
 
Osnovna šola Polzela, Polzela 

 

 

 

 

                 STOPINJE V PRETEKLOST POLZELE 

 

 

  

 

TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 

 

 

TURISTIČNA NALOGA 

 

 

UČENCI :  Julija Trobina 

                  Eva Skutnik 

                  Vita Taja Cocej 

 

MENTORICI: Kristina Jeraj in Tatjana Turkuš 

 

PODROČJE: Turizem  

 

 

 

                                                   Polzela, januar  2017 



J. Trobina, E. Skutnik, V.T. Cocej 
»STOPINJE V PRETEKLOST POLZELE« 

Turistična naloga, Osnovna šola Polzela, Polzela, 2016/2017 

2 

 

ŠOLA: OSNOVNA ŠOLA POLZELA, Šolska ulica 3, 3313 POLZELA 

             Tel.: 03 703 31 00 

             E-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net 

               Spletna stran: http://www.osnovna-sola-polzela.si/ 

 

NASLOV RAZISKOVALNE NALOGE: Stopinje v preteklost Polzele 

 

AVTORJI: Julija Trobina 

                  Eva Skutnik 

                  Vita Taja Cocej 

     

 

MENTORICI:  Kristina Jeraj 

                       Tatjana Turkuš 

       

POVZETEK 

Naš kraj je prepleten z mnogimi znamenitostmi in kar težko je o vseh odkriti oz. 
povedati nekaj novega. Pa vendarle bomo tokrat na malo drugačen način predstavile 
našo Polzelo in njene prepoznavne točke. Odločile smo se, da bo naše druženje 
potekalo kar 2 dni. Prepričane smo, da bo zanimivo in zabavno vsem našim 
obiskovalcem, saj bodo naše dejavnosti skozi igro in sprostitev tudi zelo poučne.  
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ZAHVALA                                                                                                                    

 

Zahvaljujemo se ravnateljici naše šole gospe Bernardki Sopčič, ker je podprla našo 

raziskovalno dejavnost. Velika zahvala gre tudi mentoricama, saj brez njiju naš 

turistični produkt ne bi bil to, kar je. Hvaležni smo tudi staršem za spodbudo in vsem, 

ki so kakor koli pripomogli pri načrtovanju. 
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1. UVOD    
 
S turistično nalogo želimo sporočiti, da je Polzela kraj, ki je bil pomemben v razvoju 
slovenske zgodovine. Z nalogo želimo sporočiti, da ima lahko tako majhen kraj zelo 
bogato zgodovino.  
 
V svoji nalogi smo se odločile, da bomo raziskale in predstavile naš kraj v 
srednjeveškem obdobju. Takrat se je Polzela imenovala Hallenstein.   
Izpostaviti želimo predvsem  kulturne znamenitosti v naši občini. Grad Komenda leži 
na vzpetini sredi Polzele in je ena izmed ohranjenih postojank Malteškega viteškega 
reda. Graščina Šenek, neobaročni biser, ki očara z čudovitimi detajli na fasadi ter z 
drugimi značilnostmi npr. sončno uro na notranjem dvorišču ter čudovitimi sobanami 
in balkoni, ki imajo razgled na celotno Polzelo ter park, ki obdaja graščino. Izbrale 
smo pa tudi cerkev, ki leži nad Polzelo in s katere se vidi celotna Spodnja Savinjska 
dolina. To je Gora Oljka s cerkvijo Svetega Križa, ki je baročni biser s čudovitimi 
freskami in lepim izrezljanim oltarjem, na katerem je lepo prikazana zadnja večerja.  
Cerkev SV. Križa spada med 3 najlepše cerkve v Evropi. 
Na graščini Novi Klošter je bil začetek osnovne šole na Polzeli in zametek univerze 
na Slovenskem 
 
Tako smo se odpravile na delo in začele smo iskati gradivo ter izpisovati podatke, na 
koncu pa smo vse podatke povezale. Nastala je turistična naloga, iz katere je potem 
nastala tudi pot, s katero smo želele seznaniti večjo ciljno skupino obiskovalcev. S 
svojim delom želimo razširiti prepoznavnost Polzele in naše vrstnike seznaniti z vsem 
novim kar smo spoznale same. 
 

       
 

   
 
 
 
 
 
 

http://www.td-polzela.si/images/stories/komenda/grad%20komenda1.jpg
http://www.td-polzela.si/images/stories/grascina_senek/senek%20z%20vrtom.jpg
http://www.td-polzela.si/images/stories/park_senek/Copy-of-park.senek2.jpg
http://www.td-polzela.si/images/stories/gora_oljka/gora_oljka_spredaj.jpg
http://www.td-polzela.si/images/stories/novo_kloster/IMG_3237.jpg
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2. KAKO SMO DELALI? METODE DELA 
 
Glede na to, da je precej različnih tematik bilo že obdelanih v raznih raziskovalnih in 
projektnih nalogah, nam je bilo sprva kar težko. Začele smo z zbiranjem različnih 
podatkov iz literature, spleta, v veliko pomoč pa nam je bilo tudi sodelovanje s 
krajem. Izbrale smo točke, po katerih je Polzela znana daleč naokoli. Mlajšim in 
starejšim obiskovalcem jih želimo predstaviti na svoj način. Za spoznavanje smo 
izbrale grad Komendo, park in graščino Šenek, Goro Oljko in Novi Klošter. Zaradi 
obsežnosti ogledov smo se odločile, da bo naša turistična pot trajala dva dni. 
Povezale smo se z odgovornimi osebami, vsi so bili pripravljeni sodelovati. Posebnih 
stroškov nismo predvidele, razen prenočevanja na Gori Oljki. Kaj in kako je oz. bo 
vse skupaj izgledalo? Stopite z nami v odkrivanje…. 
 
 
2.1 KLJUČNI DEJAVNIKI 

 
Število udeležencev – predvideno za število 5 udeležencev oz. se prilagodi 
povpraševanju. 
 
Opis terena – hodili bomo po gozdnih in poljskih poteh. Pot ni zahtevna in je 
primerna za vse starostne skupine, starejše od 6 let. 
 
Dolžina poti – celotna pot, ki jo bomo prehodili v dveh delih je dolga približno 9 km. 
 
Trajanje poti – hodili bomo počasi, predvidevamo prvi in drugi dan cca 3 – 4 ure. 
 
Prenočevanje – prenočili  bomo na Gori Oljki, v tamkajšnjem planinskem domu. 
Strošek prenočevanja s hrano in ogledi bo prilagojen starostni skupini. 
 
Trajanje aktivnosti - pričetek aktivnosti bomo v jutranjih urah, zaključili bomo 
naslednji dan v popoldanskih urah. 
 
Predvidevamo stroške v zvezi s prenočevanjem in hrano v planinskem domu. Vse 
ostale stroške rešujemo z Zktš Polzela in sponzorji. 
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3. PREDSTAVITEV IN ZGODOVINA POLZELE TER KULTURNE ZNAMENITOSTI 
  
3. 1 POLZELA 
 
Polzela je kraj, ki leži v Spodnji Savinjski dolini. Zaradi pomembne geografske lege in 
odličnih prometnih povezav z drugimi kraji ima dobre možnosti za razvoj. Leži ob že 
starem cestnem križišču, ki povezuje poti iz zahodnih predelov Celjske kotline s 
Šaleško in Zgornjo Savinjsko dolino. Področje je bilo poseljeno že v antiki.  
Gospodarsko podobo kraja in celotne občine predvsem ustvarja Tovarna nogavic 
Polzela in številna druga uspešna zasebna podjetja.  
Prebivalci se aktivno ukvarjajo s športom in rekreacijo, o čemer pričajo uspehi 
polzelskih košarkarjev, število športnih društev in planinsko turističnih poti. 
Drugo »močno področje« Polzelanov je kultura. Delujeta dve kulturni društvi, več 
pevskih zborov, tamburaški orkester, ipd. Vsako leto se zvrsti več kulturnih prireditev. 
Poleg športnih in kulturnih društev uspešno delujejo še Turistično društvo, 
Čebelarsko društvo, Kinološko društvo, gasilska društva in druga. 
Na Polzeli in v okoliških naselij so se rodili ali živeli in delali mnogi znani in zaslužni 
Slovenci: Neža Maurer, Paul Parin, Meta Rainer, Darinka Pavletič Lorenčak, Vladimir 
Levstik in drugi.  

 
Fotografija 1: Polzela (Spletni vir: Polzela )  

 
 
 

 
3. 2 KOMENDA  
  
Komenda je grad, ki leži na vzpetini sredi Polzele. Prvič naj bi bila omenjena že leta 
1149, v malteški viteški red pa so jo prevzeli leta 1323 in jo obdržali do leta 1780. 
Kasneje je bila več kot 450 let malteška Komenda (postojanka malteškega viteškega 
reda). Posebnost Komende je antični lev iz pohorskega marmorja, ki stoji pred 
gradom. Grad je prav tako zgodovinska znamenitost ter kulturna in etnološka 
dediščina.  
Med leti 2006 in 2012 je bil temeljito obnovljen. Danes so v Komendi prostori za 
kulturne dejavnosti, poročna dvorana, oddelek glasbene šole Risto Savin Žalec, 
ekomuzej, najstarejša horizontalna sušilnica hmelja, ki jo je leta 1874 zgradil 
polzelski trgovec Julij Židan in zbirka o malteškem viteškem redu, sedež 
novoustanovljenega Zavoda za kulturo, turizem in šport Polzela, Občinska knjižnica 
Polzela in gostinski lokal.  

http://www.polzela.si/obcina/splosnipodatki
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Posebna zanimivost Komende je, da je vanjo prihajal tudi France Prešeren na obisk 
k svojemu staremu stricu Antonu Muhovcu, ki je bil župnik na Polzeli. Dokaz za 
Prešernove redne prihode na Komendo, lahko vidimo na bronasti plaketi na zidu ob 
vhodu v grad. Na plaketi piše: »V to Komendo je v letih 1817-1819 prihajal France 
Prešeren na obisk k svojemu stricu Antonu Muhovcu, župniku na Polzeli.« Naša pa 
je zares posebna, saj je ena izmed le štirih v Sloveniji. 
 »V Sloveniji smo imeli štiri postojanke oz. komende, in sicer na Gorenjskem, v 
Vipavi, v Melju pri Mariboru in na Polzeli.« (spletni vir: ZKTŠ Polzela )  
 

    
Fotografija 2 in 3: Komenda nekoč in danes (Spletni vir: Občina Polzela) 

 
3. 3 PARK ŠENEK  
  
Park Šenek in graščina Šenek, tvorita zanimiv sklop srednjeveške zapuščine.  
Zgodovina graščine sega že v 15. stoletje. Park Šenek se je postopoma začel 
razvijati v drugi polovici 19. stoletja ob dvorcu Šenek. Počasi so se tam začela 
pojavljati drevesa, vodnjaki, travniki in vse ostalo. Kmalu se je začela oblikovati 
podoba parka, kot ga poznamo danes. Proti koncu stoletja so se nekdanji zelenjavni  
vrtovi po načrtu dunajskega arhitekta Swensona spremenili v okrasna vrtova s 
povezovalnim stopniščem. Večji južni vrt je dobil ob dvorcu v sredini vodni okrasni 
bazen in paviljon. Skozi celotni gozd pa danes vodijo poti. Park se zaključi z 
drevesno skupino, naprej pa vodijo travniki in poljane. Prejšnji lastniki dvorca so bili 
veliki ljubitelji in zbiratelji drevesnih nasadov, zato so v parku veliki nasadi različnih 
vrst dreves. Park nas privlači z domiselno postavitvijo, slikovitostjo debel, krošenj, 
nenavadnih listov, cvetov, obarvanih listov. Danes je v parku 30 različnih drevesnih 
vrst.« (spletni vir: ZKTŠ Polzela )  
 

  
Fotografija 4 in 5: Park Šenek (spletni vir: Turistično društvo Polzela) 
 

3.4 GRAŠČINA ŠENEK 
 

http://www.td-polzela.si/images/stories/komenda/IMG_2865.jpg
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Dvorec Šenek stoji na privlačni razgledni legi severozahodno od Polzele, obdan s 
parkom. Njegova zgodovina sega v 15. stoletje, ko je na njegovem sedanjem mestu 
stal srednjeveški dvor. V 18. stoletju ga je nadomestil baročni dvorec z 
gospodarskimi objekti. Nasproti njega so leta 1779 postavili kapelo sv. Florjana, ki 
ima nad portalom še ohranjen napis s kronogramom. Za časa lastništva rodbine 
Pongratz je po letu 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. 
  
 

 
Fotografija 6: Graščina Šenek (spletni vir: Šenek) 
 

 

3. 5 GORA OLJKA  
  
Gora Oljka je hrib (734 m), ki leži med Polzelo in Velenjem. Na vrhu stoji cerkev sv. 
Križa, ki je bila zgrajena sredi 18. stoletja in velja za eno najlepših baročnih stavb v 
Sloveniji. Znamenit je glavni oltar, ki je delo kiparja Ferdinanda Galla. Omenimo še 
sliko Fortunata Berganta, ki je v preteklosti krasila glavni oltar, danes pa je v 
stranskem oltarju. Cerkev je v celoti obnovljena. Zanimivo je tudi podzemno t. i. 
spodnje svetišče z božjim grobom. Le nekaj metrov pod vrhom hriba se nahaja tudi 
planinski dom s približno 150 sedeži in petdeset ležišči, ki je odprt vsak dan, razen 
ponedeljka. Ob vzponu do cerkve ste lahko priča čudovitemu razgledu na Kamniško-
Savinjske Alpe na zahodu, Pohorje na severovzhodu ter Posavsko hribovje na jugu. 
Gora Oljka je bila zelo znana romarska in izletniška točka že v preteklosti. Menimo, 
da Gora Oljka s svojimi značilnostmi pomeni potencial za nadaljnji razvoj turizma v 
našem kraju, zato smo prepričani, da so naše ideje o pohodu v tem okolju 
dobrodošle.  
 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit3bzFqvzRAhWCyBoKHb8UAKMQjRwIBw&url=http://kraji.eu/slovenija/dvorec_senek_s_parkom/slo&bvm=bv.146094739,d.d2s&psig=AFQjCNGjYBvsUlxHCmI9gqtTTYFo2Qt_bA&ust=1486500091740190
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Fotografija 7: Gora Oljka (Spletni vir: Turistično društvo Polzela)  
 

 
Fotografija 8: Planinski dom na Gori Oljki (Spletni vir: Planinski dom na Gori Oljki) 
 

 
Fotografija 9: Cerkev na Gori Oljki (Spletni vir: Turistično društvo Polzela) 
 

 
3.6 NOVI KLOŠTER  
 
Nekdanji dominikanski samostan Novi Klošter je dal pozidati celjski grof Friderik II. in 
ga leta 1453 podaril menihom dominikancem. Kar dvakrat so ga opustošili Turki, 
pozneje pa je bil prezidan v graščino in obdan z malimi jezerci, od katerih sta se 
ohranili le dve. 
Zadnji lastnik pred drugo svetovno vojno je bil Oto Parin. Njegov sin Paul Parin 
zdravnik, kirurg, nevrolog in psihoanalitik živi v Švici in je objavil nad 50 znanstvenih 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4-9yUq_zRAhWPSxoKHX0hBMEQjRwIBw&url=http://www.hribi.net/slika.asp?gora%3D13016&bvm=bv.146094739,d.d2s&psig=AFQjCNHsjEx7IgAxR2fV99ufGKgU3nBLUQ&ust=1486500256060420
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sestavkov in tudi leposlovnih del »Zanesljiva znamenja spreminjanja«, ki je 
prevedeno in med drugimi opisuje mladost v Novem Kloštru in kulturnozgodovinske 
zanimivosti graščine. 
Tukaj je bil tudi začetek osnovne šole na Polzeli. Leta 1786 je bila v Novem Kloštru 
ustanovljena t.i. trivialna šola. Leta 1796 se je šola preselila na Polzelo. 
  

 
Fotografija 10: Novi Klošter (spletni vir: Turistično društvo Polzela) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. TURISTIČNI PROIZVOD 

 
Obiskovalcem želimo predstaviti znamenitosti preko pohoda do različnih točk, ki smo 
jih že opisale v prejšnjem poglavju. Obiskovalci se bodo preko različnih dejavnosti 
seznanjali s pomembnimi značilnostmi objektov in okolice.  
 
4. 1 PROGRAM/ URNIK DNE POHODA 

http://www.td-polzela.si/images/stories/novo_kloster/nov.klo.detajl.jpg
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URA KRAJ DOGODEK VODIČ 

8.00 Grad Komenda Zbor in predstavitev poteka 
dneva, ogled Komende (eko 

muzej, ogled oblačil viteškega 
reda) 

Avtorice 
ter vodič Komende 

9.00- 
10.00 

Park Šenek Hoja po labirintu, na cilju jih 
pričaka gospa, ki jih popeljala na 

ogled graščine 

Avtorice ter 
vodička 

10.05-
10.30 

Graščina Šenek Ogled graščine in kratka 
predstavitev ter nastop učencev 
OŠ polzela, ki so glasbeniki – 

srednjeveška glasba 

Avtorice turistične 
naloge skupaj z 
mentoricama. 

10.30-
11.00 

Park Šenek pod 
mogočnim 
drevesom 

Malica  Avtorice turistične 
naloge skupaj z 

mentoricama 

11.00-
13.30 

Pot proti Gori 
Oljki 

Ob kratkem postanku 
prisluhnejo pripovedki o Gori 

Oljki in se malo okrepčajo 

Avtorice turistične 
naloge  

13.30- 
16.00 

Prihod na Goro 
Oljko 

Dobrodošlica oskrbnikov, 
podajanje navodil za bivanje in 

namestitev v sobe, nato kosilo in 
krajši počitek 

Oskrbnik, avtorice, 
mentorici 

16.00-
17.30 

Ogled cerkve, 
sprehod v bližnjo 

okolico-ogled 
»jame« sp. 

svetišče; igre 

Ogledamo si cerkev na Gori 
Oljki in svetišče pod cerkvijo;  
sodelujejo v družabnih igrah 

Avtorice turistične 
naloge skupaj z 

mentoricama 

18.00-
19.00 

Planinski dom Večerja in priprava na druženje Avtorice turistične 
naloge skupaj z 

mentoricama 

19.00-
20.30 

Prostor pred 
planinskim 

domom 

Opazovanje nočnega neba, 
druženje ob tabornem ognju in 

legenda o Polzeli 

Avtorice turistične 
naloge skupaj z 

mentoricama 

20.30-
7.00   

Planinski dom Priprava na počitek in lahko noč Avtorice turistične 
naloge skupaj z 

mentoricama 

7.00 
-8.00 

Planinski dom Zajtrk in pospravljanje ter slovo Avtorice turistične 
naloge skupaj z 

mentoricama 

8.00-
10-00 

Pot proti Novem 
Kloštru 

Hoja in druženje z vmesnimi 
postanki za osvežitev 

Avtorice turistične 
naloge skupaj z 

mentoricama 

10.00 
11.30 

Novi Klošter Ogled objekta in okolice ter 
presenečenje – ogled malteške 

konjenice 

Avtorice turistične 
naloge skupaj z 
mentoricama;  

g. Zvone Zupan 

11.30- Novi Klošter - Vrnitev na začetek poti, Avtorice turistične 
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12.30 Grad Komenda podelitev darilc in slovo naloge skupaj z 
mentoricama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 2 NAŠA POT  
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1. Grad Komenda    
 

Gora Oljka 

Novi Klošter 

Šenek 

Komenda 
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Ob 8.00 se zberemo na grajskem dvorišču. Udeležencem pohoda izrečemo 
dobrodošlico. Na kratko jim predstavimo, kako bodo v naši družbi preživeli dvodnevni 
»oddih«. Obiskovalce razdelimo v dve skupini. Ena skupina odide na ogled gradu 
Komenda, kjer s strani vodičke TIC izvejo vse o zgodovini gradu. Druga skupina 
odide v ekomuzej, kjer si bodo ogledali oblačila viteškega reda ter spoznali njegovo 
zgodovino in edino ohranjeno sušilnico hmelja v Savinjski dolini. Po ogledu sledi 
odhod proti parku Šenek.  
 

2. Park Šenek   
 
Za začetek se samostojno sprehodijo po parku in si ogledajo nekatere edinstvene 
drevesne vrste. Potem se zberemo pred kapelo SV. Florjana, kjer dobijo navodilo za 
rešitev naloge, ki jih bo popeljala naprej po naši poti.  
Naloga: Sprehodite se po labirintu. V središču labirinta, vas čaka gospa, ki vas bo 
popeljala na ogled graščine Šenek.   
   

3. Graščina Šenek 
 
Ogledamo si prostore graščine Šenek. Nazadnje se zberemo v atriju, kjer nas mladi 
glasbeniki (glasbena šola Cecilja Polzela) popeljejo v glasbeni svet srednjega veka.  
 

4. Park Šenek pod mogočnim drevesom 
 
Polni glasbenih vtisov, se posedemo pod mogočnim drevesom in ker je pred nami 
dolga pot proti Gori Oljki, se okrepčamo z malico.  
 

5. Pot proti Gori Oljki 
 
Pot se vije skozi Slatine, proti Dobriču. Ves čas nas sprošča zelena narava, razigrani 
ptički in svež zrak. V Dobriču, na obronku mešanega gozda, si pogasimo žejo z 
osvežilno pijačo in prisluhnemo pripovedkam o nastanku Gore Oljke.  
 
Ljudske pripovedke o Gori Oljki: 
 
O GORI OLJKI 
»Nekoč, v davnih časih«, mi je pripovedoval dedek, »še niso poznali hriba Gora 
Oljka. Za ljudi je bil to hrib brez imena, porasel z drevjem. Neki moški, ki je osvojil že 
skoraj vse domače gore, se ni mogel upreti pohodu na »hrib« (tako so takrat rekli 
Gori Oljki). Zelo dolgo je hodil, saj pot ni bila označena. Po treh dneh je le prišel na 
vrh. In kaj je videl? Velikansko jaso, ob robu poraslo z dišečo oljko. Utrgal je nekaj 
vejic in se napotil domov. Pot nazaj ni bila dolga saj si jo je zapomnil. Odločil se je, 
da jo bo označil. Nabral je vej in listja ter veje zapičil vsakih nekaj metrov ob poti, 
nanje pa nataknil liste. Ko je prišel domov, so vsi gledali njegovo oljko in se še sami 
napotili ponjo, da bi varovala njihove domove. Oljka je sveta rastlina, zato so ljudje 
hrib poimenovali Oljka. Čez nekaj let so do vrha naredili cesto in na Oljki zgradili 
kapelo, nato malo cerkvico in nazadnje veliko cerkev z dvema zvonikoma. Potem so 
Oljki spremenili ime v Gora Oljka«, je končal dedek. 
O GORI OLJKI 
Pastir Izidor je imel velik pašnik na gori. Vsa svoja leta je pasel živino na tem kraju. 
Ko je umrl, so ga na tem pašniku tudi pokopali. Na njegovem grobu je zrasla 
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mogočna oljka. Po tem čudežu so kraj poimenovali Gora Oljka. Kmalu zatem so 
zgradili cerkev z dvema zvonikoma. In ta cerkev še danes stoji na kraju, ki se 
imenuje Gora Oljka.  
 
 

6. Prihod na Goro Oljko 
 
Ob uspešnem prihodu na cilj, nas pozdravi oskrbnik planinskega doma na Gori Oljki, 
ki nam poda nekaj osnovnih napotkov glede bivanja. Temu sledi namestitev v sobe, 
kosilo in krajši počitek.  
 
 

7. Ogled cerkve Sv. Križa, igre 
 

Udeležence razdelimo v dve skupini. Podamo jim navodila za nadaljevanje 
dejavnosti. Ena skupina si ogleda cerkev medtem ko druga skupina pripravlja 
material za srednjeveške igre, ki bodo sledile po ogledu. Nato skupini zamenjamo. 
Po zaključenih igrah sledi večerja in priprava na druženje ob tabornem ognju, ki je že 
pripravljen s strani oskrbnika.  
 
Igre:  
SESTAVLJANJE GRADU 
Pripomočki: naravni material (kamni, veje, lubje), ki ga naberejo v bližnji okolici 
cerkve.  
Navodilo: Iz nabranega materiala oblikujte srednjeveški grad.  
 
VLEČENJE VRVI 
Pripomočki: vrv 
Tekmujeta dve skupini. Označimo sredinsko črto in na vsaki strani 2 m oddaljeno 
startno črto, za katero se postavi posamezna ekipa.  
Na znak ekipi dvigneta vrv in jo napneta, tako da sredinska zastavica na vrvi 
obmiruje nad sredinsko črto za dve sekundi, nato z žvižgom napovemo začetek igre. 
Nihče od igralcev ne sme oviti vrvi okrog pasu, se uleči ali se z roko dotikati tal. V 
primeru da med igro kdo pade, je dolžan takoj vstati. Igra je zaključena, ko ekipa 
potegne sredinsko zastavico na vrvi prek svoje startne črte. Po vsakem potegu ekipi 
zamenjata strani.  

 
8. Jasa pred planinskim domom 

 
Posedemo okrog tabornega ognja, opazujemo nočno nebo in prisluhnemo 
pripovedki.  
 
LEGENDA O POLZELI  
Pisalo se je leto 1490. Na gradu Komenda je živel lep mlad princ po imenu Friderik 
XVI. S svojima staršema, mamo Penelopo in očetom Henrikom LXIX. Starša sta od 
svojega sina zahtevala, da se poroči s princeso. Ker je princ želel princeso s Polzele, 
saj je mislil, da so Polzelanke najboljše, je bila edina primerna princesa s sosednje 
graščine- Šenek. Tej princesi je bilo ime Rozamunda. Imela je dolge kostanjevo rjave 
lase, zelene oči in svetlo polt. Princ ji je bil všeč že od malih nog, a ta ljubezen je v 
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trenutku najstništva izpuhtela . Njuni starši so se zmenili za poroko, vendar drug 
drugemu nista bila všeč. Ravno zaradi tega so poroko preklicali. Penelopa in Henrik 
sta se odločila, da gresta svojemu sinu poiskati novo princeso. Nista hotela poslušati 
prinčeve želje, da želi princeso s Polzele. Zato se ni zmenil za nobeno drugo, ki sta 
jo pripeljala njegova starša. Naslednjega leta, leta 1491 je bila zelo huda zima in 
priporočeno je bilo naj ljudje ostanejo doma. Penelopa in Henrik pa nista obupala 
nad »lovom« na idealno princeso. Tistega dne se Friderikova starša nista vrnila 
domov. Friderika je začelo skrbeti. Čakal je sedem dni. Osmi dan se je odločil, da 
zbere vse vojake in viteza, da bi poiskal svoje ljubljene starše. Pripravljen je bil iti 
zraven v hud sneg, led in mraz. Kasneje, tistega dne, preden so odšli, je na ogromna 
vrata potrkala starka. »Kdo ste pa vi?« je presenečeno vprašal Friderik. »Mar se me 
ne spomniš sinko?« je začudeno rekla starka: »Jaz sem tvoja stara teta Vranja.« 
Friderik je starko povabil na čaj. Ta mu je povedala vse, česar se mlad princ ni 
spominjal. Prepričala ga je, naj ne gre iskat svojih staršev, saj bo še sam zmrznil, 
poleg tega pa po osmih dneh ni nobene možnosti za njuno preživetje. Ker je bil princ 
še premlad, da bi prevzel vodilno vlogo kralja, je prestol zavzela njegova stara teta 
Vranja.  
Friderik se je odločil, da nadaljuje misijo svojih staršev- poiskati idealno princeso in jo 
vzeti za ženo. Vranja pa ga je hotela zvito prepričati, da to ni mogoče, razen, če za 
ženo vzame Rozamundo, saj druge princese na Polzeli ni. Friderik je obupal. Ni imel 
staršev, ne žene, samo staro teto Vranjo. Ker je Vranja prevzela vse finance 
namesto njega, je imel prostega časa na pretek. Iz samega dolgčasa se je odpravil 
na sprehod po okoliških hribovjih. Tja ga je gnal sam dolgčas, radovednost in 
hrepenenje po spomladanski naravi, ki je tistega leta (1492) res bujno cvetela. Po 
nekaj minutah hoje je izgubil občutek za čas. Ni vedel kam gre ali zakaj, preprosto 
korakal je vse više in više do Gore Oljke. Nad njim so ravno takrat priletele ptice 
selivke z juga. Nad vse so bile zanimive.  
»AAAA!!!!« je zadonelo po hribu.  
Friderik ni opazil luknje v tleh, saj je občudoval ptice. Zgrmel je v veliko in globoko 
luknjo. Ko se je pobral je ugotovil, da se je poškodoval in že je začel tuhtati kako bo 
prišel ven. To se je zdelo skoraj nemogoče, saj je bilo nebo še komaj vidno. »Mi 
lahko pomagaš?« se je zaslišalo z drugega konca nekakšne podzemne jame.  
»Kdo je to rekel?« je previdno vprašal Friderik.  
»Tukaj sem. Ta zlobna čarovnica me je priklenila. Imaš kaj za pod zob? Sestradana 
sem.« je nadaljeval nežen glas.  
»Oprosti ,vendar ničesar nimam. Še vedno te ne vidim. Kje si?«  
»Prižgi svečo, pa me boš.«  
Friderik je tipal, da bi našel vžigalice. Ko mu je to uspelo, je začel previdno gledati 
okrog. V kotu je zagledal prečudovito plavolaso deklico s sinjemodrimi očmi in kožo 
čisto kakor solza, le tu in tam je bil kakšen madež zemlje, na katero se je naslanjala.  
»Ime mi je Zarja. Kako pa tebi?«  
»Ammm...hhm... Ffr..Friderik.«  
Njun pogovor je trajal dolgo v noč. Zarja mu je povedala vse o tej čarovnici. Kasneje, 
ko jima je uspelo odkleniti Zarjo, mu je ta pokazala kaj vse se še skriva spodaj Gore 
Oljke. Bil je nekakšen leden kip. Povedala mu je, da sta to kralj in kraljica, čarovnica 
pa ju je ugrabila, da bi prevzela vlogo kraljice, čeravno ni kraljeve krvi. Friderik se je 
tistega trenutka zavedal kakšna prevarantka je ''teta'' Vranja. Friderik in Zarja sta 
prižgala vse sveče, ki so se skrivale tam spodaj. Stopila sta ledeni kip in kar kmalu za 
tem so se že premaknili prvi prsti na rokah kralja in kraljice- Henrika in Penelope. 
Friderik je še na pol zmrznjene pogrel s toplim objemom.  
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»KAAAJ?« je zabobnelo po jami. Bil je glas Vranje. Na začetku se je jezila, ker je 
ugotovila kaj se je zgodilo, a kar kmalu se je krepko nasmejala.  
»HAHAHAHA... Vi neumni nesposobneži! Kako pa mislite priti ven! HAHAHA! Zdaj, 
ko še tebe ni, Friderikec moj, sem lahko sama na oblasti! HAHAHAHA...«  
Odfrčala je ven, kot bi tlesknil.  
Tako so Zarja, Friderik, Henrik in Penelopa preživeli trinajst noči. V temi, na mrzlem 
in vlažnem.  
Ste mogoče pozabili na Rozamundo in njene starše? Naj Vam nekaj zaupam. 
Friderik je bil Rozamundi strašansko všeč. Vendar, ker je Vranja svoj načrt 
pripravljala več let je vedela, da se bosta poročila in njen načrt ne bi uspel. Zato je 
pobrskala po črni knjigi prepovedanih urokov in uročila Rozamundo. Vendar takrat še 
Vranja ni bila tako izkušena čarovnica in se je pri uroku nekaj zmotila Rozamundi je 
dala polovico svojih moči, toda le-ta se tega ni zavedala. Nadaljujmo z zgodbo.  
Rozamunda je imela podobna čustva kakor Friderik. Hotela je moža, princa ali 
plemiča, le da bi jo imel rad. Prav tako kot Friderik je uživala v spomladanski naravi, 
poleg tega, pa jo je na Goro Oljko gnala neka druga sila, ki je ni zmogla opredeliti. Ko 
je prispela na najvišjo točko, je zaslišala kričanje pod svojimi stopali.  
Zarja, ki je že vse raziskala, je zakričala: »Imaš čarobno moč. Lahko nas rešiš od tu. 
Samo ponovi kar rečem. V redu?«  
»amm?... Ja, v redu,« je začudeno in prestrašeno v neznano kam govorila 
Rozamunda.  
»VUŠ se dvigni in poleti...« je izgovarjala Zarja.  
»VUŠ se dvigni in poleti...« pa se je slišal odmev iz Rozamundinih ust.  
»...Naj nebo nad glavo bo...«  
»...Naj nebo nad glavo bo...«  
»...Pete zdaj v zrak ponesi...«  
»...Pete zdaj v zrak ponesi...«  
»...Prosim naj ne bo grobó!«  
»...Prosim naj ne bo grobó!« je še zadnjič ponovila Rozamunda in že je pred očmi 
zagledala plemiško družino z Zarjo. Ti so ji vse pojasnili. Odločili so se, da premagajo 
Vranjo, da bo spet vse po starem. Preden pa so odšli še po Rozamundina starša, je 
Zarja predlagala, da se umijejo v Savinji, saj je hči Savinje in bi rada videla svojo 
mati.  
Petindvajseti april je bil za Vranjo odločilen dan, toda tega še ni vedela. Vseh sedem 
je bilo nedvomno močnejših od šibke čarovnice Vranje, ki je imela le še polovico 
svojih moči. V bitki je zmagovala in ko je že skoraj slavila svojo zmago, je mimo 
urokov ki so prihajali iz čarovničine palice, hodila Zarja. Bila je nevtralna, kot njena 
mati Savinja. Na njo uroki niso delovali. Pogumno je prikorakala do Vranje, ji iz rok 
izpulila palico in jo prelomila na pol.  
Tišina. Vse je utihnilo. Vranje nikjer...  
Ohlapna oblačila Vranje, ki so ležala na tleh so se začela premikati. Iz njih je zlezla 
mlada dama, približno iste starosti kot Rozamunda, Zarja in Friderik.  
»Kdo si pa ti?« je začudeno vprašal Henrik.  
»To sem prava jaz, Vranja, hči najhujše čarovnice na Polzeli, Mitundre. Ker sem bila 
čisto nasprotje svoje mame, me je spremenila v hudobno čarovnico, kakor je bila 
sama. Med tem, ko sem bila praktično ujeta v njenem telesu, je bil zame, pravo JAZ, 
čas ustavljen. Zato sem ostala mlada. Upam, da me boste sprejeli takšno kot sem in 
najlepša hvala, ker ste izničili ta urok. Pa ne samo to. Prav tako je Gora Oljka dobila 
svojo pravo notranjost- zemljo.«  
»Vranja, dobrodošla,« je dodala Rozamunda.  
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»Danes smo se rešili še zadnje čarovnice na Polzeli. Ta dan moramo proslaviti,« je 
še dodala modra Penelopa.  
In res je. Tistega leta, leta 1492, se je končal srednji vek. Friderik in Zarja sta se 
poročila, a ne skrbite, otrok še nista imela, saj se jima je zdelo, da sta še premlada. 
Rozamunda in Vranja pa sta postali najboljši prijateljici, ki še vedno iščeta svojega 
princa na belem konju, kar mislita metaforično, saj menita, da je v novem veku 
pomembnejša inteligenca. Henrik in Penelopa, ter Ludvik in Anastazija 
(Rozamundina starša) so še vedno ostali najboljši prijatelji in partnerji, ki se zdaj 
zbirajo v naravi, s svojo novo prijateljico Savinjo, kjer namakajo noge in uživajo v 
prijetnem vetriču. Šele po parih letih, od kar je umrla čarovnica Vranja pa so ugotovili, 
da njen rod prihaja oz. domuje v Tajni jami, zato so pred njen vhod postavili 
nedotakljiva vrata. 
 

9. Priprava na počitek 
 

Zadovoljni in polni novih vtisov si v krogu, držeč za roke zaželimo mirno noč.  
 
 

10.  Zajtrk in pospravljanje ter slovo 
 

Po jutranjih aktivnostih se poslovimo in odidemo proti Novemu Kloštru.  
 

11.  Pot proti Novem Kloštru 
 
Hoja in druženje z vmesnimi postanki za osvežitev 
 

12.  Novi Klošter- ogled objekta in okolice ter presenečenje – ogled malteške            
konjenice   

 
Ogledamo si zunanjost zgradbe ter zanimivo okolico z ribniki. Nato se zberemo pri 
stari konjušnici, kjer nas pričaka predstavnik Malteške konjenice, g. Zvone Zupanc. 
Predstavi nam delo in dogodke, ki se jih udeležujejo ( Malteška poroka, blagoslov 
konj, stara kmečka opravila). Udeleženci si lahko tudi pobliže ogledajo konje in 
opremo.  
 

13.  Novi Klošter - Grad Komenda 
 
Po ogledu sledi pot proti Komendi- naši začetni točki, ki je tokrat mesto slovesa. Vsak 
udeleženec prejme darilce ter priznanje za opravljeno srednjeveško pot Stopinje v 
preteklost Polzele.  
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5. NAČRT OGLAŠEVANJA TURISTIČNEGA PROIZVODA 
 
5. 1 OŠ POLZELA (Spletni časopis) IN SPLETNA STRAN  

 

Pred izvedbo aktivnosti, bomo na spletni strani naše šole posebno rubriko namenili 
tudi oglaševanju naše aktivnosti in s tem privabili večje število učencev naše šole, 
vzpodbudili jih bomo, da k aktivnosti povabijo svoje prijatelje od drugod. 
 
5. 2 ŠOLSKI ZVOČNIK 
 
Dnevno bomo oglaševali in jih vabili k udeležbi. (pripravljen reklamni spot) 
 
5. 3 FACEBOOK  
 

Facebook bo kot vodilno socialno omrežje današnjega časa zelo uporaben za naše 
oglaševanje, saj ga uporablja večina mladih. Na njem bomo ustvarili dogodek, ki bo z 
zanimivim programom in fotografijami privabil mladino. 
 
5. 4 LETAKI 

 
Zamislili smo si letake, ki bodo dosegljivi na lokacijah, ki jih naši vrstniki obiskujejo 
(šola, Komenda, občina, oglasne deske).  
 
5. 5 POLZELAN 
 
POLZELAN je mesečnik, ki ga prejemajo gospodinjstva občine Polzela 
Pripravili bomo prispevek, ki bo na kratek, hkrati pa tudi zanimiv način opisal naš 
projekt. 
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6. POMOČ PRI PROJEKTU 
 
SPONZORJI:  

 Mizarstvo Rat 
 Pekarna Fortesa Polzela (malica Gora Oljka) 
 2B Dizajn- majice 

 
Pri projektu nam pomagajo: 

 Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela   
 Turistično društvo Občine Polzela  
 Občina Polzela 
 Osnovna šola Polzela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



J. Trobina, E. Skutnik, V.T. Cocej 
»STOPINJE V PRETEKLOST POLZELE« 

Turistična naloga, Osnovna šola Polzela, Polzela, 2016/2017 

23 

7. PREDSTAVITEV DELA NA TURISTIČNI TRŽNICI 
 
S predstavitvijo na turistični tržnici želimo vse obiskovalce prepričati, da je druženje z 
nami prava odločitev. V obliki makete in s pomočjo naših likovnih izdelkov ter 
promocijskega materiala bomo poskrbele, da se bodo obiskovalci odločili preživeti 
nekaj svojega časa z nami ob spoznavanju zgodovine, v sproščenem vzdušju naše 
prelepe Polzele. Delile bomo letake in majhna dailca-lesene tablice z opomnikom. 
 

 
 
 
8. SKLEP 
 
Vesele in prepričane smo, da bo druženje z nami obogatilo naše obiskovalce.  
Bogatejši bodo za nova spoznanja o slovenskem kraju, bogatejši bodo za mnoga 
poznanstva. Zasnovano spoznavanje Polzele lahko ponudimo tudi kot obliko kulturno 
naravoslovnega dne. 
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9. ZAKLJUČEK 
 
Menimo, da bo naloga koristen prispevek pri promociji turizma na Polzeli. Vedno 
kadar se lotevamo odkrivanja rojstnega kraja, smo vedno znova presenečeni…«o, 
tega pa še nismo slišali ali vedeli.«  Pot je zasnovana tako,da je primerna za 
obiskovalce vseh starosti, tudi za mlajše otroke – v tem primeru bi se odločile za več 
krajših postankov in prilagodile bi igre. Bisere našega kraja smo predstavile na svoj 
način, pa vendar tako, da bo dostopen vsem. Vse zastavljeno bomo uporabile tudi za 
učence naše šole kot doživetje poti za kulturno naravoslovni tabor. 
Opomniti želimo kako pomembna je zgodovina našega kraja in privabiti mlajše in 
starejše k sodelovanju v smislu oživljanja turizma na Polzeli. 
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