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ZAHVALA 
 
 

HVALA naši mentorici Andreji Perkovič, da nas je usmerjala  

in spodbujala pri nastajanju naloge. 

 

HVALA ge. Boženi Brence za lektoriranje naloge in   

ge. Nuši Oder za prevod povzetka v angleščino. 

 

HVALA staršem, ki so nam nudili podporo, nam zaupali, 

nas spremljajo na nastopih in predstavitvah ter so naši najboljši navijači. 

 

HVALA tudi TD Laporje za podporo in vsem krajanom, ki so se vključili  

v projekt nastajanja zbirke. 
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POVZETEK 
 

Naslov letošnje teme festivala Turizmu pomaga lastna glava je v naših mislih porodil 

nešteto idej o tem, kaj bi lahko raziskovali, o čem bi lahko pisali, da bi k nam v Laporje 

privabili turiste različnih zanimanj in starosti. 

Prevladala je ideja, da ustvarimo zbirko zgodb o Laporju in okoliških krajih. K 

sodelovanju smo povabili učence in krajane Laporja z okolico. Ker pa se zavedamo 

tudi pomena ljudskega izročila, smo zbirki dodali še poglavje o dogodkih in 

dogodivščinah naših babic in dedkov. 

Naša maskota Lapko, ki smo si ga izmislili med opazovanjem zemljevida LPP, pa je 

povedal, da je najboljše, če migamo s celim telesom in ne samo z jeziki. Zato smo za 

vse kulturne navdušence, ki se radi gibajo, pripravili turistični dogodek Pohod z 

Lapkom po LPP. 

 

Ključne besede: Laporje, kultura, ljudsko slovstvo, zgodbe, pohod, narava.  

ABSTRACT 
 

The title of this year's festival topic; Tourism is helped by its own head;  has brought 

an endless number of ideas to our minds about what to explore, what to write about, 

with the aim of inviting tourists of different interests and age to Laporje. 

The idea of  making a collection of stories about Laporje and surrounding villages 

prevailed. We invited pupils of our school and people from Laporje with its surroundings 

to collaborate. A chapter on events and adventures of our grandfathers and 

grandmothers was also added, since we are aware of the meaning of folk tradition. 

Our mascot Lapko, which was created during the observation of LPP map, had the 

idea of not only using our tongues but our whole bodies. Therefore we organized a 

touristic event called A hike with Lapko along LPP for all people who are interested in 

culture and like to exercise. 

 

Key words: Laporje, culture, folk literature, stories, hike, nature. 
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1 UVOD 
 

Učenci in učenke 6., 7. in 8. razreda smo se tudi letos odločili, da bomo pisali turistično 

nalogo. Nekateri prvič, drugi, stari mački, pa smo se projektu pridružili že tretjič. 

Ko nam je naša mentorica predstavila temo raziskovalne naloge - KULTURA,  

smo imeli našteto idej, saj je kultura vsak dan prisotna v naših življenjih. A le ena ideja 

je bila tista prava. Želeli smo postati aktivni soustvarjalci kulturnega življenja v kraju. 

Vemo, da učenci in krajani veliko pišejo in ustvarjajo in njihove izdelke smo želeli 

združiti v zbirko pripovedi o Laporju nekoč, danes in čez … let … 

 

Potrebovali smo naslov naloge in želeli smo, da bi ta bil čim bolj izviren. Vendar smo 

si za začetek izmislili maskoto, ki bo predstavljala našo raziskovalno nalogo. Maskoto 

smo dolgo iskali …. a smo jo vendar našli.  To je LAPKO, dinozaver. Potem se nam je 

naslov ponudil kar sam. Lapko predstavlja vse tisto, kar bi z zbirko pripovedi radi 

povedali, pa še nam – učencem, je podoben, zelooo rad govori – pri nas se reče 

»LAPA«. 
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1.1 LAPKO 
 

Za maskoto Lapka smo se odločili, ker smo ob pogledu na zemljevid Laporske 

pohodniške poti zagledali dvorogega dinozavra. Žan je hitro vzel v roke svinčnik in 

nastala je prva skica, ki smo jo skupaj dopolnili in barvo oblikovali. Kljub temu da je 

med nami bolj popularna vijolična barva, smo se odločili, da zmaga zelena – barva 

narave, ki nas obkroža. Končna podoba Lapka  je nastala v sodelovanju s podjetjem 

Impos d. o. o. in njihovim grafičnim oblikovalcem Jurijem Moličnikom. 

Lapko je navihan dinozaver, ki obiskovalcem ob Laporski pohodniški poti, zelo rad 

pripoveduje pravljice, pesmice in tudi legende o Laporju. Zdaj si lahko že mislite, zakaj 

je dobil takšno ime, ne samo da je doma v Laporju, tudi govori zelo rad, pri nas temu 

rečemo, da rad »lapa«. 

 

 

 

 

Slika 1: Osnutek maskote Lapka (Ž. Kurnik) 
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1.2 LAPORJE 
 

Laporje je gručasto in deloma razloženo naselje, ki leži na prehodu iz Dravinjske v 

Ložniško dolino. Leži na nadmorski višini 275 m. Je osrednje naselje istoimenske 

krajevne skupnosti, ki obsega Dolgi Vrh, Drumlažno, Hošnico, Ješovec, Kočno ob 

Ložnici, Križni Vrh, Levič, Razgor, Žabljek, Vrhole pri Laporju in Zgornjo Brežnico. 

Laporje je bogato z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Ponaša se tudi z bogato 

zgodovino. V pisnih virih je prvič omenjeno že leta 1251 kot Lapriach. (Čas, 2008) 

Sredi vasi stoji osnovna šola Gustava Šiliha Laporje, ki nosi ime pedagoga Gustava 

Šiliha in je bila zgrajena leta 1906. Ker stari prostori niso več zadostovali za pouk, so 

leta 2000 dogradili prizidek, ki omogoča kvalitetno delo otrokom v vrtcu, učencem in 

vsem zaposlenim. Je tudi središče kulturnega in športnega življenja. (Čas, 2008) 

Cerkev sv. Filipa in Jakoba je osrednji kulturni spomenik v Laporju. Kot župnija je  prvič 

omenjena  leta 1395. Na južni strani cerkve je vzidan žrtvenik, posvečen rimskemu 

bogu Marsu. Notranja oprema cerkve je bogata. Glavni oltar je delo Jožefa Holzingerja, 

več ostalih kipov pa je delo Jožefa Strauba. Sedanjo cerkev iz leta 1374 so prezidali 

leta 1907. (Čas, 2008) 

 

 

 
Slika 2: Pogled na Laporje (foto: M. Leskovar) 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Osnovna_%C5%A1ola
https://sl.wikipedia.org/wiki/1906
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1.3 KULTURA V LAPORJU 
 

V Laporju deluje KUD – kulturno umetniško društvo, že od leta 1946. Skozi vsa leta v 

KUD-u delujejo različne sekcije. Včasih sta bila najbolj dejavna gledališka skupina in 

moški pevski zbor, nato so se jima priključile ljudske pevke, danes pa gonilo kulture v 

kraju predstavlja mešani pevski zbor.  

Velik pomen za kulturno dogajanje v kraju ima tudi šola, ki pripravlja različne kulturne 

prireditve in dogodke, ki niso namenjeni samo otrokom in učencem, pač pa širši 

javnosti. 

Krajani Laporja in okoliških vasi so radi obiskovali prireditve, na katerih so se 

predstavljali člani moškega pevskega zbora pod vodstvom ge. Mesarič. Navdušeni so 

bili tudi nad vsemi gledališkimi predstavami, ki so jih člani gledališke skupine pripravili 

pod vodstvom ge. Kaučič, kasneje pa ge. Voglar. Poseben čar in pomembno vlogo pri 

ohranjanju ljudskega izročila in običajev so imele Pevke ljudskih pesmi izpod zelenega 

grička, ki so delovale pod vodstvom ge. Otorepec. 

Nekaj let je na področju ljubiteljske kulture vladalo mrtvilo, česar so se krajani zavedali 

in pogrešali dogajanje. V tem času so bile dobrodošla popestritev prireditve v sklopu 

Poletja v Laporju (koncerti, predstave), ki jih je pripravljal g. Grobler in so k nam 

pripeljale veliko turistov.  

Pred nekaj leti pa je predsednik KS Laporje g. Otorepec zopet obudil KUD in Laporje 

je ponovno kulturno zaživelo. (ustni vir: M. Mesarič, 2018) 

 

 

             

 

      Slika 3: Šolska prireditev ob                       Slika 4: Mešani pevski zbor Laporje 

                    božičnem sejmu   
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1.4 LPP – LAPORSKA POHODNIŠKA POT IN ŠTORKLJINA POT 
 

LPP poteka med gozdovi in travniki v Laporju in bližnji okolici. Začne se v središču 

vasi, kjer stoji informativna tabla Laporske pohodniške poti, katere del je tudi Štorkljina 

pot – pot, ki smo jo načrtovali učenci turističnega podmladka naše šole pred nekaj leti. 

Pot poteka v dveh krožnih smereh – vzhodni in zahodni. Pot je označena, ob njej pa 

so številne kulturne in naravne znamenitosti, ki so predstavljene in označene na 

zemljevidu. (Dobro ga poglejte, morda opazite Lapka.) 

Štorkljina pot je razdeljena na dve poti: Rdeča, težja pot, namenjena učencem, teče 

v smeri proti šoli in se nadaljuje po cesti do Gmajne, kjer prečkamo gozdove po že 

ustaljenih gozdnih poteh. Prispemo do Hošnice, tam se po cesti vzpnemo do Križnega 

Vrha, prečkamo cesto in se spustimo proti železnici, kjer pot nadaljujemo na Razgor 

in Žabljek. Od tam se vrnemo na Križni Vrh in znova v Laporje. 

Zelena, lažja pot, namenjena otrokom vrtca, starejšim in mamicam z vozički, teče v 

smeri od šole proti središču, do križišča s cesto za Križni Vrh, v naslednjem križišču 

pa se vzpne po hribu do Hošnice, kjer zavijemo desno nazaj proti Laporju. (TP, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Zemljevid LPP z označeno Štorkljino potjo 
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2 RAZISKOVALNI DEL NALOGE 

2.1 Turistični proizvod: LLL po LPP 

2.1.1 Cilji turističnega proizvoda 
 
Z našo zbirko zgodb želimo pohodnikom in ostalim gostom v Laporju popestriti čas, ki 

ga preživijo pri nas. Pomembno se nam zdi, da pohodnike in druge obiskovalce 

opozorimo tudi na številne kulturne, naravne in turistične znamenitosti naših krajev. Če 

želimo postati turistično zanimiva destinacija, ni dovolj samo lepa narava, turistom je 

treba ponuditi in omogočiti tudi raznovrstna doživetja. 

Naš cilj je, da učenci in krajani Laporja skupaj ustvarimo zbirko zgodb, ki bo predstavila 

naše kraje in bo zanimiva za vse generacije. 

Ob tem pa želimo pripraviti tudi dogodek, s katerim bomo na ustvarjalen način zbirko 

predstavili krajanom in vsem ostalim, ki jih to zanima. Ta dogodek bomo izvedli v 

mesecu maju. Povezali bomo pohodništvo, kulturo in turizem, poimenovali smo ga LLL 

po LPP. 

 

 

 
 
 

LAPKOVE 
ZGODBE

Literarni 
natečaj za 

učence

ljudsko 
izročilo

domišljijsko 
ustvarjanje

Literarni 
natečaj za 

krajane

ljudsko 
izročilo
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2.1.2 Ciljne skupine 
 

Naš turistični proizvod je namenjen naslednjim skupinam turistov: 

 otrokom vrtca starim nad 5 let; 

 učencem OŠ; 

 dijakom; 

 študentom; 

 domačinom; 

 odraslim osebam, ki želijo spoznati Laporje z okolico; 

 vsem, ki imajo radi gibanje in neokrnjeno naravo; 

 starejšim, ki bi radi podoživeli svoje mladostne dni v Laporju z okolico. 

 

Število udeležencev ni omejeno, saj jih bomo po potrebi razdelili v manjše skupine, ki 

se bodo na pot podale v različnih možnih smereh. Skupine bodo vodili člani turističnega 

podmladka, ki bodo skrbeli za varnost in animacijo na poti. 

2.1.3 Opis turističnega proizvoda 
 

Zbirka Lapkove zgodbe je namenjena otrokom, učencem in odraslim, skratka vsem, ki 

zaidejo v naše kraje in jih zanimata dogajanje in razmišljanje o dogajanju nekoč – 

ljudsko slovstvo in naše ustvarjanje – razmišljanje o sedanjosti in prihodnosti. 

Predstavlja popestritev na poti po Laporju in okoliških krajih. 

Zbirka ima dva dela. V prvem delu so zgodbe, ki so nam jih povedali naši stari starši o 

dogajanju v Laporju nekoč. Opisani so dogodki, ki so ljudem ostali v spominu in so 

zanimivi tudi za turiste, ki raziskujejo naše kraje. 

Drugi del je domišljijski, saj so učenci in krajani ustvarjali na temo Laporja in okoliških 

krajev. Nastale so pesmi in zgodbe. Nekaj zanimivih je povezanih tudi z našo maskoto 

Lapkom. 

 

Pohod z Lapkom po LPP je kulturno-turistični dogodek, ki ga bomo pripravili za učence OŠ 

Gustava Šiliha Laporje in krajane Laporja z okolico. Program prireditve je sestavljen 

tako, da vključuje tako predstavitev zbirke zgodb kot tudi pohod in spoznavanje 

različnih naravnih in kulturnih znamenitosti naših krajev. 
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2.1.4 Priprave na organizacijo 

 

 
Priprava zbirke Lapkove zgodbe in kasneje še predstavitve in pohoda terja od nas kar 

nekaj priprav, zato smo si že na začetku le-teh v tabelo zapisali, kaj bomo potrebovali, 

kdo bo kaj priskrbel in si določili časovni okvir za pripravo. 

 

KAJ? POTREBNO KDO IN KDAJ? 

LITERARNI NATEČAJ Oblikovanje razpisa Mentorica in člani TP, 
december, 2017 

GRAFIČNO 
OBLIKOVANJE 
MASKOTE - LAPKA 

Stik z grafičnim 
oblikovalcem 

Mentorica, Turistično 
društvo Laporje,  
december 2017 

ZBIRANJE GRADIVA Obiski pri starejših, 
motiviranje učencev 

Člani TP in mentorica, 
december 2017,  
januar 2018 

ORGANIZACIJA 
POHODA 

Najava, promocija, 
reklamni letaki - 
vabila 

Člani TP, mentorica, TD 
Laporje, maj 2018 

TISKANJE ZBIRKE Dogovor za tiskanje 
in vezavo zbirke 

Mentorica, ravnateljica OŠ, 
TD Laporje, marec 2018 

ANIMACIJA NA 
POHODU 

Izbor zgodb in pesmi, 
priprava iger 

Člani TP in mentorica,  
maj 2018 

 

Tabela 1: Seznam potrebnih stvari in odgovorni 

KDAJ?

MAJ 2018

KJE?

LAPORJE Z OKOLICO

KDO?

UČENCI IN KRAJANI 
LAPORJA Z OKOLICO
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2.1.5 Tehnični opis zbirke Lapkove zgodbe 
 

 

Zbirka Lapkove zgodbe bo natisnjena na belem pisarniškem papirju. Platnice bodo iz 

tršega papirja (šeleshamer 200 g, svetlo zelen). Knjižica/brošura bo vezana s 

kovinskimi sponkami za spenjače. Velikost brošure bo A5, prepognjen na pol – končni 

izgled - A6. 

Na prvi strani bo velik naslov v temno zeleni barvi in pisavi AR CARTER.  
Pod naslovom bo maskota Lapka in navedeni avtorji zbirke, člani turističnega 

podmladka in mentorica ter datum nastanka zbirke. 

 

                                                                      105 mm   
                                                 

 

 
 
 
 

SPONKI 
 

                                                                                                  148 mm 

 
 

 
 
 
 
 

Slika 6: Oris zbirke Lapokove zgodbe 

 
 
 
 
 
 

LAPKOVE ZGODBE 

AVTORJI 

ZBIRKE JANUAR 2018 
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2.1.6 Pohod z Lapkom po LPP 
 
Pohod bo potekal v sodelovanju s Turističnim društvom Laporje. Predviden je maja, 

natančen datum je odvisen od vremena, zato ga bomo določili en mesec pred izvedbo. 

Zbrali se bomo v jutranjih urah, okoli 9.00, pred informativno tablo v središču Laporja. 

Dogodek bomo začeli s predstavitvijo zbirke, ki smo jo v sodelovanju s krajani pripravili 

učenci in člani turističnega podmladka OŠ Gustava Šiliha Laporje. Člani turističnega 

podmladka bomo predstavili nekaj pesmi in zgodb o Laporju in Lapku. Predstavili bomo 

našo maskoto in zgodbo o njenem nastanku. 

 

Nato pa se bomo podali na pot. Pot nas bo vodila po zahodni Laporski pohodniški poti. 

Iz središča Laporja se bomo odpravili proti šoli, kjer bomo spoznali eno od pesmi, ki 

govorijo o dogajanju v šoli in so jo napisali učenci naše šole.  

Pot bomo nadaljevali proti Gmajni. Ustavili se bomo na robu gozda, kjer bomo poslušali 

o življenju in dogodivščinah v Laporju pred več leti. Zgodba je nastala po pripovedi ge. 

Frančiške Otorepec. Nato se pot vije po gozdu. Opazovali bomo naravo, spoznavali 

rastline ob poti in se tik pred strmim vzponom ustavili na jasi ter se igrali igro Gozdni 

limbo. 

Nato bomo prišli do Križnega Vrha. Privoščili si bomo okrepčilo in požirek ali dva vode, 

ki je njuno potrebna za naše zdravje. Preden se bomo odpravili naprej, bomo poslušali 

še pesem naše učenke o Križnem Vrhu in njegovih znamenitostih. 

Pot nas bo vodila do naslednjega hriba, prehodili bomo Razgor in se vzpeli na Žabljek, 

kjer se bomo ustavili pri cerkvici. Tudi o Žabljeku bomo izvedeli zanimivo ljudsko 

zgodbo, ki pravi, da je tam nekoč stal grad. Tukaj bo tudi čas za malico. 

Spustili se bomo nazaj proti Križnemu Vrhu, kjer ob robu gozda stoji hiša, v njej pa je 

urejen Muzej starih šivalnih strojev. G. Marjan Babič nam bo pripovedoval zgodbo o 

nastanku muzeja in o svojem najstarejšem šivalnem stroju. 

Pot nas bo vodila mimo igrišča, kjer se bomo ustavili in raztegnili naše mišice. Učenci 

pa nam bodo predstavili zgodbo o tem, kako so se na Križnem Vrhu skrivali partizani, 

ki nam jo je povedala ga. Ljudmila Šela. 

Nato se bomo vrnili po gozdni poti v Laporje na izhodišče naše poti. Tam bomo 

prisluhnili še kakšni domišljijski zgodbi, ki se je porodila v glavah naših učencev. 

 



LLL po LPP |   

 

  

 16 

 

ČASOVNICA 

9.00 Prihod udeležencev, zbor pred informativno tablo, 

pozdrav in osnovna navodila. 

9.05 – 9.20 Predstavitev Lapka, nastale zbirke in branje pesmi ter 

zgodb. 

9.20 Odhod na pohod po zahodni LPP z vmesnimi 

animacijami. 

11.30 Prihod v Babičev muzej in predstavitev muzejske 

zbirke. 

12.30 Pohod nazaj proti Laporju z vmesnimi postanki in 

animacijami. 

13.30 Prihod v Laporje. Zaključek poti s prebiranjem 

domišljijskih zgodb in druženjem. 

 
Tabela 2: Časovna razporeditev 

 

2.1.7 Igre na poti 
 

GOZDNI LIMBO 
Poiščite dolgo palico, določite dva, ki jo bosta 

Držala, in že ste nared za  gozdni limbo. 

Po vrsti, »kot so hiše v Trsti«, pojdite pod palico,  

vendar ne smete pasti na kolena ali zadnjo plat.  

Palico spuščajte vsakič nižje. 

Kdo je najbolj gibčen? Kdo je najbolj vztrajen?  

Preverite, ne bo vam žal. 

           
            Slika 7: Gozdni limbo (foto: N. Kavkler) 
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VEJE KLATIT 
Veje klatit je še ena stara igra, dobro znana vašim staršem. Igrajmo jo še mi. 
Poišči palico, ki je dolga približno 40 cm (to je do tvojih kolen in še malo), lahko pa tudi 

malce več. Pazi, da bo debela vsaj za dva prsta. 

Postavi se na sredino jase, primi palico z obema rokama in jo nasloni na tla. Čelo 

nasloni na vrh palice. Sedaj se desetkrat zavrti okoli palice. Ko to narediš, poskusi s 

palico udariti po najbližjem drevesu/veji. 

Ti je uspelo? Poskusi večkrat. 

 

2.1.8 Pesmi in zgodbe za pokušino 
 

LAPORSKI UČENCI 
 

Zvečer pred televizorjem sedimo, 
zjutraj pa v šolo zamudimo. 

 
Po hodnikih norimo, 

se učiteljev ne bojimo. 
 

Učenci se pridno učimo, 
se izzivov ne bojimo. 

 
Se radi igramo, 

odlične ocene imamo. 
 

Gaj Onič, 5. a 



LLL po LPP |   

 

  

 18 

 

ŽUR DO JUTRANJIH UR! 
Laporje je kul, 

ker v njem je vedno žur. 

Tu jemo samo najboljše, 

kar je vroče in pekoče, 

sveže in dišeče. 

 

V starih časih Laporje 

bilo je zapuščeno. 

Lapko pa v njega 

pripelje staro ženo. 

 

Ta žena je poskočna, 

kot mavrica mogočna. 

Noč in dan vrti se, 

v ritmu pesmi sprosti se. 

 

Laporje še žura, 

tiktaka kakor ura. 

Ko v ritmu se vrtijo, 

da kasneje lažje spijo. 

 

Ko v njem se muzika ustavi, 

vsi v koče razdivjani. 

Lapko pa reče: »Zdaj pa spat, 

ker jutri spet bo žur do jutranjih ur!« 

 

Sara Strnad, 6. a 
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BABICI STA POVEDALI 
Ko sva bili majhni deklici, sva se vedno spraševali, kako so se poročili najini stari starši. 

Nekega dne sta nama babici z žarom pripovedovali o tem.  

Bila je nedelja in družina je prišla od maše. Usedli so se za mizo in začeli s kosilom, 

ko je nenadoma nekdo potrkal na vrata. Bil je izbranec gospodarjeve hčere. Prišel je v 

kuhinjo in zasnubil dekle.  

Poletje se je prelevilo v jesen in bodoča mladoporočenca sta dočakala poročni dan. 

Nevesta in družice so nosile enake obleke zaradi vraževerja, ki se je prenašalo iz roda 

v rod in je govorilo o tem, da morajo biti oblečene enako, sicer lahko hudič vzame 

nevesto. Prav tako je imela nevesta zakrit obraz s tančico oziroma pajčolanom, saj so 

verjeli, da lahko nevesto prevzame zli duh.  

Babici sta nama opisali še nekaj zanimivih običajev, kot je šranganje. Fantje iz 

dekletove fare so postavili šrango, na kateri je moral ženin plačati za nevesto. Šrangarji 

so porabili denar za darilo mladoporočencema, ki so ga prinesli na ''gostijo''.  

 

Blažka Gradič, Karolina Leskovar, 9. a 

ANNIE 
Nekoč je na laporsko šolo hodila deklica po imenu Annie. Imela je sestro in brata. 

Ko je bila stara 12 let, je njihovo hišo zajel požar in v njej je ostala ujeta vsa 

družina. Njena duša je oživela in se začela razgledovati po Laporju, kdo bi jim 

lahko zanetil požar. Ko je našla požigalca, ga je strašila in videli so ga skočiti v 

prepad. Vsi so se spraševali, kdo bi lahko bil tisti, ki ga je pognal v smrt. Nikoli 

niso našli krivca, ker Annie ni bila več živa oseba. 

Njena duša še danes straši po Laporju. 

Anika Auer in Dolores Novak, 7. a 
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ŠKRATOVO IME 

Je v Laporju živel škrat, 

ime poznal je le njegov brat. 

Ni povedal ga nikomur, 

a ga slišal je Stuvur. 

 

Stuvur povedal ga je vsem, 

zato pa škrat je rekel: 

»Jaz opravičujem se, 

ker Stuvur zlagal se je.« 

 

Kasneje vsem povedal je, 

da mu Lapko je ime. 

Laporje tako nastalo je. 

 

Kraj so vsi imeli radi, 

živelo v njem veliko je ljudi. 

Lapko slaven je postal 

in Stuvurja stran odgnal. 

 

Luka Perkovič, 8. a 
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3 TRŽENJE IN PROMOCIJA NAŠEGA TURISTIČNEGA PROIZVODA 
 

Pohod, s katerim želimo združiti pohodništvo in kulturo, organiziramo prvič, zato se 

zavedamo, da moramo veliko narediti tudi na trženju in promociji. 

Želimo, da se pohoda udeleži čim več krajanov in turistov, ki jih bo pritegnil naš način 

združevanja kulture in gibanja. 

Radi bi tudi poskrbeli za to, da postane LPP priljubljena pohodniška pot ne samo za 

starejše in odrasle, temveč tudi za otroke in mladostnike. 

 

3.1 Promocija 
 

 

 

 

 

 

 

Svetovni 
splet

• FACEBOOK - TURISTIČNO DRUŠTVO LAPORJE

• ŠOLSKA SPLETNA STRAN 

• SPLETNA STRAN MEDOBČINSKE TURISTIČNE ZVEZE SLOV. BISTRICA

• TIC IN RIC SLOVENSKA BISTRICA

Časopis

• PANORAMA - objava vabila na pohod

• BISTRIŠKE NOVICE - objava vabila na pohod

Radio

• RADIO ROGLA - objava vabila na pohod

• ŠTAJERSKI VAL - objava vabila na pohod



LLL po LPP |   

 

  

 22 

 

3.2 Reklamni materiali 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

LETAK

Sami bomo oblikovali letak, s katerim bomo krajane vabili na pohod. Letake 
bomo prilepili na vse oglasne deske po okoliških vaseh. Starši vrtčevskih in 
šolskih otrok bodo vabilo prejeli po elektronski pošti, objavljeno pa bo tudi na 
šolski spletni strani in spletni strani TD Laporje ...

MASKOTA

Maskota našega proizvoda je Lapko. Enega od članov turističnega podmladka 
bomo namaskirali v dinozavra. Lapko nas bo spremljal na pohodu in skrbel za 
animacijo najmlajših in tudi manj mladih udeležencev, jih spodbujal, se z njimi 
igral ...

SPOMINKI

Za vsakega udeleženca pohoda in za promocijo na turistični tržnici bomo člani turističnega 
podmladka s pomočjo sošolcev in članov krožka Žiga žaga, ki deluje na naši šoli, izdelali 
spominke. Spominki bodo iz naravnega materiala, ki nam je cenovno dostopen - lesa. Na 
leseno ploščico bomo s spajkalnikom za žigosanje vžgali maskoto Lapka. Na zadnjo stran 
bomo prilepili magnet.
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4 FINANČNI NAČRT 
 

4.1 PREDVIDENI PRIHODKI IN ODHODKI 
 

Stroške, ki bodo nastali pri izvedbi našega turističnega produkta, bo delno krilo 

Turistično društvo Laporje in delno OŠ Gustava Šiliha Laporje. 

Z izvedbo Lapkovega pohoda ne bomo pridobili posebnih prihodkov. 

 

PREDVIDENI STROŠKI 
GRAFIČNO OBLIKOVANJE 
MASKOTE LAPKA 

Strošek sponzorira Turistično 
društvo Laporje. 

TISK LETAKOV Tiskanje v šoli – zastonj. 

TISK ZBIRKE  
LAPKOVE ZGODBE  
(120 izvodov) 

Naklada 100 izvodov se tiska 
sponzorsko – TD Laporje. 
20 izvodov natisnemo v šoli 
zastonj. 

IZDELAVA SPOMINKOV 
(100 kom) 

Les nabavi šola – zastonj. 
Magnete nabavi šola – zastonj. 

OGLAS V LOKALNIH 
MEDIJIH 

Zastonj – kot oglas med kulturnimi 
dogodki v prihajajočih dnevih;  kot 
novica o dogajanju v šoli. 

 

Tabela 3: Tabela stroškov 
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5 ZAKLJUČEK 
 

Ob zaključku naše naloge smo spoznali, da smo med pripravo izvedeli veliko novega 

o Laporju in okoliških krajih. 

Laporje in Laporsko pohodniško pot smo želeli predstaviti zanimivo vsem vrstam 

turistov.  

Menimo, da smo LPP z našo maskoto in zbirko Lapkove zgodbe še obogatili. 

Pri nastajanju so nam pomagali številni ljudje, ki tukaj živijo ali ustvarjajo že vrsto let. 

Ponosni so na svoj kraj, kar se čuti tudi v zgodbah, ki so nam jih pripovedovali. 

 

Ponosni smo tudi mi, ker nam je uspelo zbrati dovolj različnih prispevkov, da bomo 

lahko izdali zbirko, ki bo razveseljevala in poučevala krajane in turiste različnih 

zanimanj in starosti. 
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7 PRILOGE 

7.1 LITERARNI RAZPIS/NATEČAJ 
 
 

Literarni razpis/natečaj 

LAPKOVE ZGODBE 

Dragi mladi pisatelji, mentorji, starši, krajani KS Laporje ... skratka vsi, ki ste povezani z 

našimi kraji – Laporje z okolico! 

 

Člani Turističnega podmladka OŠ Gustava Šiliha Laporje razpisujemo literarni natečaj, 

pri katerem lahko sodelujejo učenci osnovne šole in vsi krajani KS Laporje. 

 V sklopu turistične naloge, želimo izdati zbirko pesmi, pravljic, zgodb o Laporju, okoliških 

vaseh, znamenitostih, rastlinah, živalih, ki jih pri nas srečamo in so del ljudskega izročila 

ali plod vaše domišljije. 

Z natečajem začenjamo 1. 12. 2017 in ga zaključujemo 8. 2. 2018, ko bomo naredili izbor 

in izdali zbirko. 

Vsak avtor lahko sodeluje z več prispevki. Dolžina prispevka – zgodbe, pesmi, pravljice, ni 

omejena. 

 

Prispevki naj vključujejo naslednje podatke:  

 naslov prispevka (če ima poseben naslov, sicer lahko kar Lapkova zgodba/pesem, 

pravljica), 

 ime, priimek in starost avtorja,  

 ime šole, ime in priimek mentorja,  

 naslov (ne bo objavljen, potrebujemo ga, da lahko po potrebi stopimo v stik z vami).  

 

Vse prispevke pošiljajte po elektronski pošti na naslov 

andrejaperkovic@gmail.com, ali jih prinesite/pošljite v tajništvo naše šole (OŠ Gustava 

Šiliha Laporje, Laporje 31, 2318 Laporje). 

 

Vsem avtorjem se že vnaprej zahvaljujemo za prispevke.  

Po želji vam bomo, ko bo pripravljena, poslali zbirko v elektronski obliki. 

 

ČLANI TURISTIČNEGA PODMLADKA 

OŠ GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE 

Mentorica: Andreja Perkovič 
 
 
 
 
 

mailto:andrejaperkovic@gmail.com
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7.2 LETAK 
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8 OSNUTEK PREDSTAVITVE NA TURISTIČNI TRŽNICI 
 

 

Naša stojnica bo predstavljala Lapkovo zbirko zgodb in Laporsko pohodniško pot. 

To pomeni, da bomo na njej predstavili zemljevid poti in postaje – glavne točke na 

njej. To so lokalne znamenitosti in lepa, neokrnjena narava, kjer bomo lahko 

poslušali izbrana besedila, ki so jih napisali učenci naše šole. 

 

Mimoidoče bo k nam vabil Lapko, ki jim bo zastavljal različna 

zabavna vprašanja in naloge, s pomočjo katerih bomo odkrivali 

delčke sestavljanke – maskote Lapka. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
  


