreativci, saj je  
                 območje mirno in blizu samega centra Žirov.« 
 
Ema:        »Ali načrtujete tudi dodatno gostinsko in turistično ponudbo? Kakšno?« 
 
G. župan: »Kot sem že omenil bo tam prostor za avtokamp, na drugem delu pa je v  
                 primeru motozbora omogočeno tudi ozvočenje. Preden resno začnemo  
                 razmišljati o dodatni gostinski ponudbi, je potrebno izdelati  podroben  

http://ziri.si/mma/Arhitekturna%20delavnica%20za%20obmo%C4%8Dje%20Pustotnik-uvod,%20zaklju%C4%8Dek/2014012312053037/
http://ziri.si/mma/Arhitekturna%20delavnica%20za%20obmo%C4%8Dje%20Pustotnik-uvod,%20zaklju%C4%8Dek/2014012312053037/
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                 prostorski  načrt ter oddaja prostora v najem.« 
 
Ema:      »Ali nameravate po končanem projektu v Pustotniku prirejati tudi proslave,   
                koncerte, kulturne prireditve ali bo center služil izključno športnim  
                aktivnostim  in sproščanju?« 
 
G. župan: »Tu naj bi bili tudi koncerti, saj je prostor na samem in ne moti. Vsekakor pa  
                je vse odvisno od tistega, ki bo s tem prostorom upravljal.« 
 
Ema:       »Ali bomo občani imeli možnost najema prostora za piknike in praznovanja?« 
 
G. župan: »Trenutno ta možnost že obstaja, v koči konjenikov, vse pa je odvisno od  
                 nadaljnjega razvoja.  Razmišljajo tudi o izposoji prostora raznim društvom  
                (npr. ribiško društvo, lovsko društvo, kmečke žene,…) za piknike, kjer bi  
                postavili šotor, sproti pa bi se lahko odvijale razne igre, kopanje in druge  
                aktivnosti.« 
 
Ema:       »Ali pričakujete, da bo center obiskan tako s strani občanov kot tudi s strani  
                turistov?« 
 
G. župan: »V prvi vrsti je namenjen obiskovanju občanov in njihovemu dobremu  
                počutju. Letos smo dobili že tudi nekaj klicev, če lahko na ta prostor usmerijo  
                avtodome, ki so prišli v naše kraje. To so že začetki turizma in glede na to,  
                da imamo odlične pogoje za razvoj, ni razloga, da jih ne bi izkoristili.« 

 
Ema:     »Koliko denarja ste že vložili v projekt in koliko ga  boste še potrebovali za  
               dokončanje projekta?« 
 
G. župan: »Za ureditev kopališča in igrišča z vsemi premiki zemeljskih mas je občina  
                porabila pribl. 70.000 €. Od tega je približno 40.000 evrov plačala občina Žiri,  

31 000 evrov pa je sofinancirala Fundacija za šport RS.« 
Ema:      »Ali se bo na račun centra odprlo kakšno novo delovno mesto?« 
 
G. župan: »Upamo da.« 
 
Ema:       »Ali vidite težavo v tem, da je center nekoliko oddaljen od središča Žirov?« 
 
G. župan: »Ne, mislim, da je dovolj blizu in da je to samo prednost, da nikogar ne  
                 moti.« 
 
Ema:      »Ali ste že oz. še boste priredili srečanje ali razstavo, kjer bi si občani lahko  
               ogledali načrte za center?« 
 
G. župan: »Smo že priredili javno razgrnitev in predstavitev načrta. Imeli smo dan odprtih  
                vrat, kjer je bil projekt predstavljen širši publiki. Problem pa je, da se ljudje  
                takih prireditev ne udeležujejo …« 
 
Zahvalila sem se mu za prijaznost in mu obljubila, da raziščem mnenje občanov glede načrtov 
ureditve športnorekreacijskega centra Pustotnik in vzrokov za slab odziv na povabilo Občine 
ob razgrnitvi načrta namenjeni seznanitvi občanov in pridobivanju povratne informacije: 
njihovim predlogom, pripombam.  
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Fotografija 10: Z gospodom županom 
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3 EKSPERIMENTALNI/EMPIRIČNI/RAZISKOVALNI DEL  

3.1 METODOLOGIJA 
Najprej sem pregledala strokovno literaturo. Zatem sem se odločila  za teoretične metode dela: 
opisno metodo, metodo anketiranja in metodo intervjuja, ki sem ga oblikovala kot delno 
strukturirani intervju. Nato je sledilo statistično obdelovanje podatkov in  primerjava le –teh.  

3.1.1 Opis vzorca raziskave 

Odločila sem se, da najprej opravim razgovor z najodgovornejšo osebo Občine Žiri, županom.  
Nato  sem samostojno sestavila anketo. Anketirance sem razdelila v štiri starostne skupine in 
sicer: v prvo starostno skupino sem uvrstila osmošolce in devetošolce naše šole, v drugo 
občane v starosti od 16 do 30 let starosti, v tretjo od 31 let do 50 in v četrto občane starejše 
nad 50 let. Zanimalo me je mnenje mojih vrstnikov, mlajših občanov, pa generacija mojih 
staršev in starih staršev. Vsaki starostni skupini sem namenila po 25 anket, torej skupno 100 
anket. 

3.1.2 Opis merskega instrumenta 

Osnovni merski instrument je bil vprašalnik/anketa, ki sem ga samostojno sestavila (Priloga 
1). Vprašanja sem razdelila na več vsebinskih sklopov, ki so izhajala iz poznavanja 
teoretičnega dela problema ter razgovora z gospodom županom. Na priporočilo mentoric sem 
opravila poskusno anketiranje. Izbrala sem starše in dve sorodnici in sicer z namenom, da 
preverim ustreznost vprašanj zaprtega in odprtega tipa. Ugotovila sem, da dve vprašanji nista 
bili ustrezno zastavljeni, zato sem ju popravila. 

3.1.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Naključno sem izbrala osmošolce in devetošolce, mentorici pa sta  jim razdelili ankete, ki so 
jih rešili pri dodatni uri. Navezala sem stik s študentko Živo Kramperšek, ki je zelo aktivna pri 
delu Študentskega kluba Žiri. Poskrbela je za razdelitev anket med člane kluba. Moja starša 
sta poskrbela za razdelitev anket med njune vrstnike, bodisi v službi, pri druženju pri različnih 
športnih dejavnostih, kjer sta aktivna ali v prostem času. Stara mama pa je ankete odnesla na 
Društvo upokojencev Žiri, kjer jih je tajnica društva razdelila naključnim članom. Naključno 
izbrane osebe so imela 14 dni časa, da izpolnijo anketni list in ga vrnejo določeni osebi. Žal se 
je izkazalo, da so nekateri sprva bili pripravljeni vzeti anketni list, izpolnjenega pa niso vrnili. 
Vrnjenih sem dobila 80 anket.  

3.1.4 Obdelava podatkov 

Sledila je obdelava podatkov. Najprej sem naredila zbirnik odgovorov, večinoma v obliki tabel, 
kar mi je vzelo zelo veliko časa. Nato sem dobljene rezultate predstavila v obliki grafov in  tabel, 
ki sem jih analizirala in interpretirala. Naj omenim, da vrednost na vertikali grafa predstavlja 
število anketirancev in ne odstotnih točk. 
 

3.2 REZULTATI  
V nadaljevanju bom predstavila rezultate ankete. Vprašanja sem razdelila na tri tematske 
sklope in sicer: ozaveščenost o projektu in načini pridobivanja informacij, želje in predlogi 
občanov Občini in interes občanov, da bi koristili omenjen prostor za rekreacijo in druženje. 

3.2.1 OZAVEŠČENOST OBČANOV S PROJEKTOM PUSTOTNIK 

V prvem poglavju sem  želela izvedeti, v kolikšni meri so občani seznanjeni s projektom 
Pustotnik, na kakšen način so si pridobili informacije in kakšno je njihovo mnenje glede 
pravilnosti odločitve Občine, da  omenjen prostor nameni turistično-rekreativni dejavnosti.   
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3.2.1.1 Seznanjenost s projektom 
 

 

Graf 1: Ali ste že slišali za projekt Pustotnik? 

 
Iz odgovorov sem ugotovila, da je večina anketirancev že slišala za projekt Pustotnik. Zanimivo 
pa je dejstvo, da so prav osnovnošolci, ki v poletnem času najpogostejše obiskujejo tamkajšnje 
kopališče, najmanj ozaveščeni o projektu. 

3.2.1.2 Način seznanjenja s projektom 
 

 

Graf 2: Na kakšen način  ste izvedeli za ta projekt? 

 
Največ anketirancev  je za projekt slišalo od prijateljev in znancev. Se pa pojavljajo razlike 
med starostnimi skupinami. Starejši nad 50 let bolj poslušajo informacije na radiu, generacija 
mojih staršev se poslužuje časopisa, zanimiva pa je ugotovitev, da se skoraj vse starostne 
skupine premalo poslužujejo spletnih informacij, kljub temu da vsaj dve mlajši generaciji 
rasteta ob prisotnosti sodobnih medijev.  
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3.2.1.3 Priljubljenost projekta 
 

 

Graf 3: Ali vam je projekt všeč? 

Ugotovila sem, da je večini projekt všeč. Skoraj četrtini vprašanih pa je vseeno ali pa jih sploh 
ne zanima. 
 

3.2.1.4 Vedenje o  projektu 
 

13,14 let: največ občanov v tej starostni kategoriji ve, da se bo na tem področju uredil kamp 
in športno-rekreacijski center, da je tukaj že igrišče za otroke in odbojko. Trije so odgovorili, 
da o projektu ne vedo ničesar, eden pa, da ima tu prostore konjeniški klub. 

16-30 let: večina jih ve, da se tu gradi športno-rekreacijski  center in kamp ter, da jim je že 
dostopno otroško in odbojkarsko igrišče. En anketiranec o projektu ne ve nič, eden ve, da 
je del le-tega že izvedenega, eden pa na vprašanje ni odgovoril. 

31-50 let: ponovno največ anketirancev ve, da je tu že urejeno kopališče, igrišča ter, da se 
bo gradil športno-rekreacijski center. Nekaj jih je odgovorilo, da so že zbrani   predlogi 
ureditve, ter da pri tem sodelujejo študentje, eden pa trdi, da o projektu ve vse. 

Nad 50 let: od najstarejših sem dobila odgovore, da o projektu vedo premalo oz. skoraj nič, 
sicer pa sem dobila še odgovore o tem, da je tu prepovedano odlaganje smeti, da ima 
prostor konjeniški klub, le nekaj pa jih je bilo seznanjenih, da je tu kopališče in otroško 
igrišče. 

 

Tabela 1: Kaj že veste o tem projektu? 

 

Iz zbranih odgovorov ugotavljam, da občani prvih treh starostnih skupin spremljajo dela na 
omenjenem prostoru in so seznanjeni ali pa že koristijo zgrajene objekte, igrišča, kopališče, 
najstarejša skupina pa ve precej manj. Verjetno sami ne zaidejo pogosto v ta del kraja, razen 
z vnuki.  
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3.2.1.5 Mnenje občanov glede odločitve Občine, da prostor nameni športni in 
turistični dejavnosti 

 

13,14 let: z odločitvijo Občine se   vsi strinjajo, jim je všeč in menijo, da je to dobro za Žiri in 
občane, ki bomo imeli s tem dano možnost za razvoj turizma.  

16-30 let: več kot polovica anketirancev ima pozitivno mnenje o projektu in ga  podpirajo, 
ostali pa so mnenja, da je projekt nesmiseln, saj imamo že dovolj igrišč … ter, da bi denar 
lahko namenili pomembnejšim stvarem, kot so: ureditev centra, cest. 

31-50 let: ponovno večina občanov podpira odločitev in pravijo, da je skrajni čas, da zaživi 
tudi ta del Žirov. Nekaj pa se jih ne strinja  zaradi neprimerne lokacije (poplavna ogroženost), 
zaradi možnosti, da center ne bo zaživel ter zaradi mnenja, da so v Žireh pomembnejše 
stvari, ki bi jih bilo  potrebno urediti. 

Nad 50 let: večina se s projektom strinja, dva anketiranca vidita problem v vzdrževanju, 
eden pa meni, da je lokacija preveč oddaljena in senčna. 

 

Tabela 2: Kakšno je vaše mnenje glede odločitve Občine za ureditev športnorekreacijskega 

centra Pustotnik? 

 
Občani večinoma podpirajo odločitev Občine in so pozitivnega mnenja, nekaj anketirancev pa 
bi dalo prednost reševanju določenih težav v Občini in se jim poraba denarja ne zdi smotrna. 
 

3.2.1.6 Ozaveščenost občanov s predlogi študentov glede ureditve in namena 
prostora Pustotnik 

 
Občina Žiri je v namen ureditve centra Pustotnik  stopila v stik z  Oddelkom za krajinsko 
arhitekturo na Biotehniški fakulteti. Tako so študentje, pod vodstvom mentorice docentke Darje 
Matjašec, pripravili 14  različnih  zasnov območja Pustotnik in jih na Občini Žiri predstavili širši 
javnosti. V okviru gradiv so bili pripravljeni panoji, makete in katalog rešitev.  

 

 

Graf 4: Ali ste seznanjeni s predlogi študentov glede ureditve športno-rekreacijskega projekta 

Pustotnik? 

 
Kljub prizadevanju Občine, da bi projekt približala občanom, večina ni seznanjena s predlogi 
študentov, kako bi prostor uredili in čemu namenili. Verjetno se ta ugotovitev nekoliko pokriva 
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z ugotovitvijo, da se je večina vprašanih  seznanila s projektom preko prijateljev, znancev, torej 
je bil v ospredju ustni vir, premalo pa preko javnih medijev.  
  

16-30 let: ogledali so si razstavo v občinskih prostorih. 

31-50 let: seznanili so se z javno predstavitvijo,  od prijateljev ter znancev, na spletni 
strani Občine Žiri ter v občinskem časopisu  Žirovske stopinje. 

Nad 50 let: eden se je seznanil preko publikacije Občine Žiri, drugi  na spletni strani 
Občine Žiri. 

 

Tabela 3: Če ste odgovorili z Da, kako ste se seznanili? 

 
Samo osem občanov se je na različne načine seznanilo s predlogi študentov glede ureditve 
omenjenega prostora. Res škoda, saj je Občina veliko aktivnosti posvetila tej tematiki z 
namenom, da pri ureditvi prostora prisluhne mnenju občanov.  

 

 

Graf 5: Ali ste si  ogledali omenjeno spletno stran in predloge študentov? 

 

Prav nihče izmed  osnovnošolcev si ni ogledal predlogov študentov glede ureditve prostora na 
spletne strani Občine. Omenjeno vsebino na spletni strani Občine si je ogledalo deset 
anketirancev iz drugih starostnih skupin. 
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13,14 let: kar 13 anketirancev si jih ni ogledalo, ker niso vedeli za to spletno stran, 5 jih ne 
obiskuje spletne strani Občine, eden ni imel časa, enega pa ta tema ne zanima. 

16-30 let: trije občani za spletno stran niso vedeli, treh tema ne zanima, trije o vsem tem 
niso vedeli nič, dva nista imela časa, pet pa jih na vprašanje ni odgovorilo. 

31-50 let: šest jih o tem ni bilo seznanjenih,  pet jih na vprašanje ni odgovorilo, drugih pa 
tema ne zanima, niso imeli priložnosti, nimajo časa ali pa računalnika ne uporabljajo 
pogosto.  

Nad 50 let: najstarejši si predlogov na spletni strani niso ogledali iz razlogov, da zanjo niso 
vedeli, da  doma nimajo računalnikov ali pa ga ne znajo uporabljati.  Nekatere tema  ne 
zanima, drugi niso  imeli priložnosti. Odgovora nisem dobila od enajstih anketirancev.  

 

Tabela 4: Če ste odgovorili z NE, zakaj si omenjenih predlogov niste ogledali na spletni strani 

Občine? 

 
Najpogostejši odgovori vseh generacij so bili, da za spletno stran Občine niso vedeli, druge 
tema ne zanima, najstarejša generacija pa računalnika ne uporablja. 

 

 

 

Graf 6: Občina Žiri je ob tej priliki izdala tudi katalog rešitev? Ali ste si ga ogledali? 

 

Zelo malo anketirancev si je ogledalo katalog predlogov, ki je bil na razpolago v občinskih 
prostorih. 
 

13,14 let: 15 občanov te starosti ni vedelo za katalog, drugi ni zanimalo. 

16-30 let: največ si kataloga ni ogledalo, ker z njim niso bili seznanjeni,   jih vsebina ne 
zanima, ker nimajo časa. 

31-50 let: največ jih o tem ni bilo seznanjenih, nekateri pa niso imeli časa oz. jih ta tema ne 
zanima. 

Nad 50 let: večine  katalog ne zanima,  ga niso dobili oziroma niso vedeli, da sploh obstaja. 

 

Tabela 5: Če ste odgovorili z NE, zakaj si kataloga niste ogledali? 

 
Večina z obstojem  kataloga sploh ni bila seznanjena, druge tema ne zanima. 
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Graf 7: Občina Žiri je v občinskih prostorih pripravila panoje z gradivi ter preko radia Sora 

povabila občane, naj si ogledajo projekt in povedo mnenja, predloge. Ali ste se udeležili 

predstavitve? 

 
Le eden izmed osemdesetih anketirancev se je udeležil predstavitve projekta v občinskih 
prostorih. Vzrok je bil, ker pri projektu sodeluje tudi sam. 
 
Na vprašanje, kako je bil zadovoljen s predstavitvijo, je odgovoril, da je bila odlična, izčrpna, 
zanimiva. 
 
Na vprašanje, če je podal kakšno mnenje, predlog, je bil odgovor ne.  
 
 

 

Graf 8: Ali je Občina Žiri dovolj naredila za seznanjenje občanov s tem projektom? 
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Iz grafa je razvidno, da večina občanov meni, da Občina  ni naredila dovolj za seznanjenje 
občanov s projektom, čeprav so bili preko radia Sora in spletne strani Občine povabljeni k 
ogledu in izražanju svojih mnenj. Pod odgovorom drugo so  predlagali, da bi za občane 
lahko pripravili letake s povabilom na predstavitev projekta, ki bi ga prejelo vsako 
gospodinjstvo. Vsi pač ne poslušajo lokalne radijske postaje in si ne ogledujejo spletne 
strani Občine. 
 

3.2.2 MNENJE GLEDE REALIZACIJE PROJEKTA PUSTOTNIK 

 
V tem poglavju sem želela izvedeti, kakšno je mnenje občanov glede dosedanje  realizacije 
projekta Pustotnik. Vemo, da bo prostor postopoma, skozi leta dobival končno podobo in 
namen, narejenih pa je že nekaj objektov.   

3.2.2.1 Mnenje glede del opravljenih na projektu Pustotnik doslej 
 

 

Graf 9: Ali projekt teče v pravo smer? 

 
Večina meni, da so sredstva ustrezno porabljena za ureditev prostora in, da projekt poteka 
pravilno, v smeri končne realizacije. 

 

13,14 let: so mnenja, da je sama organizacija dobra, vendar ne vedo točno, kako naj bi 
realizacija potekala. 

16-30 let: vsi so odgovorili, da niso dovolj seznanjeni s projektom. 

31-50 let: tudi ti v večini ne vedo, kako poteka projekt. Nekateri so mišljenja, da je lokacija 
slaba, nekateri pa upajo, da bo Občini uspelo iz tega tudi kaj iztržiti. 

Nad 50 let: skoraj vsi so odgovorili, da niso dovolj seznanjeni s projektom.  

 

Tabela 6: Če ste se odločili za odgovor NE ali DRUGO, obrazložite odločitev. 

 
Večina ni dovolj seznanjena s potekom in končno realizacijo projekta.  
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3.2.3 ŽELJE IN PREDLOGI OBČANOV 

V tem poglavju me je zanimalo, kakšna so pričakovanja in želje občanov, s čim se strinjajo in 
s čim ne, kako bi bil po njihovem mnenju prostor dobro izkoriščen, čemu bi služil. To poglavje 
sem vključila v anketo na željo gospoda župana, ki se zaveda, da so občani premalo, s svojimi 
idejami in predlogi, sodelovali pri oblikovanju načrtov turistično rekreacijskega centra 
Pustotnik.  

3.2.3.1 Namembnost  prostora v Pustotniku 
 

13,14 let: največ anketirancev si želi boljšo ureditev kopališča, dodatna igrišča ter gostinsko 
ponudbo. Veliko jih je predlagalo gradnjo notranjega bazen, dvorane za bowling, prostor za 
druženje in stezo za tek.  Sicer pa menijo, da je prostor dobro izkoriščen. 

16-30 let: največ jih je odgovorilo, da si želijo razne prireditve (motozbor, tabori,…). Veliko 
jih je  predlagalo gradnjo notranjega bazena in kampa, nekateri pa so izrazili željo po 
plezalni steni in po nečem novem, npr.  adrenalinskem parku. 

31-50 let: tu so se pojavljali zelo različno odgovori, kot so notranji bazen, plezalna stena, 
fitnes,  mini golf, vsekakor pa prevladuje želja po kampu oziroma postajališču za avtodome. 

Nad 50 let: ponovno prevladujejo predlogi za avtokamp in razne veselice. Nekateri si želijo 
ribnik, večina pa nima  predlogov.  

 

Tabela 7: Napišite tri predloge, kako bi po vašem mnenju najbolje izkoristili prostor v 

Pustotniku? 

 
Skoraj v vseh starostnih skupinah se pojavlja želja po notranjem bazenu in ureditvi kampa. 
 

3.2.3.2 Športni objekti 
 

 
Graf 10: Ali menite, da bi bilo potrebno zgraditi dodatne športne objekte? 

 

Večina jih meni, da prostor ne rabi dodatnih športnih objektov, kar me preseneča, saj so 

ravno v prejšnjem vprašanju mnogi izrazili željo po le-teh.  
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13,14 let: največ jih  želi  razne proge za tek, notranji bazen, prostor za  bowling, v zimskem 
času  drsališče in prostor namenjen  fitnesu. 

16-30 let: ti si predvsem želijo večnamenske športne dvorane, ki je načrtovana na prostoru 
ob Osnovni šoli ter dodatnih športnih igrišč. 

31-50 let: tudi tukaj se je največkrat pojavil odgovor, da si želijo večnamenske športne 
dvorane, notranjega bazena ter prostora za bowling. 

Nad 50 let: edina pogosto  izražena želja za športni objekt v tej starostni skupini so table za 
razgibavanje, kot na Trim stezi. Izražena je bila tudi želja, da si želijo ustanovo za 
rehabilitacijo bolnih starostnikov in otrok.  

 

Tabela 8: Če ste odgovorili z DA, katere športne objekte bi si želeli? 

 
V ospredju je želja po gradnji večnamenske športne dvorane, ki se ne bo gradila v centru 
Pustotnik pač pa poleg Osnovne šole ter notranjega bazena.  
 

3.2.3.3 Gostinska ponudba 
 

 

Graf 11: Ali menite, da bi center moral imeti gostinsko ponudbo? 

 

Veliko anketirancev meni, da bi center moral imeti gostinsko ponudbo. Med tistimi, ki temu 
nasprotujejo, je največ anketirancev iz drugega starostnega obdobja, torej mlajših. Mogoče 
menijo, da bi bila ponudba predraga in da se lahko sami preskrbijo s hrano in pijačo, ki bi jo 
prinesli s seboj. 
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13,14 let: največ jih predlaga manjši objekt, ki bi nudil  pijačo in prigrizke, nekdo pa je predlagal, 
da bi lahko nudili tipične žirovske jedi. 

16-30 let: prevladujejo predlogi za ponudbo pijače, nekaj  si jih želi slaščičarno in ponudbo  
domačih jedi. 

31-50 let: vsi si želijo manjši objekt s pijačo in prigrizki, eden pa je predlagal možnost najema 
ustrezno urejenega prostora  za piknike. 

Nad 50 let: najstarejši si prav tako želijo le manjšega gostinskega objekta oz. kavarno. 

 

Tabela 9: Če ste odgovorili z DA, kakšne vrste gostinske ponudbe bi predlagali? 

 

Večini občanov bi ustrezal manjši gostinski lokal, ki bi nudil pijačo in prigrizke, morda tudi 
tipične žirovske jedi.   
 

3.2.3.4 Avtokamp 
 

 

Graf 12: Ali se strinjate z odprtjem avtokampa? 

 
Večina vprašanih se z odprtjem avtokampa strinja, četrtino pa predstavljajo  občani, ki se ne s 
predlogom ne strinjajo  ali jim je vseeno.  
 
 
 

13,14 let: avtokampa si ne želijo zaradi hrupa, onesnaženosti. 

16-30 let: največ jih meni, da ne bi bil dovolj obiskan, moti jih povečano onesnaževanje 
(hrup, smeti). 

31-50 let: večina se jih ne strinja zaradi neprimerne lege (poplavno območje, senca,…), 
dvomijo, da bi bil dovolj obiskan, skrbi jih vzdrževanje objektov. 

Nad 50 let: dvomijo, da so vse dejavnosti združljive in menijo, da bi bilo potrebno za razvoj 
turizma v občini postoriti še marsikaj. 

 

Tabela 10: Če ste odgovorili z NE ali VSEENO MI JE, utemeljite odločitev. 
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Med omenjeno četrtino, ki dvomijo o ustreznosti gradnje avtokampa, v ospredje postavlja dvom 
o dovolj velikem obisku kampa. 
 

3.2.3.5 Prireditve v turistično-rekreacijskem centru Pustotnik 
 

 

Graf 13: Za katere  prireditve bi bil prostor ustrezen? 

 
Večina je menja, da je prostor, tudi zaradi oddaljenosti od naselja, primeren za različne, tudi 
glasnejše, hrupnejše prireditve npr. koncerte, veselice, športna tekmovanja …  
 

 

Fotografija 11: Vsakoletni moto zbor 

Vir: Spletni vir 7 

 

3.2.4 OBISKOVANJE PUSTOTNIKA S STRANI OBČANOV 

V tem poglavju me je zanimalo, ali so občani pripravljeni obiskovati turistično-rekreacijski 
center Pustotnik s ponudbo, ki jo načrtuje Občina.  
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3.2.4.1 Obiskanost centra 
 

 

Graf 14: Ali ste že obiskali center Pustotnik z namenom, da bi se tam rekreirali? 

 
Zelo veliko število je tistih občanov, ki urejenih objektov v Pustotniku še niso koristili. Največ 
tistih, ki so jih že koristili, pa je osnovnošolcev, kar je razumljivo. Kljub mrzli vodi reke Sore jih 
privlači kopališče, pa igrišča, igrala … 
 

13,14 let: največ jih je sem prišlo plavat, teč in igrat odbojko. 

16-30 let: najbolj obiskano je bilo igrišče ter kopališče, nekaj pa se jih je tudi samo 
sprehajalo. 

31-50 let: večina jih je prišla plavat ter teč, nekdo pa je prišel na urjenje psa. 

Nad 50 let: ti so Pustotnik obiskali zaradi radovednosti, za igranje z vnuki ter nordijsko hojo. 

 

Tabela 11: Če ste odgovorili za DA, za kakšno vrsto rekreacije je šlo? 

 
Največ jih je plavalo in igralo odbojko, starejše pa je pripeljala radovednost in igra z vnuki. 
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Graf 15: Če ste odgovorili z NE, ali ga nameravati obiskovati v bodoče? 

 
Rezultati pri tem vprašanju so dokaj izenačeni, vseeno pa prevladujejo pritrjevalni odgovori, 

torej bo center dobro obiskan. 

3.2.4.2 Sporočilo občini in gospodu županu  glede odločitve, ureditve 
športnorekreacijskega centra Pustotnik 

 
Teh nekaj vrstic v anketi je večina pustila praznih.  Kar pa je odgovorov, so povečini  pozitivni 
in spodbujajoči. Se pa najdejo   tudi negativni. Zapisala sem jih le nekaj, saj se odgovori večina 
ponavljajo.  
 
13,14 let: 

 Ideja je dobra, upam, da jo uresničite. 

 Dobra odločitev. 

 Kar tako naprej. 

 Naj bo na voljo vsem. 
 

16-30 let:  

 Plezališče, poligon z ovirami . 

 Čim prej in pametno izkoristite prostor. 

 Več kulturnih dogodkov. 

 Sredstva za projekt bi se lahko bolj pametno uporabila. 

 Pametno, da so se končno odločili narediti nekaj za mlade. 
31-50 let:  

 Pazite, možnost poplave je precejšnja. 

 Neprimerna lokacija. 

 Super. Hrabro in ponosno naprej, 

 Spodbujam tako odločitev in sem vesel, da se Žiri urejajo tudi na tem področju. 

 Pohvalno, upam na čimprejšnjo ureditev. 
Nad 50 let: 

 Čim prej urediti. 

 Pozdravljam in želim veliko uspeha pri nadaljnjem delu. 

 Park naj bo funkcionalen, jasno naj bo določeno, kdo skrbi za red in čistočo. 

 Podpiram-pozdravljam razvoj tega dela Žirov. 
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4 RAZPRAVA 

 
V prvem poglavju me je zanimala osveščenost občanov s projektom Pustotnik ter načini 

pridobivanja informacij. Ugotovila sem, da je o projektu večina vprašanih že slišalo, o vsebini 

projekta pa imajo slabše vedenje. Večina se je  seznanila s pomočjo ustnega vira, zanimiva 

pa je bila pridobljena informacija o redki uporabi sodobnih medijev: spletne strani Občine. 

Občina se je na različne načine trudila, da bi seznanila občane s projektom in jim dala možnost, 

da povedo svoje mnenje in predloge. Pripravila je javno predstavitev, razstavo predlogov 

študentov, katalog, smernice objavila v časopise, na spletni strani Občine Žiri, vendar tako 

želenega obiska in vključevanja občanov ni bilo. Izmed osemdesetih anketirancev se je 

predstavitve udeležil le en občan z obrazložitvijo, da pri projektu sodeluje. Menim, da se občani 

premalo aktivno vključujejo v projekt s svojimi predlogi, a kaj radi pokritizirajo delo in načrte 

Občine. Nekaj občanov je predlagalo, da bi bilo dobro, če bi Občina v namen seznanjenja 

občanov s projektom razdelila letake s povabilom na javno predstavitev.  

V naslednjem poglavju me je zanimalo, kaj občani menijo glede opravljenih del v Pustotniku. 

Ugotovila sem, da večina odobrava dosedanje delo v ŠRC, se pa najdejo občani, ki so mnenja, 

da bi bilo v občini potrebno prej urediti še kaj drugega. 

Zanimalo me je tudi glede želje občanov po športnih objektih na tem mestu. Večina meni, da 

jih ne potrebujemo, saj jih ima kraj že dovolj, nekateri pa so izrazili željo po bowlingu, tekaških 

progah, prostorih za fitnes.  Veliko občanov želi bazen, ki pa ni vključen v projekt. Namesto 

njega načrtujejo izboljšanje kopališča ob reki Sori ter ureditev dostopa do kopališča za vozičke 

in invalide.  

Anketiranci si v večini želijo tudi dodatne gostinske ponudbe, npr. manjši lokal. Po besedah g. 

župana bo tudi slednje mogoče, vendar bo odvisno od prostorske ureditve in odločitve 

upravnika.   

Glede odprtja avtokampa  se večina občanov strinja, ostali pa so mnenja, da bo premalo 

obiskan oziroma da je lokacija, zaradi poplavne ogroženosti, neprimerna. Torej dvomijo, da bi 

bila pridobitev avtokampa  pomembna za razvoj turizma v kraju.  

Glede namembnosti ŠRC za prireditve prevladuje mnenje, da je prostor primeren za prireditve 

kot so: moto zbor, koncerti za mlade, športne prireditve, saj zaradi oddaljenosti od naselja 

prostor prireditve zaradi glasnosti ne bi bile moteče.   

V vprašalniku je sicer kar nekaj  občanov odgovorilo, da Pustotnika še niso obiskali, kar se mi 

zdi logično, saj so bili s projektom tudi zelo slabo seznanjeni. Tisti, ki so center že obiskali z 

namenom rekreacije, so prišli predvsem teč, igrat odbojko in seveda plavati v reki Sori na delno 

urejenem kopališče, ki je tu že dlje časa aktualno. Tisti, ki do sedaj še niso prišli v Pustotnik 

pa so odgovorili, da ga bodo obiskali, ko bo projekt končan. Če ne zaradi drugih razlogov pa 

zato, ker jih bo tja gnala radovednost. 
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5 ZAKLJUČEK/SKLEPI  

Mladi si želimo prostora, ki bo namenjen različnim dejavnostim in mislim, da bo ŠRC Pustotnik 

kot nalašč za to. Vesela sem, da večina občanov podpira projekt in, da gospodu županu 

sporočajo, naj se z delom nadaljuje. Se pa najdejo ljudje, ki dvomijo o pravilnosti izbire lokacije, 

češ, da je poplavno ogroženo območje. Jaz pa mislim, da se je v projekt vključilo veliko 

strokovnjakov in, da so se glede na svoje strokovno znanje prav odločili. Veselim se bližajočih 

se poletnih dni, ko se bomo sošolci srečevali v Pustotniku, se kopali in družili.  

Kraj, ki mu primanjkuje prenočišč, pa se bo s pridobitvijo kampa lažje turistično razvijal. 

Naključni popotniki ali organizirane skupine bodo imele možnost prenočevanja v lepi naravi ob 

reki Sori, v bližini utrdb Rupnikove linije, mejnikov Rapalske meje, ob katerih poteka vsakoletni 

pohod,  stavbe Stare šole, v kateri je muzej čevljarstva, čipkarstva …. ob njej pa  Kulturno 

središče Stare Žiri, ki v poletnem času vabi s kulturnimi prireditvami na prostem. Okrog Žirov 

vodi  žirovski kolesarski krog, katere del poti kolesarimo po čudoviti panoramski cesti 

Žirovskega vrha. Pa vsakoletni čipkarski dnevi, ki privabijo obiskovalce od blizu in daleč.  Torej 

dovolj razlogov, da nas turisti obiščejo. S tem, ko bomo v kraju uspeli zadržati turiste za kakšen 

dan ali dva,  se bo naložba v ŠRC Pustotnik s kampom povrnila, odprla pa se bodo tudi nova 

delovna mesta, ki se jih Žirovci nikakor ne bi branili.  

Gospodu županu pa sporočim predlog občanov, naj Občina v bodoče občane povabi k 

sodelovanju s pomočjo letaka, ki ga naj prejme vsako gospodinjstvo. Potrdila se je domneva, 

da premalo ljudi uporablja spletno stran Občine. Torej je moja raziskovalna naloga zelo 

uporabna, zlasti kot sporočilo Občini, naj v bodoče spremeni načine komunikacije z občani. 

Res smo v obdobju sodobne tehnologije, vendar ugotavljam, da včasih »napisan list papirja« 

doseže boljši namen kot spletna informacija. Sporočim pa mu tudi spodbudna mnenja 

občanov, naj Občina nadaljuje z delom po začrtani poti. 

 

Ostalo mi je še, da potrdim ali ovržem hipoteze. 

1. hipoteza: Občani so dobro ozaveščeni o načrtih ureditve športnorekreacijskega centra  
                    Pustotnik.                     OVRŽENA 
 
Občani so sicer že slišali za namene Občine, da uredi ŠRC Pustotnik, vendar so o načrtih in 
vsebini ureditve slabo seznanjeni. 
 
2. hipoteza: Občani se strinjajo z občinskimi načrti glede ureditve in ponudbe ŠRC. 
           OVRŽENA 
Večina občanov sploh ne ve za občinske načrte glede ureditve in ponudbe ŠRC. 
 

3. hipoteza: ŠRC je in bo s strani občanov in turistov dobro obiskan.                     OVRŽENA 

Prevladujoče mnenje je, da bo center dobro obiskan s strani domačinov, dvomijo pa o obisku 
tujih turistov.  



25 
 

6 VIRI IN LITERATURA 

Poljanšek, A.  Nadaljevanje del na Pustotniku.  Žirovske stopinje, 2015, leto 5, številka 2,  str. 
6. 
 
Poljanšek, A. Končana prva faza del na Pustotniku. Žirovske stopinje, 2015, leto 5, številka 
4,  str. 19. 
 
Občina Žiri. Park Žiri ŠRC Pustotnik,  Arhitekturna delavnica za območje Pustotnik. 2014. 
(citirano 13. 11. 2015). Dostopno na naslovu:  
http://ziri.si/mma/Arhitekturna%20delavnica%20za%20obmo%C4%8Dje%20Pustotnik-
uvod,%20zaklju%C4%8Dek/2014012312053037/ 
ali na naslovu: 
http://www.ziri.si/projekti/2014012313133598/ 
 
Občina Žiri. Projekti:  Krajinsko arhitekturna delavnica za območje Pustotnika. 2014. 
(uporabljeno: 13. 11. 2015) Dostopno na naslovu: 
http://www.ziri.si/projekti/2014012313133598/ (13. 11. 2015) 
 
Spletni vir 1: Fotografija 1: Konjeniška prireditev. Dostopno na naslovu:  
http://www.kk-ziri.com/prireditve/konjeniska-prireditev/34-8-konjeniska-prireditev 
(11. 12. 2015)  
 
Spletni vir 2: Fotografija 2: Otroško igrišče. Dostopno na naslovu:  
http://www.slow-tourism.net/contentsite/images/propil_PP24_1_big.jpg (11. 12. 2015) 
 
Spletni vir 3: Fotografija 3: Urejeno kopališče. Dostopno na naslovu:  
http://www.ziri.si/novice_in_obvestila/2013062812433112/ (11. 12. 2015)  
 
Spletni vir 4: Fotografija 4: Osvežitev v reki Sori. Dostopno na naslovu: 
http://www.gorenjskiglas.si/article/20130718/C/130719822/1246/poletno-poljansko-morje  
(11. 12. 2015) 
 
Spletni vir 5: Fotografiji 5,6: Primer zasnove študentov. Dostopno na naslovu: 

http://www.ziri.si/projekti/2014012313133598/ -  Arhitekturna delavnica za območje Pustotnik 
- zasnova 1. del.pdf (13. 11.2015) 
 
Spletni vir 6: Fotografija 9: Odpadki v Pustotniku. Dostopno na naslovu: 

http://www.ziri.si/novice_in_obvestila/2015101610174513/ (13. 11.2015) 

 
Spletni vir 7: Fotografija 11: Vsakoletni moto zbor. Dostopno na naslovu: 

http://www.sairach-club.si/ (11. 12. 2015) 

Žakelj, J. Ustni vir, 2015, Žiri 

  

http://ziri.si/mma/Arhitekturna%20delavnica%20za%20obmo%C4%8Dje%20Pustotnik-uvod,%20zaklju%C4%8Dek/2014012312053037/
http://ziri.si/mma/Arhitekturna%20delavnica%20za%20obmo%C4%8Dje%20Pustotnik-uvod,%20zaklju%C4%8Dek/2014012312053037/
http://www.ziri.si/projekti/2014012313133598/
http://www.ziri.si/projekti/2014012313133598/
http://www.kk-ziri.com/prireditve/konjeniska-prireditev/34-8-konjeniska-prireditev
http://www.slow-tourism.net/contentsite/images/propil_PP24_1_big.jpg
http://www.ziri.si/novice_in_obvestila/2013062812433112/
http://www.gorenjskiglas.si/article/20130718/C/130719822/1246/poletno-poljansko-morje
http://www.ziri.si/mma/Arhitekturna%20delavnica%20za%20območje%20Pustotnik%20-%20zasnova%201.%20del/2014012216055605/
http://www.ziri.si/mma/Arhitekturna%20delavnica%20za%20območje%20Pustotnik%20-%20zasnova%201.%20del/2014012216055605/
http://www.ziri.si/novice_in_obvestila/2015101610174513/
http://www.sairach-club.si/


26 
 

7 PRILOGE 

Priloga 1: VPRAŠALNIK 
 
ANKETA ZA OBČANE 
Spoštovani občani, občanke! Sem Ema Justin, učenka 9. razreda in delam raziskovalno 
nalogo, v kateri raziskujem mnenje občanov o občinskem projektu ureditve 
športnorekreacijskega centra Pustotnik. Prosim vas, da izpolnite vprašalnik in s tem 
pripomorete k boljši raziskovalni nalogi. Anketa je anonimna. Že vnaprej se vam lepo 
zahvaljujem. 

    Starost: ________________ 
I. OZAVEŠČENOST O PROJEKTU 

 
1. Ali ste že slišali za projekt Pustotnik? Obkrožite ustrezno trditev. 

a) DA   b) NE 
 

2. Kje ste izvedeli za ta projekt? Obkrožite en odgovor. 
a) V časopisu. 
b) Po radiu. 
c) Na spletni strani občine Žiri. 
d) Od prijateljev, znancev. 
e) Drugo:___________________________________________________________ 

 
3. Ali vam je projekt všeč? 

a) Da. 
b) Ne. 
c) Vseeno mi je. 
d) Me ne zanima. 

 
4. Kaj že veste o tem projektu? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

5. Kakšno je vaše mnenje glede odločitve Občine za ureditev športnorekreacijskega centra 
Pustotnik?   _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

6. Občina Žiri je v namen ureditve centra Pustotnik  stopila v stik z  Oddelkom za krajinsko 
arhitekturo na Biotehniški fakulteti. Tako so študentje, pod vodstvom mentorice docentke 
Darje Matjašec, pripravili 14  različnih  zasnov območja Pustotnik in jih na Občini Žiri 
predstavili širši javnosti. V okviru gradiv so bili pripravljeni panoji, makete in katalog 
rešitev.  
 

a) Ali ste seznanjeni  s predlogi študentov glede ureditve centra?   a) DA       b) NE 
 
Če ste odgovorili z Da, kako ste se seznanili? _________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
b) Na spletni strani Občine Žiri je, pod poglavjem Projekti, pod naslovom 

Krajinskoarhitekturna delavnica za območje Pustotnika, natančna predstavitev 14 
predlogov študentov. 
 

Ali ste si  ogledali omenjeno spletno stran in predloge študentov?  a) DA     b) NE 
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Če ste odgovorili z NE, zakaj si jih niste ogledali? _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
c) Občina Žiri je ob tej priliki izdala tudi katalog rešitev. 
 
Ali ste si ga ogledali?  a) DA  b) NE 
 
Če ste odgovorili z NE, zakaj si ga niste ogledali? _______________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
d) Občina Žiri je v občinskih prostorih pripravila panoje z gradivi ter preko radia Sora 

povabila občane, naj si ogledajo projekt in povedo mnenja, predloge. 
Ali ste se udeležili predstavitve?          a) DA  b) NE 
 
Če ste odgovorili z DA, kako ste bili zadovoljni s predstavitvijo? 
_______________________________________________________________________ 
 
Ali ste podali kakšno mnenje, predlog? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

e) Ali je Občina Žiri dovolj naredila za seznanjenje občanov s tem projektom? 
 
a) DA  b) NE  c) Drugo:_______________________ 
 

7. Ali projekt teče v pravo smer? 
 

a) DA  b) NE                 c) Drugo:_______________________________ 
 
Če ste se odločili za odgovor NE ali DRUGO, obrazložite odločitev. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
II. ŽELJE IN PREDLOGI OBČANOV 

 
1. Napišite tri predloge, kako bi po vašem mnenju najbolje izkoristili prostor v Pustotniku? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
2. Ali menite, da bi bilo potrebno zgraditi dodatne športne objekte? 

a) DA               b) NE 
 

Če ste odgovorili z DA, katere športne objekte bi si želeli?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3. Ali menite, da bi prostor moral imeti gostinsko ponudbo? 

a) DA                   b)  NE 
Če ste odgovorili z DA, kakšne vrste gostinsko ponudbo bi ponudili? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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4. Ali se strinjate z odprtjem avtokampa? 
a) DA   b) NE   c) Vseeno mi je 

Če ste odgovorili z NE ali VSEENO MI JE, utemeljite odločitev. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
5. Za katere, že obstoječe žirovske prireditve bi bil prostor ustrezen? 

a) Veselice. 
b) Kulturne prireditve (npr. klekljarski dnevi). 
c) Koncerti na prostem za mlade.  
d) Moto zbor. 
e) Športna tekmovanja. 
f) Tabori. 
g) Prostor ni primeren za različne prireditve. 
h) Drugo:_________________________________________________________ 

 
 

III. OBISKOVANJE  
 

1. Ali ste že obiskali center Pustotnik z namenom, da bi se tam rekreirali? 
a) DA  b) NE  

 
Če ste odgovorili za DA, za kakšno vrsto rekreacije je šlo? 
__________________________________________________________________________ 
 
Če ste odgovorili z NE, ali ga nameravati obiskovati v bodoče? 

a) DA           b) NE 
 

SPOROČILO OBČINI/gospodu županu  glede odločitve, ureditve … športnorekreacijskega 
centra Pustotnik.  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 


