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Zahvala 

 

Za pomoč pri pisanju projektne turistične projektne naloge in izdelavi turističnih produktov 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so sodelovali pri anketiranju, TIC-u Laško za koristne 

nasvete in informacije, laškim podjetnikom  ter občini Laško za pokritje stroškov. 

Posebna zahvala podjetnikom, ki so izkazali pripravljenost, da sodelujejo z nami. 
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POVZETEK 

Iz anket smo ugotovili, da turisti največ kupujejo uporabne izdelke, zato so vsi naši 

spominki uporabni in povezani  z Laškim in njegovimi znamenitostmi.  

V naši turistični projektni nalogi smo predstavili turistične spominke, ki so izdelani iz 

lokalnih materialov in jih ni v ponudbi laških spominkov.  

Izdelali smo namizno družabno igro, s katero želimo na drugačen način igralcem 

predstaviti Laško ter njegovo zgodovino.  

Iz lokalnega medu smo izdelali bonbone, ki smo jih poimenovali medolinke.  

Iz posušenih zdravilnih zelišč, nabranih v bližnji okolici, smo pripravili domače čaje. 

Izdelali smo lesene čajne žličke, magnete, predpasnike in  zapestnice z motivi, povezanimi 

z Laškim. 

Vse skupaj pa smo opremili z zgodbo, ki povezuje naše turistične spominke. 

Oblikovali smo logotip in enotno embalažo, kar predstavlja našo blagovno znamko. 

Povezali smo se z domačimi pridelovalci, obrtniki in prodajalci, da bi naše izdelke uvrstili v 

svojo ponudbo. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Neki ‘z Laškiga, anketa, družabna igra Laško v malem, predpasnik, zapestnica,  magneti, 

bonboni, medolinke,  zdravilni zeliščni čaj, logotip, blagovna znamka, lokalno, domače, 

naravno, Laško, med, zdravje, nakit, žličke, vezenina, lilija, grad 

 

 

 

 



 

 

I. UVOD 

 

Izbira  naslova naloge nam je povzročila kar nekaj težav, saj sta nam ob besedi Laško 

vedno prišla na misel Pivovarna Laško ter Pivo in cvetje. Nato smo se domislili imena, ki 

izhaja deloma iz našega narečja. Je pa tudi inovativno ime, ki doda naši skupini  in 

turističnim spominkom neko drugačnost ter zanimivost.  

Naš cilj je bil, da s pomočjo anket ugotovimo, katere spominke in izdelke najraje kupujejo 

Laščani, ko obiščejo v druge kraje kot turisti, in katere kupujejo turisti v Laškem. Laščane 

in naključne obiskovalce Laškega smo anketirali. Rešene ankete so nam pomagale pri 

idejah za spominke.  

Želimo izdelati spominke, ki jih turisti radi kupujejo in jih bodo spominjali na naše lepo 

turistično mesto Laško. 

Naš namen je bil, da bo turistična ponudba Laškega še bolj pestra in bogata. Povezali smo 

se z različnimi ljudmi v Laškem in okolici, ki se ukvarjajo z izdelovanjem izdelkov, z željo, 

da bi v svojo ponudbo uvrstili tudi spominke, ki jih bomo mi izdelali.  

 

II. ZBIRANJE INFORMACIJ 

 

II.1.Anketiranje 

 

Anketirali smo 113 oseb, najprej sošolce v šoli, kasneje pa tudi ljudi v starem mestnem 

jedru Laškega in v zdraviliškem parku goste zdravilišča. Anketiranci so bili stari med 6 in 

89 let.  

1. Večina je bilo domačinov, nekaj pa tudi naključnih obiskovalcev. 

2. Ko ljudje obiščejo nek kraj, si za spominek najpogosteje kupijo magnet s simbolom 

obiskanega kraja (ne glede na starost), na drugem mestu je predmet s simbolom kraja, na 

tretjem pa je hrana. 

3. Največ ljudi zanimajo znamenita drevesa, parki, drevoredi, gradovi, malo manj jih je 

obkrožilo muzej in cerkev, več kot 20 jih je obkrožilo festivale, razstave, koncerte, 



 

 

panoramske točke in zgodovinske stavbe. Najmanj ljudi pa je izbralo športne prireditve, 

prireditve značilne za nek kraj, pohodniške in kolesarske poti ter gledališke predstave. Kot 

drugo pa so navedli tudi: lunapark, mesto, pivovarno, običaje, etnološke znamenitosti, 

Hum, Savinjo, karkoli dostopnega, živalski vrt, kipe, okolico, sveto podobico, pecivo, 

traktorje, hrano. 

4. Domačini največkrat pomislijo na svoj dom, njihov rojstni kraj in kraj, ki jim je pri srcu, vsi 

pa na pivovarno, grad, šolo, zdravilišče, muzej, mesto, Hum, zelenje, nekateri pa tudi na 

Primoža Trubarja in na laško pihalno godbo.  

5. Večini se zdi Laško lepo mesto, urejeno, čisto, turistično, mirno, idilično, slikovito, v 

redu, čudovito, zanimivo, domače, staro, prijazno, normalno, kulturno, nekaterim pa mrtvo, 

zaostalo ter ne preveč čisto. 

6. Najlepše v Laškem se anketirancem zdijo predvsem narava, okolica in park, in da je 

čisto, zeleno, urejeno, pa tudi določene zgradbe: grad, zdravilišče, muzej, knjižnica … 

najbolj všeč pa so jim  ljudje in sprehajalne poti. 

7. Zanimivosti, ki jih anketiranci poznajo, so: martinovo, kulturni center, cerkev, občina, 

kipi, Thermana, meduzina glava, muzej, knjižnica, grad, trgi, Pivo in cvetje, kmetije, rudnik, 

kapelica, escape room, Janez Nepomuk, stare stavbe. 

8. Na vprašanje, če bi si Laško ogledali s turističnim vodnikom, je bila večina odgovorov 

negativnih. 

9. Odgovori na vprašanje, kakšen spominek bi si izbrali, so bili različni. Najpogostejši so 

bili: majica, skodelica, magnet, lokalni proizvodi, nakit, obesek, steklenica laškega piva, 

kip, replika pivovarne. 

10. vprašanje se je nanašalo na idejo o družabni igri, ki smo jo sami zasnovali. Ugotovili 

smo, da je bilo 84 anketirancev za, ker jim je igra zanimiva in bi jo radi poskusili igrati. 

Ideja se jim je zdela dobra, saj bi z njo izvedeli več o zgodovini Laškega, nekaterim pa se 

je zdela nepotrebna, saj že dovolj dobro poznajo Laško. 

Veseli bi bili druženja s prijatelji in sorodniki med igranjem igre. 

 

 



 

 

II.2. Druge informacije 

 

Ideje za izdelavo spominkov smo dobili tudi v  TIC-u Laško. Izvedeli smo, da se najbolj 

prodajajo uporabni izdelki z motivi Laškega in imeni proizvajalcev izdelkov. Najbolj 

prodajani so: med, majice, potičniki, piščalke, zeliščni čaji, zapestnice, ogrlice, pohodniške 

palice, beležke, obeski, kape, mila, kozarci, magneti. 

Odšli smo po Laškem in si tudi sami bolj podrobno ogledali in fotografirali  znamenitosti in 

ponudbo turističnih spominkov. 

 

III. TURISTIČNI SPOMINKI 

 

Po vseh zbranih informacijah smo se lotili izdelave turistične projektne naloge, kar nam je 

vzelo veliko časa, smo se pa ob tem  zelo veliko naučili o Laškem. 

   



 

 

Odločili smo se izdelati nekaj turističnih spominkov, povezanih z Laškim, za katere 

menimo, da bi bili za obiskovalce našega lepega mesta zanimivi, saj so se pogosto pojavili 

v odgovorih naših anketirancev. 

Za vse izdelke bomo izdelali enake škatlice iz zelenega kartona, na pokrovu pa bo naš 

logotip. Na njem bo navedena tudi vsebina škatle. S tem bomo ustvarili svojo prepoznavno 

in izvirno blagovno znamko. 

 

V naši ponudbi turističnih spominkov so: 

Družabna igra: LAŠKO V MALEM 

MAGNETI Z VEZENINO Z MOTIVI LAŠKEGA 

ZAPESTNICA Z MOTIVOM LAŠKEGA 

NEKI DOBR’GA in ZDRAUGA ‘Z LAŠKIGA 

PREDPASNIKI Z MOTIVI LAŠKEGA 

 

Družabna igra: LAŠKO V MALEM 

V kompletu je 8 različnih plutovinastih  figuric, kocka, podlaga za igranje,  kartice z 

vprašanji in knjižica Zgodba o Laškem, v kateri se skrivajo  odgovori na vprašanja. 

lgra Laško v malem je namenjena vsem, ki radi igrajo družabne igre.  

Je v zeleni  kartonasti škatli, na pokrovu je logotip in napisan naslov.  

VSEBINA: 



 

 

PRIPOMOČKI ZA IGRO: 

igralno polje, 

kocka in  

20 papirnatih plastificiranih kartic, na njih so različna vprašanja ter naloge in sliko Laškega 

na zadnji strani. 

EMBALAŽA ZA IGRO 

Potrebujemo: zelen karton: 2 kom. 20x20 cm in 2 kom. 10x84 cm ter lepilo. 

Iz kartona izrežemo in zlepimo škatlo, veliko 20x20 cm, na zgornji strani bosta naslov in  

naš logotip. 

IZDELAVA IGRALNEGA POLJA  

 

Potrebujemo: 

30x30 cm x 3 mm debel karton, 

nož, 

ravnilo, 

pisalo (svinčnik), 



 

 

8 zamaškov iz plute, 

leseno kocko s šestimi številkami.  

Navodila za izdelavo: 

Karton za podlago prepognemo na 4 dele in vrišemo polja različnih barv.  

Iz zamaškov oblikujemo 8 različnih figuric.  

Iz lesa oblikujemo kocko in nanjo vrišemo števila od 1 do 6. 

 

 Vprašanja na karticah: 

Kdaj je Laško postalo trg? 

a) pred 53 leti   b)1836   c) v 13. stoletju 

Kdaj je bil prvič omenjen Laški grad? 

a) v 11. stoletju   b) 2. stoletje pred našim štetjem   c) 1613 

Kdaj je Laško dobilo mestne pravice? 

Od kdaj v Laškem varimo pivo? 

Kdaj so v Laškem odkrili termalne vrelce? 

Kdaj so v Laškem gradili železnico? 

V Laškem je nastal prvi prevod Hamleta v slovenščino. Prevedel ga je: 

a) France Prešeren         b) Primož Trubar         c) Dragotin Schauperl 

Kateri mlečni izdelek je značilen za Laško in njegovo okolico? 

a) sir          b) jogurt       c) pregreta smetana 

V Laškem je leta 1885 zasvetila prva žarnica na vodni pogon. To se je zgodilo v: 

a) Pivovarni Laško      b) Zdravilišču Laško      c) Monting Laško 

Kdaj je bil zgrajen novi del zdravilišča Laško? 

 



 

 

Katero podjetje v Laškem zaposluje trenutno največ ljudi? 

a) Pivovarna Laško    b) Zdravilišče Laško 

Kaj je na Laškem gradu sedaj? 

V Laškem so nekoč kopali premog? Katerega? 

a) črni premog        b)  lignit       c) rjavi premog 

Kje v Laškem so kopali premog? 

a) pod Humom        b) na Šmohorju        c) v Rečici 

Zakaj so v Laškem prenehali z izkopavanjem premoga? 

a) ker ga je zmanjkalo        b) ker je zasulo rudnik        c) ker je postalo prenevarno                                                                                                                                                                                                                               

zaradi ugrezanja tal 

Naštej 2 turistični kmetiji v Laškem! 

Katera reka teče skozi Laško? 

a) Sava        b) Savinja      c) Ljubljanica         d) Rečica 

Eden izmed mostov v Laškem se imenuje: 

a) črni most        b) most želja        c) most zaljubljencev 

Naštej nekaj vrhov v okolici Laškega! 

Kateri je najvišji vrh v okolici Laškega? 

a) Malič        b) Šmohor        c) Hum 

 

KNJIŽICA: ZGODBA O LAŠKEM 

To je papirnata knjižica, ki se nahaja v kompletu zraven igre in bo opremljena z risbami. 

Na naslovnici bo logotip in naslov knjižice. 

Knjižica obsega 16 strani, posamezni deli zgodbe so opremljeni z ilustracijami, povezanimi 

z zgodbo. Imena glavnih junakov so  izmišljena, dogajanje zgodbe pa je umeščeno v 

resnično okolje, prav tako so v zgodbi resnični omenjeni zgodovinski dogodki.  



 

 

Primer:  

 

 

Pod Humom leži prikupno mestece Laško, 

ki ga reka Savinja deli na levi in desni breg. 

Že v  v 13. stoletju je postalo trg, mnogo let 

kasneje, v letu1927, pa je postalo pravo 

pravcato mesto, saj je dobilo mestne 

pravice.  

Tu so meščani in meščanke že od nekdaj 

živeli v sožitju z naravo in drug z drugim. 
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Zgodba se glasi:  

Pod Humom leži prikupno mestece Laško, ki ga reka Savinja deli na levi in desni breg. Že 

v  v 13. stoletju je postalo trg, mnogo let kasneje, v letu1927, pa je postalo pravo pravcato 

mesto, saj je dobilo mestne pravice.  

Tu so meščani in meščanke že od nekdaj živeli v sožitju z naravo in drug z drugim. 

V bližini Laškega pod Šmohorjem  je nekoč stala skromna  hiška s čebelnjakom. Tam je 

bilo zelo razigrano, za kar je poskrbela deklica Rozalinda, ki je vedno prepevala. 

Odraščala je brez očeta. A je bilo njeno življenje še vedno zelo lepo, saj sta se imeli z 

mamo zelo radi. Imeli sta prav poseben hobi — igranje družabne igre o Laškem — Laško v 

malem. 

Ko je Rozalinda dopolnila  sedemnajst let, je izvedela grozno novico, da je njena mati 

bolna. Ker jo je imela neizmerno rada, je zanjo vsak dan  hodila po zdravilna zelišča za 

krepčilni čaj. Največkrat jih je nabirala pri šmohorskih lipah, ki rastejo na poti na najvišji vrh 

Laškega — Malič. Čaj pa ji je zasladila z medolinkami — slastnimi bonbončki narejenimi  iz 

domačega medu. 

Za bolno mater pa so bili zdravilni tudi sprehodi do zdravilišča.  

Nekega dne je Rozalinda na sprehodu spoznala prelepega in postavnega sina laškega 

plemenitaša. Ime mu je bilo Henrik. Ljubezen je bila obojestranska. Uživala sta na skupnih 



 

 

sprehodih po zdraviliškem parku, se pogovarjala o knjigah, še posebej jima je bil pri srcu  

Hamlet, morda tudi zato, ker ga je v slovenščino  prvi prevedel sorojak Dragotin 

Schauperl.  

Po treh mesecih druženja se je Henrik opogumil in mlado Rozalindo na enem izmed 

sprehodov po zdraviliškem parku zaprosil za roko. 

Nekaj let kasneje, natančneje leta 1885, je tam prvič zasvetila žarnica na vodni pogon.  

Henrik je svoji srčni izvoljenki v znak svoje ljubezni podaril zapestnico, ki je imela posebno 

vrednost. Bila je namreč družinska last, njegova mati jo je prejela kot darilo od svoje 

matere ... njej jo je podarila babica ... 

Rozalinda je želela, da jo pred oltar popelje njen oče, zato je mamo prosila, naj ji končno 

izda očetovo ime. Izvedela je, da je njen oče preprost rudar, ki je kopal rjavi premog v 

Rečici in ker so se začela tla v rudniku ugrezati, je rudnik zasulo. Njen oče je umrl nekaj 

dni pred njenim rojstvom.  

Sledila je romantična poroka na črnem mostu pod Humom. Nazdravljali so s pivom in se 

mastili s slastno smetanovo potico. Mladoporočenca sta se skupaj preselila na prelep laški 

grad, ki so ga v starih listinah  prvič omenjali že v 11. stoletju.  

Kmalu po tem je mladi par razglasil veselo novico. Dobila sta dvojčka Lenarta in Ruperta. 

Odslej je bilo njihovo življenje še bolj idilično.  

Fanta sta odraščala in napočil je čas, ko sta si tudi onadva poiskala življenjski sopotnici. 

Poročila s preprostima kmečkima dekletoma, eden si je nevesto poiskal pri Vesenjaku, 

drugi  pri Pircu. Žal nobeden od njiju ni imel potomcev in Henrikov priimek  je tako v 

Laškem izginil. 

Sta se pa do današnjih dni v Laškem ohranili  imeni Vesenjak in Pirc, ki sta daleč naokrog 

znani turistični kmetiji. Lačni in utrujeni popotniki lahko danes najdejo tu prenočišče in 

napolnijo lačne želodce. 

Po smrti Henrika in Rozalinde je laški grad sameval. Si pa v spomin srečnih zaljubljencev 

danes v grajski poročni dvorani obljubijo zakonsko zvestobo mnogi mladi pari, del laškega  

gradu pa so spremenili v restavracijo.  

Od takrat, ko sta si Henrik in Rozalinda obljubila zvestobo, je minilo že mnogo let in v 

Laškem se je marsikaj spremenilo. V mesto je pripeljal vlak,  takrat so našli tudi zdravilne 

termalne vrelce in večno zvestobo  si mladi zaljubljenci lahko tako tako kot Henrik in 



 

 

Rozalinda zdaj obljubijo tudi v zdraviliškem parku. Od leta 2008, ko so zgradili novi del 

zdravilišča, ki sedaj zaposluje največ ljudi v Laškem, pa lahko tu  preživijo tudi medene 

tedne. 

 

Navodila za igro 

Igro lahko igra od 2 do 8 oseb. 

Primerna je starost od 5 let dalje. 

Igro začnemo igrati na polju Start, ki je označeno z oranžno barvo. 

Začne igralec, ki vrže največji seštevek treh zaporednih metov. 

Na igralni plošči so polja različnih barv.  

● Če igralec pristane na rumenem polju,  preskoči 2 polji. 

 Če igralec pride na rdeče polje, mora povleči kartico z vprašanjem in nanj 

odgovoriti. Če na vprašanje odgovori pravilno, v naslednjem krogu vrže kocko in se 

premakne naprej, če pa ne, mora počakati 1 krog. 

● Če igralec pristane na belem polju, tam počaka do naslednjega kroga (da se zvrstijo 

vsi sotekmovalci). 

Igra se zaključi, ko prvi igralec pride do cilja. Igralci se po polju premikajo z metanjem 

kocke, premaknejo se za število, ki ga vržejo. Če prideta dva igralca na isto polje, sta oba 

na njem.  

Zmaga tisti, ki prvi pride na cilj.     

 

 

 

 

 

 



 

 

MAGNETKI Z VEZENINO 

 

 

MATERIAL: 

magneti 

blago 

šivanke 

vata 

prejica 

lepilo 

karton 

 

Primer:

 

 

 

IZDELAVA:  

Najprej na blago izvezemo vezenino z motivom Laškega,  nato na karton položimo vato in 

vezenino izrežemo v obliki štirikotnika ali kroga, jo napnemo čez vato, ki je rahlo 

prilepljena na karton, na stičišču robov pa čezenj prilepimo magnet. 

 

 

 

 

 



 

 

 

NEKI DOBR’GA in ZDRAUGA ‘Z LAŠKIGA 

 

Pod tem imenom ponujamo turistični spominek, ki ga sestavljajo v lično zeleno škatlico, 

opremljeno z logotipom in napisom vsebine, zapakirani: vrečka zeliščnega čaja, vrečka 

medolink — domačih medenih bonbonov in lesena čajna žlička z napisom Neki ’z Laškiga 

na ročaju. Škatlica je opremljena tudi z zgodbico, ki je v obliki zvitka pritrjena na škatlico. 

Torej: nekaj zdravega in sladkega. 

Zgodbica:  

Preprosta podeželska deklica iz okolice Laškega, po imenu Rozalinda, je vsak dan hodila 

po zdravilna zelišča za čaj, ki ga je kuhala svoji materi. Ta zelišča je največkrat nabirala pri 

šmohorskih lipah, ki rastejo na poti na najvišji laški vrh  —  Malič. Čaj je Rozalinda 

zasladila z medolinkami — slastnimi bonbončki, narejenimi iz domačega šmohorskega 

medu.  

Takšen čaj je ozdravil vsako bolezen. 

Pomaga – če ne verjamete, poskusite. 

 

Čudežni laški čaj 

Čaji so narejeni iz posušenih zelišč: mete, melise, bezga,  lipe, kamilic, borovih iglic in  

suhih jabolk ter pakirani v papirnate vrečke. 

IZDELAVA VREČK:  

Za izdelavo vrečk smo se odločili uporabiti recikliran  papir, saj s tem ohranjamo našo 

naravo. 

Pripomočki za 1 komplet : 

3 kom. recikliran papir 7 x 20 cm 

3 kom. prozoren celofan 6 x 6 cm 

Izdelava: Iz papirnatih vrečk izrežemo kvadrat 5x 5 cm in nato ta kvadrat prekrijemo s 

celofanom. 

 



 

 

 

Medolinke 

Medolinke so medeni bonboni narejeni iz domačega medu naših lokalnih pridelovalcev in 

sladkorja. Uporabljamo jih lahko kot zdravo sladilo za čaj ali da se z njimi  posladkamo. 

Pripomočki : 

železna posoda 

žlica 

papir za peko 

Sestavine : 

sladkor, 

med 

sladkor v prahu 

Postopek: 

V posodo za kuhanje stresemo 200 g sladkorja, sladkor počasi segrevamo. Ko se sladkor 

stopi, začnemo počasi dodajati med (med kuhanjem pripravimo papir za peko). Ko se 

masa zgosti, na papirju za peko oblikujemo bonbone. Po eni uri se bonboni strdijo, takrat 

jih povaljamo v sladkorju v prahu. 

Lesena čajna žlička 

Žlička je izdelana iz lesa, s pirografom je vžgan napis.  

 

 

Izdelava škatlice: 

Narejena je iz zelenega kartona, s pregradami bo razdeljena na 3 dele. 

Na pokrovu je naš logotip in napis vsebine. 



 

 

PREDPASNIK Z LOGOTIPOM 

 

 

 

 

 

MATERIAL: 

platno: 70 x 90 cm 

obrobni trak: 2 m 

sukanec 

tekstilne barve 

 

IZDELAVA: 

Na papirju oblikujemo kroj, po njem izrežemo predpasnik, ga obrobimo in prišijemo 

trakove. Spredaj s tekstilnimi barvami narišemo logotip. 

Zapakiramo ga v zeleno kartonasto škatlo z logotipom in napisano vsebino na pokrovu. 

 



 

 

 

ZAPESTNICA Z MOTIVOM LAŠKEGA 

 

Narejene so iz kosov lesa iz laške okolice, in sicer tako da izdelamo lesene ploščice in v 

njih vžgemo s pirografom NEKI ‘Z LAŠKIGA. Okrašena je  z barvnimi nitmi in lesenimi 

perlami. 

Primer: 

 

 

 

 

 

 

V škatlici je listek z zgodbico: 

... Henrik je svoji srčni izvoljenki v znak svoje ljubezni podaril zapestnico, ki je imela 

posebno vrednost. Bila je namreč družinska last, njegova mati jo je prejela kot darilo od 

svoje matere ... njej jo je podarila babica ... 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. ODGOVORNOSTI ZA PRIPRAVO MATERIALOV IN 

IZDELAVO IZDELKOV 

 

Ime Odgovorni za 

pripravi materiala 

Izdelava izdelkov 

(Kaj bo kdo delal) 

Mihaela Herman magneti magneti in družabna igra(Laško v malem) 

Julija Teršek zeleni kartoni za 

embalažo 

zapestnica 

Lara Pavčnik figurice družabna igra (Laško v malem) 

Blaž Novak igralna plošča družabna igra (Laško v malem), embalaža 

Dominik Medved lesene žličke družabna igra (Laško v malem), embalaža, 

čaj 

Maruša Maček zelišča za čaj čaj, zapestnica 

Tjaša Gorišek nakit predpasniki, zapestnica 

Nadja Janež lepilo, barve, škarje, 

šivanke, prejice, 

olfa nož, pirograf 

magneti, predpasniki 

Alina Brižić medolinke medolinke, zapestnica, čaj 

Jure Golob vrečke za čaj družabna igra (Laško v malem), embalaža 

Anja Jančič predpasniki predpasniki, magneti 

 

 

 

 



 

 

V. FINANČNI NAČRT  

 

SEZNAM MATERIALOV IN OKVIRNE CENE 

Material Količina Okvirna cena (€) 

* Škatla — embalaža za 

spominke 

  

karton zelen 2 kom. 20x20 cm 0,40  

karton zelen 2 kom. 10x84 cm 1,00 

 karton zelen 30x30x3 cm 0,60 

lepilo 1 kom. 0,20 

nož   

ravnilo   

  skupaj: 2,20 € 

Družabna igra   

pisalo črno 1 kom. 0,60 

zamaški iz plute 8 1,00 

les — kocka 1 - 

knjižica, papir 8 kom. A4 0,20 

kartice z vprašanji 20 kom. kartončki 7 x 7 cm 1,00 

  skupaj: 2,80 € 

Čaj, žlička, medolinke   

lesena žlička 1 kom. 1,00 

čaj — zelišča 1 pest 0,20 



 

 

sladkor 50 g 0,10 

med 70 g 0,70 

sladkor v prahu količina za posip 0,10 

recikliran papir 3 kom. 7x20 cm 0,40 

celofan 6x6 cm 0,10 

  skupaj: 2,60 € 

Magneti   

blago 12 x 12 cm 0,30 

magnet 1 kom. okrogel 2 cm 0,20 

lepilo  0,10 

prejica  0,10 

  skupaj: 0,70 € 

Zapestnica   

okrasna vrvica  40 cm 0,20 

lesene perlice 8 kom. 0,80 

lesene deščice  4 kom. 4 x 7 x 15 mm 0.40 

  skupaj: 1,40 € 

Predpasnik   

platno 70 x 90 cm 3,50 

obrobni trak 2 m 0,50 

sukanec 1 kom 1,50 

tekstilne barve 1 kom 1,00 

  Skupaj: 6,50€ 



 

 

  

* Zelena kartonska škatla z logotipom na pokrovu je enotna za vse turistične spominke, 

zato se njena cena prišteje k vsakemu turističnemu spominku. Razlikujejo se po velikosti, 

kar pa bistveno ne vpliva na ceno. 

 

V. PROMOCIJA, OGLAŠEVANJE 

 

Naše turistične spominke bomo promovirali s pomočjo družabnih omrežij, kot so 

instagram, snapchat ter facebook.  

Oglase za našo inovativno igro in turistične spominke bomo objavili na šolski spletni strani, 

v šolskem glasilu Kratkočasnik ter  občinskem glasilu Bilten občine Laško. 

 

VI. TRŽENJE 

 

Na TIC-u se bomo dogovorili za prostor, kjer bi razstavili naše turistične spominke. Prosili 

jih bomo, če npr. en mesec spremljajo zanimanje zanje. V primeru zanimanja jim bomo 

ponudili, če želijo sami poiskati izdelovalce in takšne spominke prodajati. Če pri njih ne bo 

zanimanja, bomo navezali stike z laškimi podjetniki, ki so pokazali zanimanje in 

pripravljenost sodelovanja z nami. 

Iz šiviljstva Unikat in zdravilišča Laško še čakamo na odziv.  

Čebelarstvo Šolar se je z veseljem odzvalo na naše povabilo za sodelovanje, ponudili so 

tudi pomoč, če jo bomo potrebovali. 

Iz TIC-a še čakamo na (upamo) pozitiven odgovor. 

Za izdelovanje lesenih čajnih žličk se dogovarjamo z Jožico Pavčnik, Unikatni spominki 

s.p. 



 

 

VII. ZAKLJUČEK 

 

Turistična projektna naloga, ki smo jo letos pripravili,  je bila v velik izziv in nam je vzela 

tudi veliko časa.  

Veseli smo, da je bila letošnja  tema Spominek  našega kraja, saj smo imeli velik nabor 

idej.  

Iz izvedene ankete smo izmed mnogih navedenih spominkov izbrali  nekaj takih, ki so se 

nam zdeli najboljši.  

Verjamemo, da smo jih zelo dobro predstavili, izdelali ter pretvorili v fizično obliko ter bodo 

zanimivi za laške podjetnike, da jih bodo uvrstili v svojo ponudbo.  

Najbolj smo ponosni na našo družabno igro Laško v malem. Temelji na tem, kako skozi 

zabavo spoznati naše mesto, saj je sestavljena iz zabavne igralne plošče in poučnih 

vprašanj. 

Vsi naši turistični spominki so povezani z Laškim. V ponudbo smo zajeli zeliščni čaj, 

medolinke, čajno žličko, magnete, zapestnico, predpasnik ter  družabno igro Laško v 

malem.  

Ker je bil naš namen, da si turisti kupijo naše izdelke in se tako spomnijo na Laško, smo 

ustvarili tudi logotip, ki bo na vseh spominkih in bo predstavljal našo blagovno znamko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Viri: 

Ustni viri:  

- anketiranci,  

- zaposleni v TIC-u,  

- prodajalka v trgovini zdravilišča 

- starši in babice članov našega turističnega krožka 

 

Elektronski viri: 

- om/na-kro381https://www.220stopinjposevno.cniku/toffee-melange-karamelni-bonboni 

 

- https://www.coolinarika.com/recept/karamele/ 

 

Fotografije: 

- vse fotografije so delo našega krožka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloge: 

 

Priloga 1: ANKETA - Obrazec 

 

Smo člani turističnega krožka Osnovne šole Primoža Trubarja Laško.  

Pripravljamo turistično projektno nalogo. 

Radi bi vam zastavili nekaj vprašanj o tem, kaj bi kupili kot spominek v Laškem, kaj bi 

počeli, kam bi odšli ... 

Starost:_________ 

1. Ali ste domačin ali ste v Laškem po naključju (kot turist, službeno ...)? 

a) Domačin 

b) Po naključju 

2. Kaj si ponavadi kupite kot spominek, ko obiščete nek kraj ali ste na počitnicah? 

a) Magnet s podobo kraja 

b) Razglednica 

c) Nakit 

d) Oblačila 

e) Hrano 

f) Kozmetiko  

g) Predmet s simbolom obiskanega kraja 

h) Drugo :____________________ 

3. Kaj si najraje ogledate, ko pridete v nek kraj? 

a) Cerkve 

b) Muzeje 

c) Gradove 



 

 

d) Gledališke predstave                                                                                 

e) Športne prireditve  

f) Festivale 

g) Prireditve, značilne za tisti kraj 

h) Razstave 

i) Koncerte 

j) Panoramske točke 

k) Pohodniške/kolesarske poti 

l) Zgodovinske stavbe 

m) Znamenita drevesa, parke, drevorede 

n) Drugo:____________________ 

o)  

4. Na kaj najprej pomislite, ko slišite besedo Laško? 

________________________________________________________________ 

5. Kakšno se vam zdi Laško kot mesto? 

________________________________________________________________ 

6. Kaj se vam zdi najlepše v Laškem?  

________________________________________________________________ 

7. Ali že poznate kakšne zanimivosti v Laškem?        

________________________________________________________________ 

8. Ali bi si želeli ogledati Laško s turističnim vodnikom? 

   DA      NE 

Zakaj? __________________________________ 

 



 

 

9. Kakšen spominek iz Laškega bi vam bil zanimiv? 

__________________________________________________ 

10. Bi si želeli za spominek Laškega domov odnesti družabno igro o laških 

znamenitostih? 

   DA      NE 

Zakaj? __________________________________ 

To je vse, najlepša hvala za sodelovanje. 

 

Priloga 2: ANKETA – Rezultati 

 

Število anketirancev: 113 

Starost:14, 56, 9, 11, 13, 10, 47, 62, 6, 50, 34, 15, 48, 72, 12, 57, 59, 61, 64, 74, 69, 73, 

60, 71, 84, 67, 43, 36, 40, 19, 89, 39, 26, 56, 38, 51, 62, 23, 54, 55, 77, 6, 70,  

1. Ali ste domačin ali ste v Laškem po naključju (kot turist, službeno ...)? 

a) Domačin: 95 

b) Po naključju: 18 

2. Kaj si ponavadi kupite kot spominek, ko obiščete nek kraj ali ste na počitnicah? 

a) Magnet s podobo kraja: 73 

b) Razglednico: 8 

c) Nakit: 13 

d) Oblačila: 10 

e) Hrano: 28 

f) Kozmetiko: 8  

g) Predmet s simbolom obiskanega kraja: 34 

h) Drugo: ovitek za telefon, igračke, skodelico, žogo, igrača, majhen spominek, 



 

 

3. Kaj si najraje ogledate, ko pridete v nek kraj? 

a) Cerkve: 31 

b) Muzeje: 34  

c) Gradove: 41 

d) Gledališke predstave:7 

e) Športne prireditve: 19 

f) Festivale: 23 

g) Prireditve, značilne za tisti kraj: 17 

h) Razstave:21 

i) Koncerte: 25 

j) Panoramske točke: 20  

k) Pohodniške/kolesarske poti: 13 

l) Zgodovinske stavbe: 21 

m) Znamenita drevesa, parke, drevorede: 42 

n) Drugo: lunapark, mesto, pivovarna, običaje, etnološke znamenitosti, Hum, Savinja, 

karkoli dostopnega, živalski vrt, kipe, okolico, sveto podobico, pecivo,traktorje, 

hrano 

4. Na kaj najprej pomislite, ko slišite besedo Laško? 

Dom, pivo, pivovarna, moj domači kraj, grad, šola, pivo in cvetje, muzej, zdravilišče, 

mesto, Hum, lok, učence, zelenje, lepo mesto, Primož Trubar, Thermana, kraj, ki mi je pri 

srcu, Laška godba na pihala, rojstni kraj 

5.  Kakšno se vam zdi Laško kot mesto?  

zelo lepo, bolj majhno, urejeno, turistično, mirno, čisto, idilično, slikovito, v redu, čudovito, 

prijetno, brezvezno, premalo turistično, zanimivo, mrtvo mesto, najboljše, zaostalo, ni 

preveč čisto, domače, staro, prijazno, normalno, kulturno 

 



 

 

6. Kaj se vam zdi najlepše v Laškem?  

narava, okolica, pivovarna, čisto, cerkev, stare stavbe, park, urejenost, veliko zelenja, stari 

grad,  zdravilišče, Thermana, most, šmohorske lipe, Špica, zeleno, kralj piva, šola, tri lilije, 

Savinja, knjižnica, muzej, Hum, razgled z grada, ljudje, sprehajalne poti, pogled na stari 

grad, meduza, staro mestno jedro, trgovine, majhno, naša hiša, naš blok 

7. Ali že poznate kakšne zanimivosti v Laškem? 

martinovo, kulturni center, cerkev, občina, kipi, Thermana, meduzina glava, muzej, 

knjižnica, grad, trgi, pivo in cvetje, kmetije, rudnik, kapelica, escape room, Janez 

Nepomuk, rdeč križ, stare stavbe. 

8. Ali bi si želeli ogledati Laško s turističnim vodnikom? 

  DA: 63  NE: 48 

 Zakaj? 

DA: da bi bolje spoznal mesto, bi mogoče še kaj novega odkrila, da spoznam zgodovino, 

dodatne informacije, bolj nazorno pokazal, ker me zanima  

NE: ker sem domačin, ker ga poznam, ker tukaj živim, me ne zanima 

9. Kakšen spominek iz Laškega bi vam bil zanimiv? 

skodelica, kozarec, majica (od pivo in cvetja), knjiga o zgodovini mesta, slika starega 

mestnega jedra, majica, pivo, magnet,  hrana, steklenica, kip Primoža Trubarja. lokalne 

proizvode, kipec, žogo, zapestnica, roža, plišasta igračka, majica, karte, obesek, dobri 

vtisi, knjiga, nekaj praktičnega, vodnik Laškega, grafit, broška, čokolada s pivom, banka, 

razglednica, vrček, Vodomček, pločevinka, nekaj za v vitrino (kipec Marije, cerkve, grada), 

slika Laškega pred 100 leti, nalepka, magnet, vrček 

10. Bi si želeli za spominek Laškega domov odnesti družabno igro o laških 

znamenitostih? 

    DA: 84   NE: 33 

Zakaj?  

DA: da bi se igrali, ker dobim igro, ker bi bilo zanimivo, ker izveš kaj novega, ker je vse kar 

povezano z Laškim zanimivo, igram se rada, ker bi si želela skozi igro še bolj osredotočiti 

na Laško, za sorodnike, ker se prek zabave učimo o rodnem mestu, za spomin ali darilo, 



 

 

za spomin na lepo mesto,  da bi si krajšala čas, če bi bilo prevedeno, ker imam 3 otroke, 

da bi se lahko igrala z vnuki, raziskava   

NE: ni možna uporaba, ker ni zanimivo, mi je Laško dovolj, ker jih ni  

 

 

 


