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Zahvala 
 

 

Pri pisanju raziskovalne naloge so nam na pomoč priskočila laška 

podjetja.  

Za dragocene podatke se zahvaljujemo Turističnemu društvu Laško,  

STIK-u in Zdravilišču Laško, za materialno pomoč pa družbi FRAGMAT 

TIM d.o.o. Laško in Pivovarni Laško. 

Za sodelovanje pri izvedbi programa se zahvaljujemo  tudi Plezalnemu 

klubu Rimske Toplice in gospe Justini Pavčnik.  
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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

 

Naslov turistične projektne naloge: LAŠKA KulTura 

Sodelujoči učenci:  

Miha Dornik 6. a 

Alina Brižić 8. b 

Tjaša Gorišek 8. a 

Nadja Janež 8. a 

Dejan Kolšek 8. b  

Maruša Maček 8. a 

Blaž Novak 8. b 

Lara Pavčnik 8. a 

Lana Hrastelj 9. b 

Ema Lapornik 9. b 

Hana Obrez 9. b 

Lara Zupanc 9. b 

 

 

Mentorice 

Slavica Šmerc, univ. dipl.ped., predm. učit. BIO-GOS-NAR 

Mojca Povše, prof. SKJ 

Anita Drnovšek, predm. učit. LUM-TIT 

 

Vodja projekta: Slavica Šmerc 

 

Naslov šole: 

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško 
Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško 
Telefon: 03 734 35 50 
Faks: 03 734 35 60 
E-mail: os.pt-lasko@guest.arnes.si 
Spletna stran: http://www.o-ptlasko.ce.edus.si/ 
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POVZETEK 

 

S turističnim produktom Laška KulTura smo predstavili kulturne in zgodovinske 

znamenitosti ter pomembne osebnosti v Laškem To so: Primož Trubar, Anton 

Aškerc, Dragotin Šauperl, Mihael Tiffernus, Črni most, Zdravilišče Laško, termalna 

voda, vodno kolo za proizvodnjo elektrike, most želja, Žegnan studenec, turistična 

kmetija – jahanje, domača hrana.  

Pripravljen je za mlade, saj vsebuje poučne naloge, igre, petje in ples. Verjamemo, 

da bo mladim turistom »kul«. Želimo, da se z mladimi povezujemo, saj z njimi pri 

izvedbi sodelujemo tudi sami. 

Uspešno predstavitev našega dela in razvoja turizma v Laškem za mlade nam 

zagotavlja STIK Laško (Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško), saj 

nas bo s tem turističnim produktom vključil v svojo turistično ponudbo za leto 2018, 

sodelovanje pa smo vzpostavili tudi s Turističnim društvom Laško, Zdraviliščem 

Laško in Plezalnim klubom Rimske Toplice. 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE 

 

kultura, turizem, zgodovina, povezovanje, termalna voda, splav, most želja, Žegnan 

studenec, Turistično društvo Laško, Plezalni klub Rimske Toplice, turizem, Laško, 

tura, zgodovina Laškega, kmetija, črni most, Primož Trubar, Anton Aškerc, igra, 

šport, ples, glasba, Zdravilišče Laško, STIK Laško (Center za šport, turizem, 

informiranje in kulturo Laško)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. UVOD 

 

Ko smo se “turisti” vrnili po dolgih počitnicah in zopet sedli za mize, smo bili polni idej.    

 

Ko smo razmišljali in se usklajevali o naslovu, smo se odločili, da se bomo poigrali 

kar s črkami iz naslova letošnje teme: Turizmu pomaga lastna glava - Kultura in 

turizem. Tako smo prišli do našega naslova KulTura. Z naslovom smo hoteli 

povedati, da bo naša tura “kul” ter hkrati poučna in zanimiva mladostnikom. 

Razmišljali smo o tem, kaj imamo v Laškem in kaj zanimivega in kulturnega bi si mi 

kot najstniki radi ogledali v Laškem. Odločili smo se, da obiskovalce popeljemo po 

poteh Laškega, ki so povezane s kulturo, kulinariko, zgodovino našega kraja. 

 

Začeli bomo na Aškerčevem trgu zraven cerkve, ki je povezana s Primožem 

Trubarjem, nadaljevali do Savinje in Črnega mostu ter šli mimo Kulturnega centra po 

parku do zdravilišča. Nato se bomo sprehodili do Žegnanega studenca, zaključili pa 

bomo na turistični kmetiji Vesenjak. Med potjo  se bodo zvrstile različne naloge, ki 

bodo tekmovalno naravnane.  

 

S tem turističnim produktom želimo privabiti mlade ter jim pokazati, da je tudi v 

majhnem Laškem marsikaj zanimivega.   

 

Cilji naše naloge so:  

- predstaviti mladim kulturne znamenitosti, kulinariko, naravne znamenitosti, 

zgodovino Laškega;  

- izdelati turistični produkt v povezavi s STIK-om,Turističnim društvom, 

zdraviliščem in turistično kmetijo Vesenjak. 

 



 

 

II. INFORMACIJE 
 

Informacije smo dobili v Turističnem društvu Laško in Thermani Laško, od naših 

starih staršev, torej smo se zanašali na ustne vire, brskali smo po spletu in po 

gradivih v naši šolski knjižnici.  

 

 

Pogovor s predsednikom turističnega društva na Aškerčevem trgu 

 

Predsednik turističnega društva, gospod Vrščaj, je v zvezi z našo temo poudaril tri 

pomembne može: Dragotina Šauperla, Mihaela Tiffernusa in Primoža Trubarja.  

Dragotin Šauperl je bil duhovnik, ki je služboval v Laškem. V času študija je  

razmišljal, da bi postal misijonar v Ameriki, zato se je učil angleščino. Prvi je prevedel 

Shakespearjevega Hamleta v slovenščino.  

Mihael Tiffernus je bil deček, ki so ugrabili Turki in ga med obiskom v Laškem 

izgubili. Posvojil ga je bogat Laščan po priimku Štih. Mihaela je poslal v šole na 

Dunaj, kjer je študiral bogoslužje. Po koncu študija so ga določili za učitelja 

virtenberškega vojvode. Po njegovi smrti so ustanovili Tiffernusov sklad, iz katerega 

je denar dobil tudi Jurij Dalmatin. Seveda pa ne smemo pozabiti na njegov pomen v 

jezikovnem smislu, saj brez njega slovenski jezik ne bi dosegel takšne ravni 

razvitosti, kot jo je.  

Primož Trubar je bil nekaj časa pridigar v cerkvi Sv. Martina v Laškem.  

V kaplaniji poleg cerkve, ki so jo nekoč imenovali tudi stara šola, je potekal pouk 

cerkvene šole vsaj od druge polovice 16. stoletja pa vse do leta 1774, ko so v 

Laškem osnovali trivialno šolo, ki se je nato preselila v špital. V tej stavbi je leta 1865 

nastal prvi slovenski prevod Shakespearovega Hamleta.  



 

 

 

Črni most 

 

Leseni Črni most, izpod katerega se potok Žikovca izliva v Savinjo, je dal leta 1923 v 

reklamne namene postaviti in pokriti lastnik nekdanje laške tovarne umetnega škrilja. 

Po drugi svetovni vojni ga je nadomestil betonski most, ki je dolga leta kazil značilen 

pogled na Laško. Željo nekdanjih zaljubljencev, sprehajalcev in zlasti Laščanov je 

uresničila Pivovarna Laško s ponovno postavitvijo kopije prvotnega lesenega mostu 

leta 1997. Na mostu je plošča z napisom »Ostal si, bratec most!« 

 

 

Pri zdravilišču z njihovo animatorko 

 

Gospa Damiš, animatorka v zdravilišču, nam je predstavila zdravilišče od začetkov 

delovanja do danes.  



 

Povedala nam je, da je bilo zdravilišče ustanovljeno pred 160 leti. Termalno vodo so 

odkrili med gradnjo železnice, v zdravilišče pa so postavili posebno kad za cesarja 

Avstro-Ogrske Franca Jožefa.  

Hotel zdravilišče Laško - Thermana je največje podjetje v občini Laško, ker zaposluje 

približno 500 zaposlenih. 

Zdravilišče je velikega turističnega pomena, saj turistom služi za počitek, sprostitev, 

zdravljenje po poškodbah. Termalno vodo gostje tudi pijejo, ker vsebuje zdravilne 

sestavine. 

 

 

 

Vodno kolo za proizvodnjo elektrike pri zdravilišču 

 

Vodni pogon črpalk je v Laškem deloval že leta 1882. Kmalu zatem so nanj vgradili 

še pogon elektro dinama za proizvodnjo električne energije. Prva žarnica z elektriko, 

proizvedeno na vodni pogon, je tako zasvetila v Zdravilišču Laško in to samo nekaj 

let po Edisonovem odkritju žarnice na žarilno nitko leta 1879.  

 

   

Pitnik termalne vode s kipom Franca Jožefa, kopalna kad Franca Jožefa  

 



 

Kopalne kabine so bile opremljene z okrasnimi kipi, toaletnim pohištvom pariškega 

stila z usnjenimi blazinjaki. Najrazkošnejše je bila opremljena velika okrogla kabina, 

ki so jo imenovali tudi cesarska, vendar se cesar in cesarica nikoli nista kopala v 

Laškem, saj tega ne navaja nobena laška kronika. Ta kabina je imela na stropu zlato 

poslikan velik avstro-ogrski grb. Stene so bile okrašene z ornamenti in slikami. To 

kabino so uporabljali zakonski pari, danes pa je na ogled turistom.  

 

               

Most želja 

 

Na Mostu želja, kot imenujejo brv čez Savinjo, je njihova animatorka izrazila željo, da 

bi člani turističnega krožka prispevali ideje za novost, ki jo želijo uvesti v bližnji 

prihodnosti. Ob porokah, ki jih prirejajo na tem mostu, želijo ženinu in nevesti izročiti 

spominek. Naša ideja je bila, da bi mladoporočencema izročili miniaturni splav z 

jamborjem in jadrom, na njem pa bi bile lepe želje. Ta splav bi spustila po reki Savinji.  

 

 

 

“Blagoslovljen“ (Žegnan)  studenec 

Pri Žegnanem studencu jim bomo povedali tudi legendo o nastanku studenca. 

 



 

 

 

Turistična kmetija Vesenjak 

 

Kmetija Vesenjak je turistična kmetija, ki se ukvarja s turistično dejavnostjo. Nudijo 

gostinsko ponudbo za zaključene družbe, praznovanja, imajo pa tudi prenočitvene 

sobe v Vili Aina. Že veliko časa so poznani tudi po konjeništvu, kjer prirejajo jahalne 

tečaje in rekreacijsko jahanje ter tekmovanja v preskakovanju ovir. Imajo tudi veliko 

igral za otroke, kozolec s starinskimi predmeti, v njihovi ponudbi pa  je tudi raznolika 

domača hrana, ki jo pripravljajo sami. Pri njih lahko prespite tudi na slami, kar je že 

prava redkost.  

 

III. ORGANIZACIJA KulTure  
 

Na naši KulTuri po poteh Laškega bo sodelovalo 12 »turističnih vodnikov«. Program 

je je predviden za skupino od 15 do  20 otrok.  

Začeli bomo na Aškerčevem trgu pri cerkvi Sv. Martina in končali na turistični kmetiji 

Vesenjak. Med potjo bodo obiskovalce čakale različne naloge in namigi. 

 

 

III.1 URNIK IN POTEK DEJAVNOSTI 
 

ČAS DEJAVNOST 

9.00 zbor na Aškerčevem trgu  

9.15 pozdrav in predstavitev programa, predstavitev kulturno- 



 

zgodovinskih znamenitosti 

9.30 začetek poti do Črnega mostu in prva naloga (prepoznavanje 
slike Primoža Trubarja) 

10.00 nadaljevanje poti preko mostu čez Savinjo in do Kulturnega 
centra druga naloga (prepoznavanje kipa Antona Aškerca) 

10.20 nadaljevanje po parku in tretja naloga (plezanje po vrvi) 

10.45-11.30 sprehod do Zdravilišča, izdelava splava in tekmovanje v 
hitrostnem splavarjenju 

11.35 nadaljevanje poti do Žegnanega studenca in legenda o 
Žegnanem studencu 

12.10-13.00 prihod na kmetijo Vesenjak, jahanje in zaključna prireditev 

 

 

III.2  OPIS POTI IN DEJAVNOSTI  
 

Našo laško KulTuro bomo začeli na Aškerčevem trgu pri cerkvi sv. Martina.  

Tukaj jih bomo pozdravili, jim predstavili okvirni program in jim razdelili knjižice, v 

katerih bodo natančna navodila, ki bodo tekmovalce pripeljala od začetne točke do 

cilja.  

Pot bo potekala mimo naslednjih točk: Črni most, Žegnan studenec, Zdravilišče, do 

kmetije Vesenjak. Na vsaki točki bodo dobili naloge v povezavi z naravno in kulturno 

dediščino Laškega ter namig za nadaljevanje poti.  

Na končni točki, pri kmetiji Vesenjak, jim bomo pripravili zaključno prireditev z igrami, 

plesi, jahanjem in pogostitvijo. 

 

 

 

 

Aškerčev trg 
Črni most 

Kulturni center 

Park Zdravilišče 

Most 

želja 

Turistična 

kmetija 

Vesenjak 

Žegnan 

studenec 



 

 

Ema: Pozdravljeni in dobrodošli v imenu turističnega krožka Osnovne šole Primoža 

Trubarja Laško. Danes vam bomo predstavili našo Laško KulTuro.  

Moje ime je Ema, moje sošolke in sošolci pa so Lara, Dejan, Blaž, Alina, Lana, Miha, 

Tjaša, Nadja, Lara, Maruša. Besedo  predajam Hani.  

Hana: Nahajamo se na Aškerčevem trgu, pred cerkvijo svetega Martina v starem 

mestnem jedru. Župnijska cerkev svetega Martina in prezbiterij sta najstarejša 

zgodovinska in kulturna spomenika iz začetka drugega tisočletja. V obeh zgradbah 

se prepletajo gotski, baročni in romantični arhitekturni stil. Med cerkvijo in 

prezbiterijem se je do leta 1938 nahajala pogrebna hiša svetega Janeza Krstnika. Ob 

vhodu v cerkev lahko vidimo kip leva, ki naj bi bil rimskega izvora. Cerkev svetega 

Martina je bila do začetka 19. stoletja obdana z obzidjem in znotraj njega je bilo 

pokopališče. Iz tega časa je gotski oporni steber zunaj prezbiterija, v katerem je 

gorela večna luč. Aškerčev trg krasi tudi votivno znamenje, ki je posvečeno Mariji 

Brezmadežni. Marijin steber se je do leta 1735 nahajal poleg cerkve v Marija Gradcu, 

na Aškerčev trg pa ga je prestavil tržan Pergar. Znamenje je bilo pred leti obnovljeno 

in takrat ga je posvetil škof Smej.  

Lara: V stavbi nasproti cerkve svetega Martina je duhovnik Dragotin Šauperl napravil 

prvi prevod Shakespearjevega Hamleta v slovenščino. Šauperl je bil eden od treh 

pomembnih mož ki so delovali v Laškem.  

Miha in Dejan vsem razdelita knjižico, v kateri so tudi navodila za pot.  

Blaž:  Zdaj se razdelite v skupine po 5 udeležencev. V knjižici so navodila za pot. 

Odprite jo na prvi strani. 

Ko si ogledajo prvo stran, se odpravimo na pot. 

Na ograji Črnega mostu so pritrjeni baloni različnih barv, v vsakem sta naloga in 

navodilo za nadaljevanje poti. 

Vsaka skupina si izbere en balon. 

Število balonov različnih barv je odvisno od števila skupin (npr. 4 skupine - 4 različne 

barve). 

 

Nadja: V balonu je na lističu naloga  (slika Primoža Trubarja). Ugotoviti morate, kdo 

je na sliki. Za pravilen odgovor dobite 3 žetone. Če je odgovor nepravilen, si 

pomagate z namigi, ki vam ga bo na drugi strani mostu povedala Tjaša: 



 

1. namig (1€ s Primožem Trubarjem pritrdimo na streho Črnega mostu): Njegovo 

podobo vidimo na kovancu za 1€. (2 žetona) 

2. namig (jim ga povemo): Po njem se imenuje šola v Laškem. (1 žeton) 

  

Na drugi strani lističa je navodilo za nadaljevanje poti: Pot nadaljujte preko mostu čez 

reko Savinjo in takoj desno do Kulturnega centra. 

Tam morate odgovoriti na vprašanje, zastavila ga bo Tjaša, ki bo stala pri spomeniku. 

Stojite pred kipom pesnika. Povejte njegov priimek in ime. 

Za pravilen odgovor dasta Tjaša in Nadja 4 žetone. Če ne odgovorite pravilno, dobite 

pri Nadji za vsak namig 1 žeton manj. 

Nadja pove: Poiščite list, na katerem je naslednji namig; list se nahaja v smeri 

Savinje na enem od stebrov pri stranskem vhodu.  

1. namig: Rojen je bil v Rimskih Toplicah. (pravilen odgovor: 3 žetoni, če pa NE veste 

odgovora, lahko dobite še 2. namig, ki ga najdete v škatlici v travi ob ograji pri 

igralih.) 

   2. namig - (napišemo na list njegovo znano delo, tega damo v škatlico  v travo pri 

igralih ob ograji): Poznamo ga predvsem po baladah in romancah. (pravilen odgovor: 

2 žetona, če pa ne veste odgovora, lahko dobite še 3. namig) 

   3. namig - (zvijemo v zvitek brošuro kmetije Aškerc, skrijemo jo nekje v bližini 

prvega šopa velike okrasne trave ob poti po parku): Lastniki sadjarske kmetije 

Aškerc, ki se nahaja v neposredni bližini njegovega rojstnega kraja, so njegovi daljni 

sorodniki. (pravilen odgovor: 1 žeton, če pa ne veste odgovora, dobite 0 točk.)  

 

Blaž: Od tu pot nadaljujete po parku, kjer vas čaka naslednja naloga.  

 

Dejan: (skupino ustavi v parku pri drevesu, kjer čakajo člani plezalnega kluba). Tu 

boste tekmovali v varovanem plezanju. 

Med plezanjem boste varovani z opremo, varovali vas bodo ustrezno usposobljeni 

člani plezalnega kluba iz Rimskih Toplic.  

Vaša naloga je, da splezate čim višje in z žogo zadenete krog na travniku.  

Pravila tekmovanja varovanega plezanja po drevesu so: skupina določi plezalca in 

podajalca. Plezalec spleza tako visoko, da s podplati stoji višje od prve vrvice. Potem 

podajalec poda žogico in poskuša zadeti označen krog na travi v treh poskusih. Po 

treh poskusih spleza do druge vrvice in v dveh poskusih poskuša zadeti krog. Potem 



 

spleza do zadnje vrvice, na voljo ima en poskus, da zadene krog. Za zadetek na prvi 

višini dobite 1 točko, na drugi 2 točki in na tretji pa 3 točke. 

 

Blaž: Pot bomo nadaljevali proti zdravilišču, kjer bomo skupaj poskusili zdravilno 

termalno vodo. Po pokušnji vode vas čaka tekmovanje v izdelavi splava in hitrosti 

splavarjenja. 

 

Tekmovanje v izdelavi in hitrosti splava 

Postopek izvedbe in nalogo vodijo Dejan, Miha in Blaž.  

Blaž: Tu boste tekmovali v izdelovanju splava in hitrostnem splavarjenju. 

Za izdelavo splava vzemite na klopci  vrečko svoje zaščitne barve. 

V njej so sestavni deli splava (jim pokaže primerek že izdelanega splava). 

 

 

 

Najprej sestavite splav, tako da trdno zvežete z vrvico daljše palčke in jih nato 

pritrdite na krajši palčki. Na zvezane palčke pritrdite jambor, nanj pa pritrdite kos 

blaga,  ki služi kot jadro. 

Splav mora biti trden, da bo lahko prepotoval celotno pot okrog fontane. 

Splav morate izdelati v petih minutah.  

 

Pravila tekmovanja: 

Miha: Skupina mora izbrati posameznika, ki bo tekmoval v »hitrostnem« splavarjenju. 

Splav postavite na označeno mesto in po sodnikovem znaku začnete z vožnjo. Splav 



 

lahko premikate na kakršni koli način, ne smete pa se ga dotakniti z rokami ali s 

kakršnim koli predmetom. V najkrajšem času ga morate pripeljati okoli kamna na 

izhodiščno mesto. Tisti, ki ima najkrajši čas, zmaga. Zmagovalna skupina dobi toliko 

točk, kot je skupin, druge po eno manj. 

Tekmo bosta sodila Blaž in Dejan. 

 

Miha: Pot bomo nadaljevali do mostu želja, nato greste čezenj, se pri skalnjaku 

obrnete na levo in pot nadaljujete proti mlaki v nasprotni strani toka reke Savinje do 

Žegnanega studenca.  

 

Pri Žegnanem studencu Lara predstavi legendo.  

 

Legenda  o Žegnanem studencu: 

Neki duhovnik je ob nenavadno vročem in suhem poletnem času umirajočem bolniku 

nesel sveto hostijo v daljno gorsko vas. S seboj je imel spremljevalca. Pot ju je vodila 

mimo usihajočega studenčka. Oba sta bila neznosno žejna. Studenček pa je le 

počasi curljal po kapljicah in tako se sploh ni mogel odžejati. Tedaj se je duhovnik z 

zaupanjem poglobil v molitev, napravil križ s sveto hostijo prek studenčka. Takrat pa 

je iz skale voda pritekla v tako obilnem curku, da sta si žejo pogasila. Zato se 

studenec še danes imenuje Žegnan studenec.  

 

Igre na zaključni prireditvi: 

Za vsako igro dobijo turisti navodila. 

Zemljo krast  

Maruša: S palico bom narisala krog na pesku in ga razdelila na toliko enakih delov, 

kolikor je skupin.  

Skupina v eno polje zariše prvo črko svoje barve. Vsaka skupina izbere enega 

tekmovalca. Izbrani se postavite pred svoj prostor v krogu. Član iz skupine z najmanj 

točkami se bo postavil na sredino kroga in žogo spustil na tla. Na polje, kjer se bo 

žoga ustavila, priteče lastnik zemlje. Ostali igralci stečete čim dlje stran od kroga, 

dokler lastnik ne zakliče STOP. Tekmovalec iz svojega polja poskusi zadeti drugega 

igralca izven polja. Če igralca zadene, mu lahko ukrade zemljo, v nasprotnem 

primeru to naredi igralec, ki je bil ciljan, a ne zadet. Zemlja se ukrade tako, da igralec 

stopi na rob svojega polja in iz njega nariše čim daljši lok v njegovo polje. Ukradeno 

polje označi s črko svoje skupine. Žogo meče igralec, ki je kradel zemljo. Igra poteka 

2 kroga.  Zmaga igralec, ki ukrade največ zemlje. Prva  skupina  dobi 4 točke, druga  

skupina dobi 3 točke, tretja 2 in četrta 1 točko. 



 

  

Miha: Vabim naše goste, da se preizkusite v jahanju ponijev. Vodila bo Mirjam 

Vesenjak, zelo uspešna tekmovalka v jahanju. Predajam ji besedo. 

Predstavila nam bo dejavnosti na kmetiji in skupini dala osnovna navodila za jahanje. 

 

Alina: Za konec pa se bomo naučili in vsi skupaj zapeli in zaplesali naše ljudske 

plese: metlin  ples, ob bistrem potočku in Abraham.  

Naša Ema zna igrati harmoniko, zato nas bo spremljala pri plesih. 

 

Metlin ples se pleše tako, da sodeluje neparno število plesalcev. Plesalci plešejo v 

parih. Plesalec brez para pa pleše z metlo. Ko plesalec vrže metlo ob tla, se pari 

zamenjajo. Tisti, ki je ostal brez para, pa pleše naprej z metlo. Ema pa nas spremlja s 

polko.  

 

Ob bistrem potočku plešejo po spodaj napisanem besedilu. Plešejo v parih. Plesalca 

si stojita nasproti ter se primeta pod roko. Nato se vrtita eden okrog drugega v smeri 

urinega kazalca. Najprej poklekne fant in dvigne prst v zrak in dekle se vrti okoli 

njega in se ga drži za prst.  Nato se zamenjata. Ples končajo tako, da se še enkrat 

zavrtijo v smeri urinega kazalca. 

 

                         Ob bistrem potočku je mlin                    

Ob bistrem potoku je mlin, 
a jaz sem pa mlinarjev sin. 

Ko mlinček ropoče in voda šumlja, 
srce mi veselo igra, igra. 

 
Če mlinček pri miru bi stal, 
bi mlinar in kmet žaloval. 

In otrok bi jokal ter tožil glasno, 
kako je brez kruha hudo, hudo. 

 

Abraham 'ma sedem sinov:  plesalci hodijo v koloni in se držijo za ramena, med tem 

pa prepevajo spodaj napisano pesem. Ko pride do dela v pesmi “vsi so delali tako ... 

“ prvi pokaže gib, vsi ostali pa ponavljajo. Ko odpojejo kitico, gre prvi na konec 

kolone. Vse skupaj se ponavlja, dokler spet ne pride na vrsto prvi.    

Abraham ´ma sedem sinov 

Abraham ' ma sedem sinov, 

sedem sinov Abraham, 

vsi so jedli vsi so pili, 

vsi so delali tako... 



 

vsi tako, vsi tako, 

vsi so delali tako... 

 

Niso pili, niso jedli, 

niso jedli, niso jedli, 

niso pili, niso jedli, 

niso delali tako... 

 

 

III.3 SEZNAM PRIPOMOČKOV ZA IZVEDBO VODENJA 

Knjižica Laška KulTura, material za izdelavo splava, baloni različnih barv, pokrovčki 

različnih barv za izdelavo žetonov, listki z navodili v balonih, žoga za zemljo krast, 

kovanec za 1€, listki z navodili na stebru, listek z znanim delom Antona Aškerca, 

brošura kmetije Aškerc, vrvice za plezanje, vrečke z barvami za splave, splav za 

primerek, štoparica, palica za igro zemljo krast, žogica za plezanje, harmonika, 

metla, pripomočki za žogo iz blaga, plezalna vrv, palice, vrvi za splave. 

 

III.4 IZDELAVA IN SKRB ZA PRIPOMOČKE 
 

Splav  

Pripomočki: dve krajši palčki, 8 daljših palčk, 2x2 m vrvice, palčka za jambor, kos 

blaga 

 

Zemljo krast: 

-Pripomočki: prostor za igro (peščena podlaga), palica, žoga iz blaga  

Žoga iz blaga 

Pripomočki: blago, sukanec, šivanka, vata. 

6 delov: 

   
http://caszakreativnost.blogspot.si/2012/08/zogice-iz-blaga-navodila-s-krojem.html 

https://docs.google.com/document/d/1lRW10kP6rG-B6ioHXkRsZpDCDSFwQryy2gtPWMdChuk/edit#heading=h.3rdcrjn
http://caszakreativnost.blogspot.si/2012/08/zogice-iz-blaga-navodila-s-krojem.html


 

Sešijemo dele, preden zašijemo zadnjo stranico, napolnimo z vato, nato žogo  

dokončamo. 

 

IZDELAVA KNJIŽICE LAŠKA KUL TURA  (vsebina – Priloga 1) 

velikost: A5, speta s sponkami, karta Laške KulTure na zadnji strani, na naslovnici: 

naslov in fotografija.  

Vsebina knjižice: namigi in naloge, ki jih opravijo med potjo. V knjižici bodo navodila 

za pot od začetne točke na Aškerčevem trgu do Črnega mostu preko mosta čez 

Savinjo, mimo Kulturnega centra, zdravilišča, mostu želja v zdravilišču, do 

Žegnanega studenca in Turistične kmetije Vesenjak.  

 

SKRB ZA PRIPRAVO PRIPOMOČKOV, MATERIALI 

PRIPOMOČKI MATERIAL ODGOVORNOST IZDELAVA 

splav palice, vrv Blaž doma 

žoga blago, polnilo Lara v šoli 

knjižica papir, tiskarska 
barva 

vsi v šoli 

baloni baloni Hana nakup – v šoli 

slika Primoža 
Trubarja 

papir, tiskarska 
barva 

Tjaša, Nadja v šoli 

kovanec kovanec Nadja, Tjaša od doma 

plezalna vrv plezalna vrv Dejan Plezalni klub 

vrv za splave vrv za splave Blaž v šoli 

palice za splav palice Blaž doma 

štoparica  mobilni telefon Dejan doma 

palica za zemljo 
krast 

palica Maruša  doma 

 



 

III.5 VAROVANJE  

Spremstvo: učitelji, mentorici, dodatni spremljevalci, če bi bilo več kot 20 

udeležencev. 

 

III.6 OBLIKOVANJE REKLAMNEGA IN PROMOCIJSKEGA 

MATERIALA  
 

Zgibanka iz papirja (Priloga 2) 

Plakat (Priloga 3) 

 

 

NAČRTOVANJE IZDELAVE IN PRIPRAVA PROMOCIJSKEGA MATERIALA 

Zgibanka iz papirja: iz kvadrata bomo naredili osemkotnik, zarežemo 4 ali 5 cm od 

kotov osemkotnika proti sredini. Z ravnilom zapognemo med vsakim rezom proti 

sredini, kjer je naslov Laška KulTura. V zavihkih so napisne informacije  o turistični 

ponudbi. Na zadnji strani so kontaktni podatki za prijavo. 

 

Plakat: velikost A1, svetlo modra barva z vsemi podatki, napisanimi v različnih barvah 

(kdo, kaj, kje, kdaj, povabilo) 

 
SEZNAM PRIPOMOČKOV  

Malo trši barvni (različne barve) papir A4,  A1, škarje, svinčnik, ravnilo, flomastri 

 

 

SEZNAM IN SKRB ZA PRIPRAVO PROMOCIJSKEGA MATERIALA 

 

MATERIAL ODGOVOREN 

raznobarvni papir A4, 20 kom. Nadja 

svetlo moder papir A1, 3 kom. Lara 

škarje Maruša 

ravnilo Maruša 

flomastri Maruša 

 

 

IZDELAVA OGLASNEGA MATERIALA 

Ves oglasni material bomo izdelali v šoli pri turističnem krožku. 

 

 



 

IV. FINANČNI NAČRT 
Finančni načrt je izračunan za skupino 20 udeležencev, razdeljenih v 5 skupin. 

MATERIAL KOLIČINA STROŠEK 

palice 40 dolgih, 10 kratkih, 5 
tanjših 

- 

vrv 1 komad 3,5 € 

blago 2 x 0,5m (v različnih 
barvah) 

14 € 

sukanec 1 kom. 1,5 € 

šivanka 1 kom. - 

polnilo 3 zavitke vate 3 € 

papir 1 zavitek- A4 3 € 

tiskarska barva 1 komad  4 € 

baloni 1 paket 2 € 

kovanec 1 - 

plezalna vrv 1 komplet - 

pokrovčki za steklenice 1 zavitek - 

stiropor 3 komade - 

raznobarvni papir 20 komadov 8 € 

bel papir 1zav. 6 € 

škarje 5 komadov - 

ravnilo 5 komadov - 

svetlo moder papir 3 komadi 3 € 

flomaster 20 komadov 6 € 

tempera barve 20 komadov 14 € 

pogostitev 20 porcij 140 € 

 Skupaj: 208 € 

 na 1 osebo: 10,40 € 

 Nepredvideni stroški: 1,60 € 

 Prispevek na 1 udeleženca: 12 € 



 

 

V. OGLAŠEVANJE  
 

Turistični produkt KulTura bomo oglaševali na šolski spletni strani, v šolskem 

časopisu Kratkočasnik ter s pomočjo plakatov in zgibank. Le-te in vabila s 

prijavnicami bomo posredovali našim učencem, v STIK Laško, v Muzej Laško, 

Thermano, Knjižnico Laško in objavili v občinskem glasilu Bilten Laško.  

VI. TRŽENJE PROGRAMA  
 

Svojo ponudbo bomo oglaševali na spletni strani naše šole, šolskem radiu, v 

Turističnem društvu Laško, na lokalni televiziji Krpan Laško in ŠMOCL-u 

(študentskem, mladinskem, otroškem centru Laško). Navezali smo tudi stike z 

Zdraviliščem Laško in s STIK-om Laško,  kjer so se odločili, da bodo našo KulTuro 

uvrstili v program ponudbe za leto 2018. Za našo ponudbo je zainteresirano tudi 

Turistično društvo Laško, kjer so nam ponudili vodenje otroških skupin. Še naprej 

bomo sodelovali z Osnovno šolo Velika Polana in jih povabili na predstavitev naše 

turistične ponudbe.  

 

 

VII. ZAKLJUČEK    
 

S timskim delom in zagnanostjo pri turističnem krožku nam je uspelo narediti več kot 

smo si zadali. Med izdelavo naloge smo se zabavali, družili in veliko naučili. Ugotovili 

smo, da je naš domači kraj poln zanimivosti, ki smo jih velikokrat spregledali. 

Naša KulTura je prepričala tudi uslužbence STIK-a Laško (Centra za šport, turizem, 

informiranja in kulturo Laško), ki so naš program vključili v svojo turistično ponudbo 

za leto 2018 in tako bomo lahko postali pravi turistični vodniki. K sodelovanju nas je 

povabila tudi Thermana Laško, ki želi skupaj z nami oblikovati turistični spominek za 

mladoporočence. Imamo že idejo, ki jo bomo posredovali: ličen majhen splav, na 

jamboru pa lepe želje. Upamo, da jim bo všeč, ali pa, da bodo ob tem dobili še boljšo 

zamisel.  

 

https://docs.google.com/document/d/1lRW10kP6rG-B6ioHXkRsZpDCDSFwQryy2gtPWMdChuk/edit#heading=h.1pxezwc
https://docs.google.com/document/d/1lRW10kP6rG-B6ioHXkRsZpDCDSFwQryy2gtPWMdChuk/edit#heading=h.49x2ik5
https://docs.google.com/document/d/1lRW10kP6rG-B6ioHXkRsZpDCDSFwQryy2gtPWMdChuk/edit#heading=h.2p2csry


 

 

Viri:  

Pisni: 

Laško zbornik 2002, Knjižnica Laško, Laško 2002 

Laško, Zveza kulturnih organizacij Laško, Laško 1991 

 

Ustni: 

Justina Pavčnik, Rimske Toplice, starost: 78 let 

Elektronski:  

http://www.lasko.info/sl/cerkve-in-kapele, 

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/1-

1000/125/ZGODOVINSKI_CASOPIS_LETO_1987_LETNIK_41_STEVILKA_3.pdf#p

age=1, 

https://www.pinterest.com/pin/499125571183105765/, 

https://www.radio1.si/40719/maketa-vodnega-kolesa-v-laskem. 

 

Fotografije: 

 

Naslovnica, spodnje tri fotografije: 

http://kraji.eu/slovenija/lasko_kulturni_center/photos/slo 

Zemljevid Laško: 

https://www.holiday-link.com/hr/slovenija/stajerska-slovenija/lasko 

 

Ostale fotografije so delo našega krožka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1lRW10kP6rG-B6ioHXkRsZpDCDSFwQryy2gtPWMdChuk/edit#heading=h.147n2zr
http://www.sistory.si/cdn/publikacije/1-1000/125/ZGODOVINSKI_CASOPIS_LETO_1987_LETNIK_41_STEVILKA_3.pdf#page=1
http://www.sistory.si/cdn/publikacije/1-1000/125/ZGODOVINSKI_CASOPIS_LETO_1987_LETNIK_41_STEVILKA_3.pdf#page=1
http://www.sistory.si/cdn/publikacije/1-1000/125/ZGODOVINSKI_CASOPIS_LETO_1987_LETNIK_41_STEVILKA_3.pdf#page=1
https://www.pinterest.com/pin/499125571183105765/
http://kraji.eu/slovenija/lasko_kulturni_center/photos/slo


 

 

Priloge: 

 

Priloga1: Vsebina knjižice Laška KulTura 

 

1. stran: Predstavitev KulTure 

2., 3. stran: slika Aškerčevega trga in Primoža Trubarja 

Besedilo: 

Obrnite se proti cerkvi in pojdite mimo knjižnice po ulici med hišami do reke in zavijte 

levo. 

Na ograji črnega mostu vas v balonu čakata naloga in namig za nadaljevanje poti.  

 4., 5.stran: slika Kulturnega centra in kipa Antona Aškerca 

Besedilo: Pojdite po mostu čez reko Savinjo, nato zavijte desno, pri Kulturnem centru 

vam bo nalogo zastavila naša turistična vodnica. 

6., 7. stran: slika parka  

Besedilo: Med plezanjem boste varovani z opremo, varovali vas bodo ustrezno 

usposobljeni člani plezalnega kluba iz Rimskih Toplic. Vaša naloga je, da splezate 

čim višje in zadenete krog na travniku. Po pokušnji vode vas čaka tekmovanje v 

izdelavi splava. 

8., 9. stran: slika zdravilišča, vodno kolo 

Besedilo: Pri pitniku Franca Jožefa boste lahko poizkusili termalno vodo. Potem se 

boste preizkusili v izdelavi splava in tekmovali v splavarjenju v bližini vodnega kolesa, 

ki je eno od pomembnih znamenitosti Laškega.  

10., 11. stran: slika Žegnanega studenca  

Besedilo: Pot boste nadaljevali proti Žegnanemu studencu, kjer boste izvedeli, od 

kod izvira njegovo ime, nato pa nadaljevali pot proti zaključni točki današnje KulTure.  

12., 13. stran: slika kmetije Vesenjak  

besedilo:Ob bistrem potočku, Abraham, opis jedi ob pogostitvi                                                                 

14., 15. stran: zemljevid z vrisano potjo. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1lRW10kP6rG-B6ioHXkRsZpDCDSFwQryy2gtPWMdChuk/edit#heading=h.3o7alnk
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Priloga 2: Zgibanka   

 

LAŠKA 

KulTura 



 

 

2. stran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESELI BOMO PRIJAV 
do ___. aprila 
na e-naslov: 

turisti@oslasko.si 
ali v tajništvu šole. 

 
Cena KulTure s 
pogostitvijo: 12€ 

 

mailto:turisti@oslasko.si


 

 

 

 

 

 

VAS VABI 

 

Priloga 3: Plakat 

 

 

PRIDITE  

___. aprila 2018 ob 9. uri  

na Aškerčev trg 

kulturno-zgodovinske znamenitosti  

OBIČAJI 

SPOZNAVANJA 

KUL ZA NAJSTNIKE 

PRIJAVE 
 do ___. aprila 
na e-naslov: 

turisti@oslasko.si 
ali v tajništvu šole. 

 
Cena KulTure s pogostitvijo: 12€ 

 

mailto:turisti@oslasko.si

