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POVZETEK 
 
Slovenske Konjice – mesto cvetja in vina so zanimiva izletniška točka, saj ležijo v bližini 

avtoceste in so dostopne iz različnih smeri. Odlikuje jih prijaznost in urejenost 

podeželskega mesta, ki nudi možnost obiska skozi vse leto. Na področju turizma je 

bilo obdobje zadnjih nekaj let čas korenitih sprememb, dogodkov in dosežkov. 

 

Vsaki generaciji posebej je zaupana naloga ohranjati in dana možnost užiti bogastva, 

ki jih je ustvarila narava. Boljši in slabši časi v gospodarstvu ne morejo izbrisati bogate 

tradicije in uničiti globokih korenin preteklosti, kar danes obdaja naše mesto. Tudi 

osnovnošolci se zavedamo dolžnosti ohranjati kulturno izročilo, pomembnosti bivanja 

v naravi in druženja s prijatelji. Zato smo zasnovali Dneve dejavnosti, ki združujejo 

družboslovne, naravoslovne, športne in tehniške vsebine. Z njimi želimo dopolniti 

turistično ponudbo in v mesto privabiti predvsem mlade obiskovalce. Naše ideje, 

zamisli in predloge smo strnili v projektno-turistični nalogi ter jih popestrili z ilustracijami 

in s fotografijami. Prikazali smo tudi načine trženja, v projekt pa vključili učence naše 

šole, domače podjetnike, društva, zavode, občane in Občino Slov. Konjice. 

 

Pravijo, da si je za obisk na Konjiškem treba vzeti čas. Prepustiti se velja raznolikosti 

ponudbe in izbrati tisto, kar vsakemu posamezniku najbolj prija. Prepričani smo, da je 

v našem mestu veliko možnosti za nepozabna doživetja  in bo vsak obiskovalec našel 

zaklad zase. 

 

Ključne besede: Slov. Konjice, turistične znamenitosti, legenda, kulturno izročilo, 

preteklost, tabor, ustvarjalne delavnice, osnovnošolci, trženje. 

 

 

 

 

 



 

__OŠ Ob Dravinji Slov. Konjice  TURISTIČNA-RAZISKOVALNA NALOGA: www.potujmovkonjice.vsi___ 5 

O MESTU, PROJEKTU IN NALOGI 

 

V Konjicah je bilo že od nekdaj zelo živahno. Meščani so se v davni preteklosti ukvarjali 

s trgovino in z obrtjo. Prav trgovci so dajali mestu poseben utrip. Stari trg še danes 

sestavljajo stavbe z zanimivo arhitekturo. Le-te stojijo tesno skupaj in imajo velika 

vrata, skozi katera so se prebivalci nekoč vozili z vozovi in obdelovali velike vrtove, 

kjer so pridelovali povrtnine. V spodnjih predelih stavb so imeli trgovine, zgoraj pa 

stanovanja. V tistih časih so na območju konjiškega menjavali konjske vprege, od tod 

izvira tudi ime mesta, konj pa je vse do danes ostal simbol kraja. In Konjičani kar ne 

moremo brez njega. Bohoti se v grbu, kraljuje na mestni zastavi, njegov kip varuje most 

čez Dravinjo  … 

 

Skozi čas se je spremenilo veliko stvari. Najpomembnejša gospodarska panoga je 

postal turizem. Pestra turistična ponudba zajema naravne in kulturno-zgodovinske 

znamenitosti, ki jih naši obiskovalci vsekakor morajo spoznati. Vsako leto pa se v Slov. 

Konjicah odvijajo tudi številne prireditve. Takrat mesto zaživi v vsej svoji mogočnosti. 

Vsak obiskovalec lahko najde nekaj zase, če se le prepusti pisani paleti možnosti, ki 

jih ponuja mesto.  

 

Tudi način življenja je danes drugačen, kot so ga poznali včasih. Osnovnošolce in 

mladino so prevzeli računalniki in sodobni mediji, spomin na preteklost je močno 

zbledel. Še vedno pa čutimo pripadnost svojemu kraju in dolžnost, da ohranjamo 

tradicijo za naslednje rodove. Ponosni smo na zaklade, ki nam jih je poklonila narava 

in hvaležni preteklosti za bogato kulturno izročilo. 

 

Na OŠ Ob Dravinji smo se z veseljem pridružili projektu Turizmu pomaga lastna glava, 

saj omogoča spoznavanje naših krajev, nudi možnosti sklepanja prijateljskih vezi in 

usvajanja novih znanj, spoznanj ter spretnosti, oblikuje odgovoren odnos do ohranjanja 

naravne in kulturne dediščine, navdušuje za delo v turizmu ...  Združili  smo preteklost 
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s sedanjostjo in vrstnikom ponudili možnost, da pouk ali prosti čas preživijo malo 

drugače. V različnih ustvarjalnih delavnicah bodo lahko izdelovali  

zanimive izdelke: verižice, vetrnice, leteče zmaje, mavrične ribice, papirnate ladjice … 

Uživali bodo lahko v igri golfa, se sproščali na sprehodu po vinski turistični cesti, se 

razvajali ob pokušanju tipičnih konjiških kulinaričnih dobrot in z različnih razglednih 

točk občudovali prekrasen pogled na mesto.  

Pri pripravi turistično-raziskovalne naloge  in reklamnega gradiva je sodelovalo veliko 

učencev naše šole, največ pa so prispevale sedmošolke in devetošolke, ki obiskujejo 

izbirni predmet turistična vzgoja. Zanimanje za projekt je bilo izjemno veliko. Upamo, 

da smo z našimi predlogi in idejami tudi pri vas vzbudili zanimanje, da nas obiščete. 

Potrudili se bomo, da bo potepanje po Konjicah polno zanimivih doživetij.   

 

 

 

Jovita Kovač, Špela Sivka, Mihael Stampfer
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ABSTRACT 

 

 
Slov. Konjice – town of flowers and wine, which lies near the motorway and could be 

visited from different directions, is an interesting excursion. Friendliness and tidiness 

of the town offer an opportunity to visit it throughout the year. In the field of tourism 

many changes, developments and achievements have been seen in the last few years. 

Each generation is entrusted with the task of maintaining and given the opportunity to 

enjoy the wealth created by nature. Better and worse times in the economy can not 

erase the rich tradition and destroy the deep roots of the past, which surround our city. 

We, the primary school pupils, are aware of the importance of maintaining cultural 

traditions, so we decided to create a medieval camp, which combines social science, 

natural history, sporting and technical content. The main purpose of the camp is to 

complement the tourist offer and to attract young visitors into our town. Our ideas and 

suggestions were summarized in a project work and enriched by illustrations and 

photographs. We presented different ways of marketing and invited students from our 

school, entrepreneurs, associations, societies, citizens to cooperate in our project. 

To visit Slovenske Konjice, we should take time. The town offers a lot, but everyone 

should take only the thing that pleases him the most. We believe our town offers plenty 

of unforgettable experiences and therefore every visitor has a chance to find a treasure 

for himself. 

 

Key words: Slovenske Konjice, sights, legend, cultural tradition, past, camp, creative 

workshops, primary school pupils, marketing 
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1. UVOD        
 

Ob vznožju mogočne Konjiške gore, prijazne in sončne Konjice leže.  

Mesto je majhno in staro zelo, ima pa bogato tradicijo. 

Veliko zanimivosti bi vam radi pokazali, zato nas kar obiščite, 

se na sprehod bomo podali.  

V objemu škalskih gričev je lepote na pretek, 

narava tu kar kliče: »Pridite na potep!« 

Se skozi vinograde podajmo, na golfu  poigrajmo, 

po rekreativno-učni poti nihče naj nas ne moti. 

Tu delavnic je obilo, pa še kaj se bo zgodilo,  

saj ideje naše so zanimive, malo resne, malo igrive. 

Se orientirati bomo naučili, da v pravo smer bomo zavili, 

Pa  moderno vinsko klet še obiskali,  

če pa prišli boste v jeseni, skupaj na trgatev se bomo podali.  

Nato naprej po labirintu nas vinska cesta bo peljala, 

vse do ribnikov prekrasnih, kjer škalska narava nas bo pričakala. 

O rastlinah in živalih bomo znanje dopolnili, se s splavom popeljali in ribe nalovili. 

Na vrhu griča zlatega, kjer vinotoč stoji, lahko zanimiv izdelek naredite prav vsi: 

vetrnice, ribe, zmaja, ki z vami poleti, naprej po vinski cesti nato bomo odšli. 

Veliko je razlogov, da nas obiščete  

in navdušili vas bomo, da se še vrnete! 
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2. JEDRO 

2.1 CILJI NALOGE 

Zakaj smo se odločili za turistični proizvod www.potujmovkonjice.vsi ? 

         
Zato, ker želimo: 

 Ohranjati tradicijo in kulturno izročilo našega kraja za naslednje rodove. 

 Privabiti v naše mesto mlade obiskovalce. 

 Graditi prijateljske vezi, privzgojiti mladim potrebo po druženju, socializaciji. 

 Predstaviti drugačne možnosti pouka.  

 Z ustvarjalnimi delavnicami prikazati zanimive načine preživljanja prostega 

časa v naravi. 

 Otroke skozi poučne in zanimive igre ozavestiti, da so naravne danosti naš 

zaklad, ki ga je potrebno varovati in negovati. 

 Izkoristiti naravne in kulturno-zgodovinske znamenitosti našega mesta, in to 

tudi tržiti. 

 Navdušiti osnovnošolce za spoznavanje naših krajev, lepot Slovenije. 

 Vzbuditi v mladih željo po delu v turizmu. 

 Dopolniti, popestriti in obogatiti turistično ponudbo.  

 Predstaviti OŠ Ob Dravinji mladim obiskovalcem. 

 Poskrbeti za promocijo občine. 

 V naš kraj pritegniti mlade turiste. 

 Se pri delu zabavati in doživeti nepozabna doživetja. 

 Medsebojno spoznavanje. 

 Razvijanje samostojnosti. 

 Pridobiti izkušnje z raziskovalnim delom na terenu.  

 Uporaba metod in tehnik raziskovalnega dela. 

 Spoznavanje narave z različnih vidikov (zgodovinski, umetniški, ekološki, 

etnološki, …). 
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2.2 NAČRT DELA IN OPIS VSEBINE 
 

Naslov naloge: www.potujmovkonjice.vsi 

Kaj je naš turistični proizvod? Dan (dnevi) dejavnosti (kulturni, naravoslovni, 

tehniški, športni). 

Ciljna skupina: Osnovnošolski otroci. 

Število obiskovalcev: Neomejeno (ob predhodni najavi). 

Zbirališče obiskovalcev: OŠ Ob Dravinji Slov. Konjice 

Kraj poteka: 1. dan: Slov. Konjice – mestno jedro, vadbišče 

Golf. 

2. dan: Vinorodne Škalce (naravni park – 

bioregija), OŠ Ob Dravinji. 

Nastanitvene zmogljivosti:   Telovadnica OŠ Ob Dravinji. 

Prehrana:  
Šolska kuhinja, samostojna priprava hrane. 

Izvajalci programa:   Učenci OŠ Ob Dravinji. 

Spremstvo in nadzor v delavnicah: Učitelji OŠ Ob Dravinji. 

Varovanje – prometna varnost: Učitelj tehnike in prometnega krožka, člani ZŠAM. 

Cena:  
20 EUR po osebi. 

2.3 PREGLED DEJAVNOSTI IN VSEBIN 

 

ŠPORTNE  IN ZABAVNE 

DEJAVNOSTI 

USTVARJALNE DELAVNICE  UČNE VSEBINE – 

PODROČJA 

Sprehod po Konjicah Mavrične ribice Naravoslovje 

Pohod po Škalcah Papirnate ladjice Biologija 

Joga Leteči zmaj Geografija 

Golf Verižice Zgodovina 
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Družabne igre Vetrnice Likovna vzgoja 

 Sadno-zelenjavni napitek Sodobna prip. hrane 

 Škalska pogača Športna vzgoja 

2.4 POTEK IN ČASOVNA RAZPOREDITEV 

 

1. dan: Sprehod po Slov. Konjicah  in ogled turističnih zanimivosti                    

–    Trajanje od 10.00 do 16.00. 

– Začetek potepanja po Slovenskih Konjicah (ob 10.00 izpred OŠ Ob Dravinji). 

– Sprejem obiskovalcev, nagovor in pozdrav.  

– Potep po mestnem jedru do vznožja Konjiške gore in starega gradu. 

– Med potjo ogled in predstavitev najpomembnejših turističnih znamenitosti. 

– Malica in počitek. 

– Golf za sprostitev (vznožje Škalskih gričev).  

– Konjiška kuhinja išče šefa (kuharska delavnica). 

– Joga za sprostitev. 

– Nočitev. 

 

2. dan: Labirint med vinogradi 

– Trajanje od 10.00 do 16.00. 

– Pozdrav in nagovor. 

– Labirint med vinogradi: Pohod po urejenih sprehajalnih poteh vinorodnih 

gričev (4 km). 

– Dejavnosti in aktivnosti med potjo (ustvarjalne delavnice). 

– Razstava izdelkov in podelitev spominskih nagrad za udeležence. 

     –   Zaključek, zahvala, pozdrav. 
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2.5 UPORABLJENE METODOLOGIJE DELA 
 

Pri izdelavi naloge smo uporabljali naslednje raziskovalne metode:  

 zbiranje in združevanje različnih zamisli in idej,  

 terensko delo (pohod po učno-naravoslovni poti), 

 delo z literaturo in iskanje različnih informacij na spletu.  

 

2.6 NAČRT POTI  

 

 

1. DAN: 

Prihod in nastanitev, uvodni  pozdrav, kratek program in predstavitev 

dejavnosti (urnik dogajanja in pravila), ogled šole in športnega parka, 

predstavitev Slov. Konjic – kratka zgodovina mesta in Konjiške legende, 

ogled najpomembnejših turističnih znamenitosti (naravnih in družbeno-

geografskih), golf, kuharska delavnica, joga, nočitev.                 
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Sprehod po Slov. Konjicah in ogled turističnih znamenitosti 

 Kraj: Slov. Konjice. 

 Zbirališče: OŠ Ob Dravinji. 

 Čas: Od 10.00 do 16.00. 

 Spremljevalci (vodiči): Učenci OŠ Ob 
Dravinji. 

 Število obiskovalcev: Neomejeno (po 
predhodni najavi). 

 

V Slovenskih Konjicah imamo pestro turistično ponudbo, ki obsega številne naravne, 

kulturne in zgodovinske znamenitosti. Ker pa smo se v naši nalogi omejili na ciljno 

skupino osnovnošolcev, smo v predstavitev mestnega jedra vključili samo nekatere 

(izbrane po predlogu učencev – avtorjev naloge). Tako bi naše obiskovalce popeljali 

skozi staro mestno jedro in jim predstavili:  

 

1. Pozdrav in sprejem obiskovalcev; kratek kulturni program učencev OŠ Ob 

Dravinji, predstavitev šole in ogled športnega parka.  

Najprej bomo naše goste prijazno pozdravili in jim za dobrodošlico ponudili slastne 

konjiške piškote, ki so jih za njih pripravili naši učenci. Sprejemu  bo sledil kratek 

kulturni program s predstavitvijo naše šole in športnega parka ter ogled 15-

minutnega filma o Slovenskih Konjicah, ki smo ga sami posneli. Nad njim je bil naš 
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župan tako navdušen, da ga odslej za razne predstavitve uporablja tudi občina 

Slov. Konjice. 

2. Nastanitev v šolski telovadnici ali v šotorih. Predstavitev ostalih objektov 

festivala (sanitarij, jedilnice, družabnega prostora), urnik dogajanja in 

pravila.  

Obiskovalci se bodo udobno namestili, razporedili po spalnih kapacitetah, razpakirali  

prtljago, razkazali jim bomo vse potrebne prostore, ki jih bodo uporabljali, kje se bo kaj 

dogajalo, predstavili jim bomo časovno razporeditev dejavnosti (urnik) in jih seznanili 

spravili festivala.  

3. Predstavitev Slovenskih Konjic – kratka zgodovina mesta in Konjiška 

legenda. 

Včasih so na območju konjiškega menjavali konjske vprege, od tod izvira tudi ime 

mesta, konj pa je vse do danes ostal simbol kraja. In Konjičani kar ne moremo brez 

njega. Bohoti se v grbu, kraljuje na mestni zastavi, njegov kip varuje most čez Dravinjo  

… 

KRATKA ZGODOVINA MESTA: Od kod ime Slovenske Konjice? 

(* Obseg in vsebina predstavljenih informacij je prilagojena starosti osnovnošolcev.) 

Že v davni preteklosti je skozi kraj vodila rimska cesta, pozneje cesta Dunaj – Trst. V tistih 

časih naj bi na območju konjiškega menjavali konjske vprege, na kar danes spominja beli konj 

v grbu in ime Konjice. Prebivalci so se ukvarjali z obrtjo in trgovino, razvito pa je bilo tudi 

kmetijstvo. Kraj je doživljal vzpone in padce, preživel vpade Turkov, epidemije različnih 

bolezni, predvsem kugo, požare in druge naravne nesreče. Danes je zanimivo mesto s 

približno 6000 prebivalci (Boldin, 2004). 

Leta 1996 so Slov. Konjice praznovale 850 let. Praznovanje so popestrile mnoge prireditve, za 

urejenost mesta pa smo prejeli priznanje Turistične zveze Slovenije, ki je našemu mestu 
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podelila priznanje s pečatom gostoljubnosti za 1. mesto v kategoriji »kraji s prehodnim 

turizmom.« Do danes so Slov. Konjice prejele že 6 priznaj.  

Leto 1998 je zaznamovalo tekmovanje Entente florale, ki nam je prineslo zlato medaljo za 

najlepše urejeno mesto. To je bil za Konjice res velik uspeh!  

V Slov. Konjicah vsako leto potekajo različne  prireditve (naštete so le nekatere): 

JURJEVANJE, NAZNANITEV VINSKE TRGATVE, SEJEM SADJA, KRUHA IN VINA, 

MARTINOVANJE, RAZLIČNE ŠPORTNE PRIREDITVE, LIKOVNA PRIJATELJEVANJA, 

TURNIRJI GOLFA … 

 

KONJIŠKA LEGENDA 

 

Naše babice in dedki še danes radi pripovedujejo, da je Konjiška gora znotraj votla. V njej naj 

bi nekoč bilo mogočno gorsko jezero, ki je vase vpijalo deževje, tako da po vsej gori ni bilo 

nobenega studenca. V tem jezeru je živel zmaj, ki je rjovel in divjal po jezeru, da se je tresla 

vsa gora, po njenem pobočju pa so drli hudourniki. Ljudje, ki so živeli ob vznožju gore, so se 

zaradi nemirnega zmaja bali, da bi se gora razpočila in bi voda poplavila njihove domove ter 

rodovitna polja.  

V skrbeh so se po nasvet zatekli k bogatemu graščaku, ki je živel nad njimi. Ta jim je svetoval, 

da bi se s strašnim zmajem nekako pogodili. Ljudje so se razveselili nasveta in se že naslednji 

dan odpravili na goro. A ko so zagledali strašno pošast, so onemeli od strahu. Nato se je eden 

izmed njih le opogumil in zmaju razložil njihove prošnje. Tadej je iz zmajevih ust zadonela 

strašna zahteva: »Miroval bom, če mi vsako leto na Jurijevo prepeljete šest konjiških devic!« 

Ob zmajevih besedah so vsi obnemeli. A po krajšem razmisleku so, če so hoteli zaščititi svoje 

domove, zmajev pogoj sprejeli. Tako so vsako leto z grenkobo v srcu žrtvovali mlada dekleta, 

da so rešili dolino pred povodnijo. Zmaj jih je točno na Jurijevo s svojo sapo potegnil v goro in 

jih požrl. Nato je prišla na vrsto graščakova edinka. Graščak se je trudil, da bi hči rešil pred 

požrešnim zmajem, a se ničesar ni  domislil. V gori je strahovito zagrmelo in zabučalo, kar je 

pomenilo, da zmaj čaka na novih šest dravinjskih lepotic. V tistem trenutku pa je na belem 

konju prijezdil sv. Jurij, ki je zmaju presekal vrat in tako rešil konjiška dekleta in prebivalce 

dravinjske doline pred strašnim zmajem. Graščak je bil tako vesel, da je sv. Juriju v zahvalo, 

ker je rešil njegovo hčer, pod goro postavil cerkev sv. Jurija. Ravno tedaj pa je pod cerkvijo 

nastal tudi trg. Prebivalci so se še dolgo spominjali teh dogodkov, za svoj grb so izbrali belega 
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konja na zelenem polju in modrim nebom nad njim. Svoj trg so poimenovali Konjice, goro, v 

kateri je nekoč prebival strašni zmaj, pa Konjiška gora. Pred jezerski izvir so zvalili ogromno 

skalo, ki se v spomin na nedolžne mladenke imenuje Gospodična. 

 

Starejši občani vedo povedati, da se je grb, ki je predstavljal belega konja na zelenem 

polju s časoma spremenil v grb z belim konjem na rdečem polju, zaradi pogostih 

požarov, ki so pustošili na Konjiškem (Zdovc, 1994).    

 

Nadaljevanje poti proti vznožju Škalc do Golf vadbišča, kjer sledi začetni tečaj 

učenja golfa s profesionalnim igralcem, g. Janijem Šribarjem. 

 

V čudovitem okolju škalskih vinogradov leži tudi igrišče za golf. Zaradi naravnih danosti 

je izredno razgibano. Igrišče ima 9 igralnih polj, katerih skupna dolžina je 2500 metrov. 

Odprto je od marca do novembra. Na osnovni šoli Ob Dravinji učenci pod vodstvom 

mentorice, obiskujejo golf krožek. Tako bi lahko nekaj napotkov dali tudi začetnikom. 

 

4. Golf 

 GOLF ZA SPROSTITEV 

 

Kraj: Golf igrišče 

Cilji: Osnove patanja, dolge in kratke igre. 

Pripomočki: Palice za golf, žogice 

Vodja: Jani Šribar 
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Vrnitev v šolo in ustvarjanje v kuharski delavnici, ki smo jo poimenovali Konjiška 

kuhinja išče šefa. Pripravljali bomo tipične konjiške kulinarične jedi. 

 

5. Kuharska delavnica 

 

KUHARSKA DELAVNICA: Konjiška kuhinja išče šefa 

 

 Lokacija: OŠ Ob Dravinji, učilnica gospodinjstva. 

 Predviden čas:  30 minut. 

 Izdelek: SadnO-zelenjavni napitek, Škalska pogača. 

 Cilji: Samostojna priprava hrane. 

 Spremljevalci/animatorji: Učenci OŠ Ob Dravinji, učiteljica 
gospodinjstva in sodobne priprave hrane. 

 Material in pripomočki: Receptura in vsebovane sestavine, 

multipraktik, mešalnik, desertne skodelice, žličke. 

 

SADNO-ZELENJAVNI NAPITEK 

Gozdni sadeži (po možnosti nabrani v 

Konjiški gori, ali jagode in maline s 

šolskega vrta), sezonska zelenjava s šolskega vrta, posoda, 

voda, mleko, palični mešalnik, aparat za pripravo napitkov. 
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ŠKALSKA POGAČA  

Ta sladica je posebnost, ki jo najdemo med vinorodnimi griči Škalc,ki obdajajo Slovenske Ko-

njice. Zaradi bližine pohorskih gozdov je nadevana z jabolčnim nadevom in borovnicami. 

Sladico pripravljajo v številnih domovih, bližnjih gostiščih, vinotočih in turističnih kmetijah.Ker 

je konjiška tradicionalna jed, jo z veseljem poskušajo številni obiskovalci, ki so nad njo 

navdušeni. 

 

PRIPRAVA: 

Za pripravo potrebujemo: za testo: 300 g gladke moke, 2 rumenjaka, 50 g masla, 1 žličko soli, 

2 žlici sladkorja, malo nastrgane limonine lupinice, 2 dl toplega mleka; za nadev: 500 g skute, 

1 jajce, 1 zavitek vaniljevega sladkorja, 3 olupljena in naribana jabolka, 1 žlico sladkorja, malo 

cimeta, 150 g svežih ali zamrznjenih borovnic.  

Najprej pripravimo kvašeno testo kot za potico. V presejano moko vlijemo kvas, ki smo ga 

raztopili v mleku, stopljeno maslo ter penasto stepene rumenjake in sladkor. Testo stepamo 

tako dolgo, da se začne ločevati od posode, nato ga pustimo pokritega počivati vsaj eno uro.  

Skuti primešamo vse sestavine za skutni nadev. Nastrganim jabolkom dodamo sladkor in ci-

met ter jih nekoliko ožamemo.  

Okrogel model za pite namastimo in vanj vložimo v krog razvaljano testo, ki mora segati čez 

rob modela. Nato vanj natresemo skutni nadev, po njem potrosimo pripravljeni jabolčni nadev 

in po jabolkih potresemo borovnice.  

Robove testa zavihamo čez del nadeva. Premažemo jih z ma-

slom in pečemo v pečici pri 200 stopinjah Celzija 10 minut, 

nato pa še pri 180 stopinjah Celzija pol ure. Škalska pogača 

je zelo dobra, tudi če namesto borovnic uporabimo borovni-

čevo marmelado, ki jo po peki namažemo po jabolčnem na-

devu.  

 

6. Joga 

Z vaditeljico joge se bomo pred zasluženim spancem sprostili in naredili nekaj vaj za 

dobro počutje. 

 

7. Sledi nočitev v šolski telovadnici. 
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2. DAN: 

Zajtrk, pohod po vinski-turistični cesti in naravni park Škalce, delavnice, 

razstava izdelkov, podelitev spominskih nagrad za udeležence, zaključek. 

 

Po zajtrku sledi pohod po vinski turistični cesti, ki vodi skozi vinorodne Škalce, 

vmes bodo na postajah potekale različne ustvarjalne delavnice in ogled moderne 

vinske kleti Zlatega griča. 

 

NARAVNI PARK ŠKALCE – BIOREGIJA (Območje vinske turistične ceste) 

 

Tik za OŠ Ob Dravinji se dvigujejo sončni griči. Beseda »grič« na Konjiškem pomeni 

nekaj več. Je simbol radosti, sonca, prijaznosti, tu je doma vinska trta, tukaj živi 

tradicija. Zlati griči jih imenujemo. Ponosni smo na zaklade, ki nam jih je poklonila 

narava, in veseli smo, ko s pisano paleto dogodivščin očaramo radovedne popotnike.  

 

V Škalcah se razprostira 100 ha vinogradov, odlična lega pa daje vina posebne sorte: 

pozne trgatve, izbore, 

jagodne izbore in 

ledena vina. 

 

Na vrhu Škalc, le 800 

metrov od mestnega 

jedra,  s čudovitim 

razgledom na Konjice,  

stoji Vinotoč. Kulinariko 

so prilagodili okolju in 

izbrali nekaj tipičnih jedi 

iz našega področja.  

 

1. Postaja 
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 ORIENTACIJA 

 

   

 

Kraj: Vznožje Škalc – ob stari preši 

Cilji: Našteti različne načine orientacije v naravi, gibanje v naravi s pomočjo  kompasa 

in karte po označeni poti, določitev strani neba. 

Pripomočki: Kompasi, zemljevidi z vrisano potjo, zemljevid Slov. Konjic s Škalcami, 

kompas in načrt poti z označenimi postajami.  

Spremljevalci/animatorji: Učenci OŠ Ob Dravinji. 

 

Učenci določijo strani neba in se pogovorijo o načinih orientacije v naravi (kompas, 

sonce, ročna ura, mah na drevesu, zvezda Severnica – ponoči). S pomočjo karte 

se odpravijo po pravi poti naprej.  

 

2. Postaja 

 

 DELAVNICA: 1, 2, 3 ZMAJ ČEZ GRIČE POLETI!  

     

     Kraj: Vinotoč Zlati grič 

    Izdelek: Papirnati zmaj z lesenim ogrodjem 

    Cilji: Seznanitev z osnovnimi obdelovalnimi tehnikami lesa     

(brušenje, lepljenje, žaganje, spoznavanje vrst in lastnosti lesa. 
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    Pripomočki in  material: Lesene palice, lepilo, žagice,  žebljički, barvni papir,  

    krep papir, vrvica in palčka za držalo. 

    Spremljevalci/animatorji: 

Učenci OŠ Ob Dravinji. 

 

Obiskovalci se poučijo o 

tem, da je za jadranje po 

zraku potreben pravilen 

položaj – smer, veter, 

gibanje, hitrost. 

 

 

 

3. Postaja 

 VETERNICA 

 

Kraj: Zidanica »Balantovih« 

Cilji: Spodbujanje kreativnosti. 

Pripomočki in material: Palica, barvni listi, žebljički, škarje, kladivo. 

Spremljevalci/animatorji: Učenci OŠ Ob Dravinji. 
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4. Postaja 

 VODA – VIR ŽIVLJENJA 

 

Kraj: Ob Škalskih ribnikih. 

Cilji: Prepoznavanje tipičnih rastlinskih in živalskih vrst, spoznavanje vodnih in 

obvodnih rastlin ter določanje rastlinskih vrst s pomočjo ključa, sprostitev, družabne 

igre. 

Pripomočki in material: Ključ za določanje rastlinskih združb, povečevalna stekla, 

prazni beli listi, pisala, mreže, plastični lončki. 

Spremljevalci/animatorji: Učenci OŠ Ob Dravinji. 

 

DELAVNICA: MERITVE VODE – HIDROGEOGRAFIJA 

 

Ugotavljali bomo hidrografske značilnosti jezera, in sicer: čistost vode, izmerili 

temperaturo, globino, analizirali živalski in 

rastlinski svet. 
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 Lokacija: Umetno jezero Škalce. 

 Predviden čas:  15 minut. 

 Izdelek: Hidrografske značilnosti.   

 Spremljevalci/animatorji: Učenci OŠ Ob 
Dravinji. 

 Material in pripomočki: Epruvete, vodni 
termometer,  

meter, pisalo, tabele ...  

 

   

 

 

DELAVNICA: SPLAV IZ LUBJA 

 Kraj: Ribniki Škalce. 

 Izdelek: Splav iz lubja in naravnih materialov. 

 Cilji: Spodbujanje ročnih spretnosti, 
ustvarjalnosti. 

 Pripomočki in material: Lubje, veje, listje, 
tekoči vosek za pritrditev. 

 Spremljevalci/animatorji: Učenci OŠ Ob 
Dravinji. 

 

 

DELAVNICA: LADJICE IZ PAPIRJA 
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 Kraj: Ribniki Škalce. 

 Izdelek: Ladjice iz barvnega papirja. 

 Cilji: Spodbujanje ročnih spretnosti. 

 Pripomočki in material: Škarje, lepilo, 
flomaster, barvni papir. 

 Animatorji/Spremljevalci: Učenci OŠ Ob 
Dravinji. 

 

 

 

 

DELAVNICA: MAVRIČNE RIBICE  
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 Kraj: Ribniki Škalce. 

 Izdelek: Ribice iz barvnega papirja. 

 Cilji: Spodbujanje ročnih spretnosti. 

 Pripomočki in material: Škarje, lepilo, flomaster, barvni papir 

 Spremljevalci/animatorji: Učenci OŠ Ob Dravinji. 

 

 

 

 

 

 

5. Postaja 

OD GROZDJA DO VINA (POTEK TRGATVE) 

 



 

__OŠ Ob Dravinji Slov. Konjice  TURISTIČNA-RAZISKOVALNA NALOGA: www.potujmovkonjice.vsi___ 21 

Kraj: Nova vinska klet Zlatega griča, vinogradi. 

Cilji: Spoznati postopke trgatve (jeseni aktivna možnost sodelovanja), stiskanje 

grozdja, postopki in predelavo v vino, skladiščenje – ogled najmodernejše vinske kleti 

v Evropi. 

Pripomočki: Za trgatev: Škarje, posoda (samo v času trgatve). 

Spremljevalci/Animatorji: Delavci podjetja Zlati grič. 

Obiskovalci se seznanijo z osnovnimi pojmi vinogradništva in spoznajo proces pridelave 

vina. Ker podjetje Zlati grič izdeluje tudi jabolčni sok (obdeluje tudi z nekaj ha 

sadovnjakov), so učenci vabljeni tudi na degustacijo. 

Jeseni se lahko obiskovalci udeležijo tudi trgatve, kar še posebej priporočamo 

učencem, ki se učijo izbirnega predmeta kmetijstvo. 
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Ker je konj simbol Slov. Konjic, v mestu pa ni možno jezditi konjev ali ponijev, smo 

oblikovali predlog, za katerega upamo, da bo ob pomoči kakšnega zasebnega 

podjetnika kmalu uresničljiv. Menimo, da je ob vznožju vinorodnih gričev dovolj 

primernega prostora za manjši ranč in ogrado s konji. 

 

 

Po ogledu vinske kleti sledi vrnitev v šolo, razstava in ogled izdelkov, nato pa 

zaključek – podelitev spominskih nagrad za udeležence, zahvala za druženje in 

pozdrav. 
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3. TRŽENJE IN PROMOCIJA TURISTIČNEGA PROIZVODA 

 

 

Naš turistični proizvod bomo tržili na naslednje načine: 

 

 Z reklamnim oglasom na spletni strani šole. 

 S kratkim filmom na internetni strani Youtube. 

 S plakati in jumbo panoji. 

 Z nastopi in sodelovanji na različnih prireditvah. 

 Z reklamnimi izdelki iz delavnic. 

 Z zloženkami. 

 S predstavitvijo programa v izložbenem oknu na Starem trgu.      

 Z reklamnim spotom na radiu. 

 Z reklamnim oglasom  v časopisu.  

 Z dramsko uprizoritvijo Konjiške legende. 
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Pri izvedbi trženja turističnega proizvoda nam bodo pomagali: 

 

 Center za kulturne prireditve Slov. Konjice. 

 Občina Slov. Konjice. 

 OŠ Ob Dravinji. 

 Zavodi (Vzgojno-izobraževalni zavodi). 

 Društva (predvsem Turistično društvo Slov. 

Konjice). 

 TIC (Turistično-informacijski center) Slov. Konjice.   

 Podjetje Zlati grič Slov. Konjice. 

 Domači podjetniki. 

 Dvorec Trebnik (pod okriljem Mercator centa). 

 Radio Rogla. 

 Lokalni časopis Novice, Celjan. 

 

Kaj smo naredili sami za realizacijo ideje trženja? 
 

 Na šoli smo izvedli natečaj z naslovom Zeleni turizem v Slov. Konjicah.   

 Likovno in literarno ustvarjali.    

 Napisali scenarij za dramsko uprizoritev Konjiške legende. 

 Z nastopom smo se predstavili na osrednji prireditvi Jurjevanje na 

Mestnem trgu. 

 Pripravili tematsko razstavo izdelkov v avli Kulturnega doma Slov. Konjice. 

 Izdelali reklamne izdelke: Kamne sreče, razglednice, obeske, ...    

 Narisali reklamni plakat. 

 Oblikovali vabilo za šolsko spletno stran. 

 Izdelali smo zloženko. 

 Sestavili reklamni oglas za časopis. 

 Nastopili na Dnevih turizma na mestnem trgu v Slov. Konjicah. 
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4. PREDVIDENI PRIHODKI IN ODHODKI 

a. Oblikovanje cene  

 
Oblikovanje cene na osebo v evrih (max 15 oseb) 

Zajtrk (1x), malica (3x), 

kosilo (2x),večerja (1x)                

      15 

Potrošni material        5 

KONČNA CENA      20 EUR 

 

 

b. Predvideni prihodki in odhodki (skupina 15 oseb) 
ODHODKI 

Tisk zloženk/letakov (200 kom)  brezplačno  

Oglaševanje Radio Rogla, Konjiške novice brezplačno 

Hrana  (skupina 15 oseb) 300 EUR 

SKUPAJ  300 EUR  

PRIHODKI 

Udeležba na festivalu (skupina 15 oseb) 300 EUR 

Donacija (občina Slovenske Konjice) 300 EUR 

SKUPAJ 600 EUR  

KONČNI ZESEK  + 300 EUR  
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5. ZAKLJUČEK 
 
V Slovenskih Konjicah se prepletata preteklost in sedanjost. Ponosni smo na zaklade, 

ki nam jih je poklonila narava in hvaležni preteklosti za bogato kulturno dediščino. 

Podoba urejenega kraja in izjemna pripadnost prebivalcev sta bila začetek, da je mesto 

postalo prepoznavno in zanimivo za obiskovalce.   

 

Pri natančnem pregledu turističnih znamenitosti pa smo ugotovili, da so le-te v veliki 

večini zanimive za starejše obiskovalce. Osnovnošolci in mladostniki danes vse preveč 

časa preživljajo za računalnikom, sodobni mediji jih prikrajšajo za sproščeno gibanje v 

naravi in potrebo po druženju z vrstniki. Njihova predstava o življenju nekoč je zelo 

abstraktna, spomin na preteklost pa vse prevečkrat meglen in nejasen. Zato smo naše 

ideje, predloge in zamisli strnili v turistični-raziskovalni nalogi ter navedli možnosti in 

načine popestritve turistične ponudbe, namenjene mlajšim gostom. Zasnovali smo 

dneve dejavnosti in jih postavili v okolje neokrnjene narave. Poučne dejavnosti 

vključujejo naravoslovne, družboslovne, tehniške in športne vsebine. V nastajanje 

turistične-raziskovalne naloge smo vključili veliko učencev naše šole, likovne in 

literarne ustvarjalce različnih starosti, dramske igralce ter zunanje sodelavce. Navedli 

smo nekaj načinov trženja. Povezali smo se s Turističnim društvom Slov. Konjice in se 

z nastopom predstavili na Dnevih turizma v Slov. Konjicah. Popestrili smo tudi osrednjo 

mestno prireditev Jurjevanje. Za naše delo smo dobili številne pohvale in priznanja, ki 

so potrditev, da stopamo po pravi poti.  

Z namenom, da bi se naše želje in ideje uresničile ter bi dnevi dejavnosti zaživeli kot 

smo načrtovali, smo izdelali veliko reklamnih izdelkov. Naši učenci bodo z veseljem 

prevzeli vlogo animatorjev in turističnih vodičev. Možnosti za nepozabna doživetja je 

res veliko. Prepričani smo, da ni razlogov, da ne bi uživali, zato obiščite naš kraj. Mi 

vas z veseljem pričakujemo! 
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sodobnosti. Slov. Konjice: Zgodovinsko društvo. 

2. Leskovar, Aleksandra (2005). Turistični vodnik po Dravinjski dolini in Zreškem 

Pohorju. Slov. Konjice: Nobis Gorjup & Šauperl. 

3. Zdovc, Vinko (1994). Legende in pripovedi na Konjiškem. Slov. Konjice: 

Zgodovinsko društvo Slov. Konjice. 

4. Zloženke, zgibanke, prospektni material o Slov. Konjicah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 1: Načrt predstavitve na turistični tržnici 

 

 

 

Na turistični tržnici v Celju bomo naš turistični proizvod predstavili s kratko dramsko 

uprizoritvijo. Stojnica bo tematsko obarvana in polna zanimivih reklamnih izdelkov, 

primernih za različne starostne skupine obiskovalcev. 

 

 

Število sodelujočih na predstavitvi: 9 UČENCEV in 3 MENTORJI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 2: Povzetek 
ŠOLA: OŠ Ob Dravinji, Ul. Dušana Jereba 1, 3210 Slovenske Konjice 
tel: 03 757 27 30  faks: 03 757 27 35   e-mail: info@osobdravinji.si  
 

TEMA TURISTIČNE NALOGE: POTUJEM, TOREJ SEM 
NASLOV TURISTIČNE NALOGE: www.potujmovkonjice.vsi 
                                                                                                                                                                                                                                                      

Avtorji:                                            Mentorji: Jovita Kovač, prof. geografije in slovenščine, 
                                                                         Špela Sivka, dipl. vzg. predšolskih otrok 
                    Mihael Stampfer, prof. računalništva in tehnike 

1. Zarja Kupljen 
2. Emilija Milićević  
3. Eneja Brdnik 
4. Vita Tome  
5. Santina Medved  
6. Ula Kitek  
7. Kristina Iršič  
8. Taja Verhovšek  
9. Tara Gorinšek 
10. Nika Dragan 
11. Alja Sovinc 
12.  Merlinda Kadrija 

 
POVZETEK 

 
Slovenske Konjice – mesto cvetja in vina so zanimiva izletniška točka, saj ležijo v bližini 
avtoceste in so dostopne iz različnih smeri. Odlikuje jih prijaznost in urejenost 
podeželskega mesta, ki nudi možnost obiska skozi vse leto. Na področju turizma je 
bilo obdobje zadnjih nekaj let čas korenitih sprememb, dogodkov in dosežkov. 
Vsaki generaciji posebej je zaupana naloga ohranjati in dana možnost užiti bogastva, 
ki jih je ustvarila narava. Boljši in slabši časi v gospodarstvu ne morejo izbrisati bogate 
tradicije in uničiti globokih korenin preteklosti, kar danes obdaja naše mesto. Tudi 
osnovnošolci se zavedamo dolžnosti ohranjati kulturno izročilo, zato smo v ta namen 
zasnovali Dneve dejavnosti, ki združujejo družboslovne, naravoslovne, športne in 
tehniške vsebine. Z njimi želimo dopolniti turistično ponudbo in v mesto privabiti 
predvsem mlade obiskovalce. Naše ideje, zamisli in predloge smo strnili v projektno-
turistični nalogi ter jih popestrili z ilustracijami in s fotografijami. Prikazali smo tudi 
načine trženja, v projekt pa vključili učence naše šole, domače podjetnike, društva, 
zavode, občane in Občino Slov. Konjice. 
Pravijo, da si je za obisk na Konjiškem treba vzeti čas. Prepustiti se velja raznolikosti 
ponudbe in izbrati tisto, kar vsakemu posamezniku najbolj prija. Prepričani smo, da je 
v našem mestu veliko možnosti za nepozabna doživetja  in bo vsak obiskovalec našel 
zaklad zase. 
 
Ključne besede: Slov. Konjice, turistične znamenitosti, legenda, kulturno izročilo, 
preteklost, tabor, ustvarjalne delavnice, osnovnošolci, trženje. 
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PRILOGA 3: Izjava 

 

Starši vseh dvanajstih otrok, udeleženih na državnem festivalu Turizmu pomaga 

lastna glava, so s podpisom potrdili, da dovoljujejo sodelovanje na festivalu, da 

so seznanjeni z njegovim potekom ter soglašajo z javno objavo rezultatov z 

imeni in fotografijami učencev. 

 

Podpisane izjave staršev hranijo mentorji. 

 

 

Mentorji:                                                                       Ravnateljica: 

Jovita Kovač, prof.                                                        mag.  Nevenka Brdnik 

Špela Sivka, dipl. vpo. 

Mihael Stampfer, prof. 

 


