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POVZETEK: 

Tema letošnje raziskovalne naloge je Zimska pravljica. Ljudem širom po Sloveniji 

smo želeli predstaviti enega od zadnjih kulturnih dogajanj v našem kraju, Božična bajka, 

želeli pa smo jo prikazati tudi našim učencem. V šoli smo jim pričarali pravljični in zimski 

dan, ki si ga lahko ogledajo vsako leto v Mozirskem gaju.  

V šoli smo zadnji dan koledarskega leta pripravili dogodek za mlajše učence, lahko  pa 

bi se z njim preselili tudi v Mozirski gaj in prevzeli vlogo animatorjev. 

Lepo smo se imeli. 
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1 KDO SMO? 

KDO SMO? 
Smo skupina učencev osnovne šole Mozirje, ki nas druži zanimanje za turizem. 

Obiskujemo izbirni predmet Turistična vzgoja. Vsako leto se nam pridruži nekaj novih 

obrazov, ki jim predajamo znanje o raziskovanju, ki smo ga prejeli tudi sami. V skupini smo 

letos učenci iz 7. in 9. razreda. Nekateri se pri predmetu družimo že več let, saj se imamo 

lepo, radi brskamo po zgodovini našega kraja, ga spoznavamo in raziskujemo ter izvemo 

veliko novega o njem. 

 

 

 

Slika 1: Člani krožka 

 

  



 
2 UVOD 

UVOD 

Letos bomo iskali kulturo v našem domačem kraju, saj je tema letošnjega 

festivala Turizmu pomaga lastna glava kultura in turizem. Kaj kulturnega imamo pri nas? 

Je to naša šola, ki ima naziv kulturna šola, je to naš trg, so to naši znani Mozirjani ali 

kakšne druge znamenitosti, ki jih obiskujejo turisti?  

Razmišljali smo, zakaj bi prišel turist v naš kraj in kaj bi si tu lahko ogledal. 

Vprašali  smo se, kdo je pravzaprav kulturni turist. Najbrž smo to vsi, ki nas zanimajo 

kulturne znamenitosti krajev in dežel povsod, doma in po svetu. Turisti prihajajo k nam z 

motivom odkrivanja in hkrati željo po uživanju. Vedno raje posegajo po aktivnem in bolj 

naravnem načinu turizma. Letos smo imeli v Mozirju že drugič top dogodek povezan z 

božičem. V Mozirskem gaju se je odvijala zimska pravljica z naslovom Božična bajka 

Slovenije. Obiskovalci so lahko doživeli okrašen park, kot bi bili v pravljici. Res je bil 

prazničen, čudovit in čaroben. 

Kaj več o namenu te prireditve in o Mozirskem gaju pa v nadaljevanju. 

Glede na to, da si naš Mozirski gaj ogleduje veliko tujih turistov, nekateri 

Mozirjani pa si zimskih lučk še sploh niso ogledali, smo želeli navdušiti predvsem mlajše 

otroke. To smo želeli narediti na čim bolj zanimiv način, da bi privabili čim več otrok. 

Odločili smo se, da vključimo različne delavnice. Ker pa smo to naredili v decembrskem 

času, smo vse povezali z zimo in božičem. S tem pa se nam je porodila ideja, da damo 

naši letošnji nalogi naslov Zimska pravljica 

 

Slika 2: Japonski vrt malo drugače – levo; Kapelica Sv. Valentina – desno 

  



 
3 1 MOZIRSKI GAJ 

1 MOZIRSKI GAJ 

Mozirski gaj je hortikulturni park, ki so ga leta 1978 uredili domačini ob sodelovanju z 

Društvom vrtnarjev Slovenije. Pred ureditvijo je bila tam trška gmajna in divje odlagališče 

odpadkov. Naši stari starši in njihovi starši so sodelovali pri spreminjanju divje pokrajine v 

cvetlični gaj. Na to moramo biti mladi ponosni, saj so poskrbeli za to, da je naš kraj poznan 

tudi drugod. V različnih letnih časih tako tukaj potekajo različne prireditve vezane na 

kulinariko, praznike, običaje in navade kraja. 

Spomladi poteka prva prireditev v Mozirskem gaju z naslovom Pomlad v Mozirskem 

gaju, ko park odpre svoja vrata v novo sezono. Takrat zacveti več tisoč tulipanov, ki so 

pravzaprav zaščitni znak parka, saj v njem cvetijo že od vsega začetka.  

V poletnih mesecih poteka mednarodna razstava cvetja.  

V jesenskem času pa je v Mozirskem gaju razstava buč.  

V letu 2016 so med stalne razstave vključili še zimski dogodek z naslovom Spoznajte 

Mozirski gaj v soju 1.000.000 lučk. V letu 2017 so zgodbo ponovili in v gaj pripeljali še več 

lučk. Zadnja prireditev se je imenovala Božična bajka Slovenije in je bila odprta od 1. 

decembra 2017 do 6. januarja 2018. 

Obiskovalci si lahko v parku ogledajo urejene sprehajalne poti, zasajene grede in 

zelenice. Del parka pa je ostal naraven. Opremili so ga gozdarji in lovci s postavitvijo 

objektov, kot so gozdarska koča – skorjevka, ribiški dom, lovska preža, kmečka hiša, stara 

preužitkarska hiša, kašča, kozolec – toplar, kapelica sv. Valentina, poročni paviljon, žaga – 

venecianka, kompostni kotiček, otroško igrišče, pretočni bajer, japonski vrt in še nekaj 

različnih  paviljonov. Vsepovsod so postavljene klopi, na katerih se lahko obiskovalci 

odpočijejo in uživajo ob poslušanju ptičjega petja, v vonjavah cvetja in občudovanju lepo 

urejenih gredic. Pa tudi na razgledni stolp se lahko povzpnejo.  Vsi objekti so urejeni za 

ogled. Čez park pa je speljan namakalni sistem za lažje zalivanje gred in zelenic. V park 

prihaja v okviru šolskih ustanov veliko otrok, saj v njem urejen učni center CŠOD.  

V povprečju ga vsako leto obišče nad 50.000 ljubiteljev cvetja, tako domačih kot 

vedno več tujih. Za obiskovalce je park odprt od začetka aprila do sredine oktobra. 



 
4 1 MOZIRSKI GAJ 

 

Slika 3: Pomladansko cvetje 

 

Slika 4: Mednarodna razstava cvetja poleti 

 

Slika 5: Razstava buč v jesenskem času 

 



 
5 2 ZIMSKA PRAVLJICA V ŠOLI 

2 ZIMSKA PRAVLJICA V ŠOLI 
Za turistični produkt smo si zamislili vodnik kulturne ponudbe Mozirskega gaja, ki bi 

ga v predbožičnem času delili turistom, poslali komu od sorodnikov, ki ne živi v Mozirju, in s 

katerim bi usmerili pozornost h kulturnemu dogodku.                                                                   

Kot aktivnost pa smo si zamislili, da bi v šoli priredili šolsko zimsko pravljico. Na 

šolo smo prenesli del zgodbe iz Mozirskega gaja, v kateri smo predstavili božično vzdušje ob 

občudovanju lučk. 

Našo pravljico smo oživeli na zadnji dan pouka koledarskem letu 2017. Zamislili smo 

si okrasitev z lučkami in kulturni program, v katerem bi oživela pravljična bitja. Na ogled 

pravljice smo povabili mlajše učence in jim pripravili program, v katerega smo vključili 

sledeče aktivnosti: 

 na obisk bo prišla dobra vila in nam izpolnila vsako željo. Napravili bomo raznobarvne 

listke in vsaka barva bo pomenila svojo željo (npr. rdeča za ljubezen, modra za zdravje, 

zelena za srečo itd.); 

 pripovedovali bomo pravljico Deklica z vžigalicami, Snežna vila in druge božične 

pravljice; 

 za najmlajše bo potekala tudi delavnica, kjer bomo izdelovali magnetke z božičnimi in 

novoletnimi motivi.  

Idejo z magnetki bomo prenesli upravi Mozirskega gaja, saj menimo, da bi lahko z njimi 

popestrili ponudbo spominkov.  

 

Dogovorili smo se, da bo vsak član prispeval k dogodku nekaj svojega: 

 Valentina bo dobra vila, Sara pa bo pripovedovala pravljico, 

  Anel, Nac, Teo, Aljaž, Denis in Jan bodo poskrbeli za okrasitev in sceno, 

 Sara in Manca bosta skupaj z mlajšimi otroki spekli božične piškote, ki jih bosta odnesli 

otrokom s posebnimi potrebami in  tudi njim polepšali božič, 

 obiskal nas bo tudi Božiček, ki bo vsakemu otroku prisluhnil in razdelil nekaj bombonov.  

 

V šolo smo tako prinesli malce božičnega duha in poskrbeli za lepši začetek novoletnih 

počitnic. 

 

Slika 6: Božiček na obisku 
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Slika 7: Slike iz delavnice z magnetki 

  

Slika 8: Bralni kotiček 

  

Slika 9: Kotiček z lučkami – levo, Škrata – desno 
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3 MARKETING 

Svojo idejo smo oglaševali predvsem na šoli, med učenci. Povezali smo se z učenci iz 

razredne stopnje in jih povabili na dogodek. 

Želeli pa smo narediti tudi reklamo za prireditev v Mozirskem gaju, saj je reklama 

pomembna za razvoj turizma v našem kraju. Odločili smo se, da se obrnemo na otroke, saj  

starši njihove želje radi uresničijo, še posebej v božičnem času. 

Mozirski gaj oz. našo Zimsko pravljico bomo predstavili tudi na turistični tržnici v 

Velenju. Ker bo tržnica v aprilu, bomo to priložnost izkoristili tudi kot reklamo za naslednjo 

Božično bajko, ki bo konec tega koledarskega leta. Izdelali bomo tudi obeske in prospekte. 

Po koncu festivala pa bomo o naši Zimski pravljici napisali še članek in ga objavili v 

našem lokalnem časopisu Savinjske novice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 ZAKLJUČEK 

ZAKLJUČEK 
Spet smo se nekaj naučili in izvedeli več o naši največji turistični in kulturni 

znamenitosti – Mozirskem gaju.  

Naša naloga je hkrati vabilo k obisku Božične bajke, edine take v Sloveniji. Najboljše 

pa je, da smo ob spoznavanju lepot v domačem kraju uživali in se zabavali. 
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VIRI 
      PISNI VIRI: 

1. Acman A., Videčnik A., Mozirje (Občina Mozirje, Mozirje 2008) 

 

    USTNI VIRI: 

    1. pričevanja krajanov (starši, stari starši) 

    2. Darko Bele, predsednik društva  

 

   SPLETNI VIRI: 

   1. http://www.mozirskigaj.com/ (Mozirje, 27. 11. 2017) 

   2. http://www.mozirskigaj.com/bozicna-bajka-slovenije/ (Mozirje, 5. 12. 2017) 

 

http://www.mozirskigaj.com/
http://www.mozirskigaj.com/bozicna-bajka-slovenije/


 
 

 

Priloga 1: Predstavitev na turistični tržnici 

Na tržnici bomo pripravili zimsko pravljico. Prostor bomo okrasili in opremili s 

pravljičnimi junaki, kot v šoli. Mlajšim obiskovalcem bomo brali pravljice in se z njimi 

poigrali. Spekli bomo božične piškote in naredili magnetke. Pripovedovali  bomo o 

Mozirskem gaju in o naši Zimski pravljici. Dobra vila in škratje pa bodo poskrbeli za zabavo. 

  



 
 

Priloga 2: Izjava šole 

Starši vseh sodelujočih otrok so seznanjeni s potekom tekmovanja in soglašajo z javno objavo 

rezultatov in objavo fotografij. 

 

 

 

 

 

 

Mozirje, 30. 1. 2018                                                  Mentorica: Romana Presečnik 


