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POVZETEK 

Oplotničan Alen Perklič se je lani udeležil resničnostnega šova Survivor, kjer je med drugim 

pometel z vsemi konkurenti in z boja odšel kot zmagovalec. Ker je bil šov v Sloveniji odmeven 

in je zanj ter za našo občino slišalo veliko ljudi , smo se odločili, da to izkoristimo tudi mi ter 

ga vključimo v naš turistični proizvod. Odločili smo se namreč, da bomo tudi pri nas pripravili 

'Oplotn'ški survajvor', kjer bomo z Alenovo pomočjo v 'Oplotniškem vintgarju' pripravili 

različne zanimive in adrenalinske igre.  

 

Seveda naš survajvor ne bo tako zahteven, kot je bil ta na Filipinih, bo pa od udeležencev 

vseeno zahteval nekaj znanja in moči, da bodo igre uspešno izpeljali do konca.  

Udeležencem našega survajvorja želimo omogočiti, da preživijo popoldan s svojim 

zmagovalcem Alenom, obenem pa jim omogočiti adrenalinsko doživetje v njegovem 

domačem pohorskem okolju. 
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ravnatelju Matjažu Vrtovcu, ki nam je nudil podporo. 

 

Zahvaljujemo se tudi sodelavcem Občine Oplotnica in županu Matjažu Orterju, saj so nas 

podprli pri izdelavi projektne naloge in nam nudili finančno podporo. 

 

Alenu Perkliču se zahvaljujemo za pomoč, spodbudne besede in nasvete pri pisanju projektne 
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UVOD 
 

Oplotničan Alen Perklič se je lani udeležil resničnostnega šova Survivor, kjer je med drugim 

pometel z vsemi konkurenti in z boja odšel kot zmagovalec. Ker je bil šov v Sloveniji kar 

odmeven in je zanj ter za našo občino slišalo veliko ljudi, smo se odločili, da to izkoristimo 

tudi mi in ga vključimo v naš turistični proizvod. Odločili smo se namreč, da bomo tudi pri nas 

pripravili 'Oplotn'ški survajvor', kjer bomo z Alenovo pomočjo v Oplotniškem vintgarju 

pripravili različne zanimive in adrenalinske igre. Seveda naš survajvor ne bo tako zahteven, 

kot je bil ta na Filipinih, bo pa od udeležencev vseeno zahteval nekaj znanja in moči, da bodo 

igre uspešno izpeljali do konca.  

 Udeležencem našega survajvorja želimo omogočiti, da bi popoldan preživeli s svojim 

zmagovalcem Alenom, obenem pa jim omogočiti adrenalinsko doživetje v njegovem 

domačem pohorskem okolju. 

Ker imamo v Oplotnici  veliko naravnih, kulturno-zgodovinskih in socialnih privlačnosti, ki so 

zanimive za številne obiskovalce našega kraja, bo to še dodaten razlog, da pridejo k nam. 

Prav tako imamo urejene ceste, namestitvene objekte, parke. Poleg vsega tega v Oplotnico 

ni težko priti, saj ima razvito transportno mrežo, poti, prav tako so dobre tudi prometne 

povezave. Vse to pripomore k temu, da je naša občina zanimiva turistična destinacija. 

Če dodamo še to, da ste pri nas vedno dobrodošli in da bomo poskrbeli za okusno pogostitev 

z domačimi jedmi, potem zagotovo ni več zadržkov, da se ne bi udeležili  našega 

'Oplotn'škega survajvorja'.  
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1 RAZISKOVALNI DEL NALOGE  
 

1.1 Uporabljene metodologije dela  
 

Pri izdelavi naloge smo uporabljali naslednje raziskovalne metode:  

 zbiranje in združevanje različnih zamisli in idej,  

 terensko delo (pogovor z zmagovalcem resničnostnega šova Surviver Alenom 

Perkličem in s člani Turističnega društva Oplotnica ter članicami Društva kmečkih 

žena, ogled poti v Oplotniškem vintgarju, ogled in fotografiranje turističnih 

znamenitosti, predstavitev ideje županu Matjažu Orterju in ravnatelju OŠ Oplotnica 

Matjažu Vrtovcu, snemanje turističnega videospota), 

 delo z literaturo in iskanje različnih informacij na spletu.  

 

1.2 Cilji našega dela 
 

Cilji in namen našega raziskovanja in dela so bili: 

 pripraviti adrenalinski dan v naravi – v Oplotniškem vintgarju, 

 poskrbeti za promocijo občine Oplotnica,  

 v naš kraj pritegniti turiste, 

 se pri delu zabavati in doživeti nepozabna doživetja, 

 medsebojno spoznavanje, 

 razvijanje samostojnosti, 

 spoznavanje narave z različnih vidikov (zgodovinski, umetniški, ekološki, etnološki, …). 

 

Raziskovalno delo nam je vzelo kar nekaj časa in energije, vendar nam na koncu ni bilo niti 

malo žal, saj smo veliko izvedeli, obenem pa spoznali, da imamo v Oplotnici čudovito, 

neokrnjeno naravo, ki lahko veliko nudi tudi ljubiteljem adrenalina.  
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2 NARAVNA DEDIŠČINA VKLJUČENA V NAŠ TURISTIČNI 

PRODUKT   
 

2.1 Oplotniški vintgar  
 

 

Slika 1: Zemljevid Tematsko-učne poti Oplotniški vintgar (Foto: N. Razboršek)   

 

Zagnani člani oplotniškega Turističnega društva so uredili pot s pomočjo Občine Oplotnica, 

Ministrstva za kmetijstvo in s pomočjo denarja, ki so ga dobili iz Evropske unije. Zdaj se lahko 

obiskovalci varno sprehodijo po soteski in občudujejo naravne lepote, kot so slapovi, brzice, 

tolmuni in ogromne obrušene skale. Med potjo spoznavajo kamnine, živali in rastline, 
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občudujejo naravne lepote in ostanke, ki pričajo o življenju ljudi nekoč. Ob poti je namreč 

veliko mlinov, žag, tudi ostanki cest in železnice pričajo o življenju naših prednikov. Celotna 

pot je tudi dobro označena, in sicer so za označitev izbrali ribo, natančneje postrv, saj je bil 

potok Oplotniščica priljubljen 'dom' le-teh.  

Vhod v vintgar se začne pri 'Javornikovi ridi' in poteka po stari cesti Oplotnica–Cezlak, kjer so 

včasih vozili pohorski les in kamen iz kamnoloma v Cezlaku.  

Na začetku poti se spustimo po stopnicah, kjer lahko občudujemo 'Megličev slap', ki pada v 

skrivnostni 'Povodnikov tolmun', v katerem se lahko v toplih mesecih tudi kopamo. Tukaj se 

zelo občuti hlad pohorske studenčnice. Vse nas je prevzel večstoletni Anin gaber zvestobe, ki 

se bohoti ob tolmunu.  

Med potjo smo opazili tudi ostanke znanega Flosarjevega mlina. Pot nas popelje vse do 

ribiškega raja, kjer so tudi ostanki 'Krivčeve žage'. Ribiški raj se imenuje zato, ker je potok 

Oplotniščica včasih gostila ogromne količine rib. Ob poti so zgradili tudi klopce in mizice, kjer 

si lahko oddahnemo in prisluhnemo naravi.  

 

Slika 2: Ribiški raj (Foto: N. Razboršek)  
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Nato smo pot nadaljevali in prečkali nov most oziroma brv, ki vintgar povezuje z drugo 

stranjo hriba. Pot nas popelje do Doline miru. Še pred spustom lahko ob ograji opazujemo 

lepoto in čudeže narave, ki jih je ustvaril potok. Le-ta je bil namreč včasih hudournik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Most čez potok Oplotniščica (Foto: N. Razboršek) 

 

V dolini je res mir in tam so kamnine različnih oblik. Med njimi je tudi kamnina v obliki želve 

in so jo zato poimenovali 'Dolina miru ob Želvi'. V neposredni bližini je tudi gaber 

vzdržljivosti, ki se sklanja nad strugo in več kot očitno kljubuje času. V tej dolini je urejeno 

tudi počivališče z urejenimi mizami in klopmi ter kaminom za piknike.  

 

Slika 4: Dolina miru (Foto: N. Razboršek) 
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Tukaj se lahko obiskovalci družijo, se sprostijo ali celo zdravijo, poiščejo mir, prisluhnejo 

glasbi narave in se napolnijo z energijo, da lažje premagujejo vsakodnevne obveznosti.  

Sicer pa sprehod po vintgarju traja dobro uro. Pot je odlično urejena, kljub vsemu pa je 

priporočljiva previdna hoja s primerno obutvijo in v urejeni skupini. 
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3 OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PRODUKTA   
 

3.1 Ciljne skupine  
 

Naš turistični proizvod je namenjen naslednjim skupinam turistov: 

 osnovnošolcem nad 12 let,   

 dijakom,  

 študentom,   

 domačinom,  

 odraslim osebam, ki želijo spoznati in podoživeti dogajanje v 'Oplotn'škem 

survajvorju', 

 zaposlenim v podjetjih (TEAM BUILDING), 

 vsem, ki želijo aktivno preživeti prosti čas, 

 vsem, ki imajo radi neokrnjeno naravo.  

 

Na 'Oplotn'ški survajvor' bomo glede na prijave sprejeli maksimalno 15 posameznikov. 

Razdelili jih bomo v tri skupine, kjer bo vsako prevzel eden izmed članov Turističnega 

podmladka, ki bo s pomočjo odrasle osebe skrbel za varnost in animacijo.  

 

3.2 Naš turistični produkt 'Survajvor v Oplotn'ci!'   

 

3.2.1 Priprave na organizacijo  
 

Ker je priprava survajvorja v Oplotnici kar precej 'tvegana' naloga, smo se morali dogovoriti 

tudi o 'materialu', ki ga bomo potrebovali. Zato smo najprej v spodnji tabeli navedli material 

oz. stvari, ki jih bomo potrebovali za izvedbo in kdo bo le-tega priskrbel. Na koncu smo 

zapisali še kratek povzetek dogajanja brez časovnega okvirja, saj bomo to podrobneje opisali 

v spodnjih vrsticah.  

 

IGRA KAJ POTREBUJEMO? KDO BO POSKRBEL? 

Izbiranje kamenčkov  15 kamnov različnih barv (5 rdečih, 5 modrih, 5 rumenih), 

vrečka, rutice (15, različne barve) – priskrbi Nuša Pliberšek  

Streljanje s fračo  15 pločevink, 5 frač, večje število kamenčkov (vreča), 

štoparica, beležka za zapisovanje rezultatov – priskrbi 

Edvard Potočnik  

Plezanje  Čelada, varovalne vrvi, jermeni, štoparica, beležka za 

zapisovanje rezultatov – priskrbijo člani Planinskega 

društva Oplotnica  
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Prenašanje vode  4 majhne posodice z luknjo na dnu, 2 enako veliki vedri za 

vodo, štoparica, beležka za zapisovanje rezultatov – 

priskrbi Ava Dukarič  

Vlečenje vrvi  Debela in dolga vrv – priskrbi Julija Fridrih  

Spust po jekleni žici  Jeklena žica, čelade … - priskrbijo člani Planinskega društva 

Oplotnica  

Iskanje skritega zaklada  Navodila za iskanje skritega zaklada (3 kopije, za vsako 

skupino), 3 skriti zakladi (v zakladu bodo stvari, ki jih bomo 

dobili od naših sponzorjev) – priskrbita učiteljici Sanja 

Žgavc in Nina Razboršek   

Druženje ob tabornem ognju Les, vžigalice, 1 zaboj jabolk, 1 zaboj krompirja, 15 parov 

hrenovk, 4 kilograme kruha, 10 litrov domačega soka, 10 

litrov vode, 3 litre vina in 15 priznanj/potrdil za 

sodelovanje – priskrbijo člani Turističnega društva 

Oplotnica 

Tabela 1: Seznam materiala oz. stvari in kdo bo zanje poskrbel   

 

3.2.2 Program 'Survajvorja v Oplotn'ci'  
 

KJE?  

Zbor pred vhodom v Oplotniški vintgar in igre v vintgarju ter pohod nazaj do grajskega 

kompleksa. 

 

KDAJ?  

Sobota, 27. 5. 2017 ob 14.00. 

Časovni okvir organizacije 'Survajvorja v Oplotn'ci' je lahko od pozne pomladi do zgodnje 

jeseni. Izvedba je namreč povezana z vremenom in s temperaturami. 

 

Odločili pa smo se, da bomo survajvor prvič organizirali konec maja, in sicer 27. maja 2017. 

Želimo si, da bi ga izvedli vsako leto večkrat in bi tako postal prepoznaven dogodek v naši 

občini.  

 

 

KAJ SE BO DOGAJALO?  

Zbrali se bomo pred vhodom v Oplotniški vintgar. Po uvodnih besedah Alena Perkliča se 

bodo obiskovalci razdelili v tri skupine. To bomo storili tako, da bodo iz vreče vlekli 

kamenčke, ki so različne barve. Glede na izvlečeno barvo se bodo razvrstili v ustrezno 

skupino: Rdeči, Rumeni in Modri. Obiskovalci bodo dobili tudi barvne trakove (rutice), po 

katerih se bodo razlikovali. Vsaka skupina dobi tudi zavitek z navodili, ki jih bo vodil do točke, 

kjer se bodo odvijale igre. Skupino bo spremljal en učenec – spremljevalec, ki bo skrbel za 
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varnost in da skupina ne bo zašla s poti. Na točkah, kjer bodo potekale igre, jih bo pričakal še 

en učenec in odrasla oseba, ki bo skrbela za varnost.  Na tem mestu bodo dobili  navodila za 

izvajanje igre. Istočasno se bodo na treh prizoriščih izvajale sledeče igre: 

- streljanje kamenčkov s fračo v tarčo, 

- plezanje, 

- prenašanje vode iz potoka. 

Da bomo lahko na koncu razglasili zmagovalca, bomo tekmovalcem merili čas – torej, kako 

hitro uspejo dokončati posamezno igro. Ko skupine zaključijo z eno igro, dobijo navodila za 

odhod na drugo prizorišče. Vsaka skupina se bo zamenjala dvakrat, saj se bodo vsi preizkusili 

v vseh treh igrah.  

Po končanih igrah se bodo vse tri skupine s spremljevalci odpravile v Dolino miru, kjer bomo 

razglasili finalista (dve skupini), ki sta se v igrah najbolje odrezali. Ti dve skupini se bosta 

pomerili v vlečenju vrvi. Ekipa, ki bo zmagala v vlečenju vrvi, bo tudi zmagovalec 'Survajvorja 

v Oplotn'ci'.  

Da bo dogajanje zanimivo tudi za poraženi ekipi, smo pripravili še adrenalinski spust po 

jekleni žici in iskanje skritega zaklada. Vsaka skupina bo dobila navodila za iskanje skritega 

zaklada. Na koncu bo vsaka skupina našla svoj zaklad. V primeru časovne stiske ali 

nezanimanja s strani udeležencev, se lahko iskanje zaklada tudi izpusti in se udeležencem 

zgolj razdeli priznanje/potrdilo za sodelovanje v 'Survajvor v Oplotn'ci'.  

Ko bomo zaključili z igrami, bo sledilo druženje z Alenom ob tabornem ognju, kjer bodo lahko 

udeleženci pekli penice, krompir, jabolka ali hrenovke. Po končanem druženju se bomo 

odpravili nazaj do graščine, kjer se bomo poslovili.  

Tabela 2: Časovna razporeditev survajvorja v Oplotnici  

Časovna razporeditev  

14.00 prihod v vintgar in razdelitev v skupine 

14.45 
Prihod skupin na tri različne lokacije in začetek survajvorja (rdeča skupina 

strelja s fračo, rumena skupina pleza, modra skupina prenaša vodo) 

15.30 
Menjava skupin na vseh treh lokacijah (modra skupina strelja s fračo, rdeča 

skupina pleza, rumena skupina prenaša vodo) 

16.15 
Menjava skupin na vseh treh lokacijah (rumena skupina strelja s fračo, modra 

skupina pleza, rdeča skupina prenaša vodo) 

17.00 
Konec posameznih iger, skupine se zberejo v Dolini miru v vintgarju, kjer bodo 

skupne igre  

18.00 Zaključek skupnih iger   

18.30 Razglasitev zmagovalcev in druženje z Alenom Perkličem ob tabornem ognju  

20.00 odhod iz vintgarja  
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3.2.3 Sodelavci 
Alen Perklič, 3 gorski vodniki, 3 učenci − spremljevalci in 3 učenci − vodje iger, 3 sodniki. 

 

3.2.4 Igre 

1. Izbiranje kamenčkov 
Pripomočki: kamni različnih barv (rdeča, modra, rumena), vrečka, rutice (katera skupina).  

Navodilo: vsak izmed 

udeležencev vleče iz 

vreče kamenček. Glede 

na barvo kamna se 

oblikujejo skupine. Kdo 

bo v  kateri skupini, 

bomo določili z barvo 

rutice, ki jo bo nosil ves 

čas dogajanja.  

 

 

Slika 5: Izbiranje kamenčkov in razdelitev v skupine (Foto: N. Razboršek) 

 

2. Streljanje kamenčkov s fračo v pločevinke 
Pripomočki: pločevinke − tarče, frače, kamenčki. 

Navodilo: vsi člani skupine se 

razvrstijo pred strelišče. Vsak 

dobi fračo in kup kamenčkov. 

Ko vodja iger da znak, pričnejo 

s streljanjem kamenčkov v 

tarče (15 pločevink). Tarče so 

od strelišča odmaknjene 5 m. 

To počnejo tako dolgo, da vsi 

člani skupine poderejo vse 

pločevinke. Obenem se meri 

čas.  

Slika 6: Streljanje s fračo v pločevinke (Foto: N. Razboršek) 

 



Turizmu pomaga lastna glava in Več znanja za več turizma 

 

16 
 

3. Plezanje 
Pripomočki: oprema za plezanje (čelade, varovalne vrvi, jermeni …). 

Navodilo: vsi člani 

skupine morajo 

preplezati skoraj 

navpično kamnito 

steno v Oplotniškem 

vintgarju. Pri tem 

imajo podporo 

gorskega vodnika, ki 

jim pomaga z opremo 

in z navodili. 

Tekmovalci si lahko 

pomagajo 

(spodbujanje, fizična 

pomoč …). Obenem 

se meri čas.       

Slika 7: Plezanje (Foto: N. Razboršek) 

 

4. Prenašanje vode iz potoka 
Pripomočki: mala posodica z luknjo na dnu, velika steklena posoda.  

Navodilo: člani skupine 

morajo z eno posodico, 

ki ima na dnu luknjo, 

napolniti veliko vedro z 

vodo iz potoka. Posoda 

je od potoka 

odmaknjena 10 m. 

Člani skupine se 

morajo zato sami znati 

organizirati tako, da 

svojo posodo čim prej 

napolnijo z vodo. 

Obenem se meri čas. 

Slika 8: Prenašanje vode iz potoka (Foto: N. Razboršek)  

 

 



Turizmu pomaga lastna glava in Več znanja za več turizma 

 

17 
 

5. Vlečenje vrvi med skupinama, ki v prejšnjih igrah dosežeta najboljši čas  
Pripomočki: debela in dolga vrv. 

Navodilo: Skupine tekmujejo med seboj v vlečenju vrvi.  

Slika 9: Vlečenje vrvi (Foto: S. Žgavc) 

 

6. Spust po jekleni žici – nagrada, popestritev  
Pripomočki: jeklena žica, varovalna oprema.  

Navodilo: vsi člani vseh skupin se spustijo po jekleni žici. Pri izvajanju pomagajo člani 

Planinskega društva Oplotnica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Spust po jekleni žici (Foto: N. Razboršek) 
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7. Iskanje skritega zaklada po skupinah  
Pripomočki: navodila za iskanje skritega zaklada, 3-krat skriti zaklad – zaboj s čokoladnimi 

zlatniki, priznanje/potrdilo za sodelovanje v iskanju skritega zaklada.  

Navodilo: vsaka skupina dobi svoj listek z navodili za iskanje skritega zaklada. Navodila se 

ločijo po barvah. Igra se konča, ko vse skupine najdejo svoj zaklad.  

Slika 11: Iskanje skritega zaklada (Foto: N. Razboršek) 

 

3.2.5 Dovoljenja  
Niso potrebna. 

 

3.2.6 Varovanje  
Spremlja nas gorski vodnik z izpitom, trije spremljevalci in trije vodje iger ter trije sodniki.  
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4 TRŽENJE IN PROMOCIJA NAŠEGA TURISTIČNEGA 

PROIZVODA  
 

Ker bomo 'Survajvor v Oplotn'ci' organizirali prvič, bomo morali veliko narediti tudi na 

trženju in promociji. Prepričani smo, da lahko privabimo veliko gostov, zato je tudi 

pomembno, da smo izdelali natančno strategijo promocije, katere cilj je, da Oplotnica in 

survajvor postaneta prepoznavna.  

 

4.1 Reklamni materiali  
 

4.1.1 Spominki  
 

- lesen obesek za ključe z napisom 'Oplotn'ški survajvor', 

- broške z napisi ('Oplotn'ški survajvor', 'Preživeli', 'Kjer je volja, je tudi moč'), 

- podpisana Alenova fotografija oz. letaki (delimo na tržnici), 

- kamni iz potoka Oplotniščica, ki jih bomo okrasili z različnimi motivi ter na 

zadnjo stran nalepili magnet.  

 

Pri izdelavi spominkov smo se osredotočili na način izdelave in material. Upoštevali smo, da 

so preprosti in iz materiala, ki ga v našem okolju lahko dobimo ter so cenovno ugodni. To je 

pomembno tudi zato, da bi spominke lahko izdelovali domačini. Tako bi z dodatno 

dejavnostjo izboljšali svojo ponudbo in seveda zaslužek. Spominke bomo prodajali na dan 

dogodka in tudi ob drugih večjih prireditvah v kraju, kjer bomo promovirali naš izdelek. 

Razstavljeni bodo v Turistično informativni pisarni v Oplotnici in pri vhodu v graščino. 

Prodajali jih bodo člani Turističnega podmladka ali člani TD Oplotnica. Denar, ki ga bomo 

dobili s prodajo, bomo namenili za plačilo materiala in tudi za nakup potrebščin, potrebnih za 

izvedbo 'Survajvorja v Oplotn'ci' 

 

4.1.2 Majice  
 

Za prepoznavnost v času našega survajvorja je pomemben tudi zunanji izgled naših 

sodelavcev in članov turističnega podmladka. Zato smo se odločili, da bomo imeli usklajene 

majice, ki jih bomo nosili tudi na turistični tržnici. Majice bodo črne barve z belim napisom. 

Na sprednji bo z belo barvo pisalo 'Oplotn'ški survajvor', na hrbtni strani bo pisalo 'Edini 

preživeli' in na rokavu naša imena. 
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4.1.3 Letak  
 

Tudi brošure oz. letaki so pomembno reklamno gradivo, zato smo se odločili, da jih bomo 

izdelali tudi mi. Letos smo le-te izdelali sami s pomočjo računalniškega programa 'Microsoft 

Publisher'. Letake bomo natisnili v nakladi 150 izvodov.  Letake bomo poslali po elektronski 

pošti podjetjem in tudi osnovnim šolam. Nekaj pa jih bomo raznosili tudi fizično. Letak je 

med prilogami v projektni nalogi.  

 

4.1.4 Maskota  
 

'Maskota' našega 'Survajvorja v Oplotn'ci' bo kar Alen Perklič, ki bo spremljal tekmovalce 

med igrami in jih zabaval. Sodeloval bo tudi na tržnici.  

 

 

4.2 Promocija   
 

Predlogi za razvoj našega turističnega proizvoda so zapisani, sedaj jih je potrebno le še 

približati ljudem. Kako doseči, da bi ljudje slišali za nas, prišli k nam in seveda pri nas potrošili 

čim več denarja, pa bomo zapisali v tem delu naše projektne naloge.   

 

4.2.1 Facebook  
 

Na Facebooku bomo člani Turističnega podmladka objavljali dejavnosti in potek survajvorja. 

Januarja in februarja  bomo začeli o dejavnostih še bolj pogosto obveščati naše prijatelje, 

sovrstnike ter sorodnike. 

 

4.2.2 Radio Rogla in NOVICE  
 

Tudi letos se bomo odpravili na Radio Rogla v Slovenskih Konjicah, kjer nam bodo prijazno 

omogočili snemanje reklame. Seveda pa bomo morali pred obiskom Radia Rogla izdelati in 

napisati našo reklamo. Pri tem bomo upoštevali večino načel dobrega oglaševanja. 

 

V Slovenskih Konjicah ustvarjajo tudi lokalni časopis NOVICE, ki med drugim pokriva dogodke 

v občini Oplotnica. Dogovorili smo se, da nam bodo pred izvedbo survajvorja v časopisu 

objavili reklamo.  

 

Vse to nam bodo omogočili brezplačno, v zameno za to, da bomo v času survajvorja in na 

turistični tržnici promovirali tudi Radio Rogla in NOVICE.  
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4.2.3 Televizijski oglas  
  

Tudi letos smo posneli video reklamo. Pri snemanju in montaži posnetka nam je pomagal 

Franci Ribič iz Kabelske televizije Oplotnica. Pred snemanjem smo napisali scenarij. Januarja 

smo se zbrali pri graščini, kjer smo posneli reklamo. Franci Ribič je na podlagi naših želja in 

predlogov reklamo posnel in jo nato v računalniški učilnici šole, pod našim budnim očesom in 

seveda v skladu z našimi željami, zmontiral v zanimivo zabavno reklamo (videoposnetek 

bomo premierno predstavili na turistični tržnici).  

 

4.3 Kdo bo kaj naredil?   
 

Člani turističnega podmladka bomo:  

 pripravili letak o survajvorju, 

 posneli televizijsko reklamo, 

 izdelali in urejali obvestila na socialnem omrežju Facebook, 

 sodelovali pri izdelavi spominkov, ki jih bomo prodajali tudi v šoli, 

 prepričali prijatelje, naj se udeležijo survajvorja,  

 poiskali kontakte od podjetij in osnovnih šol ter jih povabili k udeležbi,  

 poiskali sponzorje za izdelavo prospektov, spominkov …, 

 uspešno predstavili nalogo in stojnico na festivalu 'Turizmu pomaga lastna glava'. 

 

Alen Perklič bo: 

 pomagal pri promociji turističnega proizvoda, 

 sodeloval pri pripravi survajvorja, 

 sodeloval na samem dogodku, 

 sodeloval na turistični tržnici v Mariboru. 

 

Občina Oplotnica bo: 

 finančno podprla naš projekt,  

 dogodek objavila na svoji spletni strani,  

 predstavila dogodek ostalim občinam v okolici.  

 

Člani Turističnega društva Oplotnica bodo: 

 pomagali pri pripravi,  

 predstavili naš projekt drugim TD in ostalim društvom v okolici, 

 pomagali pri izdelavi reklamnega materiala. 

 

Člani Planinskega društva Oplotnica bodo:  

 pomagali pri pripravi iger v vintgarju (plezanje in spust po jekleni žici),  

 predstavili dogodek ostalim članom društva.  
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5 PREDVIDENI PRIHODKI IN ODHODKI  
 

5.1 Oblikovanje cene  
 

Oblikovanje cene na osebo v evrih  

Cena odrasli 10 

Cena otroci 5 

Tabela 3: Oblikovanje cene na udeleženca  

 

5.2 Predvideni prihodki in odhodki  
 

ODHODKI 

Tisk zloženk/brošur/letakov (150 

kom)/priznanj (15 kom) 

Oblikovanje zastonj, tisk – 100 EUR  

Spominki  450 EUR  

Nakup in tisk majic (7 kom)  100 EUR  

Hrana   175 EUR 

Lokalni mediji (Radio Rogla, Novice, 
Bistriške novice, Rogaške novice, Celjan, 
Kabelska televizija Oplotnica, …)  

Zastonj (sponzorstvo – v zameno jih tudi mi oglašujemo na taboru in 
na predstavitvah na turističnih tržnicah v Mariboru (predvidoma 2-
krat), Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice …  

Facebook  Zastonj  

SKUPAJ  825 EUR  

PRIHODKI 

Občina Oplotnica (donacija) 600 EUR  

Plačilo kolesarskega dne  

(15 EUR X 15 udeležencev) 

225 EUR 

SKUPAJ 825 EUR  

KONČNI ZNESEK  + 0 EUR  

Tabela 4: Predvideni prihodki in odhodki  
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6 ZAKLJUČEK   
 

Ob zaključku naše  projektne naloge lahko potrdimo, da sta Oplotnica in s tem naš 'Oplotn'ški 

survajvor ' zanimivi turistični destinaciji. 

Menimo, da smo našim potencialnim obiskovalcem smiselno, preprosto in prepričljivo povedali, kaj 

imamo, kako jih bomo sprejeli in kaj jim bomo ponudili. 

Pri promociji smo poiskali pomoč tistih ljudi, ki imajo potrebna znanja, spretnosti, ustvarjalnost in so 

inovativni. Z njihovo pomočjo smo se tudi sami veliko naučili in bomo tako še naprej s ponosom ter z 

znanjem promovirali naš kraj. 

Seveda bi lahko ponudili še veliko več, kot smo uspeli zapisati v tej nalogi. V veliko veselje pa nam je, 

da smo lahko predstavili naš kraj, Oplotniški vintgar, Alena Perkliča in turistični produkt 'Oplotn'ški 

survajvor'. 
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7 PRILOGE  
 

7.1 Dopis za medije  
 

Prošnja za sponzorstvo!  

Smo učenci Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica, ki sodelujemo v projektu 

'Popestrimo šolo'. Tudi letos smo se prijavili na državni festival 'Turizmu pomaga lastna glava' 

s projektno nalogo 'Oplotn'ški survajvor', kjer smo se več let  zapored uvrstili med 30 

najboljših osnovnih šol v Sloveniji in prejeli zlato priznanje.  

Da bi bil naš 'survajvor' dobro obiskan, moramo seveda poskrbeti tudi za oglaševanje. In 

tukaj bi želeli prositi za pomoč tudi vas. Želeli bi, da bi pred organizacijo 'Oplotn'škega 

survajvorja', v vašem mediju oglaševali naš dogodek. Mi bi reklamo posneli in vam jo 

posredovali, vi pa bi jo v dogovorjenih terminih predvajali. Seveda pa morate upoštevati, da 

smo finančno zelo omejeni in nimamo denarja za plačilo reklame. V zameno, da nam 

pomagate, bomo na  turističnih tržnicah (Maribor, Ljubljana, Slovenska Bistrica in Slovenske 

Konjice) predstavljali tudi vaše podjetje. Tudi v projektni nalogi vas bomo navedli kot 

sponzorja in objavili logotip vašega podjetja.  

Če menite, da nam lahko pomagate, bi vas prosili, da se na našo prošnjo odzovete, da se 

dogovorimo o podrobnostih sodelovanja.  

Najlepše hvala že v naprej.  

S spoštovanjem,  

učenci Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica  
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7.2 Prošnja za sponzorstvo – občina  
 

Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica  

Ul. Pohorskega bataljona 19  

2317 Oplotnica  

 

Zadeva: Prošnja za finančno pomoč! 

Smo učenci Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica in smo se tudi letos prijavili na 

državni festival 'Turizmu pomaga lastna glava', kjer smo se več let  zapored uvrstili med 30 

najboljših osnovnih šol v Sloveniji in prejeli številna zlata priznanja.  

Za čim boljšo predstavitev kraja, občine, šole in naravnih znamenitosti bomo potrebovali tudi 

vašo finančno pomoč.  

Denar bomo potrebovali predvsem za material, s katerim bomo tabor promovirali in za 

izvedbo le-tega.  

Denar bomo predvidoma potrebovali za:  

- majice s tiskom (9-krat);  

- tisk zloženk, letakov in plakatov (približno 150 komadov);  

- material za izdelavo spominkov;  

- material za okrasitev stojnice na tržnici.  

 

Za finančno pomoč in podporo se vam najlepše zahvaljujemo.  

S spoštovanjem,  

mentorica Nina Razboršek in  

učenci Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica 
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7.3 Letak  
 

 

Slika 12: Primer letaka 
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7.4 Alenova izjava  
 

Izjava  

 

Spodaj podpisani Alen Perklič iz Malahorne pri Oplotnici soglašam s sodelovanjem v projektu Turizmu 

pomaga lastna glava ter pri pripravi in organizaciji 'Oplotn'škega survajvorja'.  

 

Oplotnica, 30. 1. 2017    

 

Podpis:  
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8  OSNUTEK PREDSTAVITVE TURISTIČNEGA PROIZVODA 

NA TRŽNICI  
 

Na stojnici bomo poskušali na čim privlačnejši način predstaviti naš turistični produkt – 'Oplotn'ški 

survajvor', učno-tematsko pot Oplotniški vintgar ter tudi druge turistične in naravne znamenitosti 

našega kraja. Uporabili bomo slikovno in besedno gradivo.  Turistične tržnice se bo udeležil tudi Alen 

Perklič.  

Pri predstavitvi na turistični tržnici bo sodelovalo devet učencev. Nekateri so tudi avtorji turistične 

naloge. Štirje učenci bodo prisotni na stojnici, ostalih pet pa bo promoviralo našo turistično ponudbo 

po celotnem prostoru, kjer se bo tržnica odvijala. 

 


