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POVZETEK 
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NASLOV RAZISKOVALNE NALOGE: ŽELODKOVE ZGODBE 

AVTORJI:  

Reneja Sara Centrih, 9. razred                               

Neja Fajdiga, 9. razred        

Eva Jeran, 9. razred 

Katarina Bevc, 7. razred 

Kristina Bahč, 7. razred 

Veronika Rajh, 7. razred 

Pia Fenko, 7. razred 

 

MENTORICA: Maja Ocvirk, prof. geografije in zgodovine 

 

POVZETEK: 

V objemu pristne narave med kozjanskimi griči so nastale zanimive zgodbe, ki so prehajale 

iz roda v rod. Nato pa jih je leta 2012 zapisala ga. Marija Plemenitaš (Legenda o nastanku 

Dobja in Zgodbe s Handila). Zgodbe so nas vzpodbudile, da smo oblikovale turistični 

proizvod, ki je zanimiv za vse generacije našega kraja in okolice. Poimenovale smo ga 

Želodkove zgodbe, saj se naš kraj imenuje po hrastu – dob. Želodko je tudi naša maskota, ki 

nas bo popeljala skozi celotno dogajanje. Skrbno smo načrtovale naš program in izvedbo na 

Kozjanski domačiji v okviru Tedna starih obrti in običajev. V goste bomo povabile tudi ga. 

Marijo Plemenitaš. Izvedli bomo pet različnih ustvarjalnih delavnic (učenja ljudskih plesov,  

ustvarjanje z das maso, risanje na platno, pobarvanka Želodko, kako se glasi Legenda o 

nastanku Dobja v angleškem ali nemškem jeziku). Da pa bo dogodek resnično lahko 

izpeljan, smo se po pomoč zatekli k sponzorjem, za obisk pa bomo poskrbeli s pomočjo 

promocije. Obveščanje o dogodku bo pester, in sicer preko spleta, časopisa, reklamni letaki 

po javnih mestih, izdelali pa bomo tudi zgibanko, plakat, kazalke in škatlice z vsemi 

informacijami o prireditvi.  

KLJUČNE BESEDE: Kozjanska domačija,  ga. Marija Plemenitaš, zgodbe, maskota 

Želodko, ustvarjalne delavnice 
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1. UVOD 

 

V okviru projekta Popestrimo šolo smo učenke OŠ Dobje pripravile turistično nalogo. V njej 

smo s pomočjo mentorice izdelale turistični proizvod, ki je v skladu s smernicami  sodobnega 

turizma, s katerimi se pokriva tudi tematika letošnjega festivala Turizmu pomaga lastna glava 

– Zgodbe turizma. Program je usmerjen k spoznavanju zgodb, bajk in povesti, ki so po naših 

gričih krožile iz roda v rod. Pri tem ne gre zgolj za pripovedovanje zgodb, ampak je to proces, 

ki vključuje tudi ključen moment, to je oblikovanje zgodb: kako določene dogodke, dejstva, 

informacije, znanje oziroma vedenje pretvoriti v zgodbo, s katero pritegnemo ciljno občinstvo. 

Človekovi možgani niso narejeni za statistiko in alineje, pač pa za zgodbe. (Zgodbe v 

slovenskem turizmu) 

 
Tako smo tudi me oblikovale zgodbo turizma tako, da bo privlačna za turistično ponudbo v 

našem kraju in bo privabila lokalno prebivalstvo ter ljudi od drugod. Turistični proizvod smo 

poimenovale ŽELODKOVE ZGODBE, saj se naš kraj imenuje po hrastu - dobu. Tako smo 

ustvarile tudi maskoto Želodko, z namenom popestritve celotnega dogajanja. 

Prireditev Želodkove zgodbe so tako vsebinsko zaokrožena celota v okviru  Teden starih 

obrti in običajev na Kozjanski domačiji in v njeni okolici. Namenjena je vsem generacijam in 

zajema različne  zgodbe našega kraja: predstavitev Kozjanske domačije (kulturna dediščina), 

ljudski plesi, ki so značilni za kraj Dobje in običaji, ob katerih so se pripovedovale različne 

zgodbe. Imele smo veliko srečo, da je zgodbe našega kraja že zapisala gospa Marija 

Plemenitaš. Zato smo se lahko posvetile turističnemu proizvodu.  

Turistični proizvod smo želele oblikovati na temeljih ekoturizma. Želele smo takšno obliko 

turizma, ki bo varoval našo neokrnjeno naravo in v dogajanje vključil lokalno prebivalstvo. 

Tako bi pri slednjih lahko povečali osebnostno rast in pridobili bi si večjo samozavest, ki bi 

pripeljala do razvoja podjetništva na podeželju v občini Dobje.  

Nato pa smo razmišljale, kako zgodbe popeljati med ljudi, da se bodo družili, zabavali, nekaj 

novega naučili. Želimo si, da naše zgodbe sežejo obiskovalcem do srca in bi se radi 

vračali ter povedali še drugim, da je v našem kraju lepo.  
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2. KJE SMO 

 

Prihajamo iz manjše občine Dobje. Občina zavzema svet med Bohorjem in Konjiško goro v 

vzhodnem delu Posavskega hribovja. Pokrajinsko podobo območja zaznamujejo predvsem 

dolina Dobjanskega potoka, ribniki Prosečno in Veliko Brdo. (http://www.stat.si) 

Na severu, vzhodu in jugu meji z občino Šentjur, na zahodu pa z občino Laško. Na južni 

strani se razprostira masiv Bohorja, na zahodni pa Lisca s pogorjem Voluške gore. Pri nas 

živi približno 1000 prebivalcev na 17,5 km² v 13 vaseh. Imamo prostore občinske uprave, 

pošto, gasilski, kulturni in lovski dom, farno cerkev ter devetletno osnovno šolo in vrtec.  

Občina Dobje leži v hriboviti pokrajini, ki spada v predalpski svet in sega v osrčje Kozjanske 

pokrajine. Kozjansko je pretežno hribovito-gričevnata pokrajina v srednjem delu vzhodne 

Slovenije. Dobje je pomemben del naravne in kulturne dediščine, ki se je oblikovala zaradi 

svoje geografske odmaknjenosti in zaprtosti območja v preteklosti. 

Našo naravno dediščino je opazil tudi program Natura 2000, ki oblikuje mrežo varovanih 

območij, ki so pomembna za ohranjanje ogroženih rastlin, živali in njihovih življenjskih okolij. 

Torej pri nas je še pristna in neokrnjena narava in zato turizem usmerjen predvsem v 

ekoturizem. Ekoturizem pomeni potovanja v naravna območja oziroma obliko turizma, ki 

odgovorno varuje naravo in spodbuja blaginjo lokalnega prebivalstva. V svojem bistvu gre za 

obliko odgovornega turizma v naravna območja. (http://www.slovenia.info) 

 

Smernicam ekoturizma smo se smo se držale tudi pri pripravi našega turističnega proizvoda, 

katerega vizija je, da postane del stalne ponudbe našega kraja. 

 

Slika 1: Lega Občine Dobje 
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2.1. Dobje v sliki 

 

Po navadi pravijo, da slike povedo več kot tisoč besed. 

 

Slika 2: Vas Dobje v neokrnjeni naravi 

 

Slika 3: Pogled na idilično pokrajino 

 

Slika 4: Hišica na Handilu v zimski idili 

 

Slika 5: Naša šola 

 

Slika 6: Čebelnjak na Kozjanski domačiji 

 

Slika 7: Kozolec na Kozjanski domačiji 
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3. KOZJANSKA DOMAČIJA 

 

V Dobju imamo veliko znamenitosti, ki si jih je potrebno pogledati. Med njimi je tudi 

Kozjanska domačija. Je značilna lesena stavba zahodnega dela Kozjanskega, ena redkih v 

celoti obnovljenih tipičnih kozjanskih hiš. Iz predprostora (Lüpa) preide v dnevno bivalni 

prostor (Hiša) in v črno kuhinjo (Kühja). Na južni strani ima manjšo klet (Kelder), na severni 

strani pa se je sprva nadaljeval kozolec (Kouzuc). Je pomemben del v prepoznavanju 

bivalne kulture 19. in 20. stoletja in gradbeniških materialov na območju Kozjanskega in 

osredje Slovenije. Les nudi prijeten hlad, pozimi pa ohranja toploto. Slamnata streha varuje 

pred dežjem in snegom, kamen pa skrbi za trdnost. Mah je izolator med brunami, gašeno 

apno pa zaščita lesa. (http://www.kam.si/etno_kmetije/kozjanska_domacija.html). 

Ob hiši stoji manjša lopa s hlevom. Tako jo lahko poimenujemo kot tipično kozjansko 

domačijo. Leta 1830 je bila dom malega kmeta in je vse do današnjih dni ohranila prvotno 

prepoznavnost, spremenila pa je svojo namembnost. Med letoma 1998 in 2000 je bila 

domačija s pomočjo turističnega društva Dobje in Ministrstvom za kulturo v celoti obnovljena. 

(http://www.kam.si/etno_kmetije/kozjanska_domacija.html).  

Prav kozjansko domačijo smo v naši turistični nalogi predvidele kot prizorišče našega 

dogodka, saj sprejme do 200 obiskovalcev. Poleg tega pa tudi ustreza pogojem za 

opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji, saj se njen uradni naslov glasi »turistična kmetija 

z nastanitvijo«.  

 

Slika 8: Kozjanska domačija 



 

8 

 

4. LJUDSKI PLESI, NARODNA NOŠA IN OBIČAJI 

 

Del naše zgodbe so tudi ljudski plesi, narodna noša in običaji, saj se je prav ob slednjih 

pripovedovalo največ zgodb. 

S pomočjo različne literature, in pa predvsem po pripovedovanju zgodb babic in dedkov, smo 

ugotovile, da so ljudje ob različnih običajih radi plesali. Plesali so predvsem tri plese: 

»pujštertanc«, »kujteršivat« in čindaro. Ob spoznavanju plesov smo ugotovile tudi, da ima 

vsaka vas svoje narečje.  

Podatkov o ljudskih oblačilih in šegah v Dobju ni veliko. Obstaja pa veliko slik, ki prikazujejo 

takratno modo. Tako smo prišle do sklepa, da so ženske nosile belo srajco in temno krilo ter 

črn predpasnik, na glavi pa ruto; moški so nosili belo srajco ter črne ali rjave hlače, na glavo 

pa so si poveznili klobuk. 

Pozimi so ljudje luščili koruzo, luščili in prebirali fižol, kuhali žganje ter imeli koline. Ko pa je 

vreme postalo toplejše in žito zrelo, so mlatili žito, ličkali koruzo ter delali na travniku in njivi; 

pletenje košev in košar ter kovanje so bili prisotni celo leto.  

 

Slika 9: Ljudski ples in narodna noša (Neja Fajdiga) 
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5. GOSPA MARIJA PLEMENITAŠ 

 

Marija Plemenitaš je bila rojena leta 1947. Je naša krajanka in velik del svoje mladosti je 

preživljala na domačem hribu Handil. Je članica Literarnega društva Šentjur in uveljavljena 

lokalna literarna ustvarjalka. Motive črpa iz svojega življenja in ljudskega pripovedništva, 

posebej blizu sta ji opisovanje kozjanske zemlje in njenega kmečkega človeka z opisovanjem 

ljudskih modrosti, verovanj in življenja. Leta 2008 je izdala svojo prvo samostojno izdajo z 

naslovom Ko spregovorijo ptice, kjer slikovito opisuje dogodke iz svojega zgodnjega 

otroštva, hkrati pa predstavlja izdaja bogato etnološko izročilo območja, kjer je odraščala. 

Leta 2012 je v knjižni obliki izdala pesniško zapisano legendo o nastanku našega kraja 

Dobje; Legenda o nastanku Dobja. Isto leto pa še lokalne pripovedi; Zgodbe s Handila.  

 

Slika 10: Gospa Marija Plemenitaš v naši šoli 

 

 

Slika 11: Naslovna stran; Zgodbe s Handila 
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6. ZGODBE IZ NAŠIH KRAJEV 

 

Naša občina Dobje se lahko pohvali z bogatim nesnovnim izročilom, pri katerem izstopa 

ljudsko pripovedništvo. Pri pripravi turističnega proizvoda smo imele veliko srečo, da je 

zgodbe, bajke in povesti iz našega kraja že zapisala gospa Marija Plemenitaš. Zapisala je 

številne zanimive zgodbe iz vsakdanjega življenja, ki so prežete z ljudskimi modrostmi, 

verovanji in tradicijo.  

Prva naša zgodba, kjer se začne pisat naša zgodovina, je Legenda o nastanku Dobja, v 

kateri je predstavljena kapela svete Barbare v dobovem gozdu vrh Dobja, ki je bila temeljni 

kamen poznejše farne cerkve. Prevedena je v tudi angleški in nemški jezik.  

 

Slika 12:Farna cerkev v Dobju (Rok Vodeb) 

 

Slika 13: Kip sv. Barbare (OŠ Dobje) 

 

Zgodbe s Handila predstavljajo zbirko krajših pripovednih del. Prikazujejo življenje 

običajnega kmečkega človeka s poudarkom na ljudskih verovanjih. Ponujajo nam vpogled v 

bogato pripovedno izročilo kraja. Zgodbe se dogajajo na istoimenskem hribu. Ob prebiranju 

desetih zgodb smo ugotovile miselnost in prepričanje takratnega človeka, verovanje in vraže 

ter poteke vsakdanjih življenj.  

Ob prebiranju zgodb pa smo se spraševale: »Kdo je bila Mima; ali je bila res čarovnica. Koga 

danes poimenujemo čarovnica? Kdo je bil nenavadni obiskovalec z repom, ki je v koči na 

Handilu v noči, ko je močno bliskalo, treskalo in grmelo, obiskal Gimpla? Koga ali česa nas je 

danes strah? Ali je bila kača s krono, skrita v temnih kotičkih podstrešja, blagoslov ali 

prekletstvo?« Hkrati pa smo razmišljale, kako bi te zgodbe vključile v turistični proizvod. 
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7. OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA 

7.1. Kako je naše delo potekalo 

Učenke smo se z mentorico dogovorile, da bomo sestavile takšen turistični proizvod, ki bo 

zadostil merilom sodobne turistične strategije in bo hkrati privlačen za mlade in stare. 

Prepričane smo, da je naš program v resnici zasnovan tako, da bo pritegnil ljudi iz našega 

kraja in tudi širše okolice. Dogovorile smo se tudi, da bo celotni turistični proizvod popestrila 

maskota Želodko. Maskoto bomo izdelale same. To bo iz pene narejen kostum v obliki 

želoda in ga bo nosila ena izmed nas. Osnova za izdelavo maskote je slika na naslovni 

strani.      

7.2. Cilji prireditve 

- V kraj privabiti večje število turistov, 

- promocija domačega kraja, 

- ustvariti prepoznaven turistični produkt, ki izhaja iz lokalne tradicije, 

- aktualizacija ljudskega pripovedništva z več pripovedovalskimi dogodki na letni ravni, 

- medgeneracijsko druženje v zdravem okolju.  

 

7.3. Ciljne skupine 

Ciljne skupine, ki bodo obiskale prireditev Želodkove zgodbe, so ljudje, ki živijo v bližnji in 

širši okolici Dobja. Prireditev bodo obiskali tako otroci, najstniki, mladi in stari ljudje. Privabiti 

pa želimo tudi novinarje iz lokalnih časopisov.  

 

7.4. Kdaj in kje se bo prireditev odvijala 

Naš turistični proizvod, Želodkove zgodbe, želimo predstaviti širši množici, zato smo se 

dogovorile, da ga bomo predstavile na Kozjanski domačiji, v sklopu prireditve Teden starih 

obrti in običajev. Prireditev se bo odvijala zadnji teden v avgustu. Ker ima Kozjanska 

domačija skedenj za prireditve, lahko naš turistični proizvod poteka v vsakem vremenu. Našo 

idejo je sprejel tudi g. Bojan Guček, lastnik in upravitelj Kozjanske domačije.  
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7.5. Potek prireditve Želodkove zgodbe 

 

ČAS DEJAVNOST ZADOLŽITVE 

16:45 

Prihod in zbor obiskovalcev 

na Kozjanski domačiji. 

 

Učenci sprejemajo in 

usmerjajo obiskovalce. 

Ponudijo jim pecivo ter 

domači bezgov sok. 

17:00–17:10 

Uvodni pozdrav, predstavitev 

dogajanja in domačije. 

 

Organizator dogodka skupaj 

z g. Bojanom Gučkom 

pozdravi in predstavi 

domačijo. 

 

17:10–17:30 
Uvodna zgodba Ga. Marija Plemenitaš 

prebere svojo zgodbo. 

17:30–17:45 
Igra; Legenda o nastanku 

Dobja. 

Učenci zaigrajo zgodbo. 

 

17:45–18:30 

Pripovedovanje treh zgodb. 

Zgodbe pripovedujejo tri 

generacije: 

♦ učenec v slengu, 

♦ učiteljica v dialektu, 

♦ gost v knjižnem jeziku. 

 

 Ljudski plesi. 

 

Pripovedovanje zgod 

spremlja glasba.  

Med eno in drugo zgodbo 

trije pari zaplešejo ljudski 

ples.  

Učenec predvaja  glasbo.  

18:30–19:30 

Ustvarjalne delavnice na 

temo slišanega: 

 

♦ učenje ljudskih plesov, 

 

 

 

 

♦ ustvarjanje z das maso, 

♦ risanje na platno, 

♦  pobarvanka Želodko, 

♦ kako se glasi Legenda o 

nastanku Dobja v angleškem 

ali nemškem jeziku. 

  

 

Par učencev, ki je plesal, se 

vživi v vlogo učitelja in 

obiskovalce uči ljudske 

plese.   

Učenca vodita in usmerjata 

posamezno ustvarjalno 

delavnico. Pomaga jim 

maskota Želodko. 



 

13 

 

19:30–19:45 

Nagradni kviz; »Želodkov 

kviz« na temo slišanih 

zgodb. 

Učenca vodita kviz. Izmed 

obiskovalcev učenci izberejo 

predstavnika otrok, 

najstnikov, staršev in 

starejših, ki bodo tekmovali v 

Želodkovem kvizu. 

Zmagovalec dobi šolski med, 

ostali pa velik Želodkov 

objem .  

19:45–20:00 

Zaključna beseda 
organizatorja in odhod 
domov. 
 

Organizator se zahvali za 
sodelovanje, obiskovalci se 
opravijo domov. 
 

 

7.6. Promoviranje dogodka 

 

Naš turistični proizvod je namenjen vsem ljudem, zato bomo tudi promocijo usmerile v način, 

da bo za dogodek izvedelo čim več ljudi. Mladim je najbližji način preko spleta. S tem 

namenom bomo na facebook-u ustvarile istoimenski dogodek z vsemi potrebnimi podatki. Za 

objavo dogodka bomo zaprosile tudi lokalni časopis Šentjurčan. Pripravile pa bomo tudi 

promocijski material: zgibanko, nekaj plakatov, kazalke, škatlice za nakit, uhane v obliki 

želoda. Zgibanko, kazalke, škatlico in uhane bo možno dobiti že na promociji dogodka v 

Mercator centru Celje, plakati pa bodo teden dni pred dogodkom izobešeni v Dobju in 

okoliških krajih (Šentjur, Planina …). Promocijski material bomo dale tudi v domače in bližnje 

lokale ter trgovine. V Mercator centru Celje bo na promocijski material delil med drugim tudi 

maskota dogodka Želodko.  

7.7. Finančni vir prireditve 

 

Pri pripravi turističnega projekta smo skušale biti kar se da racionalne in z minimalnimi 

sredstvi zagotoviti kvalitetno izvedbo dogodka Želodkove zgodbe. Za pomoč pri izvedbi 

dogodka bomo prosile sponzorje, in sicer Občino Dobje za finančna sredstva, OŠ Dobje za 

izposojo ljudskih noš, Kozjansko domačijo za najem prostora, lokalni časopis Šentjurčan in 

Novi tednik za objavo dogodka v medijih. 

Izdelavo vabil in ostalega reklamnega materiala pa smo izdelale s skupnimi močmi. Le-ti so 

barviti in estetski, saj bodo le tako dosegli svoj namen – privabiti čim več ljudi v naš kraj. 
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8. ZAKLJUČEK 

 

V pričujoči turistični nalogi smo avtorice predstavile turistični proizvod na temo zgodbarjenje 

z naslovom Želodkove zgodbe. Turistični proizvod je zasnovan tako, da zadosti merilom 

sodobnih turističnih trendov in je hkrati privlačen za vse generacije. 

Uvodoma smo v naši nalogi predstavile kraj, iz katerega prihajamo, tj. občina Dobje, ter 

prizorišče dogajanja; Kozjanska domačija. Nadaljevale smo s predstavitvijo narodne noše, 

plesa in običajev, ki so pomemben del kulturne dediščine našega kraja. V veliki meri je  

program povezan z gospo Marijo Plemenitaš, zato smo predstavile tudi njo. Sledi 

predstavitev našega turističnega proizvoda, kjer smo predvidevale ciljne skupine, kdaj in kje 

bo prireditev potekala. Na koncu pa vso dogajanje po urah prikazale tudi s časovnico. Prav 

tako smo predvidele stroške, ki nastanejo ob organizaciji tovrstnega dogodka ter poiskale 

morebitne rešitve. 

Predvsem pa smo se posvetile tudi razmisleku o obveščanju in promociji našega turističnega 

proizvoda, pri čemer smo upoštevale posamezno ciljno skupino. Za mlade smo predvidevale 

atraktiven splet, za starejše časopis.  Promocijski material pa bomo porazdelile po lokalih in 

trgovinah, kjer se zadržujejo različne generacije. Želele smo tudi material, ki bo uporaben, 

zato smo se odločile za kazalke in škatlice za nakit.   

Turistične naloge in samega turističnega proizvoda smo se lotile z vso vnemo in predanostjo, 

zato si želimo in upamo, da bo dogodek Želodkove zgodbe resnično privabil vse generacije 

iz kraja in bližnje okolice in tako prispeval k aktivnejšemu dogajanju v našem kraju ter hkrati k 

večji prepoznavnosti kraja in predvsem Kozjanske domačije.  

S turističnim proizvodom smo želele, da se za vsakega obiskovalca nekaj najde. Tako smo 

za najmlajše izdelale kratko Želodkovo pobarvanko; za najstnike prebiranje legende v 

angleškem in nemškem jeziku ter ples, ki pritegne tudi starejše. Za umetniške duše 

ustvarjanje z das maso ter slikanje na platno. Za vse obiskovalce pa poslušanje Želodkovih 

zgodb.   

Želimo si, da opisani turistični proizvod ne bi bil le enkraten dogodek, ampak bi postal 

stalnica v našem kraju, seveda v novi preobleki. Imamo že naslednjo vizijo, saj smo ob 

vzponu na Handil ugotovile, da ljudje pripovedujejo zgodbe, ki še niso zapisane. Tako smo 

dobile idejo, da bi organizirale pohod od Kozjanske domačije do Handila z vmesnimi 

postanki, kjer bi ljudje pripovedovali nove, nezapisane zgodbe. Ampak to je že naslednji 

turistični proizvod z novimi cilji.  
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