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POVZETEK 

ŠOLA: Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica, Ulica Pohorskega bataljona 19, 2317 

Oplotnica 

Tel: 02/801 94 23                  www.osoplotnica.si         e-mail: o-pobaoplot.mb@guest.arnes.si 

 

NASLOV RAZISKOVALNE NALOGE: ″SELFIE TIME″ V OPLOTNICI 

 

Avtorji naloge:  

1. Matic Kalšek, 9. razred 

2. Aljaž Zavšek, 9. razred 

3. Julija Firer, 9. razred 

4. Katarina Grajžl Lipuš, 9. razred 

5. Gaja Oblonšek, 9. razred 

6. Larisa Jevšenak, 9. razred 

7. Iza Pučnik, 9. razred 

8. Maja Korošec, 9. razred 

9. Neža Pučnik, 9. razred  

10. Vida Konec, 9. razred 

11. Ana Marija Gošnjak, 9. razred 

 

Mentorice: Nina Razboršek prof., Urška Lesjak prof., Sanja Žgavc prof. 

 

Povzetek 

Kako mlade in tudi starejše v času, ko ves svet sedi za računalniki, na tablicah in pametnih 

telefonih, spodbuditi h gibanju, oziroma le-to narediti privlačno? Kakšen spominek ponudit 

obiskovalcem našega kraja, da jih bo spominjal na nas, na zabavna doživetja, ki so jih 

doživeli pri nas in jih seveda spomnil na naravno ter kulturno dediščino naše občine? S temi 

vprašanji smo se ukvarjali, ko smo izbirali temo naše letošnje projektne naloge.  

Odločili smo se, da v naš turistični produkt vključimo selfie-je in pametne telefone. Ker je 

danes, več ali manj, vse povezano z moderno tehnologijo, smo se odločili, da bomo turistični 

spominek povezali s pametnimi telefoni. Ker vemo, da mladi ''delajo selfie-je'' praktično na 

vsakem koraku, bomo obiskovalcem v sklopu našega turističnega produkta ponudili ''selfie-

orientacijo'' z možnostjo, da si na koncu natisnejo selfije/fotografije ter iz teh izdelajo selfie 

album (spominsko knjigo s selfiji) ali naredijo selfie magnete ali selfie razglednico. Predloga 

za selfie spominsko knjigo bo narejena ročno, izdelali in ilustrirali jo bodo učenci, kar pa ima 

večjo vrednost.  

Menimo namreč, da je fotografija eden izmed lepših in trajnih spominov, na nek nam ljub 

dogodek ali doživetje. Tako smo fotografije povezali z našo občino in našimi turističnimi 

znamenitostmi. 

Ključne besede: turistični spominek, selfie album, orientacija 

http://www.osoplotnica.si/
mailto:o-pobaoplot.mb@guest.arnes.si
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1 UVOD 
 

''Kako mlade in tudi starejše v času, ko ves svet sedi za računalniki, na tablicah in pametnih 

telefonih spodbuditi h gibanju, oziroma le-to narediti privlačno?'' To je bilo eno izmed 

vprašanj, s katerim smo se letos ukvarjali. Seveda, pa je bilo pomembno vprašanje tudi, 

kakšen spominek ponudit obiskovalcem našega kraja, da jih bo spominjal na nas, na zabavna 

doživetja in seveda naravno ter kulturno dediščino naše občine.  

Ker je danes, več ali manj, vse povezano z moderno tehnologijo, smo se odločili, da bomo 

turistični spominek povezali s pametnimi telefoni. Ker vemo, da mladi ''delajo selfie-je'' 

praktično na vsakem koraku, bomo obiskovalcem v sklopu našega turističnega produkta 

ponudili ''selfie-orientacijo'' z možnostjo, da si na koncu natisnejo selfije/fotografije ter iz teh 

izdelajo selfie album (spominsko knjigo s selfiji) ali naredijo selfie magnete ali selfie 

razglednico. Predlogo za spominsko knjigo bo vsak obiskovalec dobil pred začetkom pohoda 

po Oplotnici (Predloga je priložena v prilogah). Predloga za selfie knjigo je narejena ročno, 

izdelali in ilustrirali so jo učenci, kar pa ima večjo vrednost. Predloga bo torej vsebovala 

zemljevid, ki bo obiskovalcem napovedoval pot. Zemljevid bo poleg tega imel označene tudi 

''selfie točke'', kjer se bodo obiskovalci lahko fotografirali in ''naredili selfie''. Spominska 

selfie knjiga bo vsebovala tudi prazne prostore, kamor si bodo lahko obiskovalci nalepili 

selfije/fotografije, ki jih bodo naredili v Oplotnici, na točkah, ki bodo vnaprej označene. 

Knjiga bo vsebovala tudi kratke opise turističnih in naravnih znamenitosti, ki si jih bodo 

obiskovalci ogledali na našem dogodku 'selfie orientaciji'.  

Menimo namreč, da je fotografija eden izmed lepših in trajnih spominov, na nek nam ljub 

dogodek ali doživetje. Tako smo fotografije povezali z našo občino, našimi turističnimi 

znamenitostmi in turističnim spominkom.   
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2 RAZISKOVALNI DEL NALOGE  
 

Kot smo že povedali v uvodu, je bilo naše glavno vprašanje, s katerim smo se letos ukvarjali, 

kako mlade in tudi starejše v času, ko ves svet sedi za računalniki, na tablicah in pametnih 

telefonih, spodbuditi h gibanju, oziroma le-to narediti privlačno? Seveda, pa je bilo 

pomembno vprašanje tudi, kakšen spominek ponudit obiskovalcem našega kraja, da jih bo 

spominjal na nas, na zabavna doživetja in seveda naravno ter kulturno dediščino naše občine.  

2.1 Uporabljene metodologije dela  
 

Pri izdelavi naloge smo uporabljali naslednje raziskovalne metode:  

 zbiranje in združevanje različnih zamisli in idej,  

 terensko delo (pogovor z domačini, določitev krožne poti po Oplotnici, ogled in 

fotografiranje turističnih znamenitosti, spoznavanje in seznanjanje s turističnimi 

znamenitostmi, postavitev selfie točk in selfie oznak (markacij), fotografiranje 

(delanje selfie-jev), izpolnjevanje selfie spominske knjige, predstavitev ideje županu 

Matjažu Orterju in ravnatelju OŠ Oplotnica Matjažu Vrtovcu, snemanje turističnega 

videospota), 

 iskanje različnih informacij na spletu.  

 

2.2 Cilji našega dela 
 

Cilji in namen našega raziskovanja in dela so bili: 

 pripraviti turistom pester in poučen dan v naši občini, 

 poskrbeti za promocijo občine Oplotnica,  

 v naš kraj privabiti turiste, 

 se pri delu zabavati in doživeti nepozabna doživetja, 

 medsebojno spoznavanje in razvijanje samostojnosti, 

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

 in nenazadnje narediti takšen TURISTIČNI SPOMINEK, ki bo turiste spominjal na 

naš kraj, doživetja, okuse in dogajanje v času njihovega obiska, ter da jih bo spomnil, 

da našo občino še večkrat obiščejo. Turistom bi želeli ponuditi predvsem spominek, ki 

bo individualiziran in samostojno narejen. 

 

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 čudovite 

naravne in kulturne turistične znamenitosti, ki jih lahko vključimo v naš turistični produkt in 

so letos povezani s čisto pravim zanimivim turističnim spominkom, ki bodo naše obiskovalce 

še več let spominjali na nas in naš kraj.  
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3 KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA VKLJUČENA 

V NAŠ TURISTIČNI PRODUKT   

 

3.1 GRAŠČINA  
 

Žički dvorec so med leti 1621 in 1631 zgradili žički kartuzijani, ki so tu dominirali 600 let. 

Dvorec je bil pomembno gospodarsko središče le-teh. Njegovi prostori so bili nekdaj bogato 

opremljeni ter razkošni. V niši na vzhodni zunanjščini kapele je kakovostna baročna skulptura 

sv. Janeza Krstnika, ki naj bi bila po prvi svetovni vojni pripeljana iz Žičke kartuzije. Posebna 

pozornost pripada kapeli, ki je okrašena z dobro ohranjeno štukaturo. Le-ta je najkvalitetnejše 

tovrstno delo na slovenskem Štajerskem in je tesno povezana z grobnico cesarja Ferdinanda 

II. v Gradcu, saj je štukaturni okras kripte zelo podoben oplotniškemu. Nekdaj je imela kapela 

bogato opremo in številne oljne slike. Posebno znana je kovana ograja, ki pa se je edina rešila 

saj so jo zavrgli na podstrešje. Kapela je imela tudi oltar, ki je bil posvečen Mariji Devici. 

Graščina je bila s pomočjo evropskih sredstev popolnoma obnovljena v letu 2010. 

(http://www.destinacija-rogla.si/gradovi/grascina, 2018)  

 

Slika 1: Graščina  

(Vir: http://www.destinacija-rogla.si/gradovi/grascina, 12. 12. 2018) 

 

3.2 GASILSKI DOM 
 

Zgodovina gasilstva v Oplotnici se je začela pisati v drugem desetletju prejšnjega stoletja. V 

začetku 60. let 19. stoletja pride na slovenskem do prvih resnejših poskusov, da bi se 

ustanovila organizacija, ki bi bila stalno in strokovno pripravljena za gašenje požarov. Ideja o 

ustanovitvi društva v Oplotnici je dozorela v letu 1912. V zadnjem obdobju ima društvo 

pomlajeno operativno enoto in številčno mladino.  

(http://pgdoplotnica.si/predstavitev/zgodovina/, 2018) 

http://www.destinacija-rogla.si/gradovi/grascina
http://www.destinacija-rogla.si/gradovi/grascina
http://pgdoplotnica.si/predstavitev/zgodovina/
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Gasilski dom je v centru Oplotnice, v neposredni bližini graščine in občine. Pred nekaj leti so 

dom gasilci v celoti obnovili. Oplotniški gasilci so prav tako izredno uspešni na različnih 

gasilskih tekmovanjih. 

 

Slika 2: Gasilski dom PGD Oplotnica  

(Vir: https://www.geago.si/sl/pois/14871/gasilski-dom-pgd-oplotnica, 12. 12. 2018)   

 

3.3 PERIŠČE 
 

Perišče se je v prvotni, neurejeni obliki uporabljalo že v 30. letih 19. stoletja, vse do druge 

svetovne vojne. Med drugo svetovno vojno je Oplotnico upravljal avstrijski župan Karber, ki 

je izdelal načrt in uredil perišče. V parku je postavil vrtno nadstrešnico in verando, ki je imela 

šesterokotno obliko. Na žalost danes vrtne nadstrešnice in verande ni več, lahko pa vidimo še 

perišče, ki ga je že načel zob časa. Ob različnih priložnostih se perišče še vedno uporablja za 

predstavitev pranja v 'starih' časih. 

(http://www.destinacija-rogla.si/ostale-znamenitosti/park-s-periscem, 2018) 

 

 

Slika 3: Priprava 'podmladka' na pranje perila na perišču ob praznovanju občinskega praznika  

(Vir: Foto – N. Razboršek) 

 

 

https://www.geago.si/sl/pois/14871/gasilski-dom-pgd-oplotnica
http://www.destinacija-rogla.si/ostale-znamenitosti/park-s-periscem
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Slika 4: Predstavitev perišča gostom  

(Vir: Foto – N. Razboršek) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 5: Domače ženske ob različnih priložnostih pripravijo predstavitev pranja perila na perišču  

(Vir: www.destinacija-rogla.si) 

 

3.4 PARK 
 

Park najdemo v središču Oplotnice, prvič so ga uredili leta 1924 na zemljišču graščaka 

Windischgraetza. V parku je bilo urejeno perišče z uto ter zgrajena Tovarna lesne volne. Uta 

je bila opremljena s stoli in mizami.  Danes je za park značilno, da v božično-novoletnem 

času, otroci prve triade naredijo izdelke in jih izobesijo po parku. (http://www.destinacija-

rogla.si/domov/oplotnica, 2018) 

http://www.destinacija-rogla.si/domov/oplotnica
http://www.destinacija-rogla.si/domov/oplotnica
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Slika 6: Park v Oplotnici  

(Vir: http://www.destinacija-rogla.si/domov/oplotnica, 12. 12. 2018)  

 

3.5 ŠOLA 
 

Matična enota OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica ima sedež v Oplotnici, Ulica Pohorskega 

bataljona 19. K matični enoti spadata tudi podružnična OŠ na Prihovi, ki se nahaja na 

območju občine Oplotnica, in podružnična OŠ na Keblju, ki se nahaja na območju občine 

Slovenska Bistrica. Ustanoviteljici zavoda sta: Občina Oplotnica in Občina Slovenska 

Bistrica. Šolski okoliš OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica sestavljajo naslednja naselja: 

Oplotnica, Čadram, Zlogona Gora, Zlogona vas, Ugovec, Straža pri Oplotnici, Dobriška vas, 

Markečica, Gorica pri Oplotnici, Lačna Gora, Okoška Gora, Malahorna, Brezje pri Oplotnici, 

Božje, Kovaški Vrh, Koritno. Osnovno šolo so začeli graditi leta 1954 in so jo v letih do 

danes večkrat povečali in obnovili. Danes šolo obiskuje več kot 300 učencev. 

 

Slika 7: OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica  

(Vir: www.geago.si) 

http://www.destinacija-rogla.si/domov/oplotnica
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3.6 LAČNA GORA  
 

Je naselje v občini Oplotnica. S katerega je čudovit razgled na celotno Oplotnico in okoliška 

hribovja. 

   

Slika 8: Razgled iz Lačne Gore na Oplotnico  

(Vir: Foto – U. Lesjak)  

 

3.7  CERKEV SV. JANEZA KRSTNIKA 
 

Začetki prve cerkve segajo v zgodnjo gotiko ali morda še v 12. stoletje, najstarejši zapis sega 

v leto 1487. Leta 1731 so stari čadramski cerkvi prizidali kapelo Matere božje dobrega sveta. 

Leta 1762 so ustanovili čadramsko župnijo. Cerkev so zaradi slabega stanja podrli leta 1937. 

Iz denarja, ki so ga dobili za prodajo materiala stare cerkve, so na mestu le-te zgradili 8 m 

dolgo kapelo. Ta je lahko sprejela do 50 ljudi, vendar so jo med vojno podrli Nemci. Novo 

cerkev so gradili med leti 1895 in 1899. Načrte zanjo je izdelal J. Pascher. Cerkev ima v 

tlorisu obliko latinskega križa. Križev pot je bil narejen še za prejšnjo cerkev, prav tako 

Misijonski križ (1520). Cerkev spada med največje in najlepše v Mariborski škofiji. 

(http://www.destinacija-rogla.si/cerkve/cerkev-sv-janeza-krstnika, 2018)  

 

http://www.destinacija-rogla.si/cerkve/cerkev-sv-janeza-krstnika
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Slika 9: Farna Cerkev sv. Janeza Krstnika v Čadramu 

(Vir: https://www.geago.si/sl/pois/14868/cerkev-sv-janeza-krstnika-cadram, 12. 12. 2018) 

 

3.8 PARTOVEC  
 

Naravni spomenik Partovec je redki vodni biotop, življenjski prostor vodnih, obvodnih 

živalskih in rastlinskih vrst. Obsega območje ribnika in pas gozda okoli njega. To območje je 

zavarovano. Od leta 1826 do leta 1945 je do Partovca vodila tlakovana pot. Ribnik z okolico 

je bil urejen kot grajsko sprehajališče in park z prinesenimi divjimi živalmi. Gozd, ki ga danes 

lahko opazujemo, je ostanek pra-ekosistema, ki je nekoč pokrival celotno Slovenijo.  

Danes je na tem območju urejena sprehajalna pot. Na pot lahko krenemo peš iz Oplotnice po 

glavni cesti proti Slovenski Bistrici. Na Gmajni nas bo usmerila tabla na del pohodne poti, 

kjer je postavljen še en kozolček z informacijsko tablo. Lahko krenemo tudi od Gostišča 

Sovič, kjer nas prav tako opozarja turistična tabla na kozolčku. Pot zavije mimo ogromnih 

hrastov, manjšega kozolca, preko travnika, po nekaj minutah hoje smo že pri informacijski 

tabli na Gmajni. Pot je položna, poteka po gozdu, večkrat tudi čez mostnice, ki nam 

omogočajo lažjo pot po močvirnih tleh. Pot se nadaljuje do ribnika Partovec, ki je naravni 

spomenik, in kjer so urejene mize ter klopi, kjer lahko v prijetni senci posedimo in si 

napolnimo baterije. Naprej od ribnika poteka pot okrog ribnika in nas po lepi gozdni poti in 

travniku pripelje še do kapelice in napajališča, kjer so nekoč trgovci in drugi napajali živino. 

(http://www.podezelje.com/vsebine/turisticno-sprehajalna-pot-partovec/235/, 2018)  

https://www.geago.si/sl/pois/14868/cerkev-sv-janeza-krstnika-cadram
http://www.podezelje.com/vsebine/turisticno-sprehajalna-pot-partovec/235/
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Slika 10: Partovec  

(Vir: http://www.destinacija-rogla.si/oplotnica/3, 12. 12. 2018) 

 

3.9 LOVSKI DOM 
 

Lovska družina Oplotnica (v nadaljevanju LD) je bila ustanovljena leta 1946 na pobudo 

Maksa Sekirnika, učitelja v Oplotnici. V februarju leta 1946 se je zbralo 18 lovcev, bodočih 

članov LD Oplotnica. Na sestanku so bili prisotni člani iz Vrhol in Prelog, ki so želeli, da se 

ustanovi  tudi LD Preloge. Po glasovanju se je osnovala LD Preloge z LD Oplotnica. Po 

ustanovitvi je bilo prvo delo članov oživeti opustošeno lovišče in pripraviti na osnovi 

začasnega Zakona o lovu Pravila, po katerih bodo upravljali lovišče. LD je včlanjena v 

Lovsko zvezo Slovenije, Lovsko zvezo Maribor, Pohorsko območno združenje upravljavcev 

lovišč in LKD Maribor. S strokovnim znanjem iz varstva narave želijo lovci tudi v prihodnje 

nadaljevati bogato lovsko tradicijo na oplotniškem, ki so jo pričeli ustanovni člani društva, saj 

lahko le tako izboljšajo življenjske razmere za divjad. (http://www.lz-

maribor.si/predstavitev/lovske-druzine/54-lovska-druzina-oplotnica, 2018)  

 

Slika 11: Lovski dom Oplotnica  

(Vir: http://www.publishwall.si/lovska.dru%C5%BEina.oplotnica/photos/photo/52907, 12. 12. 2018) 

http://www.destinacija-rogla.si/oplotnica/3
http://www.lz-maribor.si/predstavitev/lovske-druzine/54-lovska-druzina-oplotnica
http://www.lz-maribor.si/predstavitev/lovske-druzine/54-lovska-druzina-oplotnica
http://www.publishwall.si/lovska.dru%C5%BEina.oplotnica/photos/photo/52907
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4 OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PRODUKTA   
 

4.1 Ciljne skupine  
 

Naš turistični proizvod je namenjen naslednjim skupinam turistov: 

 osnovnošolcem,   

 dijakom,  

 študentom,   

 domačinom,  

 odraslim osebam,  

 upokojencem,  

 vsem, ki si želijo zabavnih in srečnih spominov, 

 vsem, ki imajo radi avanture.  

 

4.2 Naš turistični produkt 'Spominska knjiga s selfi-ji' 

 

4.2.1 Priprave na organizacijo  

 

LOKACIJA KAJ POTREBUJEMO?  KDO BO POSKRBEL? 

Graščina 

(začetek, cilj): 

Selfie spominske knjige (30 kom). Urška, Sanja, Nina. 

Pripomočki za delanje selfie-jev 

(klobučki, brki, očala, napisi, 
oblački, …), promocijski okvir, ki 

so ga izdelali učenci. 

Urška.  

Pet miz in stojnic za izdelovanje 

spominkov in ena stojnica za 

hrano. 

Sanja. 

Foto tiskalnik Canon Selphy 

Printer (3 kom). (Tiskalnik sam 

ustvari svoj WiFi in tako poveže s 

telefoni. Lahko tudi več telefoni.) 

Urška, Matjaž Lešnik s. p. (Lemax, 

računalniške storitve in servis) in 

Domen.  

Foto papir Canon s kartušo (100 x 

148 mm) za 108 fotografij, 3 kom. 

Urška in Domen. 

Lepilo, škarje, barvice, razni 

barvni trakovi, washi trakovi, 

drugi drobni dekorativni material. 

Vida, Ana Marija, Neža, Julija, Urška, 

Nina, Sanja. 

Barve za obraz. Katja Višnar.  
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Foto papir Canon s kartušo za 

razglednice (148 mm x 100 mm) 

za 36 razglednic.  

Urška in Domen. 

Canon foto nalepke za magnete. Urška in Domen. 

50 komadov magnetov. Sanja.  

Hrana: domač kruh, domača 

salama, zaseka, jogurti, sir, sok, 

vino, voda, jabolka, pecivo … 

(količine bomo fiksno določili, ko 

bomo imeli število prijavljenih). 

Društvo kmečkih žena, Turistično 

društvo Oplotnica, Kmetija 
Lamperček, gostilna Pozne, 

Vinogradniško društvo – z vsemi se 

dogovorijo Sanja, Urška in Nina. 

Selfie točka za vsako lokacijo. 

 

Pred dogodkom bosta dva učenca 

(Matic in Aljaž) pripravila selfie točke 
za vsako lokacijo in jih tja tudi odnesla 

ter vsako lokacijo pripravila za 

obiskovalce. Potrebujemo 7 komadov 
selfie točk – nariše jih Vida; skopira 

Nina.  

 

Vse točke 

skupaj (Gasilski 

dom, Perišče, 

OŠ,  

Lačna gora, 

Cerkev, 

Partovec, 

Lovski dom, 

Graščina): 

Selfie markacije, ki bodo 

udeležence vodile po našem kraju 

(cca 100 komadov, po potrebi tudi 

več). 

Pred dogodkom bodo učenke (Iza, 

Larisa, Maja, Gaja) z markacijami 

(zanje poskrbi Urška) označile celotno 
pot po Oplotnici.  

Telefon.  Vsak učenec, ki je zadolžen za 
določeno lokacijo, bo prinesel svoj 

telefon in ga po potrebi posodil 

udeležencem.  
 

Selfie stick (selfie palica). Posodijo ga učenci (kdor ga ima), 

ostale priskrbimo mentorice (Sanja, 

Urška, Nina).  

Tine Lesjak s prijatelji. Urška. 

Kulturni 

program: 

Vokalna skupina Sonus.  Sanja. 

Pevski zbor OŠ Oplotnica. Samo Jezovšek (mentor MPZ).  

Povezovanje dogodka učenka OŠ. Zoja Strmecki (s starši se dogovori 
Nina Razboršek).   

 Ozvočenje.  Samo Jezovšek, Domen. 

 

Tabela 1: Seznam materiala oz. stvari in kdo bo zanje poskrbel 
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4.2.2 Program 'Selfie time v Oplotnici' 

 

KJE?  

Zbor pred Graščino v Oplotnici.  

 

KDAJ?  

Sobota, 18. 5. 2019  

Zbor: 9.30 uri 

Časovni okvir organizacije 'Selfie time v Oplotnici' je spomladi. Izvedba je možna tudi v 

drugih letnih časih, vendar pa so najbolj primerne spomladanske temperature. 

 

Odločili pa smo se, da bomo naš dogodek prvič organizirali na sredini maja, in sicer 18. 5. 

2019. Želimo si, da bi ga izvedli vsako leto in bi tako postal prepoznaven dogodek v naši 

občini.  

 

KAJ SE BO DOGAJALO?  

Zbrali se bomo pred vhodom v 

Oplotniško graščino. Po uvodnih 

besedah našega vodiča bodo 

obiskovalci dobili zemljevid, ki bo v 

selfie knjigi, kjer so točke tudi 

podrobneje označene (v prilogi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Zemljevid 

(Vir: Foto –  U. Lesjak)  
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Ta zemljevid jim bo pomagal najti prvo pot oziroma smer po občini Oplotnica, in sicer jih bo 

pripeljal do vnaprej pripravljene selfie točke, kjer bodo lahko obiskovalci naredili selfie.  Pri 

orientaciji jim bodo pomagale tudi markacije.  

          

Slika 13: Markacije – selfie markacije na terenu  

(Vir: Foto – U. Lesjak) 

 

Sicer pa bo na vsaki točki čakal učenec – spremljevalec, ki bo skrbel za varnost, in da skupina 

ne bo zašla s poti. Prav tako bo pomagal starejšim pri uporabi telefonov, po potrebi posodil 

tudi svojega. Posojal bo tudi selfie stick (palico za fotografiranje). Na vsaki točki bodo torej 

obiskovalci naredili selfie in nadaljevali pot. Po navodilih bodo prihajali do točk, kjer bodo 

selfie točke, ki jim bodo pomagale, da se bodo pravilno postavili in naredili selfie.  

 

Slika 14: Seznanitev s selfie točko  

(Foto – U. Lesjak) 
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Prva točka je Gasilski dom PGD Oplotnica, kjer bodo lahko 

videli naše gasilce in njihova vozila. 

 

 

 

 

 

Slika 15: Prva točka – Gasilski dom  

(Vir: Foto – U. Lesjak) 

 

 

Naslednja točka je perišče v parku. Videli bodo prostor, kjer 

so v starih časih naši predniki prali perilo in čenčali. 

Učenec, ki bo zadolžen za to lokacijo, bo obiskovalcem 

perišče tudi predstavil in jim pomagal pri delanju selfie-jev.  

 

 

 

 

 

 

Slika 16: Druga točka – Perišče in park  

(Vir: Foto – U. Lesjak) 

 

 

Pot jih bo naprej vodila do Osnovne šole Pohorskega 

bataljona Oplotnica, kamor mi in naši vrstniki hodimo v 

šolo.  

 

 

 

 

Slika 17: Tretja točka – Osnovna šola Pohorskega bataljona 

Oplotnica  

(Vir: Foto – U. Lesjak) 



Turizmu pomaga lastna glava  

 

16 
 

 

Pot se nadaljuje na Lačno goro, kjer 

bodo naredili selfie in dobili v sliko našo 

prečudovito Oplotnico in uživali v 

razgledu. 

 

 

Slika 18: Četrta točka – Lačna Gora  

(Vir: Foto – U. Lesjak) 

 

Iz Lačne Gore se bodo spustili v Čadram, nadaljevali pot mimo 

cerkve Janeza Krstnika v Oplotnici, vse do gostilne Sovič in tam 

naredili selfie, ki bo zajemal ves Čadram in tudi cerkev. 

 

 

 

Slika 19: Peta točka – cerkev Janeza Krstnika v Oplotnici  

(Vir: Foto – U. Lesjak) 

 

 

Naslednja točka je Partovec, kjer se 

nahajata lovska koča in jezero. Tam si 

bodo lahko odpočili in si napolnili 

baterije.       

Slika 20: Šesta točka – Partovec 

(Vir: Foto – U. Lesjak) 

 

 

 

Iz Partovca se bodo odpravili do Lovskega doma, kjer lovci med 

drugim pripravljajo različne dogodke v povezavi z lovstvom. Za 

zunanje uporabnike pa svoje prostore dajejo tudi v najem. 

 

 

Slika 21: Sedma točka – Lovski dom 

 (Vir: Foto – U. Lesjak) 
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In nazadnje se bodo 

obiskovalci vrnili do Graščine, 

kjer so pot tudi začeli. Tam se 

bodo lahko slikali v 

promocijskem okvirju (tega so 

učenci izdelali sami) ter si vse 

slike natisnili in izdelali selfie 

spominsko knjigo. 

 

Slika 22: Zaključek – Graščina, fotografiranje v promocijskem okvirju  

(Vir: Foto – N. Razboršek) 

 

 

                           

Tabela 2: Časovna razporeditev 'Selfie time v Oplotnici' 

 

4.2.3 Sodelavci 

 

Sodelovali bomo s članicami Turističnega društva Oplotnica (predvsem z Amalijo Perbil in 

Marijo Perklič), članicami Društva kmečkih žena Oplotnica, člani Vinogradniškega društva 

Oplotnica, PGD Oplotnica, sodelavci Občine Oplotnica, učitelji OŠ Pohorskega bataljona 

Oplotnica in drugimi. Sodelovala bo tudi vzgojiteljica Katja Višnar, ki nam bo pomagala pri 

poslikavi obrazov. Sodelovali bomo z Matjažem Lešnikom s. p. (Lemax, računalniške storitve 

in servis), saj nam bo posodil tiskalnike (Canon prenosni foto tiskalnik CP1300). 

Računalničar Domen Višič pa bo pomagal pri vzpostavitvi tiskalnikov, WiFi povezave 

tiskalnikov in pri morebitnih težavah s telefoni, računalniki, tiskalnikih ipd.. Glede kulinarike 

bomo sodelovali tudi z Kmetijo Lamperček in gostilno Pozne. 

 

Časovna razporeditev  

9.30 Prijave, razdelitev selfie knjig z zemljevidom, razdelitev v skupine 

10.00 Začetek 

10.05 Gasilski dom 

10.15 Perišče 

10.30 OŠ Oplotnica 

11.10 Lačna gora 

11.40 Gostilna Sovič 

12.20 Partovec (malica iz nahrbtnika)  

13.10 Lovski dom 

13.30 Graščina 

13.40 Izdelovanje albumov in drugih spominkov, kulinarični prigrizki  
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4.2.4 Dogajanje na različnih lokacijah 

 

1. Graščina:   

 zbor obiskovalcev;  

 pozdrav in razdelitev selfie spominskih knjig, ki vsebujejo zemljevid (v prilogi);  

 predstavitev navodil za selfie-je in selfie točke;  

 predstavitev navodil, kako slediti selfie markacijam in skupni pregled/ogled 

zemljevida,  

 razdelitev obiskovalcev na skupine; skupine bodo heterogene, pri razdelitvi bomo 

upoštevali tudi želje obiskovalcev;  

 razmik med začetkom odhoda skupin bo 15 minut; med čakanjem na odhod bodo 

ostali obiskovalci lahko »delali selfie« pred promocijskim okvirjem (na razpolago 

bodo različni pripomočki za izdelavo izvirnih selfie-jev).   

 

2. Vse točke skupaj (Gasilski dom, Perišče, OŠ Oplotnica, Lačna gora, 

gostilna Sovič, Partovec, Lovski dom):  

 obiskovalci bodo sledili zemljevidu in selfie markacijam, ki jih bodo pripeljale na 

vse v naprej označene točke (selfie točka);  

 obiskovalci se bodo fotografirali na postavljenih selfie točkah;  

 pri fotografiranju na selfie točkah bo pomagal učenec, ki bo zadolžen za to 

lokacijo (posojal telefon in selfie stick (palico), fotografiral, svetoval, povedal kaj 

o Oplotnici ali sami znamenitosti, skupine usmerjal naprej); učenec bo ves čas v 

kontaktu z učenci na drugih lokacijah, da se bo lahko časovno orientiral – kdaj 

lahko pričakuje novo skupino in kdaj mora prvotno skupino poslat naprej;    

 malica iz nahrbtnika je predvidena v Partovcu, kjer je predviden tudi daljši 

postanek (v primeru, da se tu sreča več skupin hkrati, bomo imeli pripravljene 

zabavne igre).  

 

3. Graščina – zaključek:   

 vrnitev k graščini;  

 tisti obiskovalci, ki se še niso fotografirali pri promocijskem okvirju – se slikajo ob 

vrnitvi, ostali pa se razporedijo po stojnicah ali si ogledajo notranjost graščine 

(ogled je lahko voden s strani turistične vodičke) ali pa gredo na malico/prigrizek.  

Za obiskovalce bo torej pripravljenih več stojnic:  

1., 2., 3. stojnica – IZDELOVANJE SPOMINSKE SELFIE KNJIGE: Na teh stojnicah bo 

obiskovalce pričakal učenec, ki bo imel svoj foto tiskalnik (Canon Selphy Printer), foto papir 

s kartušo (100 x 148 mm za 108 fotografij). Foto tiskalnik sam ustvari svoje brezžično 

omrežje (WiFi), tako se lahko poveže s telefoni obiskovalcev. Učenec, ki bo na stojnici, bo pri 
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tem pomagal, predvsem pri tiskanju fotografij (iz vsake točke eno fotografijo, za vsakega 

obiskovalca). Na vsaki stojnici bo pripravljeno tudi lepilo, škarje, barvice, razni barvni 

trakovi, washi trakovi, drugi drobni dekorativni material, primeren za lepljenje v spominske 

knjige. Tako, da si bodo lahko obiskovalci natisnjene fotografije prilepili in tudi po želji 

primerno okrasili.   

4. stojnica (miza) – ANIMACIJA ZA OTROKE: Stojnica, pripravljena za otroke, da si 

lahko tudi otroci izdelajo primeren selfie. Vzgojiteljica Katja Višnar bo na tej stojnici 

otrokom risala po obrazu. Učenec, ki bo prisoten, bo po želji tudi fotografiral otroke in jim 

fotografije razvil na eni izmed stojnic s tiskalniki. Tudi otroci si bodo lahko svoj selfie 

primerno okrasili z bleščicami, barvnimi trakovi …  

5. stojnica – IZDELOVANJE SELFIE RAZGLEDNIC IN MAGNETOV: Na tej stojnici 

se bodo izdelovale razglednice in magneti (proti plačilu). Učenec bo tudi tukaj imel svoj foto 

tiskalnik (Canon Selphy Printer), ki se bo preko WiFi-ja povezal s telefoni, foto papir s 

kartušo za razglednice (148 mm x 100 mm za 36 razglednic). Obiskovalci bodo izbrali 

fotografijo, katero bi želeli uporabiti za razglednico in jo natisnili. Za magnete se bodo tiskale 

fotografije (selfiji) manjših dimenzij (Canon foto nalepke). 

6. stojnica – KULINARIČNA POGOSTITEV: Na tej stojnici bomo obiskovalcem ponudili 

dobrote naših lokalih proizvajalcev.  Kanapeje – domač kruh, domača salama, zaseka 

(Gostilna Pozne), jogurte v majhnih lončkih (jogurti kmetije Lamperček), narezan sir (kmetija 

Lamperček), vino, sok, sadje, tradicionalno pecivo – ocvirkovka (Člani turističnega društva 

Oplotnica, Društvo kmečkih žena Oplotnica). 

Za glasbo bodo poskrbeli domačini s pestrim programom Tine Lesjak s prijatelji, glasbena 

skupina Sonus in učenci OŠ Oplotnica (pevski zbor).  

 

4.2.5 Dovoljenja  

 

LOKACIJA KATERA DOVOLJENJA POTREBUJEMO?  

Graščina   Dovoljenje za uporabo prostorov s strani Občine Oplotnica 

(za pripravo pogostitve, koriščenje toaletnih prostor, 

vinoteka – pokušina vina, voden ogled graščine (po želji 

udeležencev).  

Druge lokacije  Dovoljenja niso potrebna.  
 

Tabela 3: Dovoljenja 
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4.2.6 Varovanje 

 

Obiskovalci bodo razdeljeni na tri skupine. Vsaka skupina bo sama sledila zemljevidu, razen 

zadnja skupina, ki jo spremljajo učenci, ko zadnja skupina zapusti točko. 

 

4.2.7 Post-up 

 

Da bomo naš dogodek uspešno zaključili in vse povrnili v prvotno stanje, moramo razmišljati 

tudi o dogajanju po dogodku: 

LOKACIJA Dogajanje do dogodku – čiščenje 

Graščina   Učenci poskrbijo, da se vse stvari, ki smo jih potrebovali 

pospravijo, odnesejo, vrnejo. Pri pospravljanju hrane nam 

pomagajo članice Društva kmečkih žena Oplotnica, člani 

Vinogradniškega društva Oplotnica.  

Promocijski okvir pri Graščini ostane.  

Druge lokacije (Gasilski 

dom, Perišče, Šola, Lačna 

Gora, Cerkev – gostilna 

Sovič, Parotovec, Lovski 

dom)  

Vsak učenec, ki je na lokaciji, poskrbi, da za obiskovalci ne 

ostanejo nobeni odpadki in pospravi selfie točko ter 

markacije.   

 

Tabela 4: Post-up 

 

 Zahvala Občini Oplotnica, članom Društva vinogradnikov in članom Turističnega 

društva Oplotnica ter lokalni KTV, časopisu Novice in Radiu Rogla. 

 

 Objava prispevkov o dogodku na lokalni KTV, časopisu Novice in Radiu Rogla ter na 

spletni strani šole, Facebooku in Instagramu.  
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5 TRŽENJE IN PROMOCIJA NAŠEGA TURISTIČNEGA 

PROIZVODA  
 

Ker bomo »Selfie time v Oplotnici« 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 njene 

turistične znamenitosti postanejo prepoznavne.  

 

5.1 Reklamni materiali  
 

5.1.1 Spominki  

 

 spominska selfie knjiga (naredi vsak sam), s pripravljeno predlogo selfie spominske 

knjige, 

 magnetki s selfie-ji, 

 razglednice s selfie-ji, 

 različne fotografije (fotografiranje v promocijskem okvirju – selfi-ji s sloganom »Pujte 

v Oplotn'co«, uporaba različnih pripomočkov za delanje selfijev ali otroci s 

poslikanimi obrazi). 

 

Pri izdelavi spominkov smo se osredotočili na modernejši način, ki bi pritegnil čim več 

turistov, mlajših in starejših. Vsak obiskovalec si bo lahko na koncu ogleda natisnil svoje 

selfie-je in jih prilepil v svojo spominsko knjigo.  

 

5.1.2 Majice  

 

Za prepoznavnost v času našega dogodka 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 v Mariboru. Majice bodo rumene barve z črnim napisom. 

Na sprednji strani bo napis »Wait, let me take a selfie«, na hrbtni pa »Pujte v Oplotn'co«. Na 

rokavu bodo imena članov Turističnega podmladka Oplotnica. 

 

 
Slika 23: Majice 
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5.1.3 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 aplikacije 'PicsArt'. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 24: Letak 

(Vir: Učenci) 

5.2 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.   

 

5.2.1 Facebook in Instagram                                 

 

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

Kakšne tri mesece pred dogodkom, pa bomo začeli o dejavnostih še bolj pogosto obveščati 

naše prijatelje, sovrstnike ter sorodnike. 

 

Na Facebooku in Instagramu nas lahko najdete pod imenom: turisticni_oplotnica.  

 

5.2.2 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. 
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V Slovenskih Konjicah ustvarjajo tudi lokalni časopis NOVICE, ki med drugim pokriva 

dogodke v občini Oplotnica. Dogovorili smo se, da nam bodo pred izvedbo dogodka v 

časopisu objavili reklamo.  

Vse to nam bodo omogočili brezplačno, v zameno za to, da bomo v času našega dogodka  in 

na turistični tržnici promovirali tudi Radio Rogla in NOVICE.  

 

5.2.3 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).  

 

5.3 Kdo bo kaj naredil?   
 

Člani turističnega podmladka bomo in smo:  

 pripravili letak o dogodku, 

 posneli televizijsko reklamo, 

 izdelali in urejali obvestila na socialnem omrežju Facebook in Instagram, 

 sodelovali pri izdelavi spominkov, 

 prepričali prijatelje, naj se udeležijo dogodka,  

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

 poiskali sponzorje za izdelavo prospektov, spominkov …, 

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

 

Občina Oplotnica bo: 

 finančno podprla naš projekt,  

 zagotovila bo stojnice (5) in mize (5) za naš dogodek,  

 zagotovila ozvočenje,  

 zagotovila električno napeljavo, 

 dogodek objavila na svoji spletni strani,  

 predstavila dogodek ostalim občinam v okolici.  

 

Člani Turističnega društva Oplotnica bodo: 

 pomagali pri pripravi (hrana, pijača) dogodka, 

 predstavili naš projekt drugim TD in ostalim društvom v okolici. 
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6 PREDVIDENI PRIHODKI IN ODHODKI  
 

6.1 Oblikovanje cene  
 

Oblikovanje cene na osebo v evrih  

Cena odrasli 10 

Cena otroci (do 14 let)  Zastonj  

Tabela 5: Oblikovanje cene na udeleženca  

 

6.2 Predvideni prihodki in odhodki  
 

ODHODKI 

Tisk letakov/selfie spominskih knjig/selfie 

točk/selfie nalepk (markacija) – cca 50 kom  

Oblikovanje zastonj, tisk – 200 EUR  

Spominki (foto papir s kartušo za printanje, 

drobni material za izdelavo selfie knjig, 

barva za obraz, magneti, karton, foto papir 

s kartušo  za razglednice in foto papir s 

kartušo  za nalepke-magneti) 

250 EUR  

Nakup in tisk majic (10 kom)  100 EUR  

Hrana   Sponzorstvo  

Lokalni mediji (Radio Rogla, Novice, 

Bistriške novice, Rogaške novice, Celjan, 

Kabelska televizija Oplotnica …)  

Zastonj (sponzorstvo – v zameno jih tudi mi oglašujemo na dogodku 

in na predstavitvah na turističnih tržnicah v Mariboru (predvidoma 2-

krat), Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice …  

Facebook, Instagram Zastonj  

SKUPAJ  550 EUR  

PRIHODKI 

Občina Oplotnica (donacija) 300 EUR  

Turistično društvo (donacija)  100 EUR 

Prispevki obiskovalcev  150 EUR 

SKUPAJ 550 EUR  

KONČNI ZNESEK  + 0 EUR  

Tabela 6: Predvideni prihodki in odhodki  
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7 ZAKLJUČEK   

 

Ob zaključku naše  projektne naloge lahko potrdimo, da sta Oplotnica in s tem naš turistični 

produkt 'Selfie time v Oplotnici' zanimivi turistični točki. 

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, naš turistični produkt 'Selfie time v Oplotnici', 

predvsem pa naš turistični spominek, ki ima največjo vrednost. Kajti vsi cenimo stvari, za 

katere moramo vložiti nekaj truda, tako jih tudi z veseljem pokažemo drugim. Menimo, da 

bodo obiskovalci naš turistični spominek cenili in pokazali drugim. Predvsem tudi zato, ker so 

sami sestavni del turističnega spominka.  
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8 OSNUTEK PREDSTAVITVE TURISTIČNEGA 

PROIZVODA NA TRŽNICI  
 

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

″Selfie time″ v Oplotnici, in druge turistične znamenitosti našega kraja. Uporabili bomo 

slikovno in besedno gradivo.    

Pri pripravi turističnega produkta je sodelovalo enajst učencev. Ena učenka izmed teh je 

ilustratorka vseh ilustracij v selfie spominski knjigi in ilustratorka selfie točke.  

Na predstavitvi na turistični tržnici bo sodelovalo devet učencev. Štirje učenci bodo prisotni 

na stojnici, ostalih pet pa bo promoviralo našo turistično ponudbo po celotnem prostoru, kjer 

se bo tržnica odvijala. Dva bosta zadolžena za fotografiranje dogajanja na tržnici in 

spodbujanja ekipe.  
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10 PRILOGE  
 

PRILOGA 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 ″Selfie time″ v Oplotnici, kjer smo se več let  zapored uvrstili med 

30 najboljših osnovnih šol v Sloveniji in prejeli zlato priznanje.  

Da bi bil naš dogodek dobro obiskan, moramo seveda poskrbeti tudi za oglaševanje. In tukaj 

bi želeli prositi za pomoč tudi vas. Želeli bi, da bi pred organizacijo dogodka, v vašem mediju 

le-tega oglaševali. Mi bomo 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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PRILOGA 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 znamenitosti bomo potrebovali tudi vašo 

finančno pomoč.  

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

izvedbo le-tega.  

Denar bomo predvidoma potrebovali za:  

- majice s tiskom (10-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,  

Mentorici Urška Lesjak in Nina Razboršek ter  

učenci Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica 
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PRILOGA 3: Prazna Selfie spominska knjiga  

  
Ni vezana v izvod seminarske naloge.  

 

PRILOGA 4: Izpolnjena Selfie spominska knjiga 

 

Ni vezana v izvod seminarske naloge.  

 

PRILOGA 5: Letak 

 

Ni vezan v izvod seminarske naloge.  

 

 

 

 


