
 
 

TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 
MOJ KRAJ MOJ PONOS 

 
 
 
       
 
 

 

 

 

TURISTIČNA NALOGA 
 

 

 

Avtorice: Sabina Geršak, 9. c  

                Valentina Sevčnikar, 9. c 

                Hana Veler, 9. c 

 

Mentorice: Andreja Špajzer 

                  Nataša Jesenko 

                  Regina Mratinkovič 

 

 

 

 

Polzela, 2009/2010 



Geršak, S.,  Sevčnikar, V.,  Veler,  H.,: Učna pot do rojstne hiše Neže  Maurer. 
Turistična  naloga, Osnovna šola Polzela, Polzela, 2009/2010 
 

 

 II 

ZAHVALA 
   

Zahvaljujemo se ravnateljici naše šole gospe Valeriji Pukl, ker podpira 

raziskovalno dejavnost nas mladih. Gospe Mojci Živec hvala za prevod povzetka, 

mentoricam za usmeritve in staršem za spodbudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geršak, S.,  Sevčnikar, V.,  Veler,  H.,: Učna pot do rojstne hiše Neže  Maurer. 
Turistična  naloga, Osnovna šola Polzela, Polzela, 2009/2010 
 

 

 III 

ŠOLA:  OSNOVNA ŠOLA POLZELA, Polzela 10, 3313 POLZELA 

              Tel.: 03/703-31-00     

E-pošta: tajnistvo-os.polzela@siol.net 

 

NASLOV RAZISKOVALNE NALOGE: Učna pot do rojstne hiše Neže  Maurer 

 

AVTORICE:   Sabina Geršak, 9. c 

                       Valentina Sevčnikar, 9.c  

                       Hana Veler, 9. c 

 

MENTORICE:   Nataša Jesenko, prof.  

                         Andreja Špajzer, prof. 

                                 Regina Mratinkovič, likovna pedagoginja 

                           

POVZETEK 
 

Vsak človek bi moral biti ponosen na svoj domači kraj - pa naj bo to majhna vas 

ali večje mesto. Naš kraj ni ravno velik, ponaša pa se z večjimi znamenitostmi, 

na katere smo domačini ponosni in jih radi predstavimo tudi drugim.  

Mlade raziskovalke smo se zato odločile da nekaj teh znamenitosti povežemo v 

eno in jih tako naredimo bolj privlačne – odločile smo se, da napravimo učno pot, 

ki bi jo lahko prehodili tako krajani, kot tudi turisti.  

 
Ključne besede: učna pot, krajevne znamenitosti 
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HEADING OF A RESEARCH PAPER:  The learning path to the birth house 

of Neža Maurer 

 

ABSTRACT 

 

Each person should be proud of his or her home place – and it should not matter 

if it is a small village or a bigger town. Our town is not big, but it has many places 

worth seeing, of which local people are proud and we like showing them to 

others.  

That is why we, young researchers, have decided to connect some of these 

sights into one unit and make them more attractive – we decided to make a 

learning path, which could be taken by locals as well as tourists.  

 

Key words: learning path, local sights.  
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1   UVOD 

1.1   PREDSTAVITEV IZBRANE TEME IN STRUKTURE NALOGE  

Kraj in ponos. Vsakemu mora biti njegov kraj v ponos in v njem se 

mora počutiti domače. Kaj pa naredi kraj poseben? So lahko to znani 

občani ali muzeji ali pa morda lepa in čista narava? 

Polzela ima zelo različne dejavnike, ki vplivajo na to, da je posebna, 

lepa in vredna ogledov.  

22. decembra 1930 je v majhni stari hišici v Podvinu pri Polzeli na svet 

prijokala slavistka, pesnica, pisateljica, novinarka, publicistka, 

pedagoginja in Slovenka leta 2008 – Neža Maurer. Ponosni smo nanjo, 

zato je tudi častna občanka Polzele, njena rojstna hiša  pa etnološki 

spomenik.  

Skoraj v centru Polzele se nahajata muzej starih traktorjev ter zbirka 

starih predmetov na Cajhnovem kozolcu, z vzpetine nas pozdravi 

graščina Šenek, ko pogledamo proti Gori Oljki, pa se pogled ustavi še 

na cerkvi sv. Miklavža na Vimperku.  

Poleg teh kulturnih znamenitosti naš kraj zaznamujejo tudi naravne 

znamenitosti, kot sta npr. Slatine, kjer je nahajališče termalne vode in 

prečudovit park Šenek. Zakaj ne bi vseh teh dejavnikov izkoristili za 

enodnevni izlet, poln pričakovanj v prečudovito in razgibano naravo in 

med številne zanimivosti? 

Mlade raziskovalke smo se odločile, da naredimo učno pot, ki nas bo 

vodila po omenjenih znamenitostih Polzele, saj bodo tako dobile veliko 

več obiskovalcev.  Pot bo namenjena tako občanom občine Polzela kot 

tudi turistom. 

Verjamemo, da se bodo na takšen način domačini bolj zavedali lepot 

Polzele, turisti pa bodo večkrat in raje prihajali.  
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1. 2 OPREDELITEV VIROV, UPORABLJENIH V TURISTIČNI     

NALOGI 

 

Pisni viri 

Poleg obeh monografij Polzele smo preučile tudi razne brošure Turističnega 

društva Polzela in Občine Polzela, ki govorijo o znamenitostih Polzele. 

 

Ustni viri 

Naši ustni informatorji so vaščani, ki vedo kakršne koli podatke o znamenitostih 

našega kraja, veliko podatkov pa smo dobile tudi od avtorice Monografije 

Polzela, gospe Valerije Pukl. 

 

 

1. 3  OPREDELITEV MOTIVOV ZA IZBIRO PREDLAGANE     

         TEME 

 

Kraj, ki nam pomeni veliko in še več. Kraj, ki mora biti vsakemu krajanu v ponos.. 

Kraj, kjer odraščamo, kjer je naš dom. Kraj, ki je majhna domovina. Ali ni to vse 

del nas? Ali nam ne bi moralo biti to v veliko čast? 

Ob teh mislih se lahko zamisli prav vsak človek. Me, mlade raziskovalke se 

dobro zavedamo njihovega pomena, zato se nam ni bilo težko lotiti pisanja 

letošnje turistične naloge s temo »Moj kraj, moj ponos«. Polzela ima mnoge 

znamenitosti, ki jih ne poznajo niti vsi krajani, kaj šele obiskovalci. Ste vedeli, da 

imamo na Polzeli kraško jamo? Ali pa, da se je v naši občini rodila slovenska 

pesnica in pisateljica ter Slovenka leta 2008 – Neža Maurer? Ali veste, da imamo 

grad – ohranjeno komendo Malteških vitezov - ki ga pridno obnavljamo? Morda 

veste za Slatine, kjer je nahajališče tople vode? Še bi lahko naštevale, a raje 

vidimo, da nas obiščete in se sami prepričate, da smo upravičeno ponosne na 

svoj domači kraj. 
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Strinjale smo se, da je prav, da vsaj del tega, kar se nam zdi pomembno in 

cenimo, delimo z drugimi in s tem na svoj način ohranjamo.  

Tu pa se je kasneje pojavila naša prva težava… Kako vse znamenitosti povezati 

v celoto. Zamislile smo si učno pot, ki bo zanimiva in hkrati poučna ter privlačna 

za različne generacije. Poleg užitkov v naravi in spoznavanja kulturnih 

značilnosti, pa jim bo nudila možnost, da naredijo nekaj za zdrav duh  v zdravem 

telesu. To je bila resnično odlična ideja, ki se je iz naših majhnih zelnikov začela 

razvijati v turistično nalogo … 

 

 

 

2  OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA 

 

2.1  PREDSTAVITEV IDEJE  

 

Ko smo začele razmišljati o znamenitostih našega kraja, smo se odločile da bo 

naša učna pot povezovale le nekaj le-teh. Določile smo, da se bo pot začela kar 

pri Osnovni šoli Polzela, nadaljevala pri Muzeju starih traktorjev, skozi park do 

graščine Šenek, mimo Cajhnovega kozolca, Slatin, cerkve sv. Miklavža na 

Vimperku do rojstne hiše Neže Maurer – častne krajanke občine Polzela. Da bi 

naštete točke povezale, hkrati pa izpostavile vsako posebej, smo se odločile, da 

ob vsako znamenitost postavimo tudi tablo, na kateri bo predstavljena, na njej pa 

se bo znašla še kakšna posebnost.  
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2.2     RAZČLENITEV PREDSTAVLJENE IDEJE IN      

             OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA  

 

2.2.1 Turistične točke 

 

 

Fotografija 1: Zemljevid poti  
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1. Osnovna šola Polzela 

 

Osnovna šola Polzela stoji že od leta 1906. Nudi odprto, varno in živo okolje za 

optimalen razvoj vsakega posameznika, moralnih vrednot in veščin 

vseživljenjskega učenja. Smo ekošola, zdrava šola in fit šola. Udejstvujemo se 

na različnih področjih: glasba, šport, umetnost, raziskovanje, tekmovanja iz 

znanja. Izhajata tudi šolsko glasilo, ki je pred kratkim praznovalo 30. obletnico 

obstoja in spletni časopis. Letos pa je luč sveta ugledal še dvomesečnik. Pri nas 

se resnično  ves čas nekaj dogaja, zato nam ni nikoli dolgčas. 

 
Fotografija 2: OŠ Polzela – glavni vhod 

 

 

2. Muzej starih traktorjev 

 

Naš kraj se lahko pohvali z največjo zbirko starih traktorjev v Sloveniji, ki je last 

Ernesta Obermayerja s Polzele. Z zbiranjem in prenovo starih traktorjev je pričel 

približno leta 1994. Traktorje je pridobil iz cele Slovenije, enega celo iz Avstrije. 

Najstarejši v zbirki je international farmall, letnik 1940, najmlajši pa deutz, letnik 

1962. V zbirki je ponosen tudi na dva unimoga, ki izgledata kot manjša 

tovornjaka, vendar se zaradi možnosti priključitve kmetijskih pripomočkov štejeta 

za traktorja. Poleg tega pa je tudi ponosni lastnik mercedes benza, letnik 1952, ki 

ima pod pločevino še leseno ogrodje.   
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Fotografija 3: Muzej starih traktorjev (Spletni vir: Polzela) 

 

 

3. Park in graščina Šenek 

 

Ležita na položni vzpetini na severnem robu Polzele. Njuni lastniki so bili celjski 

grofje; kot žovneška posest se dvorec omenja že leta 1288. Neobaročni videz je 

dobil s fevdalnimi lastniki baroni Pongrazi v 19. stoletju. Zanimiva je še 

obnovljena grajska kapela sv. Florjana z letnico 1779. Po letu je 1869 prvotni 

dvorec dobil prizidana še dva trakta, notranje dvorišče z vodnjakom pa je 

zapirala zidana arkadna ograja. V drugi polovici 19. stoletja je dvorec dobil 

razgibano, neobaročno okrašeno mansardno streho z atikami, sončno uro in 

krožen stolpič z lanternastim strešnim zaključkom. V tej obliki se je stavba 

ohranila vse do danes, ko je v njej in v sosednji novogradnji "nastanjen" Dom 

upokojencev.  

Ob graščini je znani šeneški park, razglašen za kulturni spomenik. Danes je v 

njem preko trideset različnih, za naše okolje nenavadnih vrst dreves. V parku je 

urejena učna pot, po kateri se je vredno sprehoditi ob vsakem letnem času. 
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Fotografija 4: Park in graščina Šenek (Spletni vir: Polzela) 

 

4. Cajhnov kozolec  

 

Kozolci so del slovenske identitete, saj se edino na slovenskem ozemlju 

pojavljajo v tako velikem številu in raznovrstnih tipih. Cajhnov kozolec je bil vrsto 

let namenjen varovanju kmečkih vozov in drugega kmečkega orodja ter naprav. 

V štantih so sušili snope ječmena, pšenice, da so bili pripravljeni za mlačev. 

Danes pa je v  štantih  nastal pravi mali etnološki muzej, kjer so razstavljeni 

raznovrstni kmečki rekviziti in pomagala, ki so v preteklosti pri kmečkem delu 

omogočali skoraj vse, kar je bilo potrebno storiti doma in na polju. Če je pri hiši 

skrbna roka, ki ji je vsaka stvar dragocena, nastane etnološka zbirka, kakršno 

razkazuje Cajhnov kozolec.   

 

Fotografija 5: Cajhnov kozolec (Spletni vir: Polzela) 
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5. Slatine 

 

Na območju Slatin je bilo odkrito nahajališče termalne vode, zato se na tem 

območju predvideva izgradnja turističnega jedra (hotel, bazeni, športni objekti). 

 

 

Fotografija 6: Slatine (Spletni vir: Slatine na Polzeli) 

 

 

6. Cerkev sv. Miklavža na Vimperku  

 

Cerkev se prvič omenja v strasbourškem vizitacijskem protokolu iz leta 1545, 

vendar po času nastanka verjetno sega že v drugo polovico 14. stoletja. Prenovo 

v baročnem slogu je cerkev doživela v času komendatorja barona Gloyacha.  

Leta 1728 je cerkev namesto gotskega lesenega stropa dobila sedanji svod, v 

naslednjih desetletjih pa so ji prizidali še zakristijo in zvonik. Glavni oltar je nosil 

letnico 1783. Na koru so orgle, ki so jih leta 1857 prinesli z Gori Oljke. Zvonik je 

bil leta 1850 prenovljen, pri ponovni prenovi leta 1994 pa so ga povišali za 70 

cm, da je zopet dobil prvotno obliko.   
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Fotografija 7: Cerkev sv. Miklavža na Vimperku (Spletni vir: Polzela) 

 

7. Rojstna hiša Neže Maurer 

 

V naselju Kopank v Podvinu pri Polzeli stoji rojstna hiša znane pesnice Neže 

Maurer. »Naš dobri, stari dom v nočeh škriplje, maje se in ječi. Čutim, kako mu 

vezi popuščajo... Ne bo razpadel, le razdelil se bo in se neko noč napotil za 

mladimi.«, je napisala pesnica in pisateljica Neža Maurer v svoji pesmi z 

naslovom Dom. Hiša je dokaj dobro ohranjena in je ena izmed redkih še 

ohranjenih starejših hiš, ki nam pripoveduje o življenju v preteklosti. Pred leti jo je 

odkupila Občina Polzela, ki zanjo tudi skrbi. Leta 2001 je bila  razglašena za 

kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika. 

 

Fotografija 8: Rojstna hiša Neže Maurer (Spletni vir: Polzela) 
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2.3  TURISTIČNE TABLE 

2. 3. 1 Vsebina tabel 
 

1. Osnovna šola Polzela 

 

Leta 2006 je šola praznovala 100  let šolske zgradbe, 180 let organiziranega 

šolstva in 30 let vrtca.  

Nudi odprto, varno in živo okolje za optimalen razvoj vsakega posameznika, 

moralnih vrednot in veščin vseživljenjskega učenja. Smo ekošola, zdrava šola in 

fit šola. 

 

2. Muzej starih traktorjev 

 

Pred leti je Ernest Obermayer začel zbirati in popravljati stare traktorje. Te je 

našel povsod po Sloveniji, enega pa celo v Avstriji. Danes je lastnik največje 

zbirke starih traktorjev v Sloveniji. 

»Izginila sem za ovinkom in nato v hrib.« (N. Maurer; Dom za telohov cvet) 

PRIPOROČENA DEJAVNOST: Ogled muzeja. 

 

3. Graščina in park Šenek 

 

Šenek se kot žovneška posest omenja že leta 1288, kot dvor pa konec 15. 

stoletja. V 18. stoletju ga je nadomestil dvorec, današnjo obliko pa je dobil okoli 

leta 1869. Danes park in graščina Šenek odražata svojo preteklost, od leta 1991 

pa sta tudi razglašena za kulturni spomenik. 

»Tekla sva po gozdni bližnjici.« (N. Maurer; Dom za telohov cvet) 

PRIPOROČENA DEJAVNOST: Ogled parka in graščine. 
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4. Cajhnov kozolec 

 

Cajhnov kozolec je bil vrsto let namenjen varovanju kmečkega orodja, v štantih 

pa so sušili snope ječmena, pšenice. Danes pa so v štantih razstavljeni 

raznovrstni kmečki rekviziti in pomagala, ki so bili v preteklosti v pomoč pri delu. 

»V mestu se drobne stvari izgubijo, v samoti pa je vsak cvetek, vsak ptiček 

lep.«  (N. Maurer; Dom za telohov cvet) 

PRIPOROČENA DEJAVNOST: Ogled zbirke. 

 

5. Slatine 

 

Na območju Slatin je bilo odkrito nahajališče termalne vode, zato se na tem 

območju predvideva izgradnja turističnega jedra (hotel, bazeni, športni objekti). 

»Poglej, kakšen čudovit raven prostor.« (N. Maurer; Dom za telohov cvet) 

PRIPOROČENA DEJAVNOST: Poslušanje narave, ogled travnika. 

 

6. Cerkev sv. Miklavža na Vimperku 

 

Cerkev se prvič omenja v letu 1545, vendar so jo verjetno pozidali že v prvi 

polovici 14. stoletja. Že od vsega začetka je podružnica polzelske župnije, ki je 

nekoč sodila pod malteško Komendo. 

»Ko je prišel do razpotja, je počakal da sva pokazala, kod naj gre.« (N. 

Maurer; Dom za telohov cvet) 

PRIPOROČENA DEJAVNOST: Ogled cerkve, okrepčilo v koči. 

 

7. Rojstna hiša Neže Maurer 

 

Hiša naj bi nastala v sredini 19. stoletja, Neža Maurer pa se je v njej rodila leta 

1930. Pritlična, v breg potisnjena delno lesena hiša je ena izmed redkih še 

ohranjenih, ki nam izpričuje način življenje v preteklosti, zato ima vrednost 

kulturnega spomenika. 
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»Dom je tam, kjer je ljubezen.« (N. Maurer; Dom za telohov cvet) 

PRIPOROČENA DEJAVNOST: Ogled hiše. 

 

2. 3. 2 Izgled tabel 
 

Odločile smo se, da bo pri vsaki znamenitosti stala tudi tabla, na kateri bo 

napisano ime postaje/znamenitosti, fotografija, kratek opis, grb Turističnega 

društva Polzela, grb Občine Polzela, znak Osnovne šole Polzela, za popestritev 

tudi kratek citat iz literarnih del Neže Maurer ter dejavnost, ki bi jo lahko 

pohodniki opravili kar med potjo ali pa idejo odnesli s seboj. Da ne bi tabla 

izgledala preveč dolgočasna, smo dorekle, da bomo za ozadje uporabili kar 

zemljevid Polzele. 

Načrt table je takšen: 

 

 

Fotografija 9: Osnutek turističnih tabel. 
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Fotografija 10: Primer table 

 

2.4     PREDSTAVITEV NAČRTA IZVEDBE PREDSTAVLJENE      

            IDEJE – TRŽENJE 

 

Občani Občine Polzela se lahko pohvalimo z različnimi mediji. Imamo vse, od 

lokalne televizije, radia do zgibank turističnega društva in različnih časopisov. 

Vse te pa bomo uporabili pri oglaševanju naše učne poti.  

 

2. 4. 1 Oglaševanje na lokalni televiziji 
 

Čeprav nismo velika občina, premoremo tudi televizijo, ki večinoma predvaja 

oglase, osmrtnice ter druga obvestila in vabila. Med vsemi oglasi, obvestili ter 

vabili bi se lahko znašel še oglas oz. vabilo za učno pot. Gledalce bomo povabili, 

da si ogledajo lepote našega kraja ter se sprostijo v naravi. Obveščali  jih bomo 

tudi o morebitnih organiziranih oz. vodenih izletih po omenjeni poti. 
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2. 4. 2 Oglaševanje na radiu Tempo in Goldi 
 

Ker mladi novinarji in radijci redno pripravljajo radijske oddaje o dogajanju na 

naši šoli, lahko uporabimo tudi te. Svoje oddaje imajo namreč kar na dveh radiih 

- Radiu Tempo in Radiu Goldi. Med svojo oddajo bomo predstavili našo turistično 

nalogo, poslušalce povabili na ogled turistične tržnice ter jih popeljali po učni poti.  

 

 2. 4. 3 Glasilo OŠ Polzela Glas mladih, Dvomesečnik OŠ Polzela   
            in spletna stran 
 

Na naši šoli imamo izbirni predmet šolsko novinarstvo. Pri tem predmetu učenke 

in učenci pišejo članke o dogodkih na naši šoli, ki jih redno objavljajo na spletni 

strani Osnovne šole Polzela. Pišejo tudi članke za revijo Glas mladih OŠ Polzela, 

letos pa izhaja tudi Dvomesečnik.  

Mlade raziskovalke bomo predstavile turistično nalogo; prepričane smo, da bodo 

z veseljem napisali članek in ga objavili.  

Na spletni strani bomo objavili podatke o svojem delu in učni poti. Predlagali 

bomo povezavo spletnih strani šole, občine in turističnega društva. 

 

2. 4. 4  Zloženke in zemljevid 
 

Izdelali bomo tudi zloženko z zemljevidom, v kateri bomo na kratko predstavili 

pot ter bralce povabili nanjo. Zloženke bo možno dobiti na šoli in občini. 

 

2. 4. 5 Mesečnik Utrip Savinjske doline 
 

Časopis prejemajo gospodinjstva občin Žalec, Prebold, Polzela, Braslovče in 

Tabor. Avtorice naloge bomo napisale članek o naši učni poti ter tako privabile k 

ogledu tudi občane drugih občin. 
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2. 4. 6 Dnevi dejavnosti na OŠ Polzela  
 

Pot, ki smo jo sestavile avtorice naloge je primerna tako za poznavalce Polzele, 

kot za tiste, ki jim je naš kraj manj znan. Sestavljena je tako, da je primerna tako 

za družinski izlet kot za dan dejavnosti osnovnošolcev.  
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3 SKLEPNI DEL 

 

Ob raziskovanju smo ugotovile, da imamo v občini Polzela kar nekaj 

znamenitosti, ki dajejo kraju pečat. Povezale smo jih v učno pot, za katero 

menimo, da bo pripomogla k večji prepoznavnosti kraja in medsebojnemu 

druženju občanov in obiskovalcev. 
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4 LITERATURA IN VIRI 

     

• Pukl, 2008: 

     Pukl, V.: Monografija Polzele, Občina Polzela, Polzela, 2008. 

• Spletni vir: Polzela: 

     Spletna stran Občine Polzela. Dostopno na: http://www. polzela.si 

• Spletni vir: Savinjska dolina: 

Turistične znamenitosti. Dostopno na: http://www.savinjska.si/ 

• Spletni vir: Slatine: 

Slatine na Polzeli. Dostopno na: http://www.td-polzela.si 
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PRILOGE 

Priloga 1: BROŠURA O TURISTIČNI NALOGI 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČNA POT DO ROJSTNE 
HIŠE NEŽE MAURER 

 
 

 

IDEJA…  
Naš kraj ima zelo veliko različnih znamenitosti. 
Zakaj ne bi vse te točke povezale v celoto? 
Zakaj ne bi krajanom pokazale v kako 
pomembnem kraju živijo? Ob vseh teh 
vprašanjih smo se odločile, da razvijemo to 
našo idejo in nastala je učna pot. 
 
OPIS POTI… 
Pri prvi točki, ki bo pri osnovni šoli na Polzeli 
se bo vse skupaj začelo. Pot bo tako tekla proti 
muzeju Traktorjev od tam pa do graščine in 
parka Šenek. Pohodniki se bodo nato po hribu 
spustili proti Cajhnovem kozolcu, od tam pa po  
cesti mimo Slatin do Vimperka. Od tam pa jih 
bo pot vodila do cilja – rojstne hiše Neže 
Maurer.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Avtorice: Valentina Sevčnikar, Hana Veler, 

Sabina Geršak 

               Sprednja stran                                                      Zadnja stran 
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Priloga 2: PREDSTAVITEV NA TURISTIČNI TRŽNICI 

 
Na stojnici bomo poskušale na čim privlačnejši način predstaviti našo učno pot in 

značilnosti posameznih točk. 

Uporabili bomo slikovno in besedno gradivo ter pripravili dramatizacijo. 

 
 


