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Bolfenška turistična pot 
 

Učenci OŠ Destrnik - Trnovska vas so prejeli 
zlato priznanje in bili drugi v državi 

 
Darja Lukman Žunec 

 

Z raziskovalno nalogo Bolfenška turistična pot so učenci 

osnovne šole Destrnik - Trnovska vas letos tekmovali 
dvakrat in bili izjemno uspešni - na tekmovanju Turizmu 
pomaga lastna glava so bili drugi, na srečanju mladih 
raziskovalcev Slovenije pa so prejeli zlato priznanje. Avtorice 
naloge so Katja Nežmah, Diana Petrovič in Doroteja 

Pukšič.  
 
Na tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava so predstavile 
nalogo s pomočjo razstave in odrske predstavitve. "Naš 
mentor je prof. Aleš Marñetko. Ker pa smo se predstavili tudi 
na odrskih predstavitvah, so igralske sposobnosti pokazali 
Larisa Pukšič, Aljaž Kranjc, Primož Prigl, Martina 

Kolednik, Manuela Kovačec in Sašo Arnuga. Scenarij za 
odrsko predstavitev je napisala Milena Meznarič, učence pa 
je zanjo pripravljala Jolanda Zelenko. Z doseženim smo zelo 
zadovoljni, kajti prislužili smo si tudi lepo nagrado - izlet s 
kolesi v podzemlje Pece. 
 
Na tekmovanju mladih raziskovalcev Slovenije pa je 
predstavitev raziskovalnih nalog drugačna kot na tekmovanja 
Turizmu pomaga lastna glava, vendar tudi na poseben način 
zanimiva. Komisiji smo raziskovalno nalogo predstavile ob 
diaprojekciji, po zagovoru so nam zastavljali vprašanja. Vsi 
skupaj smo potem nestrpno pričakovali rezultate. Dokaj hitro 
je bilo znano, da je raziskovalna naloga Bolfenška turistična 
pot v kategoriji turizem prejela zlato priznanje in da smo se z 
njo uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 1. junija v Murski 
Soboti. Upam, da se bomo tudi tam dobro odrezali," nam je o 
nalogi in tekmovanjih povedala destrniška devetošolka 

Doroteja Pukšič. 
 

 
 

 
Razigrani destrniški osnovnošolci z mentorjem prof. Alešem 
Marñetkom se veselijo svojih uspehov. 
(Darja Lukman Žunec) 
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