
 

 

  
OBVESTILA ZA IZVEDBO  
TURISTIČNE TRŽNICE VELENJE      

 

 
 Časovni potek turistične tržnice 
 
torek, 9. april 2019 
Turistično tržnico bomo izvedli v dveh delih tako, da se del šol predstavi dopoldan in 
zaključi z razglasitvijo, drugi del pa popoldan.  
 
DOPOLDANSKI DEL: 
8.00 – 9.00  prihod ekip in priprava stojnic v Mercatorjevem centru  
9.00    otvoritev turistične tržnice 
9.00 – 11.00   ocenjevanje stojnic 
11.00 – 12.00  zabavni kviz 
12.00 – 12.30 razglasitev rezultatov  
12.30 – 13.00  razgovor ocenjevalne komisije z mentorji na prostoru tržnice 
13.00   zaključek turistične tržnice  
 
 
POPOLDANSKI DEL: 
13.00 – 14.00  prihod ekip in priprava stojnic v Mercatorjevem centru  
14.00    otvoritev turistične tržnice 
14.00 – 16.00   ocenjevanje stojnic 
16.00 – 17.00  zabavni kviz 
17.00 – 17.30 razglasitev rezultatov  
17.30 – 18.00  razgovor ocenjevalne komisije z mentorji na prostoru tržnice 
18.00   zaključek turistične tržnice  
 
 
 Lokacija turistične tržnice  
Lokacija turistične tržnice je v Mercator centru Velenje, Šaleška cesta 1, Velenje. 
 
 
 Turistična stojnica 
Od 8.00 do 9.00 ter od 13.00 do 14.00 ure imate možnost urejanja stojnice. Čas prihoda na 
tržnico si razporedite tako, da boste z delom končali do 14.00 ure. Prosimo vas, da na 
stojnico stvari pritrjujete z lepilnim trakom, da ne bo prišlo do poškodovanja stojnic. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
V Mercatorjevem centru vas bo že čakala postavljena stojnica s številko in napisom šole. 
Prosimo vas, da je ta napis viden na stojnici zaradi članov ocenjevalne komisije. Naša želja 
je, da bi vsaka šola v roku pol ure pred začetkom otvoritve tržnice pospravila vso odvečno 
"kramo" v kombi oz. v svoje prevozno sredstvo ali pod stojnico v primerno embalažo (če je 
potrebno jo prinesite s seboj). V nakupovalne vozičke ob stojnici ne bo možno odlagati 
pripomočkov, oblačil  itd. 
Vsi tisti, ki nam boste sporočili, da potrebujete električni priključek, bo le ta pripravljen. S 
seboj prinesite električni podaljšek.  
V primeru, da stojnice ne potrebujete vam bomo zagotovili prostor v velikosti stojnice oz. v 
skladu s 15. členom Pravilnika.  
Glasnost na turistični tržnici določa 21. člen Pravilnika. Prosimo vas, da ga upoštevate.  
Stojnice naj bodo »aktivne« do konca razglasitve rezultatov.  
 
 Predstavitve na stojnicah 
Opozarjamo vas, da imajo nakupovalni centri stroga pravila o požarni varnosti, zato vas 
prosimo, da upoštevate prostorske omejitve prostih poti in da na stojnicah ne kuhate in 
pripravljate jedi. V primeru obiska inšpektorja bomo imeli zelo velike težave, pa tudi 
denarne kazni, česar pa si nihče od prisotnih ne želi.  
 
Šole in številke stojnic, ki se predstavijo dopoldan: 
83-OŠ Lava Celje 
84-OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice 
85-OŠ Loče 
86-OŠ Dramlje 
88-JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina 
90-OŠ Kozje 
91-OŠ Slivnica pri Celju 
92-OŠ Primoža Trubarja Laško 
23-OŠ Vuzenica 
22-OŠ Radlje ob Dravi  
24-OŠ Črna na Koroškem 
 
Šole in številke stojnic, ki se predstavijo popoldan: 
93-OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 
94-OŠ Petrovče 
95-OŠ Vransko - Tabor 
96-OŠ Polzela 
97-OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj 
98-OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki 
99-OŠ Mozirje 
100-OŠ Ljubno ob Savinji 
101-OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad 
102-JZ OŠ Marjana Nemca Radeče 
64-OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 Prehrana 
Za otroke in spremljevalce bo organizirana prehrana v obliki lunch paketov. 
Vsekakor lahko na tržnico pripeljete večje število otrok (več kot določa 6. člen pravilnika), 
vendar morate za njihovo prehrano poskrbeti sami. Ti učenci so lahko na tržnici 
spremljevalci, ki spodbujajo ekipo, ne smejo pa sodelovati na stojnici. 
 
 
 Ocenjevanje tržnice  
Strokovna komisija bo ocenjevala tržnice od 9.00 do 11.00 ure ter od 14.00 do 16.00 ure. 
Po razglasitvi rezultatov pristopite do ocenjevalne komisije ob odru, da vam poda svoje 
mnenje in predstavi doseženo število točk. Pisne pripombe/pohvale/pobude bomo 
sprejemali še dva dni po tržnici.   

Vse dodatne informacije v času turistične tržnice lahko dobite pri 
Petri Pistotnik, gsm 031 677-680. 

 
 

 Zabavni kviz 
Dogajanje turistične tržnice bomo vsebinsko popestrili z zabavnim kvizom v času med 11. 
in 12. uro ter  med 16. in 17. uro, ko komisija zaključi s svojim delom do podelitve priznanj. 
Na osrednjem prireditvenem prostoru bo med sodelujočimi ekipami potekal zabavni kviz. 
Zato učencem omogočite, da si v času tržnice ogledajo sosednje stojnice, spoznajo njihovo 
ponudbo in si pridobijo promocijski material, ki jim bo v pomoč pri zabavnem kvizu. Za 
izvedbo kviza nam do torka, 2. aprila pošljite vsaj 5 kratkih vprašanj z odgovori a, b, 
c, d in so povezani z vašo predstavitvijo na stojnici. Obvezno označite pravilen 
odgovor. 
 
 
 Izpis priznanj 
TZS za izvedbo projekta Turizmu pomaga lastna glava prejme finančna sredstva za delno 
kritje izvedb tržnic prek javnega razpisa Urada RS za mladino. V ta namen moramo uradu 
posredovati imenski seznam z letnico rojstva in podpisom sodelujočega učenca. Zato vam v 
prilogi pošiljam evidenčni obrazec v exl. tabeli. Vanj vpišite podatke, podpisane liste pa 
boste oddali na dan tržnice predstavniku TZS. Izpolnjen seznam pa nam do tržnice pošljite 
tudi po e-pošti, ki bo tudi osnova za izpis priznanj sodelujočim učencem v projektu.   
 
Na razglasitvi rezultatov bomo podelili samo priznanja za šole, za učence pa vam jih bomo 
poslali naknadno skupaj s potrdili za mentorje.   
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 Najkasneje do 25. marca 2019 nam sporočite 

Zaradi lažje organizacije tržnice vas naprošamo, da nam najkasneje do ponedeljka, 25. 
marca 2019 po elektronski pošti na naslov petra.pistotnik@turisticna-zveza.si nujno 
sporočite: 
 Ali potrebujete stojnico 
 Ali potrebujete elektriko 
 Število otrok in spremljevalcev  (upoštevajte pravilnik, da lahko sodeluje največ 9 

učencev in 2 spremljevalca) 
 vsaj 5 vprašanj z odgovori a, b, c, d (z označenim odgovorom)  
 Izpolnjen seznam udeležencev v exl. tabeli 

 
 

Ljubljana, 14. marec 2019  
 


