
1 
 

 
 

  
 



2 
 

Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice,  
Aškerčeva c. 1, 3272 Rimske Toplice 
 tel.: 03 733 82 32       fax.:03 733 8 239 

  e-mail: os-rimsketoplice@guest.arnes.si 

 
Turistični spominek mojega kraja 

 

33. DRŽAVNI FESTIVAL 
TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 

 
ZAČIMBE ZA GOLAŽ 

& 
SEMENSKE BOMBE 

 (Vir: kraji.eu) 

 
Avtorji:  

•  
• Ines Blatnik, 9. razred 
• Neža Cvetković, 9. razred 
• Andraž Gorišek, 9. razred 
• Nika Jerman, 9. razred 
• Klemen Kandolf, 9. razred 
• Živa Kandolf, 9. razred 
• Jaka Knez, 8. razred 
• Mia Koritnik, 8. razred 
• Miha Ocvirk, 9. razred 
• Julija Pavšek 8. razred 
• Miha Škorja, 9. razred 
• Tjaša Ulčnik, 9. razred 
• Ina Majda Knez, 9. razred 

 
MENTORICI: 

Jasmina Oblak, prof. sociologije in nemškega jezika  
            Nuša Ocvirk, profesor razrednega pouka 
 
 



3 
 

 
Povzetek 
 

S turistično-raziskovalno nalogo ZAČIMBE ZA GOLAŽ & SEMENSKE BOMBE, 
smo začrtali novo linijo turističnih spominkov kraja, s katero želimo doseči večjo 
prepoznavnost kraja. Ne samo na področju turizma, ampak tudi na področju kulture in 
naravnih lepot, ki jih kraj ponuja. Turističnih spominkov kraja, razen nekaj razglednic, 
skorajda ni. Zato smo se člani Aškerčevih turistov povezali z  enim od največjih 
organizatorjev kulturno-zabavnih prireditev v kraju ter z našimi idejami in njihovo 
pripravljenostjo sooblikovali dodatno ponudbo na področju prepoznave kraja, ki bo 
namenjena tako gostom kraja kot poslovnim partnerjem. 
 
Pri oblikovanju izdelka nas je vodila značilnost pokrajine, naravne oblike ter vrste prireditev, 
ki v kraju vsako leto privabijo številne obiskovalce. Kot EKO šola smo želeli, da bodo naši 
izdelki imeli navdih in pridih narave, izdelane iz naravnih materialov oziroma naravi prijaznih 
materialov. Hkrati mora biti spominek prepoznaven in zanimiv za goste ter namenjen 
praktični uporabi. 
 
Naša predloga turističnega spominka sta namenjena prireditvi Rimske so fejst, ki se odvija v 
tednu krajevnega praznika Rimskih Toplic, to je obletnice smrti našega pesnika Antona 
Aškerca. Na dvodnevni prireditvi se gostje lahko udeležijo različnih kulturnih prireditev, 
druženj in pogostitve z veselico, ki traja do zgodnjih jutranjih ur. Drugi dan je namenjen 
kuhanju naj-golaža. Golažiada letos poteka že 12. leto zapored. Med kuhanjem se 
predstavijo pridelovalci domačih dobrot in drugih izdelkov. Obiskovalci lahko med prireditvijo 
okušajo lanski zmagovalni golaž in na koncu tudi vse golaže letošnje kuhe. Pripravijo 
srečelov in druge aktivnosti, ki popestrijo dogajanje. 
Naredili smo unikatno mešanico suhih začimb za golaž. Prodajali jih bomo v 20 ml steklenih 
epruvetkah s plutovinastim zamaškom. Količina bi zadoščala za pripravo golaža iz 1 kg 
govedine. Kor spominek presenečenja bo gost lahko kupil semenske bombe. Gre za star 
način pogozdovanja setve poljščin ali avtohtonih rastlin. Z njimi obnavljamo zapuščena 
urbana območja, ustvarjamo cvetoč travnik ali jih uporabimo v vrtnarstvu. Kakšen spominek 
je kupil bo gost izvedel šele po prihodu domov.  
V nalogi smo predstavili tudi način trženja našega turističnega proizvoda. Sami bomo 
zagotovili uspešno promocijo zato v nalogi predstavljamo načine trženja naše ponudbe in 
društva, ki nam bodo pri tem pomagala. Pri tem bomo pazili, da ne reklama ne produkt ne bo 
presegel naših finančnih zmožnosti. Letos smo delali po sistemu Fair Trade oz. pravična 
trgovina. 
 
 
Ključne besede: Rimske Toplice, turistični spominek, začimbe, golaž, semenska bomba 
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1 UVOD 
 
Ko se turist pripelje z vlakom ali po cesti iz smeri Laško, se mu za ovinkom, kjer stoji 
nekdanja šola, kraj predstavi. Pred seboj zagleda na pobočju hriba obnovljene Rimske 
terme, ki jih obdaja smrekov gozd. V dolini se razprostira med Savinjo in magistralno cesto 
kompleks zunanjih bazenov s hotelom Aqua Roma. To sta, poleg Aškerčeve domačije, dva 
turistična bisera Rimskih Toplic.  
 
Letošnja tema je predstavljala velik izziv – kaj ponuditi gostu kraja, da ga bo spominjalo na 
neokrnjeno naravo, Aškerca, ali morda na prijetno druženje, nore zabave ali kulturno 
udejstvovanje. Ampak Rimske Toplice so še mnogo več. 
 
S počitnic in iz obiskov različnih krajev po Sloveniji in tujini, skoraj vedno domov prinesemo 
kakšen spominek, malenkost, ob kateri se večkrat spomnimo, kaj smo tam videli, doživeli. 
Učenci Aškerčevih turistov smo se odločili že oblikovanim turističnim spominkom dodati svoje 
– izvirne, naravne in uporabne. Naš produkt namenjamo vsem, ki želijo iz kraja odnesti 
spomin, ki ne nosi nalepke »made in China«, saj spoštujemo naravo. 
 

2 TEORETIČNI DEL – VSEBINSKA IZHODIŠČA 
 

2. 1 Zbiranje idej   

 
Rimske Toplice, nekoč svetovno znane so znova prebujene. Obnova zdravilišča omogoča, 
da kraj ponovno turistično živi. Z njim so v kraju zaživele kulturne, športne in druge 
prostočasne dejavnosti, organizirajo se glasbeni dogodki.  
 
Na naših srečanjih smo si v izhodišču zastavili kar nekaj vprašanj: 

 Kaj je v kraju, da je dovolj pomembno, nenavadno ali privlačno, da ga promoviramo 
kot spominek oziroma da je spominek tak, ki promovira kraj? 

 Katere naravne dobrine, kulturne ustanove ali družabne dogodke lahko promoviramo 
s turističnim spominkom in hkrati promoviramo kraj? 

 Kakšen spominek želimo narediti – uporaben, smešen …? 
 Kdo nam bo pri tem pomagal, na koga se bomo obrnili za pomoč in sodelovanje? 
 Kdo ga bo izdelal, ali rabimo pomoč? 
 Kdo ga bo financiral? 
 Koliko bo spominek stal, kje ga bo moč kupiti? 

 
 
Za začetek smo od TIC-a Laško pridobili čim več informacij o že obstoječi ponudbi turističnih 
spominkov, ki predstavljajo občino laško. Ugotovili smo, da je večina izdelkov vezanih na 
samo mesto Laško oz. njihovih najpomembnejših akterjev kot so Pivovarna Laško, športni 
klubi in Zdravilišče Thermana. Butična trgovina ponuja širok spekter izdelkov domače obrti 
lokalnih obrtnikov. 
 
S pomočjo osebnih intervjujev in preko elektronske pošte s predsedniki turističnega in 
kulturnega društva ter krajevne skupnosti, predstavniki zdravilišča, zunanjega kopališča in 
Aškerčeve domačije, smo izvedeli, kakšna je trenutna ponudba turističnih spominkov našega 
kraja in dobili idejo za dva naša predloga. 
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Nekaj spominkov najdemo v Rimskih Termah, razglednice kraja lahko kupimo na pošti. 
Obstoječo ponudbo smo želeli nadgraditi, zato smo: 

 preverili, kakšne so želje turistov, ki kupujejo turistične spominke; 
 poizvedeli, kakšna so mnenja domačinov o turističnih izdelkih; 
 V pogovorih s predstavniki različnih društev in domačini smo skušali izvedeti, kakšni 

so njihovi predlogi, potrebe.  
 
Za navdih smo se sprehodili skozi kraj, skozi njegovo sedanjost in preteklost, da se bomo 
lahko posvetili prihodnosti.  
 

2. 2 Rimske Toplice nekoč in danes 

 
Rimske Toplice (213 m) ležijo v manjši kotlini ob reki Savinji, ob poti, ki povezuje Celje in 
Zidani Most z Ljubljano. Ležijo na nadmorski višini 422,7 m. Dolino Rimskih Toplic obdajajo 
gozdnata pobočja okoliških hribov, ki nudijo zaščito pred vetrom in preveliko vročino, v sebi 
pa hrani bujno vegetacijo eksotičnih rastlin iz vseh kontinentov sveta. Tu domujejo svetovno 
znane orjaške sekvoje ali mamutova drevesa, kanadska čuga, japonska hiba, cipresa, tisa, 
kalifornijska cedra... 
 
Kraj je izhodišče za zanimive izlete na okoliške hribe: Lisco, Kopitnik, Mrzlico, Šmohor. Od 
koder je lep razgled na bližnjo in daljno okolico. Kraj se lahko pohvali s kulturno zanimivo 
cerkvico - Lurd in Aškerčevino v Senožeti. 
 
V kraju je izvir termalne vode. Po internacionalni balneološki klasifikaciji je rahlo radioaktivna 
terma (radioaktivnost = 1,6 nC/l), karaterizirana z magnezijem, kalcijem in hidrokarbonatom. 
Maksimalni pretok je 35-40 l/sek, optimalni pretok je 20 l/sek. Temperatura vode je 39,5 °C. 
 

 

2.2.1 Zdravilišče – Rimske terme 

 
Malo je krajev, tako v Sloveniji kot Evropi, ki jih je zgodovina zaznamovala že pred 2000 leti. 
Prvi začetki segajo v čas rimskega imperija in bivanja Rimljanov na tem področju. Tu so si 
rimski Patriciji že pred 2000 leti uredili svoja razkošna bivališča. S tem so zaznamovali 
prihodnost z zelo zdravilnimi termalnimi vrelci. Leta 39 pr.n.št. so si omislili prve bazene s 
toplo, vročo in mrzlo vodo. Tako so blagodejnost in zdravilnost le teh uživali na mestu 
današnjih Rimskih Toplic, na desnem bregu Savinje, kjer pod visokim Stražnikom (655 m), iz 
razpok v triadnih dolomitnih skalah, izvirajo vrelci s termalno vodo. O tem priča 11 
zaobljubnih spomenikov in štirje žrtveniki, posvečeni boginjam in nimfam, ki so jih darovali 
gostje v zahvalo za svojo ozdravitev. Danes si jih lahko ogledate v muzejskem delu Rimskih 
term. Turistično društvo Rimske Toplice ima nimfni kamen v svojem logu. Pomembna je tudi 
najdba zidanega dovodnega kanala na dva trdna kamnita bazena. 
 
Po padcu rimskega cesarstva so propadle tudi Toplice. Bile so porušene, pogorele. Dvakrat 
jih je uničil potres. Po potresu 1201 so Toplice ostale ruševina. 
Rimske terme so bile prvič pisno omenjene v Oglejski listini leta 1486, zares pa so zaživele 
po letu 1840, ko jih v imenu svoje žene Amalije kupi tržaški veletrgovec Gustav Adolf Uhlich. 
 
Tekom let so jih obiskali številni ugledni gostje, kot so angleška princesa in pruska 
prestolonaslednica Viktorija, Napoleonova sestra, princesa Murat, avstrijski književnik Franz 
Grillparzer, srbski književnik Vuk Karađžić, cesar Ferdinand, nadvojvoda Janez in številni 
drugi. 
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Med drugo svetovno vojno je zdravilišče zavzela nemška vojska in jih preuredila v bolnišnico 
za svoje vojake. Po drugi svetovni vojni  kraj začne izgubljati svoj turistični pomen. 
Zdravilišče je do osamosvojitve upravljala Jugoslovanska ljudska armada. Zdravilne učinke 
termalne vode in čudovitega okolja so bili takrat deležni le zaprti krogi oficirjev. Od leta 1991 
in odhoda JLA so žalostno propadale. 
  
Država je postala, po sklepu vlade, družbenica v Medicinsko rehabilitacijskem centru in 
hkrati soudeleženka pri oživljanju Rimskih Toplic. Danes je lastnik in direktor TERME 
RESORT, d.o.o. g. Valery Arakelov. 

 
 

2.2.2 Sprehod po kraju 

 
V kraju je veliko znamenitosti, ki so del naše bogate naravne in kulturne dediščine.  
Na spodnjem zemljevidu kraja (povzeto po Google Maps: 
https://www.google.com/maps/@46.1249948,15.2024378,1568m/data=!3m1!1e3, dostopno 
15. 1. 2019) smo jih označili s številkami, nato pa v jih v tabeli predstavili s kratkim opisom in 
sliko. 

 
 
Slika 1: Zemljevid Rimskih Toplic 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/@46.1249948,15.2024378,1568m/data=!3m1!1e3
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SEKVOJE v parku Rimskih term  

Orjaške sekvoje so bile posajene že leta 
1879 v čast angleški princesi in pruski 
prestolonaslednici Viktoriji.  
Po njej je bila poimenovana tudi pot – 
Viktorijina promenada, ki so jo v kasnejšem 
času dogradili oz. podaljšali,  ta podaljšek pa 
poimenovali Ruska steza. Številne druge tuje 
in domače vrste dreves so posadili gostje v 
zahvalo za povrnjeno zdravje. 
 

 
Slika 2: Sekvoje v parku 

(Vir: https://govori.se/astro/24-zdravilnih-energijskih-
tock-v-parku-rimskih-term/) 

 RUSKA STEZA je 1216 metrov dolga 

sprehajalna pot, ki vodi skozi park z 
zdravilnimi točkami v Rimskih termah. Pot je 
leta 1917 začelo graditi 47 ujetnikov; 
večinoma ruske narodnosti, nekaj je bilo tudi 
Čehov Slovakov in Poljakov; oktobra 1918 pa 
je bila sprehajalna pot imenovana Ruska 
steza dograjena, in se je v takšni obliki 
ohranila do današnjih dni. Letos smo 
praznovali 100. obletnico Ruske steze. 
 
 

  
Slika 3: Ruska steza 
 (Vir: http://rivacic.blogspot.com/2010/06/toplice-9-6-
2010.html) 

 RIMSKE TERME 

Rimske terme danes gostom ponujajo 
popolno razvajanje in odmik od vsakdanjega 
sveta. Unikaten bazen z zdravilno termalno 
vodo je zasnovan po vzoru rimskih kopališč. 
V Deželi savn Varinia izvajajo programe z 
oblogami, s pilingi, knajpanjem in vrtinčenjem 
zraka. Mogočen ambient Historičnega dela 
vodnih nimf ponuja doživetje termalnih kopeli 
v avtentičnih rimskih kamnitih kadeh in 
sodobnih kopelih. Kopeli predstavljajo 
doživetje tradicije, mističnosti in zdravilnih 
učinkov izvorne termalne vode. V sklopu 
wellnessa se nahajajo tudi fitnes center, 
kozmetični in 
frizerski salon. 
 

 

 Slika 4: Rimske terme 
 (Vir: 
https://www.google.com/search?q=rimske+terme&sour
ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQ9qGmyovg
AhWzRBUIHTQoCw8Q_AUIDigB#imgrc=Pt10UlLGXF
pFEM:) 

 KUŽNO ZNAMENJE stoji nasproti stare 

šole v Šmarjeti. To je eden najstarejših 
spominov na  kugo, ki je prizadela tudi naš 
kraj. 

 
 Slika 5: Kužno znamenje 
 (Vir: skupina TPLG) 
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 FARNA CERKEV SV. MARJETE je bila 

omenjena v urbarju laške gospoščine leta 
1542 kot podružnica laške pražupnije. Fara 
je leta 1789 dobila stalno duhovnijo z lastnimi 
matičnimi knjigami. 

 
Slika 6: Farna cerkev sv. Marjete 
 (Vir: skupina TPLG) 

 STANETOV  LESENI MOST ČEZ 

SAVINJO 
Bil je lesen most, ki ga že skoraj tri desetletja 
ni več. Ostal je le še dohod k mostu na 
desnem bregu Savinje. Ob njem je urejena 
Rimska plaža z igriščem za odbojko na mivki. 
Kmalu naj bi spet služil namenu. 

 
Slika 7: Stanetov most čez Savinjo 

(Vir: Tičar, 2000, str. 9) 

 NOVA POŠTA 

Gostinski obrat z okolico je temeljito 
spremenil zunanjo in delno tudi notranjo 
podobo. Ob južni steni stoji prizidek, ki je 
imel pestro zgodovino. 

 
Slika 8: "Nova pošta" 
(Vir: Tičar, 2000, str. 74) 

 MOST IN MAUTA 

Levi in desni breg reke Savinje povezuje 
železnobetonski most, zgrajen leta 1911, 
razširjen in obnovljen leta 1989. Maute danes 
ni več, zaradi dotrajanosti so jo podrli leta 
1997. Nekdaj je služila za pobiranje 
cestnine(4 krajcarje za obe strani so 
plačevali domačini, gostje zdravilišča pa nič).   

  
 Slika 9: Mauta 
 (Vir: Osebni arhiv Daniel Ocvirk) 
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 CERKEV LURD 

Romarska cerkvica, ki je podružnica sv. 
Marjete, je posvečena Lurški Materi Božji in 
na kratko  imenovana kar Lurd. Zgrajena je 
bila leta 1886. Pri gradnji te, po obliki 
neoromanske cerkve so v oltar vzidali nekaj 
kamnov, prinešenih iz lurške votline v 
Franciji. Glavni, prav tako neoromanski oltar 
je delo Avstrijca Alberta Vogla. Njeno 
notranjost je leto pred koncem 19.stoletja 
poslikal Antonio Brollo. 
V Evropi velja ta cerkev za prvo, izven 
Francije, Lurški Mariji posvečeno cerkev. 
Cerkev je že kmalu po posvetitvi postala 
priljubljena romarska pot in to ostaja še 
danes, ko se mnogi, še posebej pa bolniki, z 
zaupanjem zatekajo k Lurški Gospe. 
 
 

  
Slika 10: Lurd 
 (Vir: 
www.google.com/search?q=lurd+rimske+toplice&sourc
e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjvq-
rryovgAhXMaVAKHVqKADAQ_AUIDigB&biw=1680&bi
h=948#imgrc=btH-Ev1VrCLAtM:) 

 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 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. 
 

 

 
Slika 11: Aškerčeva domačija 
(Vir: Ognjišče (2009) 10, str. 78) 

 AŠKERČEVO OBELEŽJE na  

GLOBOKEM 
V vasi Globoko je bila nekdaj revna kmečka 
bajta, v kateri se je 9. januarja 1856 rodil 
Anton Aškerc. 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. 

 

 
Slika 12: Aškerčevo obeležje 
(Vir: skupina TPLG) 
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 STARI MLIN in KOVAČNICA je bilo 

gospodarsko poslopje domačije Privšek. Mlin 
z opremo je stal do sredine 70-ih let, ko so 
ga preuredili v garažo. Kovačnica v kateri je 
delal mojster pa je v osnovi ostala 
opremljena do časa, ko je občina odkupila 
del zemlje in objekt. Stoji v neposredni bližini 
šole in ceste. Lahko bi postal kulturno-
etnografski objekt. 

 
Slika 13: Stari mlin in kovačnica (Vir: skupina TPLG) 

 FRJAČA je bila sušilnica sadja v okviru 

kmetije. Tu so sušili sadje in lan za potrebe 
domačije. Objekt je obnovljen in povezuje 
preteklost in sedanjost. Stoji ob cesti, ki vodi 
na Lurd in proti Kopitniku. 

 

 
Slika 14: Frjača (Vir: skupina TPLG) 

 

 
 

2.3 Kulturne, športne in družabne prireditve 

 

Turistično društvo Rimske Toplice 

 
Turistično društvo Rimske Toplice je bilo ustanovljeno 14. septembra 1958 z imenom 
Turistično olepševalno društvo Rimske Toplice. Glavni cilji so bili razvoj turizma v Rimskih 
Toplicah, odstranitev objektov, ki so kazili podobo kraja, urejenost hiš, olepševanje kraja z 
nasaditvami grmovnic, pomoč pri nakupu trajnic in podobno. 
 
Leta 1961 je društvo prevzelo v upravljanje zunanji termalni bazen, ki ga je nato leta 1966 
dobilo v dokončno last.  Medtem je bil leta 1963 zgrajen tudi sedanji Turist biro, ki je bil v 
preteklosti med kopalno sezono odprt vsak dan in so v njem gostje pridobili celovito 
informacijo o turistični ponudbi kraja in okolice ter lahko kupili spominke in razglednice. Prav 
to, da bi ponovno odprli TIC v istem objektu, si z vsemi močmi prizadevajo tudi sedaj. 
 
Turistično društvo je bazen upravljalo in vzdrževalo vse do leta 1991, ko ga je prvič oddalo v 
najem. Leta 2005 se je bazen zaradi izteka najemne pogodbe in neurejenosti zaprl. Objekt je 
v najem prevzelo podjetje AGM Nemec, ki je  zgradilo nove objekte in obnovilo ter dogradilo 
bazene. 24. junija 2007 so odprli nov bazenski kompleks, kakršnega poznamo še danes. 
 
Zaradi rednega prihodka sredstev (najemnina) lahko Turistično društvo Rimske Toplice vodi 
mnoge projekte, ki spodbujajo razvoj turizma in lepšajo podobo razvijajočega se turističnega 
kraja. Največja prireditev, ki jo društvo organizira je Golažiada, ki je prerasla svoje okvirje in 
je tako nastal večdnevni festival Rimske so fejst, kjer sile združujejo Turistično društvo 
Rimske Toplice, Aqua Roma Rimske Toplice in Krajevna skupnost Rimske Toplice, s 
podporo ostalih lokalnih društev. 
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Poleg tega organizirajo čistilne akcije, pohode, izlete, športne prireditve in podobno. 
Predvsem pa želijo s finančnimi sredstvi, logistiko in prostovoljnim delom pomagati lokalnim 
društvom, Krajevni skupnosti in drugim posameznikom v kraju in okolici, da vodijo in 
organizirajo zanimive turistične projekte, ki privabljajo turiste in tako promovirajo naš kraj. So 
tudi partnerji pri naših turističnih nalogah. 
         
 

2.3.1 Rimske so fejst s tradicionalno golažiado NAJ-GOLAŽ 

 
Prireditev Rimske so fejst se odvija v tednu krajevnega praznika Rimskih Toplic, to je 
obletnice smrti našega pesnika Antona Aškerca, letos bo že 12. leto. To je dvodnevna 
prireditev, ki se začne s slavnostno sejo in kulturnim programom. Sledi druženje in pogostitev 
v velikem prireditvenem prostoru. Sledi zabava z narodnozabavno skupino. 
V soboto kuhanje  NAJ-GOLAŽA. Prireditev se prične ob 14. uri z zborom prijavljenih ekip. 
Pričetek kuhanja ob 15. uri. Med kuhanjem se predstavijo pridelovalci domačih dobrot in 
drugih izdelkov. Obiskovalci lahko med prireditvijo okušajo lanski zmagovalni golaž in na 
koncu tudi vse golaže letošnje kuhe. Pripravijo srečelov in druge aktivnosti, ki popestrijo 
dogajanje. Obiskovalci lahko obiščejo tudi odprto termalno kopališče, ki je v neposredni 
bližini.   

 

2.4 Od odločitve do cilja 

 

K odločitvi nam je pomagala tudi raziskovalna naloga Gašperja Stupana z naslovom Razvoj 
turizma v Rimskih Toplicah (2015). Z anketnim vprašalnikom je zbral predloge za turistične 
spominke našega kraja: rimski kovanec, milo, parfum, slika Lurda, Aškerčeve čaše 
nesmrtnosti,  broška s sliko Antona Aškerca, magnetek za na hladilnik, snežena krogla, 
modelček sekvoje,  obeski za ključe - rimske terme s sekvojami, Kopitnik s skalo v obliki 
zajčka, razglednice, igrače, izdelek domače obrti, ki bi naj poudaril skromnost in zajel 
tradicijo kraja, steklenico termalne vode, razglednice znamenitosti Rimskih Toplic, zloženka, 
spominki z magnetom, kipce (nimfni kamni, vodna nimfa), čajno mešanico.   
 

Smo EKO šola. Želeli smo pripraviti turistični spominek, ki bo unikaten, za goste zanimiv, 
uporaben in izdelan iz 100% naravnih materialov – okolju prijazen. Želimo si, da bi bile tudi 
vse surovine pridelane in dobavljene po sistemu Fair Trade oz. pravična trgovina.  
Pravična trgovina predstavlja alternativni sistem trgovanja med skupinami proizvajalcev iz 
ekonomsko deprivilegiranih držav (zlasti Afrike, Latinske Amerike in JV Azije) ter potrošniki, 
ki skuša počlovečiti trgovinski proces ter skrajšati trgovinsko verigo od proizvajalca do kupca. 
Z izločitvijo številnih posrednikov se proizvajalcem omogoči neposreden dostop do tržišča, 
boljše plačilo in enakovrednejši položaj v trgovinski verigi, ki postane bolj transparentna in 
uravnotežena.  
 

CILJ 

Posebno pozornost smo namenili prireditvam turističnega društva Rimske Toplice, ki je 
septembra 2018 praznoval že 60 letnico delovanja. Izbrali smo prireditev RIMSKE SO 
FEJST s tradicionalno golažijado NAJ – GOLAŽ. Letos bo že 12. leto. Odvija se tradicionalno 
prvi konec tedna v juniju, ker v tem času praznujemo krajevni praznik. To je obletnica smrti 
našega pesnika Antona Aškerca.  
 
Želimo si biti prepoznavni, ustvarjalni, inovativni in podjetni. 
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Najprej smo izbrali dogodek in slogan Rimske so fejst. 
 
Mi bomo v ta namen pripravili unikatno začimbno mešanico za golaž in jo ponudili v steklenih 
epruvetkah. Izdelali bomo tudi semenske bombe (sončnica, ivanjščica), s katerimi lahko 
obogatimo sprehajalne poti v vsakem kraju. Prodajali jih bomo na prireditvi RIMSKE SO 
FEJST. 
 

3 NAČRTOVANJE 
 
Pri načrtovanju izdelka smo se držali koncepta ribje kosti. Ideja: izdelava turističnega 
spominka – cilj: unikatna začimbna mešanica za golaž in semenska bomba. 
 
Pri posameznem izdelku smo poudarili naslednje: 
 
Začimbna mešanica: 

 katere začimbe bomo uporabili; 
 kje bomo te začimbe dobili; 
 kdo bo začimbno mešanico izdeloval; 
 kako bomo začimbe predstavili (pakiranje); 
 kje bomo turistični spominek prodajali. 

 
 
 
Semenska bomba: 

 katere semena bomo uporabili; 
 kje bomo semena dobili; 
 kdo bo semenske bombe izdeloval; 
 kako bomo semenske bombe predstavili (pakiranje); 
 kje bomo turistični spominek prodajali. 

 

3. 1. Suha mešanica začimb za golaž 

 
Odločili smo se, da pripravimo unikatno mešanico suhih začimb za golaž.  
 
Zbrali smo domače recepte za golaž in pogledali, katere sestavine oz. začimbe za pripravo 
so enake pri vseh in katere so različne. Vsi recepti so vsebovali mleto sladko papriko, poper 
in sol, nekateri pa še kumino, timijan, kurkumo, majaron, baziliko, muškatni oreh. 
 
Ker so v preteklosti Rimske Toplice obiskale številne zgodovinske osebnosti, sedaj pa tudi 
pomembni državniki z različnih delov sveta, smo se odločili, da bo tudi naša mešanica 
bogata oziroma »svetovna« in bo vsebovala začimbe iz različnih delov sveta. 
 
Izbrali smo 7 začimb:  

- mleto dimljeno rdečo papriko iz Južne Amerike,  
- kajenski poper iz Gvajane,  
- kurkumo iz JV Azije,  
- piment iz Srednje Amerike,  
- klinčke cele iz Moluških otokov,  
- muškatni oreh iz JV Azije in  
- sol iz Pirana. 
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Klinčki in muškatni orešček v mešanico vnesejo sladek priokus, skupaj z ostalimi začimbami 
pa mešanica jed obogati z močnim in toplim okusom.  
 
Mešanico je bilo potrebno testirati. V šolski kuhinji smo se dogovorili, da so kuharice posebej 
za nas skuhale golaž iz 1 kg govejega mesa. Po priporočilu kuharice Irene smo stehtali  
začimbne mešanice. Ko je bil golaž kuhan, smo sedli za mizo. Vonji so bili prijetni, topli, 
bogati, močni in nepozabni, prav takšni kot želimo, da so spomini in vtisi gostov na naš kraj. 
Kaj pa okus? Mislimo, da bi bili letos zmagovalci naj golaža MI – vendar potem te mešanice 
ne bi smeli prodajati, ker bi bila naša skrivnosti. Vendar mi smo radodarni, in jo bomo  z 
veseljem delili z drugimi. 
 
Embalaža 

 
 
Tudi embalaža mora biti nevsakdanja, vendar iz 
okolju prijaznih materialov. 
Navdih smo našli v steklovini za pouk kemije. 
Začimbe bodo ohranile svojo svežino le, če bodo 
zaprte – s plutovinastim zamaškom.   
Steklene epruvete so simpatične, nenavadne oblike, 
v zadnjem času pa služijo kot dekorativen material.  
 
Slika 15: Promocija izdelkov  

 

 

 

3. 2 Semenske bombe 

 
Želimo, da bi vaš kraj, vrt ali balkon dobesedno zacvetel. Zato bomo pripravili semenske 
bombe. So star način pogozdovanja, setve poljščin ali avtohtonih rastlin v gosti vegetaciji, na 
sušnih področjih ali na težko dostopnih zemljiščih. Danes so postale orodje gverilskih 
vrtnarjev po celem svetu. Z njimi obnavljamo zapuščena urbana območja, ustvarjamo cvetoč 
travnik ali jih uporabimo v vrtnarstvu. Naše bombe bodo opremljene z logom naše šole. 
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Mi smo izbrali seme sončnice, ker je sonce simbol 
naše šole in seme ivanjščice, ker nas obdajajo 
travniki. Dodali bomo še semena iz »domače« 
zaloge (tagetes, turški nageljčki,...) 
 
Material:  
-glina 
-zemlja ali kompost 
-semena  
 
Izdelava: 
Kos gline oblikujemo s prsti v malo posodico. 
Vzamemo ščep zemlje ali komposta in nekaj 
semen ter jih damo v posodico. Posodico s prsti 
zapremo in z dlanmi zaključimo v kroglico. Pri tem 
pazimo, da so semena v notranjosti kroglice, 
zaščitena z glino. 
 
Semenske bombe položimo na karton ali 
časopisni papir na suho mesto, da semena ne bi 
začela kaliti. Odvisno od vremena in vlažnosti 
prostora se semenske bombice sušijo od nekaj ur 
pa tja do naslednjega dne.  
Semensko bombo spomladi odvržemo na vrt, 
šolski travnik, zelenico pred blokom ali jo damo v 
cvetlični lonček. Če je bomba zunaj, jo bo zalival 
dež. Čez čas bodo semena začela kaliti. Glina bo 
zaradi vlage počila, iz nje pa bodo pokukale in 
začele rasti nove rastline.  
 
 
 

Slika 16: Izdelava semenske bombe (Vir: https://odkrito.svet24.si/clanek/zivljenjskislog/semenske-bombe-

646157) 

Embalaža: 
 
 
 
Semenske bombe bomo zaprli v jutaste vrečke na kateri bo 
odtisnjen naš logotip. Izdelali bomo tudi vrečke iz eko papirja. 
 
 
 
Slika 17: Embalaža za semenske bombe 
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3.3    Izdelava logotipa  

 

 
Izbrali smo obliko rimskega kovanca, saj so 
Rimski vojaki kraj prvi poselili.  
 
V stari rimski pisavi – font SPQR, smo 
zapisali slogan RIMSKE SO FEJST.  
 
V sredino smo postavili orjaško sekvojo, ki je 
prepoznavna naravna dediščina v Rimskih 
Toplicah. Naša, Rimska je tudi v naslovnici 
turistične naloge.  
 
Izbrali smo srebrn logo na črnem ozadju. 

Slika 18: Logotip izdelkov 

Turistično društvo Rimske Toplice nam je dovolilo uporabo slogana njihove prireditve oz. 

dogodka. Izbirali smo med dvema zapisoma (RIMSKE SO FEJST / RIMSKE SO 

SVETOVNE), dvema barvnima ozadjema (belo / črno) in v dveh osvetlitvah (negativ / 

pozitiv). Pri izdelavi logotipa (in naslovnice) po naših predlogih nam je pomagal Erik Ocvirk, 

Tiskarna Dikplast, d.o.o. 

 

Slika 19: Različni načini logotipa 
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3. 4    Iskanje partnerja 

 
Sestali smo se s predstavniki Turističnega društva Rimske Toplice, STIK-a Laško, RIMSKE 
TERME, Terme Resort d.o.o., Tampo print d.o.o., AGM Nemec, Sadjarstvo Aškerc, B&B 
Sedraž, Instalacije centralne kurjave in vodovoda Nevenka Gerčer s.p.,  jasličarji Sedraž, 
sadjarstvo Aškerc, CVETLIČARNA "MARJETKA« Marjeta Šipek Deželak, S.P. Predstavili 
smo jim našo idejo in jih povabili k sodelovanju, donacijam materiala in sponzorstvu pri 
nakupu surovin. Dobili smo pozitiven odgovor. 
 
Ker smo prepričani, da bo projekt uspel, ga bomo tržili v kraju skupaj s Turističnim društvom 
Rimske Toplice ter občini Laško. Zanj bomo izdelali spominke, reklamne oglase in 
promocijski material. Upamo tudi na zaslužek za šolski sklad. 
 

 

3. 5  Materialni stroški turistične naloge 

 

Pri izdelavi stroškovnika smo upoštevali vse stroške, ki jih bomo imeli z nabavo in pripravo 

končnega produkta. Ceno smo oblikovali na eno enoto,in sicer tako, da smo se pozanimali o 

cenah posameznih elementov, materiala  za pripravo turističnega spominka ter sestavili 

skupno ceno produkta. 

Upoštevali smo tudi fizično delo (pakiranje začimb, izdelava semenskih bomb, ki smo ga 

vložili in je bilo storjeno prostovoljno, pri nakupu pa računamo na sponzorska sredstva naših 

donatorjev (predvsem v obliki prispevkov, saj smo kontaktirali tista podjetja, ,ki bi nam lahko 

materialno priskočila na pomoč). 

Zavedamo se, da je to enkratna priložnost. Oba izdelka sta lahko hitro pripravljena in 

opremljena za prodajo, saj so surovine dostopne. 

Suha mešanica začimb za golaž 
material donator/sponzor cena/količina 

Promocijski material AGM Nemec, d.o.o.  

ovojni eko papir (kaširanje) izdelek učencev  

suhe začimbe:  
mleta dimljena rdeča paprika,  
črni poper v prahu,  
kurkuma, piment, 
klinčki celi 
sol 

OŠ Antona Aškerca Rimske 
Toplice 

 

 

Semenske bombe 
material donator/sponzor cena/količina 

naravna glina,  
zemlja start za potaknjence 

RIMSKE TERME, Terme 
Resort d.o.o. 

8,06€/12,5 kg 
3,59€/20 l 

seme nizkih rumenih sončnic in 
Ivanjščica 

CVETLIČARNA "MARJETKA" 
MARJETA ŠIPEK DEŽELAK, 
S.P. 

0,99€/semenska vrečka 
0,87€/semenska vrečka 

Promocijski material AGM Nemec, d.o.o.  

 



19 
 

Izdelava logotipa  

material donator/sponzor cena/količina 

pečatnik za glino + zelen vosek B&B Sedraž 48,60€ 

  

Ostali izdatki za stojnico in promocijo 

material donator/sponzor cena/količina 

2 glinena lonca za rože (40 cm),  
barva za glino 
zelena barva za les 

Instalacije centralne kurjave 
in vodovoda Nevenka Gerčer 
s.p. 

15,70€/kos 
5,85€/kos 

10,89€/kos 

promocijski material AGM Nemec, d.o.o.  

jabolčni sok,  
jabolčni čips,  
jabolčni krhlji 

Sadjarska kmetija Aškerc  

majice učencev (12) s tiskom TD Rimske Toplice, Tampo 
Print 

11€/kos 

Pingvin stojalo Roll up s tiskom  TIC Laško  75,64€ 

 

3. 6   Trženje proizvoda  

 

Oblikovani produkt smo prilagodili obstoječi ponudbi kraja. Zasnovan je tako, da gostu vzbudi 

zanimanje, da bi ga kupil, ker mu je všeč in bi ga želel imeti, ne ker ga potrebuje. 

S kontaktiranjem podjetij smo že med samo izdelavi poskrbeli za neke vrste reklamo. 

Menimo, da je darilo zelo primerno tudi kot promocijsko sponzorsko darilo in za poslovna 

darila. 

Proizvod bi tržilo Turistično društvo Rimske Toplice in Rimske terme na svojih spletnih 

straneh, Krajevna skupnost Rimske Toplice. Spominki bi se prodajali v času same prireditve 

Rimske so Fejst in pa v kotičku s spominki zdravilišča.  

Kraj že nestrpno pričakuje postavitev novega turistično informacijskega centra TIC v Rimskih 

Toplicah, ko bo poleg centra TIC v Laškem odlična poslovna priložnost za prodajo. 

Krajane bi o novih izdelkih informirali  s pomočjo predstavitvenih kartic po kraju in bližnji 

okolici, ki jih raznosi Pošta Slovenije. Prebivalce občine Laško bi o tem obvestili s časopisnim 

člankom v lokalnem časopisu Laški bilten 

Spominek bi seveda promovirali na uradni spletni strani naše šole, ki bi postali del unikatnih 

in avtorskih daril, ki jih dobijo naši obiskovalci (šolska tekmovanja, predavanja, izmenjave 

učencev). 
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3.6.1  Primer predstavitve izdelka  

 
Pri uresničitvi naše ideje in oblikovanju predstavitve izdelka po naši zamisli nam je pomagal  
Erik Ocvirk iz Tiskarne Dikplast, d.o.o. 
Na prvi strani so portreti avtorjev naloge v stilu POP ART - Andy Warhol in z napisom OŠ 
ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE. Na drugi strani je predstavitev začimbne mešanice 
za golaž in semenske bombe v sliki. 
  

 
 

 
Slika 20: Promocijska kartica 
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4  ZAKLJUČEK 

 
Sinonim za turizem v Rimskih Toplicah sta zdravilišče Rimske Terme in odprti bazen z 
gostinsko ponudbo Aqua Roma. Narava je tista, ki s sproščujočimi barvami, pomirjujočimi 
zvoki in čistim zrakom na posameznika deluje terapevtsko. 
V kraju ni obrtnika, ki bi se ukvarjal z  izdelavo spominkov, npr: polnjenje termalne vode v 
promocijske steklenice, izdelavo čokolade s termalno vodo, izdelavo lesenih igrač,  ... 
Sproščeno druženje  v kraju obuja tudi turistično društvo, kjer na neformalen način vznikajo 
najboljše ideje za sodelovanje in skupen uspeh. Če bi pritegnili tudi zdraviliške goste, bi bilo 
več možnosti najti vlagatelje za izpeljavo projektov, ki čakajo na nedoločno prihodnost. 
Verjamemo, da imamo tudi mi pravo, sodobno in tržno zanimivo idejo.  
Ob oblikovanju našega proizvoda, turističnega spominka, smo si zopet nabrali ogromno 
novih izkušenj in na turizem gledali z novega zornega kota. 
 
Tokrat smo izhajali iz vprašanja KAJ nekomu podariti, da izdelek ne bo le še en izmed serije 
zaprašenih predmetov na polici, ki se skozi leta nabirajo ob raznih potovanjih. 
Želeli smo oblikovati atraktiven izdelek, naraven in uporaben. Želeli smo izdelek, ki nosi 
sporočilo, zgodbo, spomine. Izdelek, ki ne bo le ostal na papirju, kot ideja v naši glavi, ampak 
tak, ki ga lahko sami ustvarimo in z njim najdemo poti do srca – ali do želodca .  
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