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Povzetek 
Pred vami je turistična naloga, ki smo jo izdelali učenci turističnega krožka na podružnični šoli 

v Javorjah. Naš izdelek smo poimenovali »ZDRAVILKOVA DOMAČA LEKARNA«. Strnili smo naše 

ideje in oblikovali čisto nov spominek, saj v Javorjah še vedno nimamo spominka, ki bi ga 

obiskovalec prejel ob obisku naših krajev. Pri tem smo se posvetili značilni tradiciji okoliških 

krajev – oglarjenju. Vsako leto še vedno obudijo spomin na to dejavnost s tradicionalno 

kulturno-etnografsko prireditvijo »Dan oglarjev na Starem vrhu«. Za izdelavo spominka smo 

uporabili izključno naravne materiale: les, papir, platno, oglje, smrekovo smolo, olivno olje in 

čebelji vosek. V nalogi smo opisali ves postopek od ideje do končnega izdelka, izdelali smo tudi 

načrt promocije in trženja. Naš končni izdelek je nahrbtnik z mazilom iz smrekove smole in 

vrečko z ogljem, ki skupaj z zgodbo o škratu Zdravilku izpod Starega vrha tvorita v zgodbo 

ujet turistični spominek, ki je uporaben in izvira izključno iz naše neokrnjene narave. Zasnovo 

turističnega spominka smo predstavili članom Turističnega društva Stari vrh, ki nam je ponudilo 

pomoč pri izpeljavi projekta.   

 
 
Ključne besede: oglarjenje, oglje, oglar, škrat Zdravilko, smrekova smola, Stari vrh 
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1. UVOD 
 

Stari vrh in okoliški kraji v Poljanski dolini so zelo bogati z gozdovi, ki jih kmetje skrbno 
vzdržujejo, a tudi previdno izkoriščajo. Gozd predstavlja lesno surovino, iz katere se da 
marsikaj narediti. Tukaj še dandanes poteka izdelovanje oglja na starodaven način – s 
kuhanjem kope. 

Kuhanje kope je bilo nekoč poznano in razširjeno po celotni Sloveniji, danes pa je skoraj še 
samo izključno etnološko-turistične narave, pa še to le v redkih krajih. 

Oglarstvo je pridobivanje lesnega oglja z nepopolnim zgorevanjem lesa sečnih izdelkov. 
Kuhanje oglja se izvaja v oglarskih kopah in traja več dni. Včasih je bila to izredno pomembna 
gozdarska panoga na slovenskem podeželju, vendar pa je skoraj izginila iz našega vsakdana, 
zato se nam zdi še posebej pomembno, da jo ohranjamo, kjer je še vsaj malo prisotna. 

Za spominek, ki ga bomo opisali v nadaljevanju, smo se odločili zato, ker ima oglarjenje v 
naših krajih dolgoletno tradicijo, ki je še zmeraj zelo živa. Kar nekaj kmetov ima še danes 
kuhanje kope za dopolnilno dejavnost na kmetiji za dodaten vir zaslužka. 
 
Vsako leto še vedno obudijo spomin na to dejavnost s tradicionalno kulturno-etnografsko 
prireditvijo »Dan oglarjev na Starem vrhu«. 
 

2. TURISTIČNI SPOMINEK – ZDRAVILKOVA DOMAČA LEKARNA 
 

2.1. ZBIRANJE IDEJ 
 
Na začetku smo se pri članu TD Stari vrh, g. Janezu Šturmu, pozanimali, če obiskovalcem, ki 
obiščejo naše kraje ponudijo spominke ali domače izdelke. Povedal nam je, da še nimamo 
spominka, ki bi ga obiskovalec lahko vzel domov in ga bi ta spominjal na naše kraje, domače 
izdelke pa obiskovalci lahko dobijo le na turističnih kmetijah, če jih obiščejo. Za obiskovalce 
imajo pripravljene le razglednice s fotografijami iz naših krajev. 
 
Kot smo omenili že v uvodu, smo najprej začeli razmišljati o tem, kaj je v našem okolišu 
predvsem zanimivega za obiskovalce naših krajev. V mislih smo se sprehodili po naši 
neokrnjeni naravi in zgodbah, ki so doma v naših krajih in o katerih pripovedujejo krajani.  
 
Slogan našega okoliša je »Doživite stari vrh«. V mislih smo se sprehodili po naših hribih in 
razmišljali, kako bi obiskovalec doživel naše kraje. Na misel nam je prišla ena najstarejših in 
največjih prireditev na Gorenjskem »Dan oglarjev na Starem vrhu«. Dan oglarjev je 
tradicionalna kulturno-etnografska prireditev, ki jo Turistično društvo Stari vrh organizira vsako 
leto na prvo avgustovsko nedeljo že od leta 1972. Prikazano je spravilo lesa, postavljanje kope, 
oglarjenje in uporaba oglja, vrhunec pa je slovesen prižig kope. 
 
Iz tega izhodišča smo oblikovali spominek, ki bo predstavljal tradicijo naših krajev in bo hkrati 
tudi uporaben. 

 
 
 
 
 
 

http://www.tdstarivrh.si/
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2.2. OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA 
 

Oglar na delo odnese nahrbtnik z malico. Naša ideja je bila, da je tudi naš spominek v obliki 
nahrbtnika, v katerega damo nekaj uporabnega, kar bo obiskovalec lahko enostavno odnesel 
domov in to tudi prav zares uporabil. Spominek tako ne bo postal le »lovilec prahu«, ampak 
bo imel enostavno uporabno vrednost.  
 
Ker je v naših krajih živih veliko zgodb, smo tudi mi napisali svoje (Priloga 1, 2, 3). V zgodbah 
naših krajev največkrat nastopata velikan Gorjan in vila Rožmarinka, ki s svojimi zelišči skrbi 
za velikana.  
 
Dobili smo idejo, da bi tokrat nastopal škrat, ki smo ga poimenovali Zdravilko. Ta bi pomagal 
oglarju pri tegobah z izdelavo naravnih zdravil iz stvari, ki nam jih ponuja narava. Oglarju sta 
najlažje dosegljivi smola in oglje, zato mu škrat Zdravilko iz tega napravi uporabno zdravilo – 
vrečko z ogljem in mazilo iz smrekove smole. Vse skupaj smo dali v nahrbtnik in poimenovali 
Zdravilkova domača lekarna. 
 
Turističnemu spominku smo dodali tudi zgodbo. 

 
 

2.3. PODROBEN NAČRT IZVEDBE 
 

2.3.1. Idejna zasnova Zdravilkove domače lekarne 
 

Zamislili smo si nahrbtnik z vrečko oglja in mazilom iz smrekove smole. 

 
 

Slika 1: Ideja spominka – Zdravilkova domača lekarna 
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Slike 2, 3, 4: Spominek – Zdravilkova domača lekarna 
 
Nahrbtnik smo izdelali iz papirja in lepenke ter mu dodali vrvici za naramnici in lesen gumb, da 
je na videz še bolj pristen. Je velikosti 10 x 10 cm. Vanj smo dali steklen lonček s smrekovim 
mazilom ter vrečko iz platna, ki smo jo napolnili z ogljem ter zavezali z naravno vrvico. Nismo 
pozabili tudi na zgodbo, iz katere bo obiskovalec izvedel, čemu je namenjen spominek in zakaj 
smo pripravili ravno takšnega. 
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2.3.2. Priprava domačega mazila iz smrekove smole 

 
Brskali smo po spletu in se posvetovali z našimi babicami ter odkrili enostaven recept, po 
katerem smo skuhali mazilo. 
 
PRIPRAVA MAZILA: 
 
Za pripravo smrekovega mazila smo najprej pripravili vse pripomočke in sestavine. 
 
Sestavine: 
▪ smrekova smola, 
▪ čebelji vosek, 
▪ oljčno olje. 

 
Postopek izdelave: 
 
Pripravili smo vodno kopel (v večjo posodo smo nalili vodo, približno do polovice in vanjo 
postavili manjšo posodo) in vse skupaj postavili na štedilnik. V vrhnjo posodo (manjšo) smo 
vlili oljčno olje in dodali smrekovo smolo. 

Med mešanjem smo segrevali tako dolgo, da se je smrekova smola stopila. Nato smo vse 
skupaj precedili čez gosto cedilo, da so se vejice in lubje, ki so se držali smrekove smole 
precedile in dobili smo čisto zmes. Precejeno zmes smo vlili v posodo za kuhanje mazila. 

Posebej smo stopili še čebelji vosek in ga dodali zmesi iz smrekove smole in oljčnega olja.  

Hitro smo ga vmešali, da smo dobili enotno zmes.  

 

                    

Slika 5: Postopek izdelave mazila 
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Slike 6, 7, 8: Izdelava mazila 
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Sliki 9, 10: Nalivanje mazila v lončke 

Domače smrekovo mazilo je bilo pripravljeno. Vlili smo ga v posodice za kremo in počakali, 
da se je smrekovo mazilo strdilo. Nato smo posodice z mazilom zaprli in opremili z napisom. 

 

Slika 11: Lončki s pripravljenim mazilom 

 

2.3.3. Priprava oglja 
 

Oglje je zelo uporabno na več področjih: 
 

• nepogrešljivo je pri gospodinjstvu (priprava žara ali kurjava) 
• pri filtriranju vode 

• pri umetnosti  
• pri izdelavi eksploziva 
• v manjših količinah pa v farmacevtski industriji. 

 
Ker iz naše zgodbe izhaja škrat Zdravilko, ki skrbi za oglarjeve tegobe, smo uporabili oglje kot 
zdravilo. Ima med drugim namreč zdravilni učinek pri prebavnih težavah. 
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Domačin, ki se s kuhanjem kope še vedno ukvarja za dodatni zaslužek, nam je priskrbel vrečko 
oglja. 
 
Izdelali smo vrečko iz platna, v katero smo dali nekaj nadrobljenih koščkov oglja. Vrečko smo 
zavezali z vrvico. 
 

 
 

Slika 12: Vrečka z ogljem 

 
2.3.4. Priprava embalaže 

 
Oglar na delo odnese nahrbtnik z malico. Izdelali smo embalažo v obliki nahrbtnika v katerega 
smo pospravili mazilo in oglje. 
 

 

 
 

Slika 13: Postopek izdelave nahrbtnika 
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Slika 14: Nahrbtnik 

 
2.3.5. V zgodbo ujet turistični spominek 

 
Vsak turistični spominek mora imeti neko sporočilo, zgodbo. Ker še vedno zelo radi poslušamo 
in prebiramo zgodbe in pravljice, nam je bil največji izziv izmisliti si zgodbo, ki bo najbolje 
predstavila naš spominek. 
 
Kot smo že omenili, iz naših krajev izhaja veliko zgodb. V njih pa najpogosteje nastopata vila 
Rožmarinka in velikan Blegaš, poimenovan tudi Gorjan. Razmišljali smo, da bi zgodba 
pripovedovala o škratu, saj škratje tukaj, v zgodbah naših krajev, ne nastopajo. Poimenovali 
smo ga Zdravilko, ker zdravi. Vključili smo oglarja in vilo Rožmarinko, ki nabira zelišča v naši 
okolici in iz njih tudi pripravlja zdravilne čaje.  Iz vseh naših zapisanih zgodb (Priloga 1), smo 
oblikovali novo zgodbo, ki smo jo napisali v nadaljevanju. 
 
Zgodbo smo natisnili na ličen papir in jo dodali spominku. Tako bo lahko vsak obiskovalec 
naših krajev dobil v spomin izdelek, ki je sad popolnoma naše ideje, dolgoletne tradicije naših 
krajev in hkrati tudi uporaben. 
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Zgodba spominka: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZDRAVILKOVA DOMAČA LEKARNA 
 
Ali veste da je imel Podblegaški oglar prijatelja škrata, po imenu Zdravilko? Gotovo ne, 
saj se je o škratih v naših krajih bolj malo govorilo. Tudi škrat je imel daleč za Starim 
vrhom, skrito pred očmi tamkajšnjih prebivalcev, postavljeno kopo. Vendar to ni bila 
navadna kopa. Navadno so kope postavljene iz bukovega lesa, ta kopa pa je bila iz 
lipovega lesa. Vsak dan je skrbno pazil nanjo in kuhal najboljše oglje. Ko so je kopa 
skuhala, se je takoj lotil dela. Pridobljeno oglje z zdravilnim učinkom je skrbno shranil 
v majhne platnene vrečke, ki so mu jih sešile pridne roke vile Rožmarinke. Rad se je 
sprehajal po dišečih smrekovih gozdovih Starega vrha, kjer je med potjo nabiral smolo, 
ki jo je s pridom uporabil pri izdelavi domačega mazila. Večkrat je opazoval oglarja pri 
njegovem delu in opazil, da je utrujen in težkih gibov. Videl je svojo polico z zdravili, ki 
je bila vedno polna in odločil se je, da mu pomaga. Oprtal si je nahrbtnik, vanj spravil 
lonček mazila iz smrekove smole ter vrečko svojega zdravilnega lipovega oglja. Škrat 
je s previdnostjo stopil k oglarju in ga plaho ogovoril. Povedal mu je, da je opazil, da z 
njegovim zdravjem ni vse tako, kot bi moralo biti. Oglar se ga je zelo razveselil, saj se 
je velikokrat pri kopi počutil osamljenega. Zdravilko je predse postavil nahrbtnik in iz 
njega povlekel lonček mazila. Povedal mu je, da mu bo mazilo pomagalo pri bolečinah 
v hrbtenici, sklepih in mišicah. Svetoval mu je, naj si mazilo vtira preden leže k počitku 
in kmalu bo začutil njegov zdravilni učinek. Dal mu je tudi vrečko lipovega oglja za 
pripravo čaja, ki mu bo pomagal pri prebavnih težavah ter ga ogrel v hladnih nočeh, ko 
bo sedel ob kopi. Oglarja je njegova dobrota popolnoma prevzela in postala sta 
nerazdružljiva prijatelja.  
 
Dragi obiskovalec! Kot prijatelj naših krajev, ste sedaj tudi Vi deležni sadu prijateljstva 
med oglarjem in škratom Zdravilkom. Naj Vas spominek spominja na dobrosrčnost ljudi, 
ki ste jih spoznali v naših krajih pod Starim vrhom. 
 

Učenci turističnega krožka PŠ Javorje in TD Stari vrh 
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2.3.6. Idejna zasnova škrata Zdravilka 
 

Škrata smo si zamislili tako, kot je prikazano na slikah. Izdelali bomo oblačila za maskoto, ki 
bo skrbela za promocijo našega spominka. Uporabili jo bodo člani TD Stari vrh oz. kdorkoli bo 
spominek tržil v prihodnosti. Prvič ga bomo predstavili skupaj z oglarjem na turistični tržnici. 
 

     
  

  
 

Slika 15: Škrat Zdravilko 
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2.3.7. Oglarska bajta škrata Zdravilka 
 
Že v zgodbi smo povedali, da škrat Zdravilko živi v oglarski bajti. Oglarsko bajto si je postavil 
vsak oglar. Služila mu je za zavetje, med tem, ko je kuhal kopo. Na leseno podlago iz desk je 
postavil leseno ogrodje, na katerega je naložil smrekovo lubje. Pod si je postlal s senom ali 
praprotjo ter se pokril z odejo, da ga ni zeblo, podlaga pa je bila bolj mehka.  
 

 
 

Slika 16: Oglarska bajta škrata Zdravilka 
 

Oglarsko bajto bomo poskušali postaviti tudi mi. Zamislili smo si, da bi pripravili manjšo izvedbo 
(maketo) bajte, ki bi kasneje lahko služila tudi za predstavitve na raznih sejmih ali 
predstavitvah v okviru turističnega društva. Poleg bajte bi bila oglar ter škrat Zdravilko, ki bi 
predstavljala naš spominek. Bajto (maketo) bomo izdelali že za našo predstavitev na turistični 
tržnici. 
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2.4. TRŽENJE 
 

2.4.1. Stroški izdelave spominka in oblikovanje prodajne cene 
 

Navedli smo stroške, ki smo jih uporabili za izdelavo spominka. Za izdelavo našega spominka 

nismo kupili materiala, saj smo uporabili tistega, ki nam je na voljo v šoli. Oglje, olivno olje, 

smolo in vosek smo priskrbeli sami.  

 

Glede na našo starost, še nimamo izkušenj s področja trženja, zato smo v preglednici navedli 

okvirne cene uporabljenega materiala, ki smo jih našli pri ponudnikih na spletu. Glede na cene 

spominkov, ki jih ponujajo v ostalih turističnih krajih, smo določili okvirno ceno spominka.  

 

Uporabljeni material Cena v evrih 

Platno (tm) 8 € 

Olivno olje (1 l) 10 € 

Čebelji vosek (1 kg) 9 € 

Oglje (1 kg) 1 € 

Ostali drobni material  2 € 

Cena materiala 30 € 

Končna cena spominka 5 € 

 

2.4.2. Prodaja spominka 
 

Prodaja spominka bo potekala preko TD Stari vrh. Na voljo bo na več turističnih točkah: gostilni 

Blegoš, koči Stari vrh, turističnih kmetijah, v koči na Blegošu,…  

Na prireditvah, ko kraj obišče večje število obiskovalcev, npr. Oglarjenje pod Starim vrhom, 

Tradicionalni pohod na Blegoš, Urekov pohod na Goro,… 

Turistično društvo ga bo ponudilo na stojnicah ob predstavitvah izven domačega kraja. 

2.4.3. Promocija spominka 
 

Spominek bi najprej predstavili v domačem kraju, saj menimo, da morajo turistično ponudbo, 

tudi spominke, najprej dobro poznati domačini, kajti le tako jih bodo znali ponuditi turistom in 

obiskovalcem našega kraja. Predstavili smo ga članom TD Stari vrh. Naša ideja jim je bila všeč, 

saj so menili, da resnično izhaja iz naše najbolj znane tradicije. 

a) Spletna stran 
 
Na spletni strani naše podružnične šole bomo predstavljali naš letošnji projekt in tako našo 
zamisel predstavili širši javnosti oz. gostom, ki bi si želeli obiskati naše kraje. 
 
Oglaševali bomo na spletnih straneh: 

• TD Stari vrh 

• občine Gorenja vas - Poljane in tudi na njeni FB strani 

• turističnih kmetij in okoliških gostišč 

• Zavoda Poljanska dolina. 
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b) Oglaševanje na radiu Sora 

 

Spominek bodo predstavili učenci turističnega krožka, ki se bodo javili v otroško in mladinsko 

oddajo »Kukamo za šolska vrata« na lokalnem radiu Sora. V oddaji bomo povedali več o ideji 

in izdelavi našega spominka. Poslušalce bomo povabili k ogledu in nakupu spominka. 

 
c) Turistični sejmi, tržnice in prireditve 
 
• Spominek bodo promovirali na turističnih sejmih, ki se jih udeležuje TD Stari vrh.  

• Turistično društvo večkrat letno organizira pohode in ob tej priložnosti bodo ponudili naš 

spominek. 

• Prvo promocijo bomo izvedli na festivalu Turizmu pomaga lastna glava. 

 

d) Predstavitev izdelka v lokalnem časopisu Podblegaške novice, regionalnem 

časopisu Gorenjski glas in „medobčinskem” Loški utrip 

 
Naš spominek bomo predstavili v zgoraj naštetih časopisih. V članku bomo povedali več o ideji 

in izdelavi našega spominka. Bralce bomo povabili k ogledu in nakupu spominka ter navedli 

lokacije, kjer ga lahko kupijo. 

 
2.5. ANALIZA MOŽNOSTI IZVEDBE 

 
Zamislili smo si, da bomo spominek, ki smo ga pripravili najprej kot spominsko darilo podarili 
učencem sosednje podružnične šole, s katerimi se bomo spomladi srečali na našem 
tradicionalnem pohodu po Meteoritkovi poti, ki ga bomo že tretje leto zapored organizirali ob 
podpori TD Stari vrh.  
 
Glede na izkazano podporo s strani TD Stari vrh menimo, da bo v prihodnje možna tudi realna 
izvedba. Domačini že sedaj kuhajo mazilo. Potrebno je najti nekoga, ki bi bil pripravljen mazilo 
pripravljati za prodajo turističnemu društvu, kar bi pripomoglo k njegovi prepoznavnosti v širši 
poljanski okolici. Oglje bi si turistično društvo priskrbelo pri lokalnih pridelovalcih. Za vse ostale 
podrobnosti (nahrbtnike, napise, tisk, vrečke) bi poskrbeli okoliški ponudniki, saj se domačini 
ukvarjajo z najrazličnejšimi dodatnimi dejavnostmi. 
 
 

3. ZAKLJUČEK 
 
Z izdelavo turistične naloge lahko potrdimo: 
 
• da smo se naučili veliko novega, predvsem kako narediti spominek od začetka do konca, 
• da smo v spominek in njegovo zgodbo vključili tradicijo naših krajev, 
• da spominek pripomore k večji prepoznavnosti našega kraja in tukajšnjih običajev,  
• da smo kot prvi oblikovali spominek, ki predstavlja naš kraj in tradicijo, 
• da smo zopet dobro sodelovali s krajani in TD Stari vrh, 
• da bomo spominek prvič podarili 13. 4. 2019 na našem tradicionalnem pohodu. Pridite 

zraven, ne bo vam žal! 
 

 
Za konec pa Zdravilkov prijateljski pozdrav izpod Starega vrha! 
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5. PRILOGE 
 
PRILOGA 1: Naše ideje zgodb turističnega spominka 
 
a) Oglar Pavle 
 
Zjutraj, ko se je oglar Pavle zbudil, se je oblekel v hlače, majico in obul škornje. Preden je  
odšel je v vrečo dal klobaso, zaseko in kruh. Nato se je odpravil k vili Rožmarinki in vzel mazilo 
in oglje. Nato pa je šel h kopi oglarit. Tam je v prst dobil špico. Hitro se je namazal z ognjičevim 
mazilom, ki ga vzel pri vili Rožmarinki. Tisto mazilo mu je pomagalo, da ga ni bolelo in da je 
špica hitro šla ven. Čez nekaj časa mu je postalo slabo. Šel je v svojo majhno hiško zraven 
kope. Vzel je oglje, ki ga je imel in ga skuhal. Popil je čaj in nehal ga je boleti trebuh. Ko je 
bilo temno, je odšel v svojo malo hiško spat.  
 
b) Oglarski škrat Zdravilko 
 
Neki škrat Zdravilko je živel na podstrešju starega kozolca. Na podstrešju je imel spravljena 
zdravila. Pod Starem vrhom je imel majhno lekarno. Zraven lekarne je imel majhno kopo. 
Nekega jutra je prišel neki velikan, ki mu je podrl lekarno. Škrat Zdravilko se je zbudil in videl 
da ima podrto lekarnico. Hitro je šel v vas Javorje prosit za pomoč. Prišel je oglar Pavle, in 
rekel, da mu bo pomagal zgraditi novo lekarnico. Šla sta v gozd po les in zgradila novo 
lekarnico. Škrat Zdravilko mu je bil zelo hvaležen zato mu je dal deset škatlic smolnega mazila.   
Pavle je bil vesel. Takoj je šel v vas Javorje. Ko je prišel tja, je povedal svojimi otrokom kaj se 
mu je zgodilo. To zgodbo je še danes slišati tod naokrog.  
 
c) Oglarski škrat Zdravc 
 

Ali veste da je Podblegaški velikan imel prijatelja, po imenu oglarski škrat Zdravc? In da je k 
njemu vsak da k njemu hodil po zdravila? Gotovo ne, saj to sploh ni bil tak poudarek v naših 
krajih. On je imel postavljeno kopo. Vendar to ni bila navadna kopa, navadno so kope 
postavljene iz bukovega lesa ta kopa pa je iz hrastovega lesa. Ko so je kopa skuhala, se je 
takoj lotil dela. Začel je kuhati čaj. Vodo je segreval toliko da je zavrela, nato je dodal oglje in 
počakal 10 minut. Čaj je natočil v stekleničke in jih pospravil na polico. Potem se je lotil 2. 
koraka. Žavbe (iz smole in čebeljega voska). To mazilo je kuhal samo enkrat na mesec, saj se 
kuha malo manj kot en dan. Tega mazila je nakuhal kar nekaj saj ga je vozil v vas na tržnico 
kjer ga je kupovalo veliko ljudi. Eden iz med strank je bil tudi velikan ki je imel to mazilo in čaj 
zelo rad zato jih je kupil takoj ko mu jih je zmanjkalo, tako da je imel polico z zdravili vedno 
polno. Tako se je škrat preživljal, in si kupoval vsakdanjega kruha. Nekega dne pa je velikan 
zbolel in zaloga mu je pošla. Na pot se ni mogel odpraviti, saj je bil zelo bolan. Zdravc je opazil 
njegovo odsotnost in se je odpravil k njemu na obisk. Na rame si je oprtal koš v katerem so 
bila zdravila in se je odpravil k velikanu. Velikan ga je bil zelo vesel najbolj pa je bil vesel 

http://www.tdstarivrh.si/
https://poljubnarave.si/zdravi-z-naravo/domace-smrekovo-mazilo/
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zdravil, ki mu jih je prinesel. Teden kasneje se je velikan spremenil v kamen in je bilo škratu 
tako žal, da se je tudi sam spremenil v kamen. 
 

 
PRILOGA 2: Okvirna vsebina in struktura predstavitve turističnega spominka na 
turistični tržnici 
 
Za predstavitev ne bomo potrebovali stojnice. Na prizorišču bomo postavili maketo oglarske 
bajte. Pred bajto bo sedel oglar, ki bo predstavljal naš spominek. Po prizorišču se bo sprehajal 
škrat Zdravilko in vabil na stojnico. Ostali člani bomo oblečeni v prepoznavna oblačila in vabili 
obiskovalce k naši stojnici. 
 
 
PRILOGA 3: Izjava o seznanjenosti učencev in staršev o poteku festivala 
 
O poteku festivala in aktivnostih zanj so bili seznanjeni vsi starši na prvem roditeljskem 
sestanku v mesecu septembru. 
 
Vsi starši naših učencev so ob začetku šolanja na naši šoli podpisali izjave o soglašanju z javno 
objavo rezultatov, dosežkov posameznih učencev, z možnostjo fotografiranja, posredovanjem 
fotografij, izdelkov, javnega nastopanja, sodelovanja pri javnih šolskih aktivnostih 
(tekmovanja). Izjave staršev se hranijo v arhivu Osnovne šole Poljane nad Škofjo Loko. 
 

 
 

Ravnateljica: _____________________________ 
 


