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Povzetek 
Rimske Toplice so kraj z bogato naravno in kulturno dediščino državnega pomena. Želja 
prebivalcev je razvoj turizma, ki bo vso to dediščino povezala in ponudila domačim in tujim 
gostom. Cilj naloge je oblikovati tematsko-turistično pohodno pot in goste popeljati do še 
enega skritega kotička. V nalogi smo prikazali, kje pot poteka in katere so znamenitosti, ki jih 
bomo predstavili našim gostom. Predstavljamo tudi načine trženja te ponudbe, ki smo ga 
popestrili z reklamnim materialom, nastalim na naši šoli. Pohod po Aškerčevi poti je že od 
leta 1996 dobro obiskan dogodek. Ideja zanj je nastala na naši šoli, pod vodstvom tedanje 
ravnateljice Jožice Košak. Mi smo dodali še Aškerčeve stopinje in ga tako pripeljali od doma 
»domov«. 
 
Ključne besede: turistična pot, turistična ponudba, trženje  
 
 
 
Abstract 
Rimske Toplice are the place with rich natural and cultural legacy of state meaning. Wish of 
inhabitants is development of tourism, that will tie up all this legacy and offered to domestic 
and foreign guests. Goal of task is to form thematic-tourist pathway and to invite guests to 
this hidden corner. In our task we present the map of this path. We also introduce manners 
of marketing for this offer. We added variety of advertising material, that was made at our 
school. The quest of Aškerc's way is an event since 1996. Idea for it occurred at our school, 
under direction of then headmistress Jožica Košak. We added Aškerc's footsteps path and 
brought him from his birth place to »home«. 
 

Keywords: tourist way, tourist offer, marketing  
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ZAHVALJUJEMO se Kulturnemu društvu Anton Aškerc Rimske Toplice za nesebično pomoč 
in mentorstvo pri nastajanju turistične naloge. Milena Suhodolčan, Predsednica društva in 
naša učiteljica nam je predstavila Aškerčevo otroštvo, njegov pogum in umetniško žilico. 
Skozi Aškerčeva dela nam je odprla oči za vse kraje in kotičke, ki jih je že v svojih delih 
pesnik naredil nesmrtne. 
 
 
 
Nalogo POSVEČAMO nekdanji ravnateljici Jožici Košak, ki je to pot oživila. Svet je povabila 
k Aškercu, mi smo ga le pripeljali nazaj domov, do šole.  
Mi je nismo nikoli srečali, smo jo pa spoznali skozi zapise v šolski kroniki in po 
pripovedovanju naših učiteljev. Ga. Jožica je bila ravnateljica šole od 01. 09. 1996 do 08. 10.  
2002, ko se je upokojila zaradi bolezni. 
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1 UVOD 
 

Rimske Toplice se nahajajo v manjši kotlini, ob spodnjem delu reke Savinje, ob regionalni 
cesti, ki povezuje Celje in Zidani Most, na nadmorski višini 213 metrov, kjer pod Stražnikom 
iz razpok v triadnih dolomitnih skalah izvirajo vrelci s termalno vodo.  
 
So star in znan zdraviliški kraj. Številne izkopanine pričajo o njegovem slovesu že iz časa 
rimskega obdobja. Kraj sestavlja več manjših zaselkov na desnem in levem bregu Savinje. 
Danes je najbolj poznan po domačiji Antona Aškerca na Senožetah in zdraviliškem turizmu. 
 

  
Fotografija 1: Panorama Rimskih Toplic (avtor: Monika Randjelović) 
 

 
V lanskem šolskem letu 2015/16 je na naši šoli potekal medpredmetni projekt o našem 
rojaku Antonu Aškercu; pesniku, duhovniku, arhivarju in popotniku. V letu 2016 smo obeležili 
160. obletnico rojstva pesnika. 
 
V okviru pouka in izven njega je na naši šoli potekalo branje, zapisovanje, raziskovanje, … 
življenja in del pesnika ter njegovega časa. V projektu smo sodelovali vsi učenci z mentorji 
od 6. do 9. razreda pri vseh urah. Poleg dela pri rednih urah smo po pouku in na terenu 
raziskovali pod vodstvom  mentorice Jasmine Oblak. Projekt je vodila in povezovala Milena 
Suhodolčan, v sodelovanju z mentoricami in mentorji.  
 
Pripravili smo likovno razstavo na temo Aškerc popotnik, prevedli Aškerčeve pesmi v 
angleški jezik, izdelali plakat, na katerem smo prikazali Aškerčeva potovanja (smer in 
letnice), izvedli skladbo na besedilo pesmi Antona Aškerca, razstavili likovne izdelke iz gline 
na temo Aškerc popotnik, pripravili recital Aškerc popotnik in z njim nastopili v večnamenski 
dvorani PGD Rimske Toplice in ga predstavili tudi na dnevu šole, 10. junija 2016.   
 
Seznanili smo se z dilemo, kje se je pesnik rodil. Odločili smo se, da bomo to raziskali 
pri projektu Turizmu pomaga lastna glava in pot do tja dobro označili na zemljevidu,  
pohod do tja pa organizirali kot zabaven, kulturen in družaben dogodek. Pohod po 
Aškerčevih poteh že obstaja in muzej na Senožetah je dobro obiskan. Obeležje na 
Globokem pa sameva, čeprav je pot do njega dobro označena in je obnovljeno.  
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1. 1 Predstavitev izbrane teme in struktura naloge  
 
Naloga je sestavljena iz teoretičnega in raziskovalnega dela ter oblikovanja turističnega 
proizvoda – tematsko-turistično pohodno pot Po Aškerčevih stopinjah. 
 
V teoretičnem delu želimo predstaviti Aškerčevo domačijo na Senožetah, Aškerčeva 
obeležja v kraju Rimske Toplice in pot B3 Aškerčeva pot, ki poteka skozi kraje, ki so 
najtesneje povezani s pesnikovim otroštvom in odraščanjem. 
 
V raziskovalnem delu smo odšli na teren. Prehodili smo načrtovano pot, merili čas, določili 
točke za kulturne utrinke, iskali partnerje pri izvedbi. 
 
 

1. 2 Uporabljena metodologija ter opredelitev virov pri izdelavi 
turistične naloge 
 
Informacije smo iskali na terenu, pri Kulturnem društvu Anton Aškerc Rimske Toplice, družini 
Aškerc, na spletu, v pisnih virih, ki smo jih poiskali v knjižnici, časopisnih člankih ter s 
pregledom šolske kronike, raziskovalnih nalog in projektov. 
 
Sestali smo se s predstavniki Rimskih Term, STIK-a Laško, Turističnega društva Rimske 
Toplice, Kulturnega društva Anton Aškerc Rimske Toplice, AGM Nemec, Planinskega 
društva Rimske Toplice in Sadjarstva Aškerc. Predstavili smo jim našo idejo in jih povabili k 
sodelovanju,  sponzorstvu. Ker smo prepričani, da bo projekt uspel, ga bomo tržili tudi na 
drugih šolah, v kraju ter občini Laško. Zanj bomo izdelali reklamne plakate in promocijski 
material.   
 
 

2 TEORETIČNI DEL – VSEBINSKA IZHODIŠČA  

 

2. 1 Kratek življenjepis Antona Aškerca 
 

  
Fotografija 2: Upodobitev Antona Aškerca (vir: Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK) 
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Rodil se je v kmečki družini in otroška leta preživljal na Senožetah pri Rimskih Toplicah, kjer 
stoji tudi Aškerčeva spominska hiša. (Za obiskovalce jo prijazno odprejo potomci oziroma 
sorodniki, ki sprejmejo obiskovalca ne glede na uro in dan, če so le doma na kmetiji.) Aškerc 
je obiskoval I. gimnazijo v Celju, študiral bogoslovje v mariborskem semenišču in leta 1880 
prejel mašniško posvečenje. 
Profesorica Marja Boršnik, ki je o njegovem delu zbrala obilo podatkov, je objavila, da je bilo 
Aškerčevo prvo objavljeno delo nepodpisano; leta 1877 je v Zgodnji Danici objavil pesnitev 
Sv. Ciril in Metod, čeprav večina virov navaja kot njegovo prvo objavljeno pesem Trije 
popotniki, ki je tri leta pozneje izšla v Ljubljanskem zvonu. Pisal je lirske in epske pesmi, 
temelj njegovih balad in romanc so bile slovenske oziroma slovanske zgodovinske zgodbe, 
pa tudi ljudsko izročilo in Sveto pismo. Njegova zadnja objavljena pesnitev za časa življenja 
je bila Grobni vrček, ki je prišla med bralce v letu pesnikove smrti. 
 
Poet, rojen na Globokem pri Rimskih Toplicah leta 1856 (umrl je 1912. v Ljubljani zaradi 
kapi), je bojeval bitke s seboj in z drugače mislečimi. Ker je odklonil krst v nemškem jeziku, je 
izgubil že dogovorjeno premestitev v Cirkovce, pa tudi sicer je po mnogih slovenskih 
župnijah služboval tudi zato, ker so ga nekajkrat kazensko premestili. Sprva se je podpisoval 
kot Gorazd oziroma Nenad, saj se mu je zdelo, da služba božja in umetnost skupaj ne bosta 
naletela na razumevanje. 
 
Anton Aškerc je bil strog do sebe: čeprav se je pesnitev hitro nabralo za knjigo, je bil 
prepričan, da mora pesnik najprej celo desetletje zoreti. Ko pa je eden od kritikov zapisal, da 
naj mu nikar ne pade na pamet, da bi jih zbral in objavil v knjigi, je kot odgovor na prikrite 
grožnje storil točno to in leta 1890 so ugledale luč sveta Balade in romance, ki jih je 
pogumno podpisal kar s pravim imenom. Tako nam je zapustil v dediščino pesniški zbirki 
Balade in romance, njegove znamenite pesmi, ki jih najdemo tudi v šolskih berilih, pa so: 
Ponočna potnica, Brodnik, Čaša nesmrtnosti, Mejnik, Godčeva balada, Anka, Poslednje 
pismo, Kronanje v Zagrebu ... 
 

 

2. 2    Kraj rojstva 
 
V novem Slovenskem biografskem leksikonu lahko preberemo: 
 »Ni do konca dognano, ali se je Aškerc (prvorojenec) res rodil v materini domači hiši na 
Globokem (št. 15; hiša je že razpadla), kjer so po družinskem izročilu živeli njegovi starši po 
poroki 1854–58. V rojstni knjigi je zapisano, da je bil Aškerc rojen v očetovi hiši na 
Senožetah (št. 5; Hrušovarjeva domačija), v kateri se je družina za stalno naselila po rojstvu 
drugega otroka (1858) in kjer se jih je rodilo še pet. Aškerc je v njej preživel otroštvo, zlasti 
čas do 1868, ko mu je umrla mati, zato je bila zanj kot rojstna hiša.«1  
 
 

  
Fotografija 3: Aškerčeva hiša na Globokem (vir: http://www2.arnes.si/~msuhod/globoko/globoko.htm) 

                                                 
1
 vir: http://www.slovenska-biografija.si/ 

http://www.slovenska-biografija.si/
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S tem se strinja tudi njegov pranečak Avgust Aškerc, ki vzorno in srčno skrbi za pesnikovo 
lastnino in zapuščino. 
 
Wester Josip, šolnik, slavist in planinec, rojen 11. okt. 1874 v Dolenjih Raduljah pri Bučki na 
Dolenskem je bil Aškerčev osebni prijatelj. V svojem delu Iz domovine in tujine (1944) na 
strani 199 pod naslovom V Aškerčevem rojstnem kraju zapiše, kako je dve leti po smrti 
prijatelja obiskal njegov rojstni kraj: 
»Učili smo se nekdaj in še učijo v šoli, da se je Aškerc rodil na Globokem, v vasi blizu Sv. 
Marjete pri Rimskih Toplicah. Res je tako. Sicer pa je širšim krogom malo znanega o tej lepi 
pokrajini, še manj pa o rodovini in o prvih mladostnih letih Aškerčevih.   ...tako me je večkrat 
mikalo spoznati njegov rojstni kraj in njegove domače ljudi, ki je o njih mimogrede včasih kaj 
spomnil.« 
Ko ga pot privede na Senožete, med počitkom zmoti deklo Cilo in jo vpraša po rojstnem 
kraju. Dobi odgovor: 
»... pa tukaj gospod niso bili rojeni, tamle doli na Globokem je bil njih prvi dom. Izmed vseh 
otrok je bil edino Anton rojen v očetovi hiši na Globokem. Do svojega tretjega leta je bil tam 
doli, nato pa se je oče preselil na Senožeti k svoji sestri Agati.« 
Odpravi se do  rojstne hiše v spremstvu pesnikovega brata Miha in  zapiše: 
»Svet je tu malo napet in na gornjem robu, kjer se pričenja gozd, tiči med košatim sadnim 
drevjem skrita Aškerčeva rojstna koča. Ni hiša, koča je, na pol razpadla, postavljena tja na 
breg tako, da je v levem više ležečem koncu vhod v kočo, v spodnjem pa je, kjer breg pada, 
toliko prostora, da so vanj naredili klet. Streha je s slamo krita, na spodnjem koncu je 
prislonjena k zatrepu manjša streha, sloneča na lesenih stebrih, prazni prostor pod to streho 
služi za svisli, kjer si je bil rajni oče naredil kamrico. Pod napuščem stoji še lesena 
stiskalnica, ki so jo rabili v prejšnjih, dobrih časih, ko je še rodil vinograd, zasajen tik za kočo. 
Zdaj je vse zapuščeno: vinograd, vrt in koča. Nihče ne stanuje v njej in vsakemu je vhod 
prost. Še nekaj let in Aškerčevega rojstnega doma ne bo več....« 
  
Josip Wester v svojem delu pripoveduje, kako mu je »rajnki pravil«, da je dokaj motivov za 
balade slišal iz ust svojega očeta npr. za Mejnik, Godčevo balado, Svatbo v logeh, Skalo v 
Savinji itd. Razmišlja: »Vsekakor je vladalo tu na Senožetih svobodno, pastirsko življenje z 
jasnim obzorjem in prostim pogledom na svet, medtem ko je na Globokem svet stisnjen v 
soparno sotesko: tu gori je rastel epik, tam doli bi morda postal lirik.« (stran 205) 
 
 
 

2. 3 Izbor Aškerčevih pesmi  
 
Skozi izbrane Aškerčeve pesmi smo se sprehodili po kraju in tematsko osmislili pot. Sirota 
Anka je šla s skromnim kovčkom v svet od doma, mi gremo od šole. Turisti in popotniki so 
očarani nad naravno in kulturno dediščino. Mogočno zdravilišče že od nekdaj vabi goste od 
vsepovsod, vodne nimfe pa obilno polnijo vrelce. Mogočna Savinja je hitra in skrivnostna in 
je bila včasih pomembna prometna povezava. Drvijo vlaki po železni cesti in drvijo oblaki po 
nebeški. Čas na Globokem se je ustavil. Tam si lahko odpočijemo. Razmišljamo lahko o tem, 
kako je svet velik in da se vsako potovanje začne s prvim korakom. 
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TRIJE POPOTNIKI 
 

Gredó mi popotniki mladi trijé, 
po cesti čez ravno gredó poljé. 

 
Obískala vila je Vesna naš svet, 
pri cvetu zasajala pisan je cvet. 

 
»Dežela prekrasna!« jo prvi slavi, 
»Kje tebi enaka na svetu leži?« 

 
Dé drugi: »Preljub mi domači si kraj, 

Ti dom naš slovenski, naš zemeljski raj! 
 
 
 

 
 

»Še dražji kot zemlja pa tvoj mi je rod, 
Moj narod, moj narod, ki biva tod.« 

 
In tretji — molči. A zakaj se solzi? 

Bol ali veselje te solze rodi? — 

ANKA 
 

Gre po stezi čez polje zeleno 
Anka mlada, dete zapuščeno. 
Kovček lahek nese mi v levici, 
solze z desnoj briše si po lici; 

joče milo mi sirota Anka, 
stoče milo, toži brez prestanka: 
"Oj, cvetice, srečne ve sestrice, 
jasno vedno vam je lepo lice; 
jad nobeden srca ne pretresa, 
solza vam ne kane iz očesa. 

A gorje mu, kdor od doma mora, 
kdor na domu nima več prostora, 
komur starše v hladni grob dejali, 

kogar kruha služit so poslali! 
Morete mi, rože, razodeti, 

kaj sirote delamo na sveti?" 
 

A cvetice cvetejo, dišijo, 
Anki mladi ne odgovorijo. 

 
Stopa dalje po stezici Anka, 

bol premišlja svojo svojo brez prestanka; 
ptici vsaki žalost svojo toži, 
ptici v grmu, ki veselo kroži: 

"Kaj vam pravim, pevke moje mile, 
kaj vesele bi pač ve ne bile! 

Skrb vam nikdar srca ne pretresa, 
solza vam ne kane iz očesa. 

A gorje mu, kdor od doma mora, 
kdor na domu nima več prostora, 
komur starše v hladni grob dejali, 

kogar kruha služit so poslali! 
Hočete li, ptice, razodeti, 

kaj sirote hodimo po sveti?" 

 
 

A veselo ptice žvrgolijo, 
Anki mladi ne odgovorijo. 

 
Ide Anka, pride do potoka, 
pak na brvi zaihti, zajoka: 

"Potok bistri, voda žuboreča, 
bol neznana tebi je skeleča. 

Kak lahko mi tod skakljaš po polji, 
sonce, tema -- vse ti je po volji! 

A gorje mu, kdor od doma mora, 
kdor na domu nima več prostora, 
komur starše v hladni grob dejali, 

kruha služit pa siroto dali ... 
Potok bistri, veš li razodeti, 

čemu pač smo reveži na sveti?" 
 

Sliši voda to ihtenje vroče, 
čuti solze, vase padajoče; 

teče potok šumno po livadi, 
reče potok hladno Anki mladi: 

"Daleč mene pot po svetu vodi, 
dosti potok vidi, kamor hodi. 
To-le ve ti, dekle, razodeti: 

Prva nisi -- zadnja ne na sveti!" 

 
 
Trije popotniki Zakaj solze? Zaradi vseh lepot, ki so jih opazili v naši deželi? Morda zaradi 
žalosti nad trpljenjem naroda? Morda … Kdo ve? Morda pa so bile to solze veselja 
potovalcev, ki pridejo v rojstni kraj pesnika Aškerca, v Rimske Toplice in se okopajo v 
čudežni termalni vodi. Vodi, ki izmije vse bolečine? 
 
 
 
Toda, kako je nastal ta zdravilni vrelec, ki je mnogim dal zdravje in odlično počutje? Tudi na 
to vprašanje lahko odgovori Anton Aškerc v pesmi Legenda o toplicah. 
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LEGENDA O TOPLICAH 
 

Rómata po svetu Kristus in Šentpeter, 
Tód, onód in vsékod, koder piha veter. 
Prideta po poti i v naš kraj slovénski; 
Bilà je sobóta, krasen dan jesénski. 

 
"Kjé sva?" vpraša Peter prvega človeka. — 

""Voda tá-le bistra je Savínja réka, 
Jedno úro dalje reka že neháva, 

Tamkaj ž njo se druži sestra njena Sava."" 
 

"Zdaj si zvedel!" — Kristus Petru se nasméje. 
Pod kostánja senčne vsédeta se véje. 
Nad glaváma jima z listom list šepeče, 

Tam na reki solnčna luč bliščí, trepeče... 
 

Pod kostanjem Peter s čêla znoj si bríše, 
Truden s prašne poti ón globóko vzdíše: 

"Lép je kraj tá tuji — ali Galiléje 
Vender ní tu moje! Kjé tam daleč, kjé je? 

Vre iz zêmlje vrelec, pári in kadí se, 
Ko iz kôtla voda ven kipí, valí se; 
Vedno lepše têče in iz tal izvíra, 

V rúpi kakor v kádi véliki se zbira. 
 

Dlan ob dlan vesél si Simon Peter póči: 
"Kópel je gotova!" — nag brž v rúpo skoči. 

"Oh, to je užítek! kak to truplo bóža! 
Sladko slast občuti grešna moja koža." 

 
Od razkóšja Peter v vodi pôje, vpije, 
Skače, plava, plóska in teló si míje... 

"Hvala, stókrat hvala, o Gospód Spasítelj! 
Kópeli božanske dôbri ti stvaritelj!" 

 
"A — à? Žvêpla malko nós v téj vodi dúha! 

Čuj, Gospód! — pa ménda — v peklu se ne kuha?!" 
""Blizu tam pač!"" reče Kristus se smehljáje — 

""Brez strahú užívaj, kar Bog sám ti daje!"" 
 

"Oh, drugód ustvári táke še toplíce!" 
Prosi Peter milo umivaje lice; 

V časih pôznih — videl bodeš! — v celih rôjih 
Največ po toplícah bo — rojakov môjih!" 

 
"Jézero ti, kjé si, jézero nebeško? 

Morje, oj, domače ti Genezaréško? 
Da se skópljem v têbi — divni tvoji vali: 

Oh, kakó bi zdaj-le mêne okrepčali! 
 

"Ali v vodo tam-le kdó bi naju stopal? 
Kdó v valóvih mrzlih njenih bi se kopal? 

Jézero zdravílno, ti Genezaréško, 
Pol svetá za kópel dal bi ti nebeško!" — 

 
 

Smíli Peter Kristu se, a nič ne zine, 
Pálico le svojo dolgo v tlà porine; 

Ríne jo globôko v zêmljo dól brez kraja — 
Glôblje, vedno glôblje —že je do ročaja. 

Palico izdêre Kristus iz votline — 
Krópa curek kvišku iž nje brizgne, šine! 

Gleda Peter, gleda in odpira usta... 
"Čudo, je li, brate? Ní to šala pusta!" 

 
 
 
 
 
Pesnik je napovedal svetlo prihodnost toplicam. In res so prihajali z vseh strani s kočijami, z 
vlakom. Morda je tu in tam v preteklosti kdo pripopotoval tudi po nekdaj bistri in čisti Savinji.  
Vsi so si želeli le zdravja. Kaj pa zakrinkani možje, ki so hoteli z brodom čez reko Savo? Ti 
niso imeli dobrih namenov. In to je vedel tudi brodnik. Vse to je pesnik zavil v čudovito 
balado Brodnik. 
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BRODNIK 
 

Med skalami Sava šumi, 
valove mogočne vali, 

v naróčaj jih Dunavu tira. 
Čoln ziblje ob bregu se tam, 
a ribič mi v njem sedi sam, 
na veslo se truden opira ... 

 
»Hoj, starec, kar veslo zdaj v dlan 

pa hitro na drugo tam stran 
čez šumno prepelji nas Savo! 

Čuj, turško rumeno zlató 
plačilo bogato ti bo ... 

Če nočeš — ti vzamemo glavo! 
 

Molčita že polje in log, 
tam onkraj slavonski ostrog 

v neskrbnem že spanju počiva. 
Zaviti v plašč temne noči 
ogledat poslani smo mi, 

kod zdaj naš sovražnik se skriva ...« 
 

»Ne maram za vaše zlató! 
Čemu mi pač ribiču bo? 

Zastonj vas čez reko prepeljem! 
Res sivo glavo imam, 

a vam je nocoj še ne dam! 
Rad vašim ustrezam poveljem!« 

 
 

 
 

Že čolnič od brega leti 
in nese oglednike tri ... 
Veslaje pa ribič ozira 

srepó se vrtenje vodâ, 
ki rado se s čolni igra 

in slastno na dno jih požira ... 
 

»Pač hrabro srce ti imaš, 
izvrsten prevoznik si naš; 

ni takega blizu okoli! 
A nas tam pohvali glavar, 

prekrasen pač čaka nas dar, 
krasnejši nas ni še nikoli!« 

 
»Na mestu« — dé ribič krepkó — 

a veslo zažene v vodó ... 
»Tú vaše in moje plačilo!« 

»Bes, djaur!« še krik iz valóv, 
iz mokrih je Save grobóv — 
potem pa vse tiho je bilo ... 

 
Pesnik in duhovnik Aškerc je silno rad potoval. Raziskoval je bližnje in daljne kraje. Ljubil je 
širjave, oddaljena obzorja. Rad je spoznaval nove ljudi. Raziskoval je nova in druga verstva. 
Najraje je potoval z vlakom. Saj je skozi okno drvečega vlaka opazoval premikajočo se 
pokrajino, ki je bežala. V kupeju 
 

V KUPEJU 
 

Kurirski vlak leti, leti … 
V kupeju našem luč gori. 

 
In vzdrami se sopotnik moj, 
natakne si nanosnik svoj. 

 
Pogleda me:«I vi v Moskvo?« 

»Da, tudi jaz!« ---- »Nu, harašo! … 
 

Trgovec?«---- »Ne, gospod! Turist!« 
»Ah, morebiti žurnalist?« 

 
»Vse skupaj ! Zdaj sem prvikrat 

ogledal vaš si Patrograd, 
 

a jutri matuško Moskvo 
zagleda srečno mi oko. 

 
Kako se je že veselim, 

kako po njej že hrepenim!« 
 

»Vi, niste Rus?« ---- »Ne, a Slovan!« 
»Čeh, Srb, Bolgar al Moravan?« 

 
»Slovenec!« ---- »Prosim, kje je to? 

Ne Črnogorec?« ---- »Ne!« ----- »Tako?! … 
 

Vaš kraj mi, žal, je nepoznan  … 
Tam doli nekje stoji Balkan … 

 
In Turčija ob vas meji, 

kaj ne? Tako se meni zdi …« 
 

»Da, blizu Turčije ---- prav res! 
Le par krtin leži še vmes … » 

 
»Mi, Rusi, veste, smo sedaj 

zapičili se tja v Kitaj. 
 

Po glavi hodi nam Amur, 
Mandžurija in Port-Artur, 

 
Bohara, Hiva, Merv, Herat … 

Pozabili smo na zapad … 
 

Slavjanofilstvo, moj gospod, 
pri nas ni več moderno tod, 

 
Pa tudi nič ne nese nam! .. 

No, v Aziji centralni ----- tam, 
 

hej, trgovina nam cveti, 
dobiček tam se naredi! 

 
Kaj čete! Takšen naš je svet! … 

Izvolite par cigaret?« 
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Pesnik je v svoji mladosti ničkolikokrat nosil prtljago zdraviliških gostov od železniške postaje 
do zdravilišča. Vedno je prišel precej časa pred prihodom vlaka, da se je razgledoval in da je 
dočakal prihod vlaka. Najprej oddaljen zvok piskajoče lokomotive. Potem dim, ki se je valil. In 
potem v daljavi nos lokomotive, pa vagoni. In sikajoče zaustavljanje ogromne pošasti. In 
potem. Na njegovo žalost. Odhod naprej, v svet. A brez njega. A na potovanjih na Rusko in v 
Carigrad se je naužil radosti vožnje. In spoznaval je nove ljudi.  
 
Človek bi skoraj želel, da bi bil ptica, da bi videl svet v vsej razsežnosti in lepoti. In tudi lepe 
misli bi lahko potovale od enega srca do drugega. Kot ptica. Kot oblak – Oblaku. 
 

OBLAKU 
 

Pod nebom gre oblak, 
oblak ko ptič legák; 
čez gore, čez doline 
podi ga sever jak. 

 
Oblaček beli moj! 

Pač plul boš nad vasjoj 
v dolini tam globoki ... 
Postoj nad njoj, postoj! 

 

 
 

Nad hišo sred vasi 
z višave se ozri! 

Nemara da pred hišoj 
tam nékdo zdaj sedi. 

 
Če videl boš obraz 
v okviru zlatih las, - 

glej, v duši sem ga nosil, 
obraz ta, nékdaj jaz. 

 
 
Potovanje se zaključi, spomin ostane: Čaša nesmrtnosti. 
 

ČAŠA NESMRTNOSTI 
 

Kadar ob smrtni uri duša 
stopi človeku do grla … 

kdo mu ponudi čarovne pijače, 
da bi ga otel? ...“ 
Koran, sura 75. 

 
Turban pisan diči ruso glavo, 
damaščanka mu visi ob boku. 

Knjiga sveta je pred njim odprta, - 
koran čita mladi Abduraman, 
koran čita, suro baš o smrti, 

in o smrti in življenju večnem. 
Svetel dan mu sije skozi okno, 

krasno jutro v izbo se smehlja mu, 
jasno jutro, dete vesne mlade, 

ali v duši jasno ni kalifu. 
Težke misli misli Abduraman! … 
„Smrt! Že zopet duha obletavaš, 

vešča črna misel nevesela? 
Smrt? Umreti! - Moram li umreti? … 

Allah, v srcu vžgal ti čut ljubezni, 
glavi vdihnil si duhá modrosti, 
meč oblastgi dal si roki moji! 

Glej kako naj ločim od ljudi se! 
Veže nanje me ljubezni spona! 
Glej kako naj misliti prestanem? 

Vduhu nosim svet in - tebe, Allah! 
Glej, kako naj z mečem se razstanem! 

Najzvestejši mi jo on tovariš ...“ 
 

V težkih mislih je kalif kordóvski! 
V težkih mislih tri pozove k sebi: 
Zove k sebi Hákima, zdravnika, 
zove k sebi Sófra, čarovníka, 
zove k sebi derviša Rašída. 

 

Mnogo more veda res zdravniška - 
vse premore veda čarovníška, 

alkimija, sveta veda naša! - 
Glej je čaše, ki nesmrtnost daje! 

Pij zdravilo njeno čudodelno, 
pij zlató, v tej čaši raztoplejneno - 
pij iz kupe moje si nesmrtnost!“ 

 
„Sam poskusi jo poprej, pijačo! 
Nagni krepko, Sofer moj učeni!“ 

 
„Svetli emir, čaša ta ni zame - 

tí edini …!“ 
 

„Sam poskusi prvi! 
Naj pijače vidim prej učinek!“ 

 
Dvigne Sofer kupo svojo k ustnom, 

a kalif nad Sofrom damaščanko. 
„Glejmo, je li pitje tvoje pravo“ - 
Abduraman mu odrobi glavo. 

 
Stopi predenj stari Ali Rašid: 

 
„Najmodrejši si v Kordóvi, serec? 
Čuj, povej mi in skrivnost razjasni: 

Ni li leka zoper smrt na sveti? 
Mora biti – večno čem živeti!“ 

 
Dvigne roko stari Ali Rašid, 
derviš stari v halji siromaški, 

siva brada mu do pasa pada, - 
dvigne desno pa kalifu reče: 

 
„Leka iščeš, mladi Abduraman, 
leka rad bi, ki nesmrtnost daje, 
pil zdravilo, ki ti večnost daje? 

Iskal leka takega pri vračih, 
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Stopi predenj prvi, Hakim, lečnik. 
 

„Ni li leka zoper smrt na sveti? 
Duh čemú nam In čemú so vede? - 

Morabiti – večno čem živeti!“ 
 

„Jasni emir, sonce zemlje španske! 
Srečen sem, da smem pred tabo stati! 

Moč veliko ima znanost naša, 
ali vsakdo večnosti ni – vreden! … 

Tí nastrezi si v kristalni čaši 
rose v polju, predno sonce vzide, 
stôpi v rosi biserov mi morskih, 
pij pijačo mojo juter sedem … 
Večno živel bodeš, emir jasni!“ 

 
Jedva svita dan se nad Kordóvoj, 
s čašoj v roki spe kalif iz mesta. 
V polje ide, predno sonce vzide, 
roso streže v čašo si kristalno. 

S polnoj čašoj v grad se svoj povrne, 
vrže vanjjo biserov peščico; 
čaka, čaka na čarovno pitje, 
ali biser ne stopi se v rosi! 

 
In že stopi predenj Sofer slavni. 
„Svetli emir, muslimanov dika! 

Neumrlost dati če ti Sofer 
 

iskal že si ga pri čarodejih - 
prevarili pa so vsi te kruto … 
Sam imaš jo čašo čarodejno, 
sam naredi pitje si nesmrtno! 
Čaša tvoja je – življenje tvoje! 

Sam napolni z večnosti jo lekom! 
Čaša tvoja je življenje tvoje. 

Vlivaj vanje vsak dan dela dobra, 
dela slavna za rojake svoje, 
za rojake in za domovino! 

Zlega čina pa ne ena kaplja 
v čašo níkdar ti ne kani toto! 

Prej ne nehaj vlivati v posodo, 
dokler polna ti ne bo do roba, 

dokler polna čisto n do – groba!... 
Truplo tvoje čaš strohn v gomili, 

ali čaša tvojih del ostane! 
Narod tvoj bo pil iz čaše tvoje, 

s pitjem njenim bode se napajal - 
v delih svojih živel sam boš večno!...“ 

 
Knjiga sveta je pred njim odprta, 

a ne čita mi kalif korána, 
zre za starcem, ki čez prag odhaja, 

zre za njim, sam sebi si šepeče: 
„Ta utegne biti čaša prava, 

čaša tvoja, modri Ali Rašid!“!« 

 

2. 4 Aškerčeva domačija na Senožetah 
 
Hiša, v kateri je prebival s svojo družino, je dolgo po njegovem odhodu (ko je imel 12 let) 
dajala streho naslednjim generacijam Aškercev. V 80. letih 20. st. pa je uspelo zagnanim 
kulturnikom doma in s pomočjo cele Slovenije domačijo spremeniti v kulturni spomenik, tako 
da si vsak obiskovalec lahko ogleda hišo in njeno notranjost tako, kot je bila v Aškerčevem 
času. 
Domačija pa ni le kulturni spomenik, namenjen samo ogledu, ampak se v njegovi okolici in v 
sami hiši odvijajo prireditve – nekatere že kar tradicionalne (Pohod po Aškerčevi poti, literarni 
večer, večer pevskih zborov). Družina Aškerc je vedno pripravljena sodelovati z društvi in 
posamezniki v kraju in izven njega.2 
 
 

     
Fotografija 4: Aškerčeva domačija na Senožetah (vir: Ognjišče (2009) 10, str. 78) 
  

 
 

                                                 
2
 vir: http://www.kdantonaskerc.si/ 

http://www.kdantonaskerc.si/
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2. 5 B3 Aškerčeva pot 
 
Pot, poimenovana po največjem slovenskem pesniku balad in romanc Antonu Aškercu, 
poteka skozi kraje, ki so najtesneje povezani s pesnikovim otroštvom in odraščanjem. 
Speljana je skozi predele, ki so po zgodovinski strani zanimivi zaradi najdišč predmetov iz 
rimskih časov, obdobja turških vpadov in dogodkov iz časov, ko so na grmadah zažigali 
predvsem ženske, obtožene čarovništva. Tudi Aškerčeva domačija na Senožetah, zdaj 
muzej, ima pod svojo streho veliko zanimivosti, ki razkrivajo način življenja v teh krajih v 
preteklosti. Organiziran Pohod po Aškerčevi poti je vsako leto meseca junija. 
 
Izhodišči poti: 
1. Zidani Most - izhodiščna tabla poti 400 m od železniške postaje (po cesti v smeri Zagorje), 
2. Rimske Toplice - izhodiščna tabla poti pri vstopu v zdraviliški park Rimskih term. 
 
Informacije o poti:3 
Vrsta poti: tematsko-turistična pohodna pot 
Čas hoje: 2-3 ure 
Dolžina: 9,3 km (10,5 km od ŽP Zidani Most do ŽP Rimske Toplice) 
Zahtevnost: srednje zahtevna 
Najnižja točka poti: 216 m 
Najvišja točka poti: 537 m 

 
  

2. 5. 1  Začetki Aškerčeve poti  
  
Začetke Aškerčeve poti smo našli v šolski kroniki iz leta 1996. Presenečeni smo lahko 
prebrali, da je imela idejo zanjo tedanja ravnateljica Jožica Košak. V sodelovanju z učenci in 
njihovimi učitelji ter Kulturnim društvom so se po poti prvič sprehodili 12. 6. 1996.  Pohod je 
od takrat tradicionalen.  
 

Fotografija 5: Prvi pohod, junij 1996 (vir: arhiv šole)  

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
3
 vir: http://lasko.info/sl/pohodnistvo/b3-askerceva-pot 
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Fotografija 6: Članka iz šolske kronike, šolsko leto 1995/96 (Vir: Šolska kronika) 

 
Takrat so tudi nastali smerokazi v obliki črke A, ki sta jih izdelala tedanja hišnika. Tudi naš A 
smerokaz/znak bo nastal v šoli; izdelali ga bodo učenci s pomočjo hišnika. Pokazali ga bomo 
na turistični tržnici, nato pa postavili v novo krožišče pred šolo (v soglasju z občino), še v tem 
šolskem letu. 
 

      
Fotografija 7: Aškerčevega smerokaza: avtor skupinaTPLG 
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3 RAZISKUJEMO POT DO VASI GLOBOKO 
 

3. 1 Ideja  
 
V kraju smo dobili novo cesto. Nova pot ponuja nove priložnosti. 8. novembra  2016 je bila 
otvoritev Aškerčeve ceste in prenovitev Zdraviliške. Pred šolo je zraslo krožišče. Nova, 
podaljšana Aškerčeva cesta s pločnikom in razsvetljavo pa sedaj teče od šole mimo naselja 
do zdravilišča.  
Letos bo spomladi potekal že tradicionalni 21. pohod po Aškerčevih poteh. Nekateri od nas 
se ga redno udeležujemo. Prav zato smo bili presenečeni, ko smo med neobveznim 
čvekanjem ugotovili, da ta pot ne zajema, vsaj za nas, nekaj najpomembnejšega – začetka, 
rojstva. 
Rimske Toplice so znova oživele. Nova cesta, nova pot in nova smer.  
Mi vas bomo po njej peljali do vasi Globoko, kjer je bila nekdaj revna kmečka bajta, v kateri 
se je 9. januarja 1856 rodil Anton Aškerc.  
 

 
 
Fotografija 8: Aškerčevo obeležje na Globokem (avtor: skupina TPLG) 

 
V marcu leta 2006 so člani KD Anton Aškerc Rimske Toplice na ostalinah rojstne hiše 
pesnika uredili prostor in postavili obeležje v obliki črke A ter pritrdili marmorno ploščo.  
 
 

3. 2 Pohod 
 
Na raziskovalno pot smo se odpravili peš, 10. 12. 2016, ob 8.00 uri, s pametnimi telefoni v 
žepu, ki so merili čas, razdaljo, višinsko razliko od šole do obeležja in nazaj. Zapisali smo si, 
kako je trenutno označena in prehodna pot. Pred šolo smo se vrnili ob 10.15.  
 
Vmes smo se ustavili na točkah/krajih, ki jih Aškerc omenja v svojih delih. Pot nas je vodila 
mimo Sadjarstva Aškerc, kjer smo lahko poskusili različne vrste jabolk, krhlje in jabolčni sok, 
travnik pod obeležjem pa se nam je zdel odličen prostor, kjer bodo ljudje spoznali »novo« 
družabno skupinsko igro Kubb. 
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3. 3 Informacije o poti 
 
Vrsta poti: tematsko-turistična pohodna pot 
Čas hoje: 1,5–2 uri 
Dolžina: 5,4 km (OŠ – obeležje Globoko – OŠ) 
Zahtevnost: nezahtevna 
Najnižja točka poti: 241 m 
Najvišja točka poti: 324 m 
 
 
 
Nastal je zemljevid poti (avtor: skupinaTPLG): 
 
 

 
 
 
Fotografija 9: Načrt poti 

 

4 OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PRODUKTA  
 

4. 1 Ustvarjanje dogodka 
 
KAJ:    Pohod je namenjen vsem krajanom, gostom Rimskih Term in ostalim obiskovalcem  

vseh starostnih skupin 
KJE:    Zbor je pred OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, gasilskim domom, pred zdraviliškim  

parkom (urejena parkirišča)  
KDAJ:   ob sobotah po dogovoru, v septembru in oktobru. 
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4. 2 Načrt dogodka – časovnica 
 
Od 8.45 do 9.00 zbiranje pred OŠ 
9.00 pozdrav učenca-vodnika in kratka razlaga poti in dogajanja  
9.15 odhod na pot 
9.50 prihod na posestvo in sadovnjak Aškerc, degustacija različnih sort jabolk, pokušanje 
jabolčnega mošta  
10.50 prihod na cilj, pozdrav KD (predsednica Milena Suhodolčan), kratek kulturni program 
(učenci vodniki deklamirajo ali recitirajo izbor Aškerčevih pesmi) 
11.20 družabna igra Kubb  
12.50 razdelitev nagrad (magneti Čaše nesmrtnosti)  
13.50 skupna vrnitev na izhodišče in slovo 
 
  

4. 3    Izdelava logotipa  
 
Naslov turistične naloge Po Aškerčevih stopinjah nam je dal idejo za logotip. Izbrali smo odtis 
pohodnega čevlja, v katerega smo vnesli stilizirano podobo mladega Aškerca. Dodali smo 
črko A, ki kaže pot. 
Pri uresničitvi oz. oblikovanju logotipa na računalniku nam je pomagal g. Erik Ocvirk, 
Tiskarna Dikplast. 
 

 
 
Fotografija 10: Prepoznavni logotip poti   

 

4. 4    Iskanje partnerja 
 
Po predhodni najavi smo se sestali s predstavniki Rimskih Term, STIK-a Laško, Turističnega 
društva Rimske Toplice, AGM Nemec, Kulturnega društva Anton Aškerc Rimske Toplice, 
Planinskega društva Rimske Toplice in Sadjarstva Aškerc. Predstavili smo jim našo idejo in 
jih povabili k sodelovanju in sponzorstvu. Dobili smo pozitiven odgovor.  
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4. 5    Izvedba pohoda 
 
SODELAVCI: gorski vodnik, 3 spremljevalci, družina Aškerc, 2 vodji igre 
 
POTREBNI REKVIZITI: kozarci za osvežitev, različne sorte jabolk, jabolčni mošt ali voda, 
magneti Čaše nesmrtnosti (izdelek učencev OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice), 
pripomočki za igro Kubb (17 kosov lesa + vrvica – izdelek učencev OŠ Antona Aškerca 
Rimske Toplice) 
 
POT: Pot je odlično označena, za to je poskrbelo Kulturno društvo Anton Aškerc Rimske 
Toplice.  
Začetek pohoda bo vedno izpred OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, gostje pa se nam 
lahko pridružijo pri zdraviliškem parku. Pot nas bo vodila po pločniku skozi kraj od OŠ mimo 
zdraviliškega parka preko mostu čez Savinjo do železniške postaje. Pod železniško progo se 
vzpnemo do Sadjarstva Aškerc, kjer nam bo gostoljubna družina predstavila posestvo in nam 
pripravila degustacijo različnih sort jabolk in jabolčnega mošta. V primeru, da se kdo od 
gostov odloči za nakup njihovih produktov, jim jih bodo dostavili do šole oz. Rimskih Term. 
 
Pot bomo nadaljevali po cesti do kraja Globoko, kje se spustimo desno po kolovozu in gozdni 
poti, približno 300 m do obeležja. Tam imamo kratek kulturni program; učenci in člani 
Kulturnega društva bodo deklamirali Aškerčeve pesmi, katere glavni motivi opisujejo 
prehojeno pot. K sodelovanju povabimo goste. V primeru, da poznajo na pamet katerega od 
Aškerčevih del, si prislužijo enega Aškerca – to je kupon za brezplačno kavo/čaj v Rimskih 
Termah. 
Spustimo se do dvojnega kozolca pod obeležjem, kjer je ograjen pašnik. Tam se preizkusimo 
v novi družabni igri Kubb. Zmagovalno skupino nagradimo z magnetki Čaša nesmrtnosti. V 
skupini se počasi spustimo do ceste in v strnjeni koloni nazaj do šole oz. zdraviliškega parka. 
 
IGRA Kubb je preprosta igra, ki je okoli 1990 postala zelo priljubljena na Švedskem in hitro 
postala priljubljena tudi med prebivalci sosednjih baltskih držav, Avstralije in ZDA. Igro lahko 
izdelate sami, saj za izdelavo potrebujete le 17 kosov lesa. Igra se igra na različnih 
površinah, lahko jo igramo na pesku, na mivki, na ledu, največkrat pa se igra na trati. 
 
Nekateri nedokazani viri trdijo, da igra izhaja že iz vikinških časov. V Nemčiji jo pogosto 
imenujejo tudi Vikinški šah. 
Kubb svetovni pokal poteka letno v Gotlandu na Švedskem. Leta 2005 se ga je udeležilo 130 
ekip iz desetih držav. 
 
 
DOVOLJENJA: niso potrebna 
 
VAROVANJE: izlet/pohod vodi učenec – vodnik, spremlja nas gorski vodnik z izpitom, 
spremljajo trije odrasli člani TD/PD/učitelj mentor 
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4. 5. 1  Igra Kubb (wikipedija) 
 
Igra vsebuje: 
10 kubbov, to so pravokotni leseni bloki visoki 15 cm, 
1 Kralja, to je večji leseni blok, visok 30 cm in po navadi na vrhu okrašen s krono, 
6 okroglih palic za metanje, ki so dolge vsaka 30 cm in merijo 4,4 cm v premeru, 
4 lesene količke s katerimi označimo igralno polje, nekateri uporabljajo tudi 6 količkov pri 
čemer dva dodatna količka, zapičena ob robu, označujeta sredino igrišča. 
 

  
 
Fotografija 11: Igra Kubb (vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Kubb) 
 

Igralno polje je veliko 5x8 metrov in se ga označi z lesenimi količki. 
 

  
Fotografija 12: Postavitev igralnega polja (vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Kubb) 

 
Na vsako stran polja postavimo v kolikor se da enakomernih razmikih po pet kubbov, na 
sredino polja pa postavimo kralja. Igralno polje je tako pripravljeno za pričetek igre. 
 
Uradna pravila igre: 
Kubb je igra namenjena tekmovanju med dvema ekipama. Ekipa lahko šteje od enega do 6 
članov. 
 
Določanje na kateri strani igralnega polja bo katera ekipa in katera ekipa bo začela igro je 
lahko prepuščeno dogovoru, lahko pa tudi po eden iz ekipe vsak z enega konca osnovne 
linije vržeta metalni palici proti kralju. Ekipa tistega, ki je vrgel palico bližje kralju (ne da bi ga 
po nesreči podrl), izbere stran in začne igro. 
 
Palica, s katero podiramo kubbe, se lahko vrže le tako, da jo držimo v roki vzporedno s 
telesom in jo vržemo pod roko navzgor, ostali načini metanja (metanje nad roko, vodoravno, 
v stran...) niso dovoljeni. 
 
Cilj igre je podreti vse kubbe in na koncu še kralja. 
 
Ekipa A, ki začne igro, se postavi na svojo osnovno štartno linijo in poskuša podreti kubbe, ki 
stojijo na osnovni liniji nasprotne ekipe B. Če jim ni uspelo podreti nobenega kubba, je na 
vrsti ekipa B. Če je ekipa A podrla kakšen kubb, potem mora nasprotna ekipa B pobrati 
podrte kubbe in jih s svoje osnovne linije vrže v polje ekipe A. 
 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kubb
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kubb
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Osnovna ideja je vreči kubbe čim bližje svoji lastni polovici, da bi jih lažje podrli, ne sme pa 
se podreti kralja, saj bi tako izgubili igro. Če se kubbi, ki jih ekipa meče na nasprotnikovo 
polovico dotaknejo ali odbijejo jih lahko postavimo skupaj in si tako olajšamo igro. Če ekipa B 
vrže kubb izven igralne polovice ekipe A, se ga pobere in vrže še enkrat. V kolikor kubb že 
drugič zaporedoma pristane izven igralne polovice ekipe A, ga lahko ekipa A postavi 
kamorkoli želi, (kazenski kubb) če ga postavijo  kralju, mora biti vmes vsaj za eno dolžino 
kubba prostra. 
 
Kubbi, ki sedaj ležijo na polovici polja ekipe A, se postavijo in ekipa B poskuša zmagati. 
Najprej morajo podreti vse kubbe, ki so jih prej zmetali čez svojo polovico, nato šele kubbe, 
ki stojijo na osnovni liniji ekipe A, nato kralja. Če pri metanju po nesreči podrejo kubb, ki stoji 
na osnovni črti ekipe A preden so podrli vse kubbe, ki so jih prej zmetali čez svojo polovico, 
se kubb enostvno postavi nazaj, kjer je bil. 
 
Če ekipi B ni uspelo podreti vseh kubbov in kralja in tako zmagati, je na vrsti spet ekipa A, ki 
pobere vse kubbe, ki so padli in jih s svoje osnovne linije zmeče v nasprotnikovo polovico. 
Spet morajo podreti najprej kubbe, ki so jih zmetali nato šele kubbe na osnovni liniji ekipe B 
in nato kralja. 
 
V kolikor ekipi A ni uspelo zmagati, je na vrsti ekipa B. 
Če ekipa A ni uspela podreti vseh kubbov, ki so jih zmetali na nasprotnikovo polovico, sme 
ekipa B ciljati kubbe z nove linije, in sicer je to linija, kjer stoji kubb v njihovem polju, ki ga 
nasprotna ekipa ni uspela podreti. 
 
Vendar pozor: kubbe mečemo vedno z osnovne linije in ne z nove linije; prav tako moramo z 
osnovne linije ciljati kralja na koncu. Se pravi, kubbe, ki jih je nasprotnik podrl, zmečemo na 
polovico nasprotnikove ekipe s svoje osnovne linije, nato pa se pomaknemo na novo linijo in 
jih od tu ciljamo. 
 
Ekipa, ki prva podre vse kubbe in nato še kralja, zmaga. 
 
Pomembno: Kralj ob prvem metu ekipe ne more biti napaden. Če ekipa v prvi rundi podre 
vseh 5 kubbov ne sme ciljati in podreti kralja, drugače izgubijo. 
 
Nekateri igrajo tudi tako, da mora ekipa na koncu imeti vsaj 2 palici, preden lahko ciljajo 
kralja. 
 
 
 

4. 6    Trženje proizvoda  
 

 Na informativni pohod povabimo člane Turističnega društva in animatorje Rimskih 
Term, Thermane Laško 

 V dogovoru z Rimskimi Termami in Thermane Laško obvestimo njihove animatorje, ki 
poskrbijo, da so vsi njihovi gosti obveščeni o izletu. 

 Izdelava in raznos plakatov po kraju in bližnji okolici. 

 Vabila za vse krajane, ki jih raznosi Pošta Slovenije. 

 Časopisni članek o prihodnjem dogajanju v kraju v lokalnem časopisu Laški bilten. 

 Vabilo na spletni strani šole, facebook-u in spletni strani kraja ter TD društva. 
 
V prihodnosti bi lahko proizvod tržilo Turistično društvo Rimske Toplice. Mi bi z veseljem 
pomagali pri vodenju oz. spremstvu, izdelavi magnetov in izdelavi pripomočkov za igro Kubb. 
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4. 6. 1.  Primer vabila   
 
 

 
 
 
 

4. 7    Stroški 
 
Magneti Čaša nesmrtnosti: glina 5€/kg + magnet 0,60€/kos + elektrika za peko izdelkov 
(trenutno strošek šole, v prihodnosti donacija TD Rimske Toplice)  
Degustacija Sadjarstva Aškerc: sponzorstvo 
Majice z logotipom za sodelujoče na turistični tržnici: sponzorstvo Turističnega društva 
Rimske Toplice 
Stojalo Pingvin: donacija STIK-a Laško in AGM Nemec 
Igra Kubb: hrastov les – donacija danes že bivše lesne tovarne Sadeko  
  

 

5  ZAKLJUČEK 
 
Verjamemo, da imamo pravo in tržno zanimivo idejo. Vse dejavnosti so namenjene različnim 
starostnim skupinam, računamo pa večinoma na goste Rimskih Term in Thermane Laško, 
vrtce in šole ter upokojence. Hoditi dobesedno po Aškerčevih stopinjah in pustiti svojo, 
kulturno sled je zagotovo ustvarjanje spominov. Vsak bo tako napolnil svojo Čašo 
nesmrtnosti. Spoznali bomo kraj, njene gostoljubne prebivalce in se naužili naravne in 
kulturne dediščine, ki jo Rimske Toplice ponujajo.  
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PRILOGE 
 zloženka pohoda Po Aškerčevi poti  

 logotipi sodelavcev pri nalogi 
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Zloženka prvega pohoda Po Aškerčevih poteh. 
vir: šolska kronika OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, šolsko leto 1995/96 
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Sodelavci pri turistični nalogi Po Aškerčevih stopinjah: 
 
                    
 
 

 
 
 
 

                       

 

                     
 

 


