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UVODNI POVZETEK 

Tod živijo prijazni ljudje, vedno pravi Neža Maurer, ko pride v te kraje.  

Polzela, prijazna pokrajina med Savinjo in Goro Oljko se ponaša z zanimivo in 

bogato zgodovino ter koreninami nastanka že v rimskih časih. Resnično je zaživela s 

svojo Komendo pred več kot 850 leti, v zadnjem času pa tudi kot turistična 

zanimivost za turiste z ogledi ostalih znamenitosti v občini Polzela. Vse ogledne 

točke so dostopne z avtobusom, tako da je izlet primeren za vse starostne skupine.  

Zgodovina Polzele je izjemno bogata. Skozi pretekle turistične naloge je bilo o njej že 

ogromno povedanega. Seveda nismo odkrile ničesar novega, vendar želimo naše 

raziskovanje deliti z vami.  

Torej, če vas pot popelje skozi Savinjsko dolino, se ustavite na Polzeli in si oglejte 

Tovarno nogavic, ki je bila nekoč z svojimi izdelki doma v domu vsakega izmed nas, 

saj nas je grela skozi nogavice. Spijte kavico ali kakav na gradu Komenda, ki se 

veličastno šopiri na živi skali in prisluhnite Nežini zapuščini. Pojdite na sprehod skozi 

park Šenek in se sprehodite med mogočnimi drevesi, kot so to nekoč počeli grajska 

gospoda in se podajte na najvišjo točko Polzele, Goro Oljko, ki je simbol in ponos 

Polzelanov.  

Vabljeni! 

 
Ključne besede: 

Polzela, Tovarna nogavic Polzela, grad Komenda, Neža Maurer, park Šenek, Gora 

Oljka 

                                                                                                      

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    

Turizem nam utira nove poti, domače in tuje, povezuje preteklost, bogati sedanjost  

in prihodnost. Ker brez preteklosti ni sedanjosti in tudi ne prihodnosti, smo se v naši 

turistični nalogi usmerile predvsem na turistične točke, ki so povezale in obogatile 

življenje Polzelanov, obenem pa smo začutile, da želimo same izvedeti nekaj več o 

svojem kraju. 

Gradivo za turistično nalogo smo iskale v različnih literaturah in po spletu. Nastala je 

turistična naloga in proizvodi, s katerimi želimo v enem dnevu pričarati prijetno 

popotovanje.  

 

2.  METODE DELA 

Pomagale smo si z literaturo, ki se je na kakršen koli način povezovala s Polzelo in 

njeno zgodovino. 

Pobrskale in našle smo zanimive in uporabne informacije tudi na spletu. Tam smo 

iskale informacije o zanimivostih naše občine ter se pozanimale, katere organizacije 

ali osebe bi lahko pripomogle k uresničitvi naše ideje. 

Pomagale smo si predvsem s pisnimi viri, o določenih točkah so spregovorili staroste 

naše občine, ki so živeli in ustvarjali v našem kraju. 

Naš cilj je bil izvedeti in predstaviti čim več o točkah, ki smo jih izbrale.  Zato smo se 

odločile za združitev in povezavo našega predznanja in podatkov, ki smo jih našle. 

Povprašale smo tudi vrstnike, odrasle in starejše, saj smo hotele zapisati tako, da bi 

turistično nalogo približale vsem generacijam. Izbrale smo dan delavnic, načrtovale 

smo tudi oglaševanje in predstavitev na turistični tržnici. Za potrebe oglaševanja smo 

pripravile reklamni letak. 

 

3. TOVARNA NOGAVIC POLZELA 

Če je bilo območje Polzele še od začetka 20. stoletja pretežno kmetijsko in dokaj 

nerazvito, je v prvi polovici 20. stoletja doživelo nenaden preobrat. Z izgradnjo 

savinjske železnice in regulacijo Podvinske struge so začele cveteti različne obrti, 

bodisi samostojne bodisi ob velikih kmetijah- to so bile žage, mlini in drugo. Prav iz 

dveh majhnih žag sta se razvili prehodnici obeh tovarn na Polzeli. Povojno 

preoblikovanje lastnine iz zasebne v državno v času socialistične Jugoslavije je 
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pomenilo pravi prelom s tradicijo.  Številne obrti so se umikale naraščajoči industriji. 

Prednost so imele predvsem velike gospodarske organizacije. 

Podobno se je dogajalo z razvojem Polzele, tovarne nogavic in Garanta, pohištvene 

industrije, ki sta kmalu po vojni postali paradna konja polzelskega gospodarstva in 

razvoja kraja sploh. 

Leta 1927 je švicarski industrialec na Polzeli začel plesti prve nogavice in s tem 

nesluteno odprl 80 let dolgo tradicijo tovarne nogavic z zaščitenim znakom Lastovka, 

kar pomeni Polzela. Že pred 2. svetovno vojno je bilo zaposlenih 350 delavcev, ki so 

izdelali 1,8 milijona parov nogavic. V petdesetih letih je podjetje sledilo takratnim 

modnim trendom in izdelalo prve nogavice iz umetne svile, kasneje pa hlačno 

nogavico z imenom PEGGY, ki je še danes sinonim za kakovost hlačnih nogavic. 

Največ zaposlenih je bilo leta 1990 in sicer 1389. Tovarna nogavic je na Polzeli 

zgradila stanovanjske domove, kjer so delavci lahko živeli z svojimi družinami. 

Na žalost je tovarna po 91 letih obratovanja avgusta 2016 odšla v stečaj. 

 

 
 

Slika 1: Tovarna nogavic Polzela (spletni vir) 

 
 

Slika 2,3,4: Nogavice Peggy skozi čas (spletni vir) 
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Slika 5: znak Tovarne nogavic Polzela (spletni vir) 

 

 

4.  ZGODOVINA PARKA ŠENEK 
 

Dvorec Šenek stoji na privlačni razgledni legi severozahodno od Polzele, obdan je s 

parkom. Njegova zgodovina sega v 15. stoletje, ko je na njegovem sedanjem mestu 

stal srednjeveški dvor. Ob dvorcu se je v 2. polovici 19. stoletja postopoma razvil tudi 

park. Po letu 1870 so lastniki na okoliške travnike zasadili prva drevesa. Ko se je 

bližal konec stoletja, so nekdanje vrtove ob dvorcu in kapeli spremenili v okrasna 

vrtova s striženimi tisami in pušpanovimi živicami ter povezovalnimi stopnišči.   

Park je bogat in nenavaden, saj s slikovito obliko debel ter krošenj, nenavadnimi in 

obarvanimi listi, cvetovi in iglavci z raznolikimi storži, daje edinstveno in zanimivo 

podobo parku dreves. Danes obstaja v parku preko trideset različnih vrst dreves,  

južni vrt ob dvorcu ima v sredini še vedno okrasni bazen in paviljon na zaključku 

visoke zidne škarpe. Dopolnjuje ga še ozelenjena fasada, cvetoče grmovnice in bele 

vrtne klopi. 

Narava okoli in oblikovana pobočja so ob sprehajalnih stezah imela razporejena 

raznovrstna drevesa, ki so bila sajena posamezno in v skupinah. Člani rodbine 

Pongratz, njihov naslednik med vojnama in grof von Reihofen so bili znani povsem 

kot ljubitelji in zbiralci parkovne drevnine, zato se je v parku kljub času ohranilo lepo 

število dreves. Prepoznavni so bili s svojo premišljeno prostorsko razporeditvijo vrst 

in sort dreves. 

 
Slika 6: Park Šenek (spletni vir) 
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Slika 7, 8: Park Šenek (spletni vir) 
 

 

5. HIŠA NEŽE MAURER 
 
Tod živijo veseli ljudje, rada ponavlja ob vsakem prihodu na Polzelo v svoj rodni 

Kopank, pesnica in  pisateljica Neža Maurer.  Tu ima svojo domačijo, ki jo je občina 

odkupila in spremenila v kulturni spomenik. Pa tudi sicer jo je sprejela za svojo in jo 

uvrstila med častne občane občine Polzela. V letu 2009 je prejela laskavi naslov 

"Slovenka leta 2008". 

V naselju Kopank v Podvinu pri Polzeli se nahaja Zalesnikova domačija, kjer se je 

leta 1930 rodila naša pesnica in pisateljica Neža Maurer. Leta 2001 je občina hišo 

odkupila in jo z odlokom razglasila za kulturni spomenik. Ta pritlična, delno lesena 

hiša s predelano črno kuhinjo naj bi nastala, po zasnovi sodeč, v sredini 19. stoletja. 

Kletni del je narejen iz kamenja, gornji pa iz lesenih brun. 

Ob hiši je narejen kamnito-lesen prizidek, ki je povezan pod enotno streho. Hiša je 

ena izmed redkih še ohranjenih v bližnji in daljni okolici, ki nam izpričuje način 

življenja, gospodarjenja in bivanja v preteklosti. Posebno pa je pomemben njen 

zgodovinsko - pričevalni vidik, saj hiša predstavlja rojstni dom Zalesnikovi Nežiki ter 

Neži Maurer. 

 
 

Slika 9: Neža Maurer pred rojstno hišo (spletni vir) 
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Slika 10: Graščina Komenda (spletni vir) 
 

 
 

Slika 11: Spominska soba Neže Maurer v gradu Komenda (spletni vir) 
 

 
 

Slika 12: Spominska soba Neže Maurer v gradu Komenda 
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5.1 O  NEŽI MAURER 
 

Neža Maurer je slovenska slavistka, pesnica, pisateljica, novinarka, publicistka, 

urednica in pedagoginja. Rodila se je 22. decembra leta 1930, na Polzeli.  

Obiskovala je današnjo osnovno šolo Polzela. Po koncu vojne je obiskovala srednjo 

šolo v Celju in Žalcu ter učiteljišče v Ljubljani. Poučevala je v Črnem Vrhu nad Idrijo 

in v Ilirski Bistrici. Študirala je na Pedagoški akademiji v Ljubljani ter po diplomi 

izredno še na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1960 diplomirala iz slavistike. 

Po končanem študiju je najprej delala kot novinarka. Bila je prva urednica šolskih 

oddaj na Televiziji Ljubljana (s končanim mednarodnim tečajem za šolske TV-oddaje 

v Rimu), tehnična in kulturna urednica pri revijah Kmečki glas, Otrok in družina ter 

Rodne grude, terenska reporterka ter direktorica, glavna in odgovorna urednica revije 

Prosvetni delavec. Pisala pa je tudi brošure za Pionirski dom.  

Zadnja leta službovanja je bila samostojna svetovalka za kulturo pri Komiteju za 

informiranje Slovenije. 

Po upokojitvi je delala kot samostojna umetnica. Je članica Društva novinarjev (od 

leta 1962), Društva slovenskih pisateljev (od leta 1973), Gibanja za kulturo miru in 

nenasilja (od leta 1983) in PEN kluba (od leta 1991). Je mati dveh otrok: Eva Maurer 

Škofič (r. 1968) je znana kot prva slovenska klovnesa in sodeluje pri humanitarnem 

društvu Rdeči noski, Miklavž Maurer Škofič (1962–2015) pa je bil do upokojitve 2010 

zaposlen v Slovenski vojski in znan kot eden najboljših slovenskih pilotov 

helikopterjev, umrl je leta 2015 v Sierri Leone. 

Neža Maurer piše literaturo za otroke, mladino in odrasle. Največji del njenega dela 

zajema poezija, piše pa tudi prozo, publicistiko ter otroške igre. Delovala je kot 

prevajalka, prevajala je iz nemščine ter slovanskih jezikov. Pesnica je s svojimi deli v 

našem prostoru prisotna že več kot 60 let. Za svoje delo je prejela tudi nagrade in 

priznanja. Nad osemdeset otroških iger in oddaj je bilo izvedenih na več radijskih 

postajah. 
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Slika 13: Neža Maurer, v ozadju Polzela (spletni vir) 

 

Posnetek razglasitve rojstne hiše Neže Maurer za kulturni spomenik 

Polzele: 
https://www.youtube.com/watch?v=dcSh0HXllNA 

 
ZGODBA: Rodila se je koruzna punčka  (povzeto po zgodbi Neže Maurer ) 

Za našim mestom se vleče dolga in široka dolina. Na njeni levi so nakupčkani griči, 

na desni je razpotegnjen en sam hrib. Njegov vrh je velikanska, plitva kotanja. Kot bi 

jo varovali, stojijo okrog nje košate bukve in hrasti. Na prostranem dnu so danes 

posajene smrečkice, nekdaj pa je tam bila njiva. Navadno smo na njej posadili 

koruzo. Kdo se spominja tega? Jaz, Lenčka, nekdanja deklica iz najbližjega zaselka. 

Takrat sem bila preklasta: roke in noge kot količki, telo veveričje, poleti in pozimi 

oblečeno v nabrana krila do kolen. Proti mrazu mi je mama spletla volneno jopo. Za 

svoja leta sem bila potegnjena, kar so še poudarjale kuštraste, svetle kite, ki so mi 

segale čez pas. Norčevali so se, da imam brezaste oči, jaz pa sem trdila, da imam 

zelene z zlatimi zvezdicami — in dva češnjeva peclja za obrvi. Lenčka ni rada sama 

zahajala v prostrano kotanjo sredi gozda. Pravili so ji Vinca, pa ni bilo nikjer trt, še 

sledu po vinu ne. Skrivnosten, senčen kraj, nobenega človeškega selišča ni bilo v 

bližini. Samo široka pot, porasla s prožno, nitasto travo je vodila mimo. Naokrog po 

gozdu so bile razmetane velikanske skale, ki so jim pravili peči. Res so bile takšne 

kot krušna peč. Lenčka je komaj zlezla nanje. Bila je še majhna, vendar ne toliko, da 

ne bi znala od doma do Vince. Domači niso nič radi videli, da sama lazi po gozdu. 

Kadar so imeli delo v tistem koncu, je bila Lenca najsrečnejša, če je z njo šel 

sosedov Mihče. Seveda poba ni vesel na kljuki in je imel včasih svoje načrte. Tako 

se mu je ponudila priložnost, da se odpelje z očetovim kolesom v vas — a Lenčka je 

sedla na grivo pred njihovo hiško in tako jokala, kot bi se ulila ploha. Mihče je uvidel, 

https://www.youtube.com/watch?v=dcSh0HXllNA
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da kolo lahko počaka, dekletce pa ne more. Prijel jo je za roko in odločno potegnila 

kvišku. Stresel je z rjavimi, vsenaokrog ravno pristriženimi lasmi in obstal pred njo kot 

novoletna goba, ki pomeni srečo: oči so se kostanjasto pobliskavale, usta širila v 

nasmeh, da je Lenco v trenutku minil jok in je še sama razkrila krepke zobe. 

»Greva!« je rekel veselo. Dolge, koščene roke in noge so mu trznile, zavrtel se je kot 

velik možiček–kopitljaček in se zagnal po strmi stezi v gozd. Stekla je za njim. Bila je 

prva jesen. Koruza je že zibala za ped velike storže in med ovojnimi listi, ki so jim 

otroci pravli koruzna obleka, so se kazali svetli laski. Mihče je raztreseno vprašal: 

»Kaj bova zdaj sama tu v Vinci?« V resnici sploh nista bila sama, saj so domač i 

okopavali repo na sosednjem ogonu. A kdaj so otroci šteli odrasle k svoji družbi? 

Lenčka se je čutila malce krivo, ker ga je tako na silo zvlekla s seboj, in je voljno 

prikimala; rekla pa ni nič. »Pusto je,« je godel Mihec, ki je bil v mislih še pri kolesu. 

»Ne, ni pusto,« se je uprla Lenca, »saj sva dva. Lahko bi si kaj izmislila.« Kot bi 

mignil, sta obrnila jasi hrbet in stekla v gozd. Mihče je takoj začel slačiti mah s pečin. 

Rad je to počel: segal je z rokami za zelene plasti in jih ločil od kamnitih površin. 

Zelene odeje so se luščile na tla. Lenčka jih je ravnala in zlagala na kup. Nič ni 

mislila, kaj bo iz tega nastalo. Delala je kot vedno, kadar sta se skupaj igrala: tiho in 

urno. Nenadoma je fant jeknil. Zelenobled se je sesedel kraj kupa zelenega mahu. 

»Kaj je, Mihec? Kaj se je zgodilo?« »Nič,« je globoko izdihnil, »lahko pa bi se.« Čez 

čas se je fantu vrnila kri v lica in spet je segel z dlanmi pod mah, a zdaj je delal 

previdneje in je mah sproti zvijal v mehke kolobarje. Ni pa povedal, kaj se je zgodilo. 

Ko se mu je zdelo da je dovolj mahu, je sedel na štor in rekel: »Napravil bova hišo.« 

»Hišo?« je zinila Lenčka. »Kako pa se iz mahu napravi hiša?« »Pri vsakem delu je 

tako, da je treba najprej začeti, pravi moj ata.« Miha je vzel nožič, narezal šibe in že 

zaril ogrodje v tla. Na rogovile je položil prečne šibe. Zdaj se je deklici zasvitalo: 

izbrala je tanke, mahovnate plast, jih obesila čez prečke in zelene stene so bile 

narejene. »Boš napravil tudi ostrešje?« »Nazadnje. Prej bova postavila pohištvo.« 

»Iz česa ga bova pa naredila?« »Iz mahu. Če imajo lahko kače mahovnate postelje, 

zakaj jih ne bi naredila še midva!« »Kače?« je ostrmela Lenčka. V ušesih ji je spet 

zazvenel Mihčev pridušeni krik. Torej — kača je bila pod mahom in fant jo je zagrabil 

s prsti. Strmela je vanj, spraševala pa ni, kajti kadar se je Miha odločil, da bo igral 

junaka, ga je igral do konca. »No, bo kaj? Boš zijala prodajala, ali bova še kaj 

delala?« »Kaj pa?« je vprašala odsotna, kot bi pravkar prilezla iz najglobljega brezna 

v Vinci. Iz tistega, iz katerega še nihče ni prišel živ. »Nacufaj okrogle ploščice mahu 
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za mizo.« »Kot dlan.« Mehka miza je malce čudna zadeva, ampak mislite si lahko, 

da je pogrnjena z debelim prtom. Naredila sta tudi mahovnate stole in nazadnje še 

posteljo. Zvila sta mahovnate svaljke, jih zložila drugega poleg drugega in prekrila z 

mahom: postelja se je lahko zibala sem in tja. »Na taki postelji bi pa še jaz spala,« se 

je nasmejala Lenčka. »Prevelika si.« »Poiščiva nekoga, ki mu bo postelja ravno 

prav.« »Koga le?« Iskala sta z očmi po drevju, po skalah — Lenčko je streslo ob misli 

na kačo. Ne, tudi ptice ne moreta spraviti v mahovnato hiško. Mihcu je ušel pogled 

med debli proti jasi in oči so se mu zasvetile: »Kaj če bi...« »Kaj?« »Napravila 

koruzno punčko, takšno kot jih delamo, kadar ličkamo koruzo.« Domišljija ga je že 

odnesla: »Izbrala bova takšno z najlepšimi lasmi. Tako dolge in svetle bo imela, kot 

so tvoji.« Lenčko je kar pogrelo, saj so se ji njeni lasje zdeli kot predivo. Vendar teh 

Mihčevih besed Lenčka od tistega dne ni več pozabila. Zdirjala sta do koruzne njive, 

se previdno — da ju domači ne bi opazili — vtihotapila med visoka, šelesteča stebla 

koruze in iskala storž z dolgimi, svetlimi lasmi, kakršne ima Lenčka. Našla sta 

storžek, že skoraj dozorel, z bleščečimi zelenkasto belimi laski. Odlomila sta ga 

previdno, da se ne bi slišalo. Kam pa pridemo, če bi še otroci trgali nezrelo koruzo! Ni 

dovolj, da jo kradejo jazbeci, vrane, šoje. Tudi zajec ogloda vsak storž, če ga le 

doseže. Vedela sta to, zato sta delala nadvse tiho. Šele v gozdu sta si oddahnila. 

Koruzici sta poravnala oblekico — saj vendar ne more biti tako do vratu zapeta — ji 

privezala okrog vratu marjetico namesto verižice, ji poravnala laske in jo položila na 

mahovnato posteljico. »Kako ji bo ime?« je šepnila Lenčka, saj se ob rojstvu ne sme 

glasno govoriti. Miha je preslišal vprašanje. Mogoče bi rekel ‘Lenčka’, pa mu je bilo 

nerodno. Čez čas je le zinil, da naj bo Koruzna deklica. »Uh, to ni nič!« se je 

vznevoljila Lenčka. »Pa naj bo Punčka, da bo bolj imenitno.« »Punčka je punčka, to 

ni ime,« se je glasno razjezila Lenčka. »Po imenu poznamo človeka,« je 

zatrmoglavila in se vzravnala, da bi bila prav tako velika kot on. »Ti nisi neki poba iz 

naše vasi. Mihec si, pa konec!« Popustil je. Zamišljeno je s kazalcem gladil dolge, 

skoraj bele, sveže in žive laske še nezrele koruzice in tuhtal, ali je kakšno ime, ki bi 

bilo povezano z lasmi... Lenca je gledala Mihčev prst in kar malce zavidala punčki, 

da jo boža. Fant pa je predel svoje misli: Če bi koruza dozorela, bi iz nje naredili 

moko. Nasmehnil se je: »Naj bo Mokica. Moka.« Tako je punčka dobila ime. Pokrila 

sta jo s čipkasto mahovnato odejico, nato pa hiški naredila še streho, seveda iz 

mahu. Zdaj sta bila bogata: Imela sta lepo hišico v Vinci in še otročička v njen. A kaj 

če bo Mokica lačna, ko se zbudi? Brž sta stekla do prve mlake — vsaka prava 
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gozdna cesta je včasih imela plitve in globoke mlake. Ob robeh je bilo mastno blato. 

Pregnetla sta ga, zamesila hlebčke in jih položila na sonce. Sonce ima rado otroke: 

grelo je hlebčke in speklo okusen kruh za koruzno punčko. »Menda ne bo jedla 

samega kruha?« je zaskrbelo Lenčko. Poiskala sta še nekaj jagod in napol zrelega 

žira in vse to položila na mahovnato mizo kraj postelje. Oddahnila sta si, poravnala 

streho in čez vso hiško nagrmadila suhega listja. Da se jima ne bi kdo posmehoval? 

Oh ne! Bala sta se le, da mojstrovine ne bi kdo razdrl in prestrašil njuno ljubo Mokico. 

Punčka je spala sladko kot pravkar okopan dojenček in verjela sta, da jo bosta 

prihodnjič, ko spet prideta, našla zdravo in veselo. Odslej se Miha ni več branil hoditi 

z Lenčko v Vinco. Kako tudi — saj ju je tam čakala koruzna punčka! To ni bila 

igračka, katere bi se fantje izogibali. Bila je resnična punčka, ki je potrebovala dom, 

igrače, hrano in družbo. Vse to sta ji lahko dajala le oba, Lenka sama bi tega ne 

zmogla. 

 

6. GORA OLJKA IN CERKEV  SV. KRIŽA 

Današnja cerkev, posvečena sv. Križu, je bila zgrajena v razmahu romanj na 

Slovenskem, v letih 1754 do 1757. Znan je celo mojster, ki jo je delal: Janez 

Nepomuk Maier. Svetišče je zidano v baročnem slogu. Stavba ima tloris deteljice in 

njena arhitektura je skoraj v celoti ohranjena tako, kakor je bila prvotno narejena. 

Gradili so jo deloma na živi skali, delno pa na umetno izravnanem svetu. Zato je na 

njenem južnem delu, pod ladjo, še eno, spodnje svetišče. Tja vodita dva rova 

oziroma hodnika, ki imata vhod ob glavnem stopnišču pred cerkvenim pročeljem. V 

to spodnjo cerkev so postavili tri oltarje; zaradi samega prostora, ki je pod zemljo, je 

glavni posvečen Jezusovemu počitku v grobu. Najvažnejša je seveda zgornja cerkev. 

Sem so prihajali romarji v procesijah že ob gradnji, božja pot pa je dosegla vrhunec 

pred letom 1788, ko so tu stalno bivali kar trije duhovniki, ki so bili na voljo romarjem 

za duhovno tolažbo. Zanimivo je, da romanje ni ugajalo takratnemu polzelskemu 

župniku. Dosegel je, da so leta 1788 cerkev zaprli. To takrat ni bilo težko, saj so bile 

prav v tistih letih zaradi reform Jožefa II. ukinjene številne božje poti. Ob zaprtju so 

začeli razprodajati cerkveno premoženje. Križev pot je kupila župnija Mozirje, ko pa 

so hoteli prodati še zvonove, so se ljudje uprli. Še več, dosegli so, da je bila cerkev 

spet odprta. 

Huda preizkušnja je doletela svetišče na Gori Oljki kar dvakrat v njegovi zgodovini: 
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leta 1837 in nato še 1932. Obakrat je cerkev pogorela zaradi strele. Pravijo, da so 

ljudje po prvem požaru z veliko vnemo pomagali obnavljati. Menda so dekleta in 

žene s Polzele, iz Št. Petra v Savinjski dolini in celo Žalca v jerbasih in koših nosile 

opeko na goro... 

Kljub tisti veliki prodaji leta 1788 in nato dvema velikima požaroma je cerkvena 

notranjščina še vedno lepo opremljena. Poleg dveh stranskih oltarjev in prižnice, 

narejenih v prejšnjem stoletju, je najlepši glavni oltar, izredno kakovostno rezbarsko 

delo Ferdinanda Galla. Ta oltar je med našimi oltarji, ki imajo približno enako kulisno 

zasnovo, nekaj posebnega. Oltarni nastavek sestavlja tabernakelj z mizo, okrog 

katere sedi Kristus z apostoli pri zadnji večerji. Nad to reliefno skupino je "stena" z 

rokokojskimi okraski, dvema velikima keruboma ob strani ter Bergantovo sliko Jezusa 

na Oljski gori. Na vrhu tega nastavka je velik križ, pod njim pa kipi Žalostne Matere 

božje in ob straneh sv. Jošta in sv. Neže. Prezbiterij krase tudi dobro ohranjene 

freske Tomaža Fantonija iz preteklega stoletja. 

Fasada na cerkvi in vsi kamniti deli so bili obnovljeni 1998. leta, prav tako zunanja 

osvetlitev. 

 

 Planinski dom na Gori Oljki  

Ob cerkvi stoji lepo vzdrževan in obnovljen planinski dom s približno 150 sedeži in 50 

ležišči. Dostopi so možni iz smeri Polzele 2h, Šmartnega ob Paki 1,5h, Rečice 2h, 

Velenja 3h, 

Šoštanja 2,5 h, Skornega 2h, Paške vasi 1,5h in Andraža. Dostop je možen tudi z 

avtobusom iz Polzele. 

 

 

Slika 14: Gora Oljka (spletni vir) 
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7.  TURISTIČNI PROIZVOD 
 

7.1. PROGRAM/ URNIK AKTIVNIH DELAVNIC 

 

URA KRAJ DOGODEK VODIČ 

8.00-
8.15 

Tovarna nogavic 
Polzela 

Zbor in predstavitev poteka 
dneva 

Avtorice 
 
 

8.20-
13.20 

 Voden pohod, delavnice 
 

Avtorice 

8.20 – 
9.00 

 

Tovarna nogavic 
Polzela 

Delavnica: izdelava nogavičke-
mošnjiček 

Nana Petrović 
 

9.00 – 
9.20 

 Sprehod od Tovarne nogavic do 
Gradu Komenda 

Avtorice 

9.20 – 
10.05 

Grad Komenda, 
grajsko dvorišče 

Delavnica: 
Punčka iz cunj/koruzna punčka 
Ogled spominske sobe Neže 
Maurer, pesmi Neže Maurer 

Dajana Jović 
Eva Skutnik 

10.05 – 
10.30 

Grad Komenda Grad Komenda 
Odmor; okrepčilo 

 

10.30 – 
10.40 

 Sprehod do parka Šenek Avtorice 

10.40 – 
11.30 

Park Šenek Sprehod med najstarejšimi 
drevesi, domišljijsko potovanje 

ob škratovem drevesu 

Eva Berložnik 

11.30 – 
11.45 

 Vožnja z avtobusom proti Gori 
Oljki 

Prevoznik Pemi 

11.45 – 
12.30 

Gora Oljka Delavnica: 
Medene lizike iz Polzelskega 

medu, 
zapestnice prijateljstva 

Izabella Brković 
Tatjana Jović 

12.30 – 
13.00 

Gora Oljka Ogled cerkve,  
zvon želja 

 

13.00-
14.00 

Gora Oljka Okrepčilo v planinskem domu na 
Gori Oljki 

Planinski dom 
Gora Oljka 

 

Cena avtobusnega prevoza Prevoznik 

relacija: Šenek  - Gora Oljka – Šenek 
-          odhod: Šenek - 11.00 – odhod 
Gora Oljka -   cca 14.00/15.00 
-          potniki: 15-20 oseb 
-          dan: po dogovoru 
-          datum: po dogovoru 
-          število kilometrov: 6,8 km 
-       cena: 100 – 120  eur z DDV,  
        cca 5eur/osebo 

Naziv podjetja: Pemi d.o.o. 
Naslov: Breška cesta 27, 3313 Breg pri 
Polzeli, Polzela, Slovenija 
Telefon: +386(0)3 705 - 0033 
Mobilna številka: +386 (0)41 668 - 082 
E-mail: pemi.polzela@telemach.net 

 
Pripravila: Marjeta Cunk, Pemi d.o.o. 

mailto:pemi.polzela@telemach.net
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7.2  Potek delavnic na splošno 

Naše delavnice se bodo začele ob 8.00 in bodo trajale do približno 14.00. Dogodek 

bo odprt za družine in skupine učencev iz šol.  

Ob 8.00 se bomo zbrali na parkirišču pred Tovarno nogavic Polzela. Na kratko jim 

bomo predstavile, kako bodo v naši družbi preživeli ta dan. Vsak obiskovalec dobi 

letak z navodili in osnovnimi informacijami o poteku dneva. Na zadnji strani letaka 

zbirajo odtise lastovke za vsako sodelovanje v delavnici.  

Namen prve delavnice je pripraviti obiskovalce za kulturni pohod. Zato si bodo na 

začetku poti izdelali preprosto nogavičko/mošnjiček, kamor bodo spravljali izdelke  s 

prihodnjih delavnic pod vodstvom Nane. 

Pot nas bo vodila do gradu Komenda, do tja se bomo kratko sprehodili. Pričakali nas 

bosta Eva in Dajana, ki bosta eno skupino obiskovalcev povabili k ogledu spominske 

sobe Neže Maurer, druga skupina se bo preizkusila  v izdelavi punčke iz cunj 

oziroma koruzne punčke, prav tako bodo poslušali deklamacije in pesmi Neže 

Maurer, ki so jih pripravile avtorice. Vsak obiskovalec prejme darilo, cd posnetek 

Nežinih pesmi, ki ga spravi v pripravljeni mošnjiček, prav tako punčko iz cunj oziroma 

koruzno punčko. 

Obiskovalcem ponudimo možnost okrepčila v gostilni Malteški hram, ki se nahaja v 

gradu Komenda. 

Do parka Šenek nas loči kratka pot. Tam nas pričaka Eva in se z nami sprehodi do 

Škratovega drevesa in pove zanimivo zgodbo, ki kroži med otroki. Obenem 

predstavlja drevesa, ki so v ponos tega parka. Obiskovalci bodo v parku nabrali nekaj 

vejic za spomin na stara drevesa parka Šenek.  

Avtobus nas odpelje po polzelskih cestah proti Podvinu. Gora Oljka, najvišja točka 

Polzele, nas pričakuje. Tatjana in Izabella bosta obiskovalce seznanili z izdelavo 

medene lizike, si ogledali postopek, jo izdelali in se z njo tudi posladkali. Prav tako si 

bodo lahko ogledali cerkev sv. Križa in si za konec zaželeli, da se jim izpolni želja- 

lahko bodo pozvonili v zvoniku. Zapestnico prijateljstva dobi vsak obiskovalec. 

Ker je na Gori Oljki tudi planinski dom, se bodo obiskovalci ob gostinski ponudbi 

lahko primerno okrepčali in se za konec spočili ob prečudovitem pogledu na celotno 

Savinjsko dolino.  

Greste z nami? Vesele bomo vaše družbe! 
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7.3 Delavnica: Izdelava nogavice/mošnjička 

VODJA SKUPINE: Nana Petrović 

KRAJ: parkirišče pred Tovarno nogavic Polzela 

ČAS: 40 minut 

OPIS: nogavička-mošnjiček 

ZGODBA:  

Tovarna nogavic je stala tukaj na Polzeli od leta 1927 , ko sta jo je dala postaviti 

Albert in Teodor Reiser . Čeprav lastovica ni bila simbol od začetka je postala najbolj 

prepoznaven simbol tovarne in  morda celo Polzele. Polzelska lastovica je bila že od 

začetka edinstvena v tej industriji. Nogavice so delali in nato prodajali po svetu in par 

je nosila sama miss sveta! Žal pa je morala lastovica zapreti svoja krila, saj so stroji v 

letu 2017 dokončno potihnili. A zgodba lastovice se ne bo tako končala, saj se je 

zapisala v naša srca in postala pomemben znak Polzele in naše skupnosti. Bi 

postavili vprašanje? 

 

CILJ DELAVNICE: 

Sodelujoči se seznanijo s kratko zgodovino Tovarne nogavic v svetovnem pomenu in 

si izdelajo preprosto nogavico/mošnjiček, v katero bodo spravljali izdelke, ki bodo 

nastajali na delavnicah. 

 

PRIPOMOČKI: 

- mize in klopi 

- kos blaga, nit, šivanke, škarje 

- rdeča vrvica 

 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: od 8-15 na skupino 

 

TRAJANJE DELAVNICE: 40 min  

 

OPIS DELAVNICE: 

Delavnica bo trajala 40 minut. Vsak udeleženec dobi kos blaga in model z nogavico. 

Izrežejo in enostavno zašijejo ter povežejo  v mošnjiček. Mošnjiček povežejo z rdečo 

vrvico.  
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Nogavička/mošnjiček bo služila za zbiranje izdelkov, ki jih bodo izdelali na 

delavnicah. 

 

Slika 15: Mošnjiček/nogavička ( vir: Nana Petrović ) 

 

7.4 Delavnica: Zapuščina Neže Maurer  

VODJI: Dajana Jović in Eva Skutnik 

KRAJ: grajsko dvorišče gradu Komenda 

ČAS: 45 min. 

PRIPOMOČKI: kos blaga, rdeča nitka, ličje, zgoščenka s posnetki Nežinih pesmi 

PROSTOR:  Grajsko dvorišče gradu Komenda 

OPIS : ogled spominske sobe Neže Maurer, izdelava punčke iz cunj/koruzne punčke, 

poslušanje pesmi Neže Maurer 

 

ZGODBA: Koruzna punčka/punčka iz cunj-KRATEK POVZETEK 

Nekoč je živela Neža z prijateljico Lenčko, ki jo starši niso pusitili od doma v gozd 

samo, zato je moral z njo hoditi Mihec, ki le ni šel tako rad z njo, saj bi veliko raje 

vozil očetovo kolo. Ampak če ni šel z Lenčko je ta tako močno jokala,da ga je le 

prepričala. Nekega dne sta odšla v gozd, ko sta prišla do polja z koruzo sta se 

zmenila, da bosta zgradila hišico z mahu. Ko sta jo zgradila pa nista vedela koga bi 

lahko dala v to hišico, pa sta razmišljala in na koncu prišla do ugotovitve, da bi lahko 

naredila punčko z koruze, kot jih delajo takrat, ko ličkajo kuruzo. Šla sta nabrati nekaj 

koruze, marjetico sta ji dala okoli vratu in jo polegnila na posteljo iz mahu. Hotela sta 

ji dati še ime pa sta jo najprej imenovala v koruzno punčko, nato pa sta jo 

preimenovala v mokico, saj če bi dozorela bi iz nje naredili moko. Od takrat je Mihec 

šel z veseljem z Lenčko. 
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CILJ: Z izdelavo preproste punčke iz cunj/koruzne punčke obiskovalce popeljati v 

svet otroštva in preprostosti. 

OPIS DELAVNICE: 

Goste bomo najprej vljudno sprejele, jim izrekle dobrodošlico in se jim predstavile. Za 

uvod jim bova povedali, kaj bodo pravzaprav počeli in jih povabile k sodelovanju. Ob 

doživetem pripovedovanju zgodbe o Koruzni punčki Neže Maurer bodo izdelali 

preprosto punčko iz cunj/koruzno punčko iz cunj oziroma ličja, poslušali bodo njene 

deklamacije s pomočjo računalnika. Obiskovalce bomo tudi povabile k ogledu 

spominske sobe Neže Maurer, ki je v prostorih občinske knjižnice Polzela v gradu 

Komenda. 

Gostje se lahko okrepčajo v restavraciji Malteški hram, ki se nahaja v gradu. 

Ob koncu delavnice obiskovalci izdelano punčko iz cunj/koruzno punčko spravijo v 

nogavičko/mošnjiček, obenem pa tudi prejmejo cd-posnetek Nežinih pesmi, ki smo 

ga pripravile avtorice naloge. 

 

Slika 16: Koruzna punčka (vir: Nana Petrović) 

7.5 Delavnica:  Park Šenek 

VODJA: Eva Berložnik 

KRAJ: Park Šenek 

ČAS: 50 min. 

PRIPOMOČKI:  vejice in listi najstarejših dreves, zgodba 

OPIS : Obiskovalci se seznanijo z posebnostmi parka Šenek in spoznajo najstarejša 

drevesa. 

ZGODBA: Škratovo drevo 

V parku Šenek živijo škratje. Domišljija ne pozna meja, zato si jih zamisli in mogoče ti 

kateri izmed škratov uresniči kakšno željo. Pridi v park Šenek in si oglej vsa ta stara 
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drevesa, v katerih domujejo škratje. Mogoče te kakšen preseneti in ga boš uspel/a 

videti.  

 

CILJ: Z obiskovalci se sprehodimo po parku med mogočnimi drevesi in jih z zgodbo 

o škratovem drevesu navdušimo, da spoznajo vrednost in mogočnost drevesnega 

parka za Polzelo. 

OPIS DELAVNICE: 

Z obiskovalci se sprehodimo po sprehajalni poti, ustavljamo se ob tablah, ki 

označujejo posamezna zgodovinska drevesa in se ustavimo ob t. i. škratovem 

drevesu, ki ima za polzelske otroke vedno novo zgodbo. Ob sprehajanju po parku 

obiskovalci naberejo vejice, ki jih nato z rdečo nitjo povežejo v šopek. Ta šopek 

dodajo ostalim spominkom v mošnjiček. 

 

7.6 Delavnica: Gora Oljka 

VODJI: Izabella Brković, Tatjana Jović 

KRAJ: Gora Oljka 

ČAS: 45 min. 

PRIPOMOČKI:  polzelski med, lesene paličice, zavijalni papir, rdeča nit, trakovi iz 

nogavic 

OPIS : ogled cerkve sv. Križa in zvonik želja, izdelava medenih lizik, zapestnic 

prijateljstva, okrepčilo v planinskem domu. 

 

ZGODBA: 

Nekega jutra, medtem ko je lastovka preletavala Polzelo, je zagledala zvonik na vrhu 

hriba. Odletela je tja in poleg tega zvonika videla še cerkev. Letala je okoli in si 

ogledovala okolico. Odletela  je nazaj v Šenek in ljudi povabila, da so se odpravili na 

vrh. Z njimi je odkrivala Polzelo in spoznala, da se temu vrhu oziroma gori reče Gora 

Oljka. Odločila se je, da bo ljudem uresničevala želje, saj so jo oni tudi njej. Danes, 

če greš na goro Oljko, lahko pozvoniš na zvoniku in si zaželiš nekaj in polzelska 

lastovka ti bo izpolnila željo. 

CILJ: Obiskovalci si ogledajo cerkev sv. Križa na Gori Oljki in v zvoniku pozvonijo za 

željo, izdelajo si medeno liziko, zapestnico prijateljstva in se okrepčajo v planinskem 

domu. 
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Slika 17, 18: Medena lizika, zapestnica prijateljstva (vir: Nana Petrović ) 

 

OPIS DELAVNICE: 

Udeleženci se bodo seznanili z izdelavo medene lizike, si ogledali postopek, jo 

izdelali po predstavljenem postopku in se z njo tudi posladkali. Vsak obiskovalec si 

bo iz ostankov nogavic spletel zapestnico prijateljstva. Prav tako si bodo lahko 

ogledali cerkev sv. Križa in si za konec zaželeli, da se jim izpolni želja- lahko bodo 

pozvonili v zvoniku. 

Ker je na Gori Oljki tudi planinski dom, se bodo obiskovalci ob gostinski ponudbi, ki je 

tipična za Savinjsko dolino, lahko primerno okrepčali in se za konec spočili ob 

prečudovitem pogledu na celotno Savinjsko dolino. 
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Recept za lizike z medom in žajbljem za boleče grlo 

SESTAVINE: 

1 mala žlička medu za 1 liziko, ali več, odvisno od velikosti lizik 

ščepec zdrobljenih in posušenih žajbljevih listov in malo cimeta (če vam cimet ne 

odgovarja, ga lahko tudi izpustite) 

POSTOPEK: 

V posodi na zmerni temperaturi počasi segrejemo želeno količino medu. Počakamo 

da zavre, temperaturo znižamo in pustimo nekaj minutk, da nežno brbota. Na vsake 

toliko malo premešamo. Segrevati prenehate, ko temperatura medu doseže 148°C. 

Če nimate termometra, kapljico segretega medu (previdno!) z žličko kanite v posodo 

z mrzlo vodo. Da se je med že dovolj časa segreval, boste vedeli po tem, ko bo 

kapljica medu, ki jo boste nato vzeli iz vode ostala trdna (kot trdi bomboni). Če pa je 

med po ohlajanju v hladni vodi še vedno mehak, ga segrevajte še kakšno minuto in 

test ponovite. 

Maso pustite minuto ali dve, da se malo ohladi, potem pa vanjo zamešajte koščke 

zdrobljenih žajbljevih listov in nekaj cimeta. 

Vzamete modelčke za lizike, jih napolnite z maso in vstavite palčke. 

Tudi če modelčkov nimate, lahko lizike pripravite s pomočjo peki papirja. Nekaj medu 

nalijte na izbrano mesto na peki papirju, pustite, da se malo ohladi in v med privijte 

paličko. 

Ko se med povsem strdi, so lizike pripravljene! Previdno jih vzemite iz modelčkov ali 

odlepite od peki papirja. 
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8. NAČRT OGLAŠEVANJA TURISTIČNEGA PROIZVODA 

 
8.1. OŠ POLZELA (Spletni časopis, 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. 

8.2. ŠOLSKI ZVOČNIK 

Dnevno bomo oglaševali in jih vabili k udeležbi.  

8.3. PRILOŽNOSTNA RAZSTAVA V AVLI ŠOLE  

Pripravile bomo priložnostno razstavo, ki bo vključevala materialno gradivo in 

povabilo na delavnice. 

8.4. 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. 

8.5. LETAKI 

Zamislile smo si letak, ki bo dosegljiv na lokacijah, ki jih naši vrstniki obiskujejo (šola, 

Komenda, občina, oglasne deske). Primer takšnega letaka smo dodale v prilogo 

spodaj. 

8.6. POLZELAN 

POLZELAN je mesečnik, ki ga prejemajo gospodinjstva občine Polzela 

Pripravile bomo prispevek, ki bo na kratek, hkrati pa tudi na zanimiv način opisal naš 

projekt. 

 

9.  POMOČ PRI PROJEKTU 

Pri projektu so nam bili v pomoč: 

 Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela   

 Turistično društvo Občine Polzela  

 Občina Polzela 

 Osnovna šola Polzela 
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10. PREDSTAVITEV DELA NA TURISTIČNI TRŽNICI 

Svoj projekt bomo poskusile čim bolje predstaviti tudi na turistični tržnici, kjer  želimo 

narediti vtis, prepričati obiskovalce, hkrati pa tudi ocenjevalce, da se ustavijo in se 

nam pridružijo pri odkrivanju našega kraja. Naš cilj je, da mimoidoče prepričamo, da 

se v našem kraju Polzeli skriva toliko skrivnosti, ki jih je še potrebno odkriti in jih 

povabiti k nam, da doživijo košček preteklosti s pridihom sedanjosti.  

Na tržnici bomo vse prisotne seznanjali z letakom, izdelki, slušnimi posnetki in preko 

likovnih izdelkov avtoric. Obiskovalci bodo deležni tudi manjše pozornosti – cd 

zgoščenke s pesmimi Neže Maurer. 

 

11. SKLEPNE MISLI AVTORIC 

Pripravile smo doživetje dne na Polzeli, ki  bi naše vrstnike, mlajše in starejše na 

zabaven način povezal  z zgodovino in lepoto Polzele, seznanjal mlajše generacije s 

kulturno dediščino in ohranjal dediščino živo. 

Naš domači kraj pripoveduje sam od sebe, kako pa se dotakne posameznika, pa 

smo na različne načine poskrbele me. V vsakem posamezniku ostaja duh otroka, ki 

ga je treba z leti negovati in ga občasno tudi privabiti na plano. Ravno to smo 

poskušale doseči preko naših delavnic.  

V naš turistični produkt smo v veliki meri vključile pomembne gospodarske in kulturne 

znamenitosti, saj so krajani živeli, delali in ustvarjali zgodovino, ki je pustila pečat in 

prepoznavnost v širšem pomenu in merilu. Šele z raziskovanjem turističnih točk smo 

se zavedale, kako močno so zaznamovale Polzelo in ljudi, ki tukaj živijo. Z nastalim 

delom in aktivnimi delavnicami želimo povabiti in navdušiti turiste od drugod, da bi se 

dober glas o Polzeli širil od ust do ust in da bi se obiskovalci radi vračali. Pomembno 

nam je tudi spoznanje, da smo začutile pripadnost kraju iz katerega izhajamo.  

Lastovka se rada vrača tja, kjer je doma srce.  

 

Eva Berložnik 

S to nalogo sem želela pokazati drugim, da na Polzeli obstajajo pridni, prijazni in 

delavni ljudje, saj se s trudom in delom daleč pride. Z delavnicami ter našimi izdelki 

dokazujemo to, da imamo tudi na Polzeli kulturne in naravne znamenitosti, ki Vam jih 

poskušamo na čim boljši način predstaviti. Všeč mi je, da je resnično delo Polzelanov 

ostala vrednota, ki se prenaša iz roda v rod. 
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Nana Petrović 

Ko sem se vpisala na turistični krožek sem pričakovala veliko truda in učenja. Kar se 

je pravzaprav zgodilo me je popolnoma presenetilo. Delo je zelo ustvarjalno in 

sproščeno. Učiteljici vedno poslušata naše predloge in nasvete. Res je osupljivo 

koliko napredka smo naredili v le parih mesecih. Vsi sodelujemo in se ob delu, 

seveda zabavamo. 

 

Tatjana Jović 

Turistična naloga mi je bila zelo všeč, saj sem se naučila nekaj novega, kar mi bo v 

življenju prišlo prav. Imela sem se zelo lepo, saj sem se veliko družila. Hkrati je bila 

še ena nova izkušnja, katero bi še kdaj ponovila.  

 

Dajana Jović 

Turistična naloga mi je bila zelo všeč, saj smo se zabavali in nekaj novega naučili. 

Počutila sem se odgovorno in dobila tudi novo lepo izkušnjo, katere se bom vedno z 

veseljem spominjala. 

 

Izabella Brković 

Ob pisanju turistične naloge sem se počutila kot zgodovinar. Zanimala nas je 

preteklost našega kraja in kako so sploh odkrili vse to, kdo je bil začetnik in vse 

ostalo. Bilo je poučno in zabavno. Izvedela sem kar nekaj novih podatkov in to je tudi 

prednost turistične naloge. Uživala sem, ker sem se tudi sama zelo vživela v to našo 

nalogo.  
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http://kraji.eu/slovenija/dvorec_senek_s_parkom/slo, pridobljeno 3.1.2018 
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https://pekis.si/recept/lizike-z-medom-zajbljem-za-bolece-grlo
http://gradkomenda.polzela.si/enodnevniizleti/
http://kraji.eu/slovenija/dvorec_senek_s_parkom/slo
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13. PRILOGE 
 

13.1. LETAK (priloga 1) 

 

 

 
 

Slika 19: letak (vir: Nana Petrović) 

 
13.2 ZVOČNI POSNETEK PESMI NEŽE MAURER 

 

Slika 20: ovitek zgoščenke z Nežinimi pesmimi (vir: Nana Petrović) 


