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Destrničani uspešni na Turizmu 
pomaga lastna glava  

 
Darja Lukman Žunec  

 

Nedavno je bilo v Bovcu državno tekmovanje turističnega 
podmladka Slovenije v projektu z naslovom Turizmu pomaga 
lastna glava. Med desetimi finalisti so sodelovali tudi učenci iz 

OŠ Destrnik-Trnovska vas, saj so bili pred tem najboljši 
na področnem tekmovanju. Predstavili so raziskovalno nalogo, 
ki govori o turističnih znamenitostih širšega destrniškega 
območja. Ob tem so pripravili še odrsko predstavitev in 
razstavo, ki se nanašata na temo raziskovalne naloge o 
bodočih Termah Urban na območju opuščenega glinokopa 
Janežovci. 
 
"Kot se za državno tekmovanje spodobi, je bila tukaj komisija 
strožja kot na področnem tekmovanju. Toda to nas ni 
prestrašilo in smo v svojem slogu uspešno izvedli odrsko 
predstavitev in predstavili razstavo. Po koncu tekmovanja smo 
si ogledali še Bovec z okolico, še posebno nam je bil všeč 
ogled vojaške trdnjave Kluže, kjer so domačini uprizorili igro o 
življenju vojakov v času prve svetovne vojne na Bovškem. Po 
ogledu smo se nestrpni vrnili na prizorišče tekmovanja, kjer so 
kmalu zatem razglasili rezultate. V močni konkurenci smo 
dosegli odlične rezultate. Naša odrska predstavitev je bila 
razglašena za najboljšo na festivalu, torej v državi, iz naše 
ekipe je tudi najboljša igralka festivala letos, Manuela Kovačec; 
skupno pa smo dosegli srebrno priznanje. V primerjavi z 
ostalimi večjimi kraji in turističnimi središči Slovenije je ta 
uspeh še toliko večji," so nam pripovedovali junaki tega 
dosežka Manuela Kovačec, Martina Kolednik, Primož Prigl, Sašo 
Arnuga, Larisa Pukšič, Doroteja Pukšič, Diana Petrovič in Katja 
Nežmah ter učitelja Jolanda Zelenko (uprizoritev igre) in Aleš 
Marñetko (mentor). 
 
Scenarij igre je napisala Milena Meznarič, pri izvedbi pa so ob 
šolskem vodstvu pomagali tudi občina in Turistično društvo 

Destrnik ter Turistično društvo Trnovska vas. 
 

 
 

 
V močni konkurenci so dosegli odlične rezultate. 
Aleš Marñetko 
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