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POVZETEK 
 
Podeželsko okolje, še neokrnjena narava, prijazni in gostoljubni ljudje ter domačnost 

so posebnosti Laporja in okoliških krajev. Laporje ima bogato naravno in kulturno 

dediščino. Z našo turistično nalogo želimo turistom približati okolju prijazen, zeleni 

turizem, ki temelji na doživljajih, vključuje lokalne vire in daje poudarek zdravju ljudi in 

ohranitvi okolja. 

 

Odločile smo se organizirati enodnevni izlet, in sicer kolesarski trim, pod sloganom 

»Brž na kolo, da „luštno“ nam bo«. K sodelovanju smo povabile tudi KS Laporje ter 

Turistično društvo Laporje, ki sta nam velikodušno obljubila pomoč in podporo.  

 

Trim bo pomemben turistični in športni dogodek, saj bodo udeleženci na doživet 

način spoznavali turistične znamenitosti Laporja. Z izbranim turističnim projektom 

želimo spodbuditi mlade k bolj aktivnemu, organiziranemu preživljanju prostega časa, 

ki ga je v zadnjih letih občutno premalo. Na kolesarskem trimu bomo okušali lokalne 

dobrote in na izviren način spoznavali nekatere skoraj že pozabljene igre. Na cilju, pri 

Gostišču Iršič, pa bomo izvedli piknik v naravi s športnimi igrami. 

 
Ključne besede:  doživljajski in zeleni turizem, kolesarski trim, turistična ponudba 
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ABSTRACT 
 
Rural areas, unspoiled nature, kind an hospitable people is what makes Laporje and 

its surrounding a very special place. Laporje has got a rich natural and cultural legacy. 

With our tourist assignment (research), we want to promote the green tourism which 

is based on experiencing local attractions and emphasizes people`s health and 

conservation of nature. 

 

Our idea was to organize a day trip, a cycling tour under the slogan: »Hop on, it`ll be 

fun«. The Laporje parish and the Laporje Tourist association were invited to 

cooperate in the project and they both generously offered their help and support.  

 

The cycling tour is going to be an important tourist and sport event, and the 

participants are going to experience cultural sights on the way. 

With the chosen project we want to encourage the young, to spend their decreasing 

free time in more active and organized manner. On the cycling tour, we are going to 

taste the local cousin, and reinvent some almost forgotten games. Our finish line is 

Iršič inn, where we are going to enjoy a picnic in nature, enriched with a variety of 

sport activities. 

 

Key words: green tourism, cycling tour, tourist offer 
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1 UVOD  
 

Letošnje teme raziskovalne naloge smo se zelo razveselile, saj je inovativna in 

privlačna. Sodobni turizem se počasi odmika od klasičnega množičnega turizma k 

manj množičnemu, doživljajskemu. Kako doživeti naš kraj Laporje na nenavaden in 

nevsakdanji način, da ga turisti ne bodo hitro pozabili, je bilo prvo vprašanje, na 

katerega smo želele odgovoriti. Kako pri turistih doseči, da bodo ob koncu izleta vsi 

navdušeno rekli: »To pa mi je bilo zares všeč!« in na svoji Facebook strani priporočali 

izlet svojim pravim in virtualnim prijateljem, pa je bilo vprašanje številka dve. 

 

Laporje ponuja veliko možnosti za okolju prijazen, zeleni turizem, saj ima obilo 

naravnih danosti in čudovito neokrnjeno okolje. Takšno okolje pa zaradi svoje 

ranljivosti seveda izključuje množični turizem in se nagiba k manjšim skupinam 

turistov: k popotnikom, kolesarjem ipd. Dodano vrednost tovrstni turizem gradi na 

doživljajih, vključuje lokalne vire in daje poudarek zdravju ljudi in ohranitvi okolja. 

 

Odločile smo se, da bomo opisale in izvedle kolesarski trim pod sloganom »Brž na 

kolo, da „luštno“ nam bo«. K sodelovanju smo povabile tudi KS Laporje ter lani 

ustanovljeno Turistično društvo Laporje, ki sta nam velikodušno obljubila pomoč in 

podporo.  

Za kolesarjenje smo se odločile tudi zato, ker smo avtorice te turistične naloge zelo 

navdušene nad tem športom. Pomembno se nam zdi povezati doživljajski turizem z 

zelenim športom – kolesarjenjem in ga vključiti v turistično ponudbo kraja. Zamislile 

smo si kolesarski trim, ki bo zanimiv in hkrati privlačen za vse rekreativne turiste. 

Poleg užitkov v naravi bo trim nudil obilo možnosti, da naredijo korak naprej »za 

zdrav duh  v zdravem telesu«.  Ob trim poti, katere start bo v šolskem parku, cilj pa 

pri Gostišču Iršič, bomo na posameznih postajah degustirali domače lokalne dobrote: 

jabolka, hruške, suho sadje in orehe ter pili naravne sokove in vodo iz bližnjih 

energetskih točk. Na poti se bomo tudi zabavali, igrali in se veliko novega naučili. Na 

cilju, pri Gostišču Iršič, ki se nahaja v idiličnem naravnem okolju, pa bomo izvedli 

piknik v naravi s športnimi igrami. 
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Dela smo se lotile z zbiranjem virov in literature v šolski knjižnici. Pripravile smo 

vprašanja in izvedle raziskovalni intervju s predsednikom turističnega društva, mag. 

Robertom Grilom. Nato smo se odpravile na teren in raziskale traso poti, kjer bo 

potekal kolesarski trim. S svežimi idejami članic in ob pomoči mentorice smo 

načrtovale turistični projekt. Naše delo smo zaključile z metodo analize in sinteze 

podatkov. 

 

2 PREDSTAVITEV KRAJA 

 

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

Ložniško dolino, na severovzhodnem vznožju osrednjega dela Dravinjskih goric na 

nadmorski višini 275 m. Na JV k Laporju spada zaselek Laporska Gorca na S pa 

Turnše.  

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 Zg. Brežnico. Krajevna skupnost šteje okoli 1800 prebivalcev.  

V lanskem letu smo  obeležili 760-letnico prve omembe kraja, saj se Laporje v pisnih 

virih prvič omenja že leta 1251 [3]. 

 

2.1 NARAVNE ZNAMENITOSTI 

 

Slikovita, idilična pokrajina, poraščena z gozdovi, na osojnih legah Dravinjskih goric 

pa prekrita z vinogradi in sadovnjaki, nudi obilo možnosti za zeleni turizem. Še 

posebej velja izpostaviti najpomembnejše naravne znamenitosti, ki so znane tudi 

izven meja naše krajevne skupnosti. 
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2.1.1 Dobov gozd 

 

Na območju naše krajevne skupnosti se nahaja del mogočnega dobovega gozda, ki 

je zavarovan kot poslednji ostanek hrastovih sestojev v vzhodni Sloveniji. Prvotni 

lastniki gozda so bili grofje Attems. Gozd leži JZ od Slovenske Bistrice pri vasi  

Cigonca na desnem bregu Ložnice. Danes meri okoli 140 ha. V osrednjem delu je 

zelo dobro ohranjen gozd doba in belega gabra. Zahodni del gozda je degradiran in 

drugotnega nastanka. V njem prevladuje združba belega gabra s primesjo hrasta, 

smreke in bora [5]. 

 

2.1.2 Krajinski park Žabljek 

 

Krajinski park Žabljek se nahaja v bližini naselja Videž. Meri okoli 175 ha in je 

zavarovano območje od leta 1992. Sestavljen je iz treh ribnikov, skozi katere teče 

potok Brežnica. Ribnike obraščajo zanimive obvodne gozdne združbe in trstičja. 

Ribniki so dobro vzdrževani, saj zanje skrbi ribiška družina. Ob zadnjem ribniku je 

postavljena brunarica, urejen pa je tudi prostor za piknike. Na obrobju Krajinskega 

parka Žabljek stoji znano Gostišče Iršič [5]. 

 

 

Slika 1: Pogled na ribnik v Krajinskem parku Žabljek (foto: Čas M., 2010) 
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2.1.3 Energetske točke v Hošnici 

 

Energetskih točke se nahajajo v Oničevem gozdu. Odkrili so jih leta 2003. Točke 

sevajo pozitivno energijo in imajo zdravilno moč. Prvih sedem zdravilnih točk je 

odkrila lastnica gozda, Jožica Onič. K sodelovanju je povabila priznane strokovnjake, 

med drugimi tudi radiestezista Igorja Ziernfelda, ki je ugotovil, da imajo točke  

zdravilno točk. Trenutno je označenih 57 točk, gospa Onič pa je odkrila še nekaj 

novih. Premer posamezne točke in njenega vpliva je od enega do desetih metrov. 

Vse točke so označene z lesenimi tablami, na katerih je zapis, kaj zdravijo in kolikšen 

je čas zdravljenja. Obisk zdravilnih točk se iz leta v leto povečuje. Prihaja tudi veliko 

turistov iz Avstrije, Hrvaške in drugih držav  [4]. 

 

 

Slika 2: Energetske točke v Hošnici pozimi samevajo (foto: Vidovič I., 2012) 
 

2.2 KULTURNA DEDIŠČINA 

 

Tudi kulturna dediščina v Laporju je pestra in raznolika. Zeleni oziroma trajnostni 

turizem ohranja kulturno dediščino in lokalno kulturo. Izmed kulturne dediščine velja 

omeniti bogato sakralno dediščino, med katero spadajo štiri cerkve: sv. Filipa in 

Jakoba, sv. Treh kraljev, sv. Egidija v Kočnem ter Srca Jezusovega na Žabljeku in 

številna nabožna znamenja, kot so kapelice in križi. Nikakor pa ne smemo pozabiti na  
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mali muzej gledališča, zbirko starih šivalnih strojev, Kavklerjevo zidanico in 

Senegačnikovo cimpračo. 

 

2.2.1 Cerkev sv. Filipa in Jakoba 

 

Cerkev sv. Filipa in Jakoba je osrednji kulturni spomenik v kraju. V pisnih virih se 

prvič omenja že leta 1251 v latinsko pisani listini, ki govori o zamenjavi župnij. 

Takratna cerkev je bila lesena z ravnim stropom in zvonikom. Zasnova sedanje 

stavbe je iz leta 1374. Leta 1907 so cerkev obnovili in povečali. Cerkev sestavljajo 

pravokotna ladja, nižji prezbiterij in zvonik ob južni fasadi. Glavni oltar je nastal leta 

1770 in je delo Jožefa Holzingerja, več kipov pa je oblikoval Jožef Straub [2]. 

 
Slika 3: Cerkev sv. Filipa in Jakoba (foto: Fidler A., 2008) 

 

2.2.2 Cerkev sv. Egidija v Kočnem 

 

Cerkev sv. Egidija v Kočnem se prvič omenja leta 1545. Spada med značilne 

taborske cerkve, saj jo obdaja obzidje. Zaradi svoje lege na vzpetini je prostorsko 

dominantna. Gradnja cerkve sodi v čas, ko se je začela intenzivna gradnja 

podružničnih cerkva. Kasneje je bila večkrat prenovljena, nazadnje med leti 1900 in  
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1903. Cerkev je enoladijska z zvonikom pred vhodno fasado. Glavni oltar s 

stebriščno arhitekturo je tipično baročen. Med opremo cerkve so znana zlasti dela  

Mihaela Pogačnika, Franca Zemlika in Jožefa Strauba, ki sodijo v čas prve polovice 

18. stoletja [4]. 

 

2.2.3 Mali muzej gledališča v Leviču 

 

V Leviču je mali muzej gledališča, ki ga je sredi 20. stoletja uredil slovenski gledališki 

režiser Branko Gombač. Domačija je bila dolga leta zbirališče slovenskobistriških 

amaterskih gledališčnikov. Zanimiva je notranjost hiše z razstavljenimi starinami, ki 

jih je Gombač sistematično zbiral. Hiša ima lepo urejeno fasado in vanjo vzidano 

fresko sv. Jožefa, delo ljudskega slikarja iz Cigonce [4]. 

 

 
Slika 4: Mali muzej gledališča v Leviču (foto: Fidler A., 2008) 

 

2.2.4 Kavklerjeva zidanica  

 

Kavklerjeva zidanica, ki so jo zgradili sredi 19. stoletja, stoji v Vrholah pri Laporju. V 

času Malih Borštnikovih srečanj so v njej uredili spominsko sobo, posvečeno Josipu 

Vidmarju, znanemu slovenskemu publicistu in pisatelju. Otvoritev Vidmarjeve sobe je  
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bila leta 1987. Postala je shajališče kulturnih delavcev.  Leto po otvoritvi je v 

Kavklerjevi zidanici potekal pomemben simpozij o sodobni slovenski drami [4]. 

 

2.2.5 Zbirka starih šivalnih strojev 

 

Družina Babič iz Križnega Vrha ima veliko zbirko starih šivalnih strojev.  Z zbiranjem 

so se začeli ukvarjati že leta 1997. Zbirka šteje kar 254 šivalnih strojev. Po mnenju 

Pokrajinskega in Tehniškega muzeja Slovenije zbirka v slovenskem prostoru nima 

tovrstne primerjave in je prav zato zanimiva za turiste. Večino zbirke predstavljajo 

antikvarni šivalni stroji za domačo uporabo, nekaj pa je tudi industrijskih, krojaških in 

čevljarskih strojev. Vsi razstavni eksponati so v zelo dobrem stanju, saj jih Marijan 

Babič restavrira. Več kot polovica šivalnih strojev v zbirki tudi deluje in nanje lahko še 

vedno šivamo [4].  

 

 
Slika 5: Zbirka starih šivalnih strojev (foto: Čas M., 2009) 
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2.2.6 Senegačnikova cimprača 

 

Senegačnikovo cimpračo so zgradili sredi 19. stoletja s hrastovimi tramovi, ki so v 

notranjosti hiše prekriti s trstiko in ometom. Cimprača je ohranila značilno prvotno 

podobo, saj so pod eno streho združeni bivalni in gospodarski prostori.  

Prvotno je bila streha krita s slamo, danes pa je hiša prekrita z opeko. Bivalni prostori 

imajo značilno razporeditev: veža, velika hiša, štibelc, hiška in črna kuhinja. Do leta 

2007 je bila cimprača še naseljena [2].  

 

 
Slika 6: Senegačnikova cimprača (foto: Fidler A., 2008) 
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2.3 PROMETNE POVEZAVE 

 

Laporje leži na prometno zelo ugodni legi, le 4 km oddaljeno od avtocestnega izvoza 

Slovenska Bistrica – jug. Do Laporja je mogoče priti po dveh magistralnih cestah. 

Prva nas vodi mimo železniške postaje v Slovenski Bistrici, druga pa skozi Križni Vrh, 

od koder je do Laporja še dva kilometra.  Laporje je dostopno tudi po lokalni cesti 

Poljčane – Hošnica.  

Ugodna pa je tudi železniška povezava, saj ga od Železniške postaje Slovenska 

Bistrica ločita le dva kilometra. 

 
 

 

Slika 7: Laporje leži na prometno ugodni legi  
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3 RAZISKOVALNI DEL 
 

3.1 VSEBINSKA IZHODIŠČA TURISTIČNE RAZISKAVE 

 

V naši raziskavi smo se naslonile na že opisane in predstavljene naravne in kulturne 

znamenitosti ter turistične točke v našem kraju. S turistično nalogo smo te kraje 

poskušale na nov način povezati in jim dati novo, zeleno oziroma ekološko vsebino. 

 

3.2 PREDVIDENE OMEJITVE IN POTEK RAZISKAVE 

 

Raziskava je potekala v jesenskih in zimskih mesecih. Srečevale smo se po petkih in 

po pouku ter iskale možnosti, kako oblikovati naš turistični projekt. Brskale smo po 

spletnih straneh, iskale po literaturi, fotografirale na terenu in se pogovarjale s 

prebivalci Laporja, ki so nam zaupali svoje ideje. 

 

3.3 REZULTATI RAZISKAVE 

 

Menimo, da nam je s predstavljeno turistično nalogo uspelo pripraviti zanimiv 

kolesarski trim, namenjen vsem mladim, ki jih zanima doživljajski, zeleni turizem. 

 

4 OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROJEKTA 

 

4.1 PREDSTAVITEV IDEJE 

 

Naš namen je, da izvedemo kolesarski trim, ki bo potekal od Laporja čez Gumle proti 

Drumlažnemu, mimo cerkve sv. Treh kraljev. Pot bomo nadaljevali proti Vrholam pri 

Laporju in naprej v Hošnico, kjer se bomo podali mimo energetskih točk proti 

Križnemu Vrhu in nato zavili proti Žabljeku, kjer bo naš cilj pri Gostišču Iršič.  
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4.2 KOMU JE PROJEKT NAMENJEN?  

 

Odločile smo se, da na naš kolesarski trim  povabimo mlade okoljsko ozaveščene 

ljudi, ki so športnega duha in imajo radi druženje v naravi in zeleni turizem. Ljudje se 

v naravi sproščajo od vsakdanjega stresa, gradijo na telesni moči, spoznavajo lepote 

krajev in ustvarjajo nove prijateljske vezi.  

 

4.3 KDO BO ZA PROJEKT ZADOLŽEN? 

 

Projekt načrtujemo učenci Turističnega pomladka. Naša naloga bo navdušiti učence 

na šoli ter krajane Laporja. Naredili bomo vabilo in plakate, ki jih bomo razobesili po 

kraju. Projekt bomo oglaševali tudi prek internetnih omrežij (Facebook, Twitter), na 

šolski spletni strani ter dali oglas v napovednik tednika Panorama. Obvestili bomo 

tudi RIC v Slovenski Bistrici. Turistično društvo bo izdalo zgibanko, kjer bo 

predstavljena naša pot oz. trim kolesarska steza. Za donacijo smo prosili KS Laporje 

in AKŽ Laporje, ki bodo prispevali osvežilne napitke, zdrave prigrizke in domači kruh 

na poti (jabolka, hruške, suho sadje, naravne sokove ipd.). Športno društvo Žabljek in 

Laporje bosta poskrbela za športne rekvizite (žoge, odbojkarska mreža ipd.). 

 

Ker bo pomembno vlogo odigralo lansko leto ustanovljeno Turistično društvo Laporje, 

smo za intervju poprosili predsednika društva, mag. Roberta Grila. 

Zaupal nam je, da je ideja o ustanovitvi turističnega društva v Laporju zorela že vrsto 

let, vendar do realizacije te ideje ni prišlo. Mnogi so opozarjali na nujnost boljše 

organiziranosti in ustanovitve društva, ki bi na področju turizma sistematično izvedlo 

določene premike. Idejo so realizirali 2. aprila 2011 z ustanovitvijo društva. 

Pri snovanju temeljev turističnega društva so ugotovili, da ima v Laporju prednost 

zeleni turizem, kot so pešpoti, kolesarske poti, učne poti ipd. Obljubil nam je pomoč 

pri realizaciji naloge in projekta. Skupaj bomo pripravili turistično zgibanko in 

promocijski material za izvedbo kolesarske poti. V mesecu aprilu pa bomo projekt 

tudi izvedli.  

 



 - 18 - 

26. državni festival TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 
»VŠEČ MI JE!« 

 

4.4 FINANČNI NAČRT PROJEKTA 

 

Naredile smo okvirni finančni načrt projekta ob udeležbi okoli 30 oseb. Vsi udeleženci 

trima bodo plačali startnino, ki znaša 10 evrov na osebo. Na startu bodo prejeli 

plastenko vode in naglavni trak s sloganom trima »Brž na kolo, da „luštno“ nam bo«.  

Po določenih postajah bodo imeli na izbiro različne vrste sadja (jabolka, hruške in 

suho sadje), od pijač pa vodo in naravne sokove. 

 

Okvirna cena naglavnih trakov: 3 evre/osebo, kar znaša 90 evrov.  

Plastenka vode: 0,50 centov/osebo, kar znaša 15 evrov. 

Okvirni izračun cene sadja in napitkov na poti: 

 2 zaboja biojabolk: 20 evrov 

 1 zaboj hrušk: 15 evrov 

 3 kg suhega sadja (jabolčni krhlji, slive, orehi): 20 evrov 

 voda iz energetskih točk (brezplačno) 

 15 l naravnih sokov (jabolčni, malinov in bezgov): 45 evrov. 

Okvirni izračun cene piknika: 

 5 kg ražnjičev z zelenjavo: 35 evrov 

 6 kg sveže in pečene zelenjave: 11 evrov 

 5 kg piščančjih zrezkov na žaru: 30 evrov 

 3 hlebci domačega kruha (donirano od članic AKŽ Laporje) 

 biojabolčna pita (donirano od članic AKŽ Laporje). 

Tiskanje 100 barvnih obojestranskih zgibank: 70 evrov (plača TD Laporje). 

Deset barvnih šeleshamerjev: 6 evrov. 

 

Okvirna cena celotnega projekta tako znaša 387 evrov. 
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4.5  POTEK PROJEKTA 

 

Zbrali se bomo v parku pred OŠ Gustava Šiliha Laporje, kjer bomo dodobra ogreli 

naše mišice. Najprej bomo udeležence pozdravile in z njimi izvedle nekaj 

sprostitvenih in razgibalnih vaj. Opozorile jih bomo na varnost v prometu in razdelile 

naglavne trakove ter vodo.  

Nato se bomo odpravili na kolesarsko pot. Ta nas bo vodila čez Gumle, mimo 

Kočnega ob Ložnici, pa vse do cerkve sv. Treh kraljev v Ješovcu. Po zunanjem 

ogledu cerkve bo za najmlajše udeležence pripravljena igra: iskanje izgubljene 

skrinjice Svetih treh kraljev. Najditelj skrinjice bo imel čast, da odpre stojnico s 

sadjem in vodo. Po okrepčilu bomo nadaljevali pot skozi Vrhole pri Laporju do 

Hošnice, kjer se bomo ustavili pri energetskih točkah, ki se nahajajo v Oničevem 

gozdu. Udeleženci bodo imeli na razpolago dovolj časa za ogled točk in posedanje 

na posameznih točkah ter osvežitev ob zdravilni vodi. Vodo si bodo lahko nalili v 

svoje plastenke. Prav tako bodo imeli na razpolago malico: domači kruh in orehe. Pot  

bomo nadaljevali do Križnega Vrha, kjer se bomo ustavili pri Babičevi domačiji in si 

ogledali zbirko starih šivalnih strojev. Izvedli bomo delavnico, na kateri bodo 

udeleženci narisali skico logotipa za zbirko starih šivalnih strojev. Izbrali bomo 

najboljši logotip in ga nagradili z bonom za 2 uri tenisa pri Gostišču Iršič. Po kratki 

predstavitvi šivalnih strojev in delavnici bomo polni energije odhiteli na pot proti 

staremu vodnjaku, ki leži na Žabljeku. Vodnjak so obnovili leta 2001. V preteklosti so 

ga uporabljali kot vir pitne vode za okoliške prebivalce, ob njem je bilo tudi 

napajališče za živino. Čez približno 1000 metrov bomo prispeli do naše zadnje 

postaje: Gostišča Iršič. Tam si bomo na jasi pripravili piknik, sledile pa bodo športne 

igre z žogo na igrišču. Po obilni hrani se bomo sprehodili do Krajinskega parka 

Žabljek in si ogledali njegove lepote. Ko se bomo vrnili nazaj, se bomo posladkali z 

domačo jabolčno pito. Vsem udeležencem se bomo zahvalili za lepo preživet dan in 

se v želji, da postane tradicionalen, poslovili.  
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4.6  PREDSTAVITEV PLANA IZVEDBE 

  

Ura Opis poti 

09:00 – 09:30   Zbiranje v šolskem parku, ogrevanje, razgibalne vaje. 

09:30 – 11:00 Kolesarjenje do cerkve sv. Treh kraljev, iskanje skrinjice, otvoritev 

stojnice s sadjem in vodo. 

11:00 – 12:00 Slikovita vožnja po neokrnjeni naravi do energetskih točk. 

12:00 – 12:45 Ogled točk, posedanje na točkah ter osvežitev ob zdravilni vodi, 

malica. 

12:45 – 14:00 Vožnja do zbirke starih šivalnih strojev in ogled zbirke. Ekodelavnica. 

14:00 – 14:20 Kolesarjenje do Gostišča Iršič. 

14:20 – 19:00 Piknik na jasi, športne igre, ogled Krajinskega parka Žabljek. 

19:00 – 19:30 Zaključek in pozdrav. 

 

4.7  PRILOŽNOSTI, DA PROJEKT USPE 

 

V kraju imamo dobro razvito gostinsko ponudbo, možne so tudi prenočitve za manjše 

skupine ljudi. Širše znano je Gostišče Iršič, ki leži na Žabljeku, sredi neokrnjene 

narave. V njem je na razpolago veliko domačih dobrot in izbranih pijač, gostje pa 

lahko uživajo v pogledu na zelene lepote gozda. 

 

V prijetnem okolju in lepo urejeni restavraciji se lahko zabava 70 gostov, na zunanjih 

površinah pa je zmogljivost bistveno večja. Organizirajo tudi večja praznovanja: 

poroke, obhajila, obletnice, seminarje …  Ponujajo 34 ležišč v 16  sobah. 

 

Na travnati jasi je veliko možnosti za rekreacijo. Tisti, ki svoj prosti čas radi preživljajo 

aktivno, lahko svojo športno naravnanost preizkusijo tudi na teniških, odbojkarskih in 

nogometnih igriščih. Na travnatih površinah se bodo turisti zagotovo dobro počutili, 

otroci pa se bodo brezskrbno igrali na lepo urejenem otroškem igrišču. Možnosti in 

priložnosti za kakovostno preživljanje časa je torej veliko. 
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Pozimi je možno iz gostišča oditi smučat na bližnje Pohorje, poleti pa je aktualno 

pohodništvo in kolesarjenje do bližnjih energetski točk, zanimivi pa so tudi ogledi 

znamenitosti, kot so bistriški grad, Bistriški vintgar, grad Štatenberg, samostan v 

Studenicah, Boč, Črno jezero na Pohorju … 

 

 

Slika 8: Gostišče Iršič  

 

4.8 PASTI, DA PROJEKT NE BI USPEL 

 

Glavna ovira za naš projekt je nezanimanje mladih za lokalne turistične dogodke. Ta 

problem bomo rešili tako, da jih bomo z vabili, plakati ter preko spletnih omrežij 

navdušili, da se bodo trima tudi sami udeležili.  

Druga ovira je muhasto aprilsko vreme, ki nam lahko povzroči nevšečnosti. V primeru 

napovedi slabega vremena bomo kolesarski trim izvedli teden dni kasneje. O tem 

bomo preko spleta obveščali naše udeležence trima. 

 

Vso skrb bo potrebno nameniti prometni varnosti, zato bomo o načrtovanju projekta 

obvestili policijsko postajo v Slovenski Bistrici. 
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4.9 STRATEGIJA PROMOCIJE 

 

Za promocijo bomo ob pomoči Turističnega društva Laporje izdelali zgibanko 

kolesarske poti, v kateri bo predstavljena trasa poti in opisane naravne in kulturne  

znamenitosti ob poti. Obiskovalcem bomo ponudili naglavne trakove, na katerih bo 

narisano kolo, zapisan bo pa tudi slogan našega trima »Brž na kolo, da „luštno“ nam 

bo.« 

 

Kolesarski trim bomo oglaševali z vabilom in plakati, ki jih bomo razobesili po kraju. 

Projekt bomo oglaševali tudi prek internetnih omrežij (Facebook, Twitter), na šolski 

spletni strani ter dali oglas v napovednik tednika Panorama. Obvestili bomo tudi RIC 

v Slovenski Bistrici, kamor bomo poslali nekaj zgibank. 

 

4.10 PRIPOROČILA ZA NAPREJ 

 

Menimo, da imamo v Laporju zaradi neokrnjene narave ter številnih naravnih in 

kulturnih spomenikov zelo dobre možnosti za razvoj turizma. Seveda ne govorimo o  

množičnem turizmu, pač pa o zelenem, doživljajskem turizmu, ki ga z našim 

projektom tudi ponujamo.  

 

Poudariti pa je potrebno, da omenjene danosti same po sebi niso dovolj, če jih ne 

znamo ponuditi in tržiti. Ravno na tem področju se kaže naš primanjkljaj. Zato 

apeliramo na vse pristojne na KS in v Turističnem društvu Laporje, da smelo začrtajo 

razvoj turizma v Laporju in sledijo svojim ciljem. Mladi člani Turističnega podmladka 

jim bomo s svojimi idejami pri tem pomagali po svojih najboljših močeh. 
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5 ZAKLJUČEK  

 

Ob zaključku naše naloge ugotavljamo, da smo dobro osvetlile možnosti za razvoj 

doživljajskega, okolju prijaznega turizma v Laporju, ki vključuje lokalne vire in daje 

poudarek zdravju ljudi in ohranitvi okolja. 

 

Podeželsko okolje, še neokrnjena narava, prijazni in gostoljubni ljudje ter domačnost 

so posebnosti Laporja in okoliških krajev. Laporje ima bogato naravno in kulturno 

dediščino, ki pa je slabo vključena v turistično ponudbo kraja. Z ustanovitvijo 

Turističnega društva Laporje se stanje postopoma izboljšuje, vendar še zdaleč ni 

zadovoljivo. 

 

Odločile smo se organizirati enodnevni izlet, in sicer kolesarski trim pod sloganom 

»Brž na kolo, da „luštno“ nam bo«. K sodelovanju smo povabile tudi KS Laporje ter 

Turistično društvo Laporje, ki sta nam velikodušno obljubila pomoč in podporo.  

 

Trim bo pomemben turistični in športni dogodek, saj bodo udeleženci na doživet 

način spoznavali turistične znamenitosti Laporja. Z izbranim turističnim projektom 

želimo spodbuditi mlade k bolj aktivnemu, organiziranemu preživljanju prostega časa, 

ki ga je v zadnjih letih občutno premalo. Na kolesarskem trimu bomo okušali lokalne 

dobrote in na izviren način spoznavali nekatere skoraj že pozabljene igre. Na cilju, pri 

Gostišču Iršič, pa bomo izvedli piknik v naravi s športnimi igrami. 

 

Skupaj smo raziskovale po virih in na terenu, fotografirale različne znamenitosti in 

turistične točke, intervjuvale ljudi ter podatke selekcionirale in jih zapisale. Ob tem pa 

smo doživele tudi marsikatero dogodivščino, se družile z zanimivimi ljudmi in se 

zabavale. Ob pomoči Turističnega društva Laporje smo oblikovale bogato zgibanko, 

ki bo dobra promocija zelenega turizma v našem kraju.  
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Pri snovanju projekta smo se marsikaj naučile in prav takšna znanja lahko 

imenujemo vseživljenjska znanja, saj nam bodo v veliko pomoč pri našem 

srednješolskem izobraževanju ter kasneje na naši poklicni poti.   
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7 PRILOGE 

7.1 RAZISKOVALNI INTERVJU S PREDSEDNIKOM DRUŠTVA, MAG.  
ROBERTOM GRILOM 

 

Ideja o ustanovitvi turističnega društva je v Laporju zorela že vrsto let, vendar do 

realizacije ideje ni prišlo. Mnogi so opozarjali na nujnost boljše organiziranosti in 

ustanovitve društva, ki bo na področju turizma sistematično izvedlo določene premike. 

 

1. Kaj je bil glavni vzrok, da ste lansko leto ustanovili društvo? 

Ideja se je že dalj časa razvijala. Glavni namen ustanovitve temelji na druženju 

ljudi in razvoju turizma v lokalnem okolju.   

2.   Kdo so bili glavni pobudniki za ustanovitev? 

V KS Laporje smo razpravljali o ustanovitvi že kar nekaj časa nazaj. Ugotovili 

smo, da so bile pevke Pod zelenim gričkom edine, ki so spodbujale druženje. 

Povprašali smo tudi starejše krajane, ki so nam povedali, da je bilo včasih več 

druženja, zato smo se odločili, da moramo nekaj storiti, da KS Laporje spet zaživi. 

3. Kakšne naloge imate kot predsednik društva? 

Dolžnosti so natančno opredeljene s statutom društva. Osnovne dolžnosti so: 

vodenje društva, organiziranje sej pravnega odbora društva, organiziranje 

turističnih dogodkov, ki se izvajajo ipd. 

4. Kje so delovni prostori društva? 

Delovni prostori društva so na sedežu KS Laporje, in sicer v Laporju 56.  

5. Vemo, da ste bili lansko leto v društvu zelo aktivni. Katere dejavnosti  ste 

izvedli v Laporju? 

Naš največji projekt v minulem letu je bila soorganizacija krajevnega praznika. Vsi 

vaški odbori so se predstavili na svoj način (s kulinaričnimi dobrotami in 

posebnostmi za določen kraj).  Zanimivo je bilo, da čeprav smo vsi iz ene KS, je 

vsak kraj predstavil nekaj drugačnega.  Tega projekta se je udeležilo veliko ljudi, 

okoli 220. V lanskem letu pa smo organizirali tudi izlet na Dunaj. Sodelovali smo z OŠ 

Gustava Šiliha Laporje v projektu Šport špas. Pomagali smo tudi pri izvedbi 10 - letnice 

ljudskih pevk. 
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6. Kako ocenjujete delo društva v preteklem obdobju? 

V preteklem obdobju so bili člani zelo aktivni, vsi so sodelovali pri vseh realiziranih 

projektih. Projekti so bili dokaj uspešni, pri krajanih pa smo naleteli na pozitiven 

odziv. Tudi v prihodnjih letih nameravamo nadaljevati s podobnimi projekti. 

7. Ali je društvo naletelo že na kakšne težave? Kako je s financiranjem 

društva? 

Težave so pogoste, največkrat povezane s financami. Že pri registraciji društva je 

potrebno nekaj finančnih sredstev. Problem je tudi v tem, da se ne moreš 

pridružiti večjim projektom, ker so finančno prezahtevni.   

8.   Kakšne načrte imate za delo v prihodnje?  

Za prihodnja leta načrtujemo predvsem povečanje števila aktivnih članov, da 

bomo lahko realizirali zastavljene cilje, ki se nanašajo na razvoj turizma v Laporju. 

Načrti za leto 2012 so zelo smeli. Izvedli bomo čistilno akcijo, odšli na izlet v 

Avstrijo, se odpravili na učni poligon v Modražah ipd. Narediti pa želimo tudi novo 

zloženko ter posodobiti razglednico. 

9. Kako sodelujete z ostalimi društvi v kraju? 

V kraju največkrat  sodelujemo z gasilskim društvom, s KUD ter z AKŽ.  Poleg 

društev pa veliko sodelujemo tudi z OŠ Gustava Šiliha Laporje. 

10. Kako vidite vključevanje Turističnega podmladka v društvo? 

Na zadnji seji smo govorili o dolgoročnih ciljih in se spomnili na naš podmladek.  Z 

veseljem vas bomo vključili v projekte. V načrtu imamo, da izvedemo skupaj 

kakšen nov in zanimiv projekt. 

11. V tem šolskem letu delamo raziskovalno nalogo na temo »Brž na kolo, da 

„luštno“ nam bo«. Z njo želimo predvsem popularizirati kolesarjenje med 

mladimi in ga vključiti v širšo turistično ponudbo kraja. Lahko ob tem 

projektu pričakujemo vašo podporo oz. podporo društva?   

Pri snovanju temeljev turističnega društva smo ugotovili, da ima v Laporju 

prednost zeleni turizem, kot so pešpoti, kolesarske poti, učne poti ipd. Skupaj 

bomo pripravili turistično zgibanko in promocijski material za izvedbo kolesarske 

poti. V mesecu aprilu pa bomo projekt tudi izvedli.  
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26. državni festival TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 
»VŠEČ MI JE!« 

7.2 VABILO NA KOLESARSKI TRIM  

 

»BRŽ NA KOLO, DA „LUŠTNO“ NAM BO« 

 

KDAJ: 21. 4. 2012 
 

KJE: v Laporju  

 
ZBIRALIŠČE: park pred OŠ Gustava 
Šiliha Laporje  

 
START: ob 9:30 
 

Pot nas bo vodila po razgibanih zelenih 
gričih in dolinah mimo znanih turističnih 

točk vse do … 
 

CILJ: presenečenje 

 
DOLŽINA POTI: 17 km 

 
Vabljeni vsi mladi, ki radi preživljate čas na kolesu 

v objemu neokrnjene narave. 
 

PRIDRUŽITE SE NAM! 
 

Turistični podmladek OŠ Gustava Šiliha Laporje 
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