
 

 

 

 

 

Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica 

Ulica Pohorskega bataljona 19 

2317 OPLOTNICA  

02/801 94 23 

www.osoplotnica.si 

o-pobaoplot.mb@guest.arnes.si 

 

 

 

 
TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA in VEČ ZNANJA ZA VEČ 

TURIZMA 

'Kultura in turizem' 

 

 

Šolsko leto: 2017/2018 

 

 

 

Avtorji naloge:  

Julija Fridrih, Ava Dukarič, Tjaša Vivod, Nika Draksler, Zala Filipič, Edvard Potočnik, Nuša 

Pliberšek, Nik Škorjanc, Daša Videčnik, Žiga Erjavec  

 

Mentorici:  

Nina Razboršek, prof.  

Sanja Žgavc, prof. 

 

  

http://www.osoplotnica.si/


Turizmu pomaga lastna glava in Več znanja za več turizma 

 

2 
 

POVZETEK 

Oplotničanka Marija Lah (Lahova Mima) je bila v naših koncih zelo znana vedeževalka 

(losarca), ki je s svojimi zelo točnimi napovedi slovela daleč naokrog. Ljudje so k njej prihajali 

od blizu in od daleč. Ker je bila tako zelo uspešna v napovedovanju usode ljudi, smo se 

odločili, da njeno moč izkoristimo tudi mi ter jo vključimo v naš turistični proizvod. Odločili 

smo se namreč, da bomo turistom pripravili dan z njenim duhom, ki jih bo popeljal po 

znamenitostih iz naše občine, katere so že same po sebi zelo zanimive.  
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UVOD 

 

Oplotničanka Marija Lah (Lahova Mima) je bila v naših koncih zelo znana vedeževalka 

(losarca), ki je s svojimi zelo točnimi napovedi slovela daleč naokrog. Ljudje so k njej prihajali 

od blizu in od daleč. Ker je bila tako zelo uspešna v napovedovanju usode ljudi, smo se 

odločili, da njeno moč izkoristimo tudi mi ter jo vključimo v naš turistični proizvod. Odločili 

smo se namreč, da bomo turistom pripravili dan z njenim duhom, ki jih bo popeljal po 

znamenitostih iz naše občine.  

V Oplotnici imamo veliko naravnih, kulturno-zgodovinskih in socialnih privlačnosti, ki so 

zanimive za številne obiskovalce našega kraja, zato bo to še dodaten razlog, da pridejo k 

nam. Prav tako imamo urejene ceste, namestitvene objekte, parke. Poleg vsega naštetega 

prav tako v Oplotnico ni težko priti, saj ima razvito transportno mrežo s dobrimi prometnimi 

povezavami in potmi. Vse to pripomore k temu, da je naša občina zanimiva turistična 

destinacija. 

Če dodamo še to, da ste pri nas vedno dobrodošli in da bomo poskrbeli za okusno pogostitev 

z domačimi jedmi, potem zagotovo ni več zadržkov, da se ne bi udeležili našega dogodka 'Po 

poteh Lahove Mime'.  
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1 RAZISKOVALNI DEL NALOGE  
 

1.1 Uporabljene metodologije dela  
 

Pri izdelavi naloge smo uporabljali naslednje raziskovalne metode:  

 zbiranje in združevanje različnih zamisli in idej,  

 terensko delo (pogovor z domačini, ki so Lahovo Mimo osebno poznali in s člani 

Turističnega društva Oplotnica ter članicami Društva kmečkih žena, ogled poti v 

Gorici pri Oplotnici in Čadramu pri Oplotnici, ogled in fotografiranje turističnih 

znamenitosti, predstavitev ideje županu Matjažu Orterju in ravnatelju OŠ Oplotnica 

Matjažu Vrtovcu, snemanje turističnega videospota), 

 delo z literaturo (po knjigi: Gričnik A. (2016). Lahova Mima. Pohorska in štajerska 

vedeževalka iz Oplotnice, narodopisna in turistična znamenitost. Ljubljana: Bisart d. o. 

o..) in iskanje različnih informacij na spletu.  

 

1.2 Cilji našega dela 
 

Cilji in namen našega raziskovanja in dela: 

 pripraviti turistom pester in poučen dan v naši občini, 

 poskrbeti za promocijo občine Oplotnica,  

 v naš kraj pritegniti turiste, 

 se pri delu zabavati in doživeti nepozabna doživetja, 

 se medsebojno spoznavati, 

 razvijati samostojnost, 

 spoznavati naravo z različnih vidikov (zgodovinskega, umetniškega, ekološkega, 

etnološkega, …). 

 

Raziskovalno delo nam je vzelo kar nekaj časa in energije, vendar nam na koncu ni bilo niti 

malo žal, saj smo veliko izvedeli, obenem pa spoznali, da imamo v Oplotnici čudovite 

naravne in kulturne turistične znamenitosti, ki jih lahko vključimo v naš turistični produkt.   
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2 KULTURNA DEDIŠČINA, KI JE VKLJUČENA V NAŠ 

TURISTIČNI PRODUKT   
 

2.1 Marija Lah (Lahova Mima) 
Marija Vetrih (dekliško – Marija Lah) se 

je rodila leta 1893 in umrla leta 1969. 

Njena mama je bila Marija Godin, njen 

oče pa Matej Lah. Bila naj bi srednje 

postave, čedna, vitka, marljiva, delavna, 

prijazna, dobrosrčna, zelo zgovorna, 

družabna, do nekaterih stoga, šaljiva in 

rada je pela. Služila je v ciganskem 

cirkusu na Dunaju in z njim dospela do 

Egipta. Ko se je vrnila, se ustalila na 

skromni domačiji in se preživljala z 

delom in vedeževanjem. Imela je tri 

nezakonske otroke: Marta (živela v neki 

vasi blizu Maribora (trije otroki), Ivan 

(padel v nemški vojski) in Danči (imel je 

nezakonskega otroka, kasneje se je 

poročil v Zagrebu s Hrvatico). Njen grob na oplotniško-čadramskem pokopališču je prekopan.  

Slika 1: Lahova Mima (zaigran prizor, saj njene fotografije ni bilo mogoče najti) 

(Vir: Gričnik, 2016, str. 136) 

 

  Pričevanja:  

JOŽE KOPRIVNIK: Lahova Mima je rekla 

njegovi mami: ,,Ko boš stara 40 let se malo 

ahči, smrt kaže, '' in ona je res umrla, ko je 

bila stara 40 let. Ko je okopavala krompir, je 

padla na usta in se zadušila. 

JUSTINA STRAŠEK: Lahova Mima ji je 

napovedala, da bo moža spoznala na 

pokopališču. Ko je enkrat nesla rože na grob 

svojih staršev, jo je nekdo pozdravil, 

spoznala je svojega bodočega moža. 

Slika 2: Vedeževalske karte, ki jih je uporabljala Lahova Mima  

(Vir: Foto – Sanja Žgavc) 
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2.2 Graščina  

Slika 3: Graščina v Oplotnici 

(Vir: Foto – Sanja Žgavc) 

 

Žički dvorec so med leti 1621 in 1631 zgradili žički kartuzijani, ki so tu dominirali 600 let. 

Dvorec je bil pomembno gospodarsko središče le-teh. Njegovi prostori so bili nekdaj bogato 

opremljeni ter razkošni. V niši na vzhodni zunanjščini kapele je kakovostna baročna skulptura 

Sv. Janeza Krstnika, ki naj bi bila po prvi svetovni vojni pripeljana iz Žičke kartuzije. Posebna 

pozornost pripada kapeli, ki je okrašena z dobro ohranjeno štukaturo. Le-ta je 

najkvalitetnejše tovrstno delo na slovenskem Štajerskem in je tesno povezana z grobnico 

cesarja Ferdinanda II. v Gradcu, saj je štukaturni okras kripte zelo podoben oplotniškemu. 

Nekdaj je imela kapela bogato opremo in številne oljne slike. Posebno znana je kovana 

ograja, ki pa se je edina rešila, saj so jo zavrgli na podstrešje. Kapela je imela tudi oltar, ki je 

bil posvečen Mariji Devici. Graščina je bila s pomočjo evropskih sredstev popolnoma 

obnovljena v letu 2010. 
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2.3 Klet hiše Lahove Mime 
 

Lahova Mima je živela v Gorici pri Oplotnici, v stari leseni hiši, katere se je do danes ohranila 

samo klet. V kleti so še danes vidni prvotni oboki na stropu, ohranil pa se je tudi velik železni 

ključ od tedanjih vrat. Prav tako se ni ohranilo veliko fotografij, našli smo le eno.  

 

Slika 4: Hiša Lahove Mime 

(Vir: Gričnik, 2016, str. 124) 

 

 

Slika 5: Klet hiše Lahove Mime 

(Vir: Foto – Sanja Žgavc)  
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2.4 Kapela v Gorici pri Oplotnici (Perbilova kapelica) 
 

Perbilova kapela ob cesti, pod Perbilovo domačijo: v njej je kip Marije Pomočnice. Leta 1891 

jo je postavil Jakob Perbil, lastniki so Perbilovi. Pred nekaj leti je bila obnovljena. Obnovili so 

jo vaščani Gorice, fresko pa je poslikal domači slikar Vojko Kumer iz Malahorne.  

 

Slika 6: Perbilova kapelica 

(Vir: Foto – Sanja Žgavc) 
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2.5 Perišče 
 

Perišče se je v prvotni, neurejeni obliki, uporabljalo že v 30. letih 19. stoletja, vse do druge 

svetovne vojne. Med drugo svetovno vojno je Oplotnico upravljal avstrijski župan Karber, ki 

je izdelal načrt in uredil perišče. V parku je postavil vrtno nadstrešnico in verando, ki je imela 

šesterokotno obliko. Na žalost danes vrtne nadstrešnice in verande ni več, lahko pa vidimo 

še perišče, ki ga je že načel zob časa. Ob različnih priložnostih se perišče še vedno uporablja 

za predstavitev pranja v 'starih' časih. 

Slika 7: Domače ženske ob različnih priložnostih pripravijo predstavitev pranja perila na perišču  

(Vir: www.destinacija-rogla.si) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Prikaz pranja perila na star način  

(Vir: Foto – Sanja Žgavc)  

http://www.destinacija-rogla.si/
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2.6 Cerkev Sv. Janeza Krstnika 
 

Začetki prve cerkve segajo v zgodnjo gotiko ali morda še v 12. stoletje, najstarejši zapis sega 

v leto 1487. Leta 1731 so v stari čadramski cerkvi prizidali kapelo Matere božje dobrega 

sveta. Leta 1762 pa so ustanovili čadramsko župnijo. Cerkev so zaradi slabega stanja podrli 

leta 1937. Iz denarja, ki so ga dobili za prodajo materiala stare cerkve, so na mestu le-te 

zgradili 8 m dolgo kapelo. Ta je lahko sprejela do 50 ljudi, vendar so jo med vojno podrli 

Nemci. Novo cerkev so gradili med leti 1895 do 1899. Načrte zanjo je izdelal J. Pascher. 

Cerkev ima v tlorisu obliko latinskega križa. Križev pot je bil narejen še za prejšnjo cerkev, 

prav tako Misijonski križ (1520). Cerkev spada med največje in najlepše v Mariborski škofiji. 

 

Slika 9: Cerkev Sv. Janeza Krstnika v Čadramu pri Oplotnici 

(Vir: http://www.destinacija-rogla.si/cerkve/cerkev-sv-janeza-krstnika)  

http://www.destinacija-rogla.si/cerkve/cerkev-sv-janeza-krstnika
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2.7 Pokopališče (grob Lahove Mime) 
 

Lahova Mima je umrla konec decembra leta 1969 in pred tem prejela vse tri zakramente za 

umirajoče. Njen grob na oplotniško-čadramskem pokopališču je prekopan. Bil naj bi na 

mestu, kjer danes stoji grob družine Novak.  

 

Slika 10: Grob, ki danes stoji na mestu, kjer je nekoč stal grob Lahove Mime 

(Vir: Gričnik, 2016, str. 129) 
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3 NARAVNA DEDIŠČINA, KI JE VKLJUČENA V NAŠ 

TURISTIČNI PRODUKT   
 

Občina Oplotnica obsega gozdnata hribovita območja Pohorja na severu in nižinski svet ob 

Oplotniščici in Dravinji na jugu. Na ozemlje, ki ga danes obsega občina Oplotnica, je, kot so 

dokazala najnovejša arheološka raziskovanja, prišel človek že v 3. tisočletju pred našim 

štetjem. Šele v 19. stoletju se je vas, zaradi lesne obrti, trgovine in kamnoloma v bližnjem 

Cezlaku, razvila v večjo ruralno oblikovano naselbino, ki danes po gostoti naseljenosti, spada 

med gosto naseljena območja. 

Občino Oplotnica, ki se razprostira na 33,15 km2 površine, sestavlja 21 malih in več srednje 

velikih naselij (Božje, Brezje, Čadram, Dobriška vas, Dobrova, Gorica, Koritno, Kovaški vrh, 

Lačna Gora, Malahorna, Markečica, Okoška Gora, Oplotnica, Pobrež, Prihova, Raskovec, 

Straža, Ugovec, Zgornje Grušovje, Zlogona Gora in Zlogona vas). Največje (središčno) je 

naselje Oplotnica (1.418 prebivalcev). Po številu prebivalcev ji po velikosti sledijo Malahorna, 

Čadram in Gorica pri Oplotnici. Gostota naseljenosti je po podatkih SURS-a v drugi polovici 

leta 2015 za občino Oplotnica znašala 121,9 prebivalcev na km2. 

Kar zadeva tipe naselij, v občini Oplotnica, prevladujejo strnjena in razložena naselja. 

Strnjena naselja se pojavljajo v obliki gručastih vasi (Božje, Čadram, Dobriška vas, Dobrova 

pri Prihovi, Malahorna, Markečica) in obcestnih vasi (Lačna Gora, Pobrež, Zgornje Grušovje). 

Razložena naselja najdemo predvsem po vrhovih slemen (Gorica pri Oplotnici – delno, 

Prihova, Straža pri Oplotnici), po robovih dolin (Gorica pri Oplotnici – delno, Raskovec) ter na 

pobočjih (Brezje, Koritno, Okoška Gora, Ugovec, Zlogona Gora). Na območju občine najdemo 

tudi dva zaselka (Kovaški vrh, Zlogona vas) ter eno t. i. podeželsko mesto, oz. središče 

(Oplotnica). 

Poleg vseh naštetih oblik naselij, najdemo na obravnavanem območju, tudi samotne kmetije 

(v hribovitih predelih območja občine z najvišjimi nadmorskimi višinami – SZ del) ter razne 

druge, posamezno grajene strukture (lovske in gozdne postojanke, mlini, žage, sakralni 

objekti, ipd.). 

Oplotnica, nemško nekdaj Oplotnitz, je naselje na jugovzhodnem obrobju Pohorja, ob cesti 

Slovenske Konjice–Lukanja–Lovrenc na Pohorju. Oplotnica je središče istoimenske občine. 

Starejši deli naselja so bili zgrajeni ob prehodu reke ali potoka Oplotniščica, novejši deli pa ob 

cestah proti Čadramu, Slovenski Bistrici in Slovenskim Konjicam. Naselje se je razvilo na 

stičišču obdelovalnega območja (vinogradništvo, sadjarstvo) in gozda, kot tržno naselje za 

kmetijske pridelke in les.  
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Slika 11: Oplotnica iz zraka 

(Vir: https://alchetron.com/Oplotnica) 

  

https://alchetron.com/Oplotnica
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4 OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PRODUKTA   
 

4.1 Ciljne skupine  
 

Naš turistični proizvod je namenjen naslednjim skupinam turistov: 

 osnovnošolcem nad 10 let,   

 dijakom,  

 študentom,   

 domačinom,  

 odraslim osebam,  

 vsem, ki želijo pestro preživeti prosti čas, 

 vsem, ki imajo radi skrivnosti.  

 

 'Po poteh Lahove Mime' bomo glede na prijave sprejeli maksimalno 15 posameznikov.  

 

4.2 Naš turistični produkt 'Po poteh Lahove Mime'   

 

4.2.1 Priprave na organizacijo  
 
Ker za pripravo na dogodek 'Po poteh Lahove Mime' potrebujemo kar nekaj pripomočkov, 
smo se morali dogovoriti tudi o materialu, ki ga bomo potrebovali. Zato smo najprej v 
spodnji tabeli navedli material oz. stvari, ki jih bomo potrebovali za izvedbo, in kdo bo le-tega 
priskrbel. Na koncu smo zapisali še kratek povzetek dogajanja, in sicer brez časovnega 
okvirja, saj bomo to podrobneje opisali v spodnjih vrsticah.  
 

LOKACIJA: KAJ POTREBUJEMO?  KDO BO POSKRBEL? 

Graščina (Štiblc) Knjiga duhov, sveča, računalnik z 
zvočniki, 3 karte za prerokovanje, ura, 
ključ, bakle.  

Žiga Erjavec, Nina Razboršek  

Kapela  Razrezan življenjepis, ključavnica, ki 
se odklepa z geslom, zvitek in ključ 
(priskrbi Nuša). 

Nuša Pliberšek, Sanja Žgavc  

Klet hiše Lahove 
Mime 

Zvitek z navodili, kotliček za kuhanje 
napojev, ognjišče, kaktus, ključ z 
zvitkom.  

Julija Fridrih, Nina Razboršek 

Perišče Material za pranje oblačil na star 
način (škaf z »ribežem«, oblačila, 
milo), kartice iz katerih sestavijo 
namig in ključ. 

Ava Dukarič, Amalija Perbil, 
Sanja Žgavc  

Cerkev Sv. Janeza 
Krstnika  

List z namigom (uganka), ključ 
(priskrbi Nik). 

Nik Škorjanc, Nina Razboršek  
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Pokopališče Sveča, vžigalice, ključ in listek (priskrbi 
Daša). 

Daša Videčnik, Sanja Žgavc  

Graščina (Vinoteka) Velika skrinja, zaklenjena s šestimi 
ključavnicami (priskrbi Nika). 

Nika Draksler, Nina 
Razboršek 
 

Tabela 1: Seznam materiala oz. stvari in zadolžitev zanje  

 

4.2.2 Program 'Po poteh Lahove Mime' 
 

KJE?  

Zbor pred Graščino v Oplotnici.  

 

KDAJ?  

Sreda, 31. 10. 2018  ob 17.00. 

Časovni okvir organizacije 'Po poteh Lahove Mime' je lahko od poletja do jeseni. Izvedba je 

možna tudi v drugih letnih časih, vendar pa so najbolj primerne jesenske temperature, saj je 

ta letni čas že tradicionalno povezan z čarovnicami in duhovi. 

 

Odločili smo se, da bomo naš dogodek prvič organizirali konec oktobra, in sicer 31. oktobra 

2018 (na noč čarovnic). Želimo si, da bi ga izvedli vsako leto in bi tako postal prepoznaven 

dogodek v naši občini.  

 

KAJ SE BO DOGAJALO?  

Zbrali se bomo pred vhodom v Oplotniško graščino. Po uvodnih besedah našega vodiča, 

bodo obiskovalci dobili zavitek z navodili. Ta zvitek jih bo vodil do sobe v graščini (Štiblc), kjer 

se bo dogodek začel. Skupino bo spremljal en učenec – spremljevalec, oblečen v duha 

Lahove Mime, ki bo skrbel za varnost, in da skupina ne bo zašla s poti. V sobi v graščini, bodo 

obiskovalci dobili navodila za klicanje duhov. Po navodilih in s pripravljenimi pripomočki za 

klicanje duhov, bodo poskušali poklicati duhove. Prikazal se jim bo duh Lahove Mime. Ta se 

jim bo predstavil in jim povedal, kje se zdaj nahajajo (v sobi, ki se imenuje Štiblc), nato pa jim 

bo dal navodila za iskanje naslednjega namiga s pomočjo ugank in besednih iger. Ko bodo 

našli namig, bo ta vseboval navodila za pot do naslednje točke v Gorici pri Oplotnici, kjer še 

danes stoji klet hiše, kjer je živela Lahova Mima. Udeleženci bodo pri izstopu iz graščine 

prejeli bakle, s pomočjo katerih si bodo osvetljevali pot do Gorice pri Oplotnici. Spremljal jih 

bo duh Lahove Mime in skrbel, da ne zaidejo s poti. Obenem bo duh pripovedoval o 

napovedih, ki so se uresničile, pri vedeževanju Lahove Mime.  

Preden bodo obiskovalci vstopili v klet hiše Lahove Mime, bodo morali poiskati še ključ, ki 

odpira vrata. V kleti jim bo duh razkazal, kaj je še ostalo od »njenih živih dni«, s pomočjo 

namigov pa bodo morali v kleti najti nov listek z navodili, ki jih bo popeljal do naslednje 

točke.  
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Naslednje točka bo kapela v Gorici pri Oplotnici, kamor je Lahova Mima zelo pogosto 

zahajala k molitvi. Le nekaj korakov stran, pa je ostanek nekdanjega studenca, kamor je 

hodila po vodo. Oboje si bodo lahko obiskovalci ogledali sami in s pomočjo namigov poiskali 

naslednja navodila.  

Pot jih bo naprej vodila do Cerkve Sv. Janeza Krstnika v Čadramu pri Oplotnici, kamor je 

Lahova Mima hodila k maši. Tam jim bo duh Lahove Mime predstavil to znamenito cerkev, 

sami pa bodo poiskali navodila za nadaljevanje.  

Pot se bo nadaljevala vse do pokopališča. Da pa bo dogajanje zanimivo tudi na pokopališču, 

bomo tudi tukaj pripravili zanimive uganke za obiskovalce, ki si bodo med drugim tudi 

ogledali prostor, kjer je bil grob Lahove Mime in tam našli navodila za vrnitev k oplotniški 

Graščini.  

Obiskovalci se bodo torej po navodilih vrnili nazaj v Graščino, kjer bo sledila še predstavitev 

kulinarike iz časa Lahove Mime, degustacija vin v Vinoteki in rajanje pozno v noč. 

 
Tabela 2: Časovna razporeditev 'Po poteh Lahove Mime' v Oplotnici  

 

4.2.3 Sodelavci 
 

Pri dogodku 'Po poteh Lahove Mime' bomo sodelovali: z učenci, ki so aktivni v šolskem 

Turističnem krožku, s člani Turističnega društva Oplotnica, s člani Vinogradniškega društva 

Oplotnica in s člani Društva kmečkih žena Oplotnica. 

 

Časovna razporeditev  
17.00–18.00 Graščina v Oplotnici 
18.00-18.15 Pot v Gorico pri Oplotnici  

18.15–19.00 Klet Lahove Mime v Gorici pri Oplotnici  
19.00-19.10 Pot do kapele v Gorici pri Oplotnici  

19.10–19.45 Kapela v Gorici pri Oplotnici  

19.45-20.00 Pot do perišča v Oplotnici  
20.00-20.30 Perišče v Oplotnici  

20.30-20.45 Pot do cerkve v Čadramu pri Oplotnici  
20.45-21.15 Cerkev Sv. Janeza Krstnika v Čadramu pri Oplotnici  

21.15-21.25 Pot do pokopališča v Čadramu pri Oplotnici  

21.25–22.00 Pokopališče v Čadramu pri Oplotnici  
22.00-22.15 Pot do graščine v Oplotnici  

22.15-24.00 Graščina v Oplotnici  
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4.2.4 Dogajanje na različnih lokacijah 
 

 

Slika 10: Zemljevid lokacij dogodka 

(Vir: Google maps) 

 

1. Graščina (Štiblc) 
Pripomočki: knjiga duhov, sveča, računalnik z zvočniki, 3 karte za prerokovanje, ura, ključ, 

bakle (priskrbi Žiga). 

Navodilo: Obiskovalci se zberejo pred graščino ter se odpravijo po stopnicah do sobe, ki se 

imenuje Štiblc. Ko se vsi zberejo, se ugasnejo luči, soba se zaklene in na sredi sobe ostane 

samo Knjiga duhov in prižgana sveča. Njihova prva naloga je, da prikličejo duha Lahove Mime 

ter se rešijo iz sobe. Obiskovalci ob knjigi začnejo klicati duha in v ozadju zaslišijo zvoke 

duhov, ki bodo predvajani preko računalnika z aplikacijo Youtube. Za tem se slišijo koraki ter 

v sobo vstopi duh Lahove Mime, ki obiskovalce spremlja skozi celotno dogodivščino. Duh 

Lahove Mime jim pove, da je za njihovo prihodnost zelo pomembno, da zberejo vse ključe, ki 

odklepajo veliko skrinjo, ki je zaklenjena z verigami in šestimi ključi. Ključe bodo našli, če 

bodo natančno sledili navodilom. Duh Lahove Mime jim da navodilo, da naj poiščejo v Štiblcu 

3 karte za prerokovanje. Na vsaki karti je črka (U – R – A). Ko povežejo vse črke dobijo ime 

predmeta, kjer se skriva prvi ključ. Ugotovijo, da se ključ skriva v uri. Ko odidejo ven, 

obiskovalci dobijo bakle in nato sledijo Lahovi Mimi do naslednje postaje.  

2. Klet hiše Lahove Mime 
Pripomočki: zvitek z navodili, kotliček za kuhanje napojev, ognjišče, kaktus, ključ z zvitkom 

(priskrbi Julija).  
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Navodilo: Ko prispejo do kleti Lahove Mime, na vratih najdejo pripet zvitek z navodili. Na 

zvitku piše, da morajo poiskati 3 zdravilne rastline in iz njih narediti napoj v pripravljenem 

'kotličku za kuhanje napojev' ter zavitek pridržati nad kotličkom. Poiskati morajo list bršljana, 

list vinske trte in list žajblja. Vse to morajo skuhati, vodna para, ki se dviga iz kotlička pa bo 

razkrila skrivno sporočilo na zavitku (le-to se razkrije zato, ker je napisano s sokom limone, ki 

se na toploti ognja obarva in razkrije skrivno sporočilo). Sporočilo se glasi: »Ključ varuje tisti, 

ki pika …«. Naslednji ključ je skrit pod kaktusom. Zraven je privezan zvitek z namigom: Ob 

cesti za Koritno stoji, kip Marije Pomočnice v njej živi. S pomočjo tega namiga se odpravijo z 

baklami do naslednje točke.  

 

3. Kapela (Perbilova kapelica) 
Pripomočki: razrezan življenjepis, ključavnica, ki se odklepa z geslom, zvitek in ključ (priskrbi 

Nuša).  

Navodilo: Lahova Mima jim pove, da je zelo rada zahajala k tej kapelici, ker je tudi zraven nje 

izvir, kamor je hodila po vodo. Pove jim, da se nekaterih delov svojega življenja ne spominja 

več najbolje in prosi obiskovalce, da ji pri tem pomagajo. Skupina dobi razrezan življenjepis 

Lahove Mime. Življenjepis morajo razvrstiti tako, da si bodo dogodki smiselno sledili. Iz prvih 

črk odstavkov pa dobijo geslo, ki odpre ključavnico na kapeli s kombinacijo črk. V kapeli se 

pod kipom Marije Pomočnice skriva naslednji ključ in zvitek z namigom do naslednje točke 

(Tam nekoč perilo prali so, ko pralnih strojev ni bilo. Hitro pojdi tja tudi ti, da te nesreča ne 

dobi!). Z baklami se odpravijo do perišča.  

 

4. Perišče  
Pripomočki: material za pranje oblačil na star način (škaf z »ribežem«, oblačila, milo), kartice 

iz katerih sestavijo namig in ključ (priskrbi Ava). 

 

Navodilo: Člani turističnega društva ali učenci na perišču perejo oblačila na star način (škaf, 

milo, ribež …). Duh Lahove Mime naroči obiskovalcem, da morajo za pokoro pomagati oprati 

vso perilo, ki je v velikem škafu. Ko le-tega operejo, je na prav zadnjih 'dolgih gatah' privezan 

naslednji ključ. Lahova Mima obiskovalcem pove, da morajo v okolici perišča poiskati 6 kartic 

in jih pravilno sestaviti. Obiskovalci morajo poiskati 6 kartic z črkami, katere morajo pravilno 

sestaviti, da dobijo novo navodilo za pot oz. lokacijo kam morajo naprej. 

 

5. Cerkev Sv. Janeza Krstnika 
Pripomočki: list z namigom (uganka), ključ (priskrbi Nik).  

Navodilo: Lahova Mima pove nekaj zanimivosti o cerkvi, ter jih usmeri, kje morajo iskati 

namig za naslednjo lokacijo. Razkaže jim cerkev in jim pove številke, vsota teh številk pove, 
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kje je sedela Mima, na kateri klopi v cerkvi. Tam se nahaja tudi naslednji ključ in namig: 

»Kosti zastarele pod zemljo leže, imena na kamnih spominjajo te zaspane, mimoidoče ljudi.  

Sveče kot tisoče drobnih luči spominjajo na te umrle ljudi.«  

6. Pokopališče 
Pripomočki: sveča, vžigalice, ključ in listek (priskrbi Daša).  

Navodilo: Lahova Mima obiskovalcem pokaže, kje je bil nekdaj njen grob. Naroči jim, da naj 

za njen počitek prižgejo svečko na tem grobu. Pod svečo je skrit še zadnji ključ in listek, ki 

obiskovalcem pove, da morajo nazaj do graščine, kjer jih čaka zaključek. 

 

7. Graščina (Vinoteka) 
Pripomočki: velika skrinja zaklenjena s šestimi ključavnicami (priskrbi Nika). 

Navodilo: Obiskovalci prispejo nazaj do Graščine, kjer jih duh Lahove Mime pelje v sobo, ki se 

imenuje Vinoteka. Tam jih na mizi čaka velika skrinja zaklenjena s šestimi ključavnicami. Vsak 

ključ, ki so ga našli na vsaki lokaciji, odklepa eno ključavnico. Obiskovalci morajo odkleniti vse 

ključavnice in odpreti skrinjo. V njej so zaklenjene karte za prerokovanje, ki jih je uporabljala 

Lahova Mima. Duh jim pove, da jim sedaj končno lahko napove njihovo usodo. Obiskovalci se 

posedejo okrog velike mize, Lahova Mima pa vsakemu od njih, ob soju sveč, napove 

prihodnost. Z lepimi mislimi se nato duh poslovi, obiskovalci pa so deležni pogostitve, ki jo 

pripravijo člani Društva vinogradnikov Oplotnica. Pogostitvi sledi še degustacija vin in zabava 

pozno v noč.  

 

4.2.5 Dovoljenja  
 

LOKACIJA: KATERA DOVOLJENJA POTREBUJEMO?  

Graščina (Štiblc)   Dovoljenje za uporabo prostorov s strani Občine Oplotnica.  

Kapela  Dovoljenja niso potrebna.  

Klet hiše Lahove Mime Dovoljenje za uporabo prostora s strani sedanjih lastnikov 
(družina Kropf).  

Perišče Dovoljenja niso potrebna. 

Cerkev Sv. Janeza Krstnika  Dovoljenje za uporabo s strani upravnika cerkve (župnik).  

Pokopališče  Dovoljenje za izvedbo obiska s strani upravnika pokopališča 
(pogrebno podjetje Panek).  

Graščina (Vinoteka) Dovoljenje za uporabo prostorov s strani Društva 
vinogradnikov Oplotnica.  

Tabela 3: Seznam potrebnih dovoljenj 
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4.2.6 Post-up 
 

Da bomo naš dogodek uspešno zaključili in vse povrnili v prvotno stanje, moramo razmišljati 

tudi o dogajanju po dogodku: 

1. Čiščenje na vseh lokacijah … (člani TD Oplotnica in člani Društva vinogradnikov). 

2. Zahvala Občini Oplotnica, članom Društva vinogradnikov in članom Turističnega 

društva Oplotnica ter lokalni KTV, časopisu Novice in Radiu Rogla. 

3. Objava prispevkov o dogodku na lokalni KTV, časopisu Novice in Radiu Rogla ter na 

spletni strani šole. 
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5 TRŽENJE IN PROMOCIJA NAŠEGA TURISTIČNEGA 

PROIZVODA  
 

Ker bomo 'Po poteh Lahove Mime' organizirali prvič, bomo morali veliko narediti tudi na 

trženju in promociji. Prepričani smo, da lahko privabimo veliko gostov, zato je tudi 

pomembno, da smo izdelali natančno strategijo promocije, katere cilj je, da Oplotnica in 

Lahova Mima postaneta prepoznavna.  

 

5.1 Reklamni materiali  
 

5.1.1 Spominki  
 

 Čarobna krogla (frnikola, zamašek), 

 napoji (zeliščni čaj), 

 obeski za ključe, 

 ogrlica z energijskim kristalom, 

 vedeževalske karte, ki so enake kartam Lahove Mime.  

 

Pri izdelavi spominkov smo se osredotočili na način izdelave in material. Upoštevali smo, da 

bodo spominki preprosti in iz materiala, ki ga v našem okolju lahko dobimo ter da bodo 

cenovno ugodni. To je pomembno tudi zato, da bi spominke lahko izdelovali domačini. Tako 

bi z dodatno dejavnostjo izboljšali svojo ponudbo in seveda zaslužek. Spominke bomo 

prodajali na dan dogodka in tudi ob drugih večjih prireditvah v kraju, kjer bomo promovirali 

naš izdelek. Razstavljeni bodo v Turistično informativni pisarni v Oplotnici in pri vhodu v 

graščino. Prodajali jih bodo člani Turističnega podmladka ali člani TD Oplotnica. Denar, ki ga 

bomo dobili s prodajo, bomo namenili za plačilo materiala in tudi za nakup potrebščin, 

potrebnih za izvedbo.  

 

5.1.2 Majice  
 

Za prepoznavnost v času našega dogodka je pomemben tudi zunanji izgled naših sodelavcev 

in članov turističnega podmladka. Zato smo se odločili, da bomo imeli usklajene majice, ki jih 

bomo nosili tudi na turistični tržnici. Majice bodo bele barve z črnim napisom. Na sprednji bo 

s črno barvo pisalo 'Po poteh Lahove Mime´, na hrbtni strani pa 'Vedeževalci' in na rokavu 

naša imena. 
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5.1.3 Letak  
 

Tudi brošure oz. letaki so pomembno 

reklamno gradivo, zato smo se odločili, 

da jih bomo izdelali. Letos smo le-te 

izdelali sami s pomočjo računalniškega 

programa 'Microsoft Publisher'. Letake 

bomo natisnili v nakladi 150 izvodov.  

Poslali jih bomo po elektronski pošti 

podjetjem in tudi osnovnim šolam. 

Nekaj pa jih bomo raznosili tudi fizično.  

 

 

 

 

 

Slika 11: Letak 

(Vir: Oblikovala – Nik in Tjaša) 

 

5.1.4 Maskota  
 

'Maskota' našega dogodka bo duh Lahove Mime, ki bo spremljal obiskovalce med 

dogajanjem jih izobraževal in zabaval. Sodeloval bo tudi na tržnici.  

 

 

5.2 Promocija   
 

Predlogi za razvoj našega turističnega proizvoda so zapisani, sedaj jih je potrebno le še 

približati ljudem. Kako doseči, da bi ljudje slišali za nas, prišli k nam in seveda pri nas potrošili 

čim več denarja, pa bomo zapisali v tem delu naše projektne naloge.   

 

5.2.1 Facebook                                  
 

Na Facebooku bomo člani Turističnega podmladka objavljali dejavnosti in potek dogodka. 

Kakšne tri mesece pred dogodkom pa bomo začeli o dejavnostih še bolj pogosto obveščati 

naše prijatelje, sovrstnike ter sorodnike. 
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5.2.2 Radio Rogla in NOVICE  
  

Tudi letos se bomo odpravili na Radio Rogla v Slovenskih Konjicah, kjer nam bodo prijazno 

omogočili snemanje reklame. Seveda pa bomo morali pred obiskom Radia Rogla izdelati in 

napisati našo reklamo. Pri tem bomo upoštevali večino načel dobrega oglaševanja. 

 

V Slovenskih Konjicah ustvarjajo tudi lokalni časopis NOVICE, ki med drugim pokriva dogodke 

v občini Oplotnica. Dogovorili smo se, da nam bodo pred izvedbo dogodka v časopisu objavili 

reklamo.  

 

Vse to nam bodo omogočili brezplačno, v zameno za to, da bomo v času našega dogodka  in 

na turistični tržnici promovirali tudi Radio Rogla in NOVICE.  

 

5.2.3 Televizijski oglas  
  

Tudi letos smo posneli video reklamo. Pri snemanju in montaži posnetka nam je pomagal 

Franci Ribič iz Kabelske televizije Oplotnica. Pred snemanjem smo napisali scenarij. Januarja 

smo se zbrali pri graščini, kjer smo posneli reklamo. Franci Ribič je na podlagi naših želja in 

predlogov reklamo posnel in jo nato v računalniški učilnici šole, pod našim budnim očesom in 

seveda v skladu z našimi željami, zmontiral v zanimivo zabavno reklamo (videoposnetek 

bomo premierno predstavili na turistični tržnici).  

 

a. Kdo bo kaj naredil?   
 

Člani turističnega podmladka bomo:  

 pripravili letak o dogodku, 

 posneli televizijsko reklamo, 

 izdelali in urejali obvestila na socialnem omrežju Facebook, 

 sodelovali pri izdelavi spominkov, ki jih bomo prodajali tudi v šoli, 

 prepričali prijatelje, naj se udeležijo dogodka,  

 poiskali kontakte od podjetij in osnovnih šol ter jih povabili k udeležbi,  

 poiskali sponzorje za izdelavo prospektov, spominkov …, 

 uspešno predstavili nalogo na festivalu 'Turizmu pomaga lastna glava'. 

 

Občina Oplotnica bo: 

 finančno podprla naš projekt,  

 dogodek objavila na svoji spletni strani,  

 predstavila dogodek ostalim občinam v okolici.  
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Člani Turističnega društva Oplotnica bodo: 

 pomagali pri pripravi,  

 predstavili naš projekt drugim TD in ostalim društvom v okolici, 

 pomagali pri izdelavi reklamnega materiala. 

 

 

6. PREDVIDENI PRIHODKI IN ODHODKI  
 

a. Oblikovanje cene  
 

Oblikovanje cene na osebo v evrih  

Cena odrasli 10 

Cena otroci 5 

Tabela 4: Oblikovanje cene na udeleženca  

 

b. Predvideni prihodki in odhodki  
 

ODHODKI 

Tisk zloženk/brošur/letakov (150 kom) Oblikovanje zastonj, tisk – 100 EUR  

Spominki  450 EUR  

Nakup in tisk majic (10 kom)  100 EUR  

Hrana   175 EUR 

Lokalni mediji (Radio Rogla, Novice, 
Bistriške novice, Rogaške novice, Celjan, 
Kabelska televizija Oplotnica, …)  

Zastonj (sponzorstvo – v zameno jih tudi mi oglašujemo na dogodku 
in na predstavitvah na turističnih tržnicah v Mariboru (predvidoma 2-
krat), Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice …  

Facebook  Zastonj  

SKUPAJ  825 EUR  

PRIHODKI 

Občina Oplotnica (donacija) 600 EUR  

SKUPAJ 600 EUR  

KONČNI ZNESEK  + 0 EUR  

Tabela 5: Predvideni prihodki in odhodki  
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7. ZAKLJUČEK   
 

Ob zaključku naše  projektne naloge lahko potrdimo, da sta Oplotnica in s tem naš turistični produkt 

'Po poteh Lahove Mime' zanimivi turistični destinaciji. 

Menimo, da smo našim potencialnim obiskovalcem smiselno, preprosto in prepričljivo povedali, kaj 

imamo, kako jih bomo sprejeli in kaj jim bomo ponudili. 

Pri promociji smo poiskali pomoč tistih ljudi, ki imajo potrebna znanja, spretnosti, ustvarjalnost in so 

inovativni. Z njihovo pomočjo smo se tudi sami veliko naučili in bomo tako še naprej s ponosom ter z 

znanjem promovirali naš kraj. 

Seveda bi lahko ponudili še veliko več, kot smo uspeli zapisati v tej nalogi. V veliko veselje pa nam je, 

da smo lahko predstavili naš kraj, Lahovo Mimo in turistični produkt 'Po poteh Lahove Mime'. 
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8. PRILOGE  
 

a. Dopis za medije  
 

Prošnja za sponzorstvo!  
 

Smo učenci Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica, ki sodelujemo v projektu 

'Popestrimo šolo'. Tudi letos smo se prijavili na državni festival 'Turizmu pomaga lastna glava' 

s projektno nalogo 'Po poteh Lahove Mime', kjer smo se več let  zapored uvrstili med 30 

najboljših osnovnih šol v Sloveniji in prejeli zlato priznanje.  

Da bi bil naš dogodek dobro obiskan, moramo seveda poskrbeti tudi za oglaševanje. In tukaj 

bi želeli prositi za pomoč tudi vas. Želeli bi, da bi pred organizacijo dogodka, v vašem mediju 

le-tega oglaševali. Mi bomo reklamo posneli in vam jo posredovali, vi pa bi jo v dogovorjenih 

terminih predvajali. Seveda pa morate upoštevati, da smo finančno zelo omejeni in nimamo 

denarja za plačilo reklame. V zameno, da nam pomagate, bomo na  turističnih tržnicah 

(Maribor, Ljubljana, Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice) predstavljali tudi vaše podjetje. 

Tudi v projektni nalogi vas bomo navedli kot sponzorja in objavili logotip vašega podjetja.  

Če menite, da nam lahko pomagate, bi vas prosili, da se na našo prošnjo odzovete, da se 

dogovorimo o podrobnostih sodelovanja.  

Najlepše hvala že v naprej.  

S spoštovanjem,  

Učenci Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica  
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b. Prošnja za sponzorstvo – občina  
 

Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica  

Ul. Pohorskega bataljona 19  

2317 Oplotnica  

 

Zadeva: Prošnja za finančno pomoč! 

Smo učenci Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica in smo se tudi letos prijavili na 

državni festival 'Turizmu pomaga lastna glava', kjer smo se več let zapored uvrstili med 30 

najboljših osnovnih šol v Sloveniji in prejeli številna zlata priznanja.  

Za čim boljšo predstavitev kraja, občine, šole in znamenitosti bomo potrebovali tudi vašo 

finančno pomoč.  

Denar bomo potrebovali predvsem za material, s katerim bomo dogodek promovirali in za 

izvedbo le-tega.  

Denar bomo predvidoma potrebovali za:  

- majice s tiskom (9-krat);  

- tisk zloženk, letakov in plakatov (približno 150 komadov);  

- material za izdelavo spominkov;  

- material za okrasitev stojnice na tržnici.  

 

Za finančno pomoč in podporo se vam najlepše zahvaljujemo.  

S spoštovanjem,  

Mentorici Sanja Žgavc in Nina Razboršek ter  

učenci Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica 
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9.  OSNUTEK PREDSTAVITVE TURISTIČNEGA 

PROIZVODA NA TRŽNICI  
 

Na stojnici bomo poskušali na čim privlačnejši način predstaviti naš turistični produkt – 'Po poteh 

Lahove Mime' in druge turistične znamenitosti našega kraja. Uporabili bomo slikovno in besedno 

gradivo.    

Pri predstavitvi na turistični tržnici bo sodelovalo devet učencev. Nekateri so tudi avtorji turistične 

naloge. Štirje učenci bodo prisotni na stojnici, ostalih pet pa bo promoviralo našo turistično ponudbo 

po celotnem prostoru, kjer se bo tržnica odvijala. 

 


