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POVZETEK  

Živimo v času, ko ljudje samo hitijo in si ne vzamejo časa zase. Vse več ljudi se v sodobnem 

času računalništva, televizije in hitrega tempa življenja zapira med štiri stene. Pred ekrani 

računalnikov ali televizije preživimo večino prostega časa. 

Ob vsem tem pa pozabljamo na zanimive zgodbe in dogajanja iz preteklosti. Ali ne bi bilo 

lepo potovati skupaj s pripovedovalcem v preteklost in spoznati  dogajanja v domačem 

kraju? Ob starem mlinu, ob skritem zajetju vode, pred staro »lanišnico«, ob nočnem trenju 

lanu, ob zabavi na kmečkem rajanju, ob žuborenju reke ali potoka, na dvorišču stare kmečke 

hiše? Tako bi lahko pozabili na vsakodnevne skrbi in podoživeli preteklost. Ste kdaj pomislili 

na to? Mi smo! Pojdimo skupaj na potep v preteklost, med pripovedovanja naših babic in 

dedkov in podoživimo stare čase ter njihove zgodbe. Veliko nam imajo povedati. 

Člani raziskovalne skupine imamo to srečo, da živimo v idiličnem okolju Slovenskih goric. 

Naša občina se razteza po gričih in se preliva v doline. Tukaj so mir, neokrnjena narava in 

veliko zanimivosti. Ker pa želimo naš svet približati še drugim, dajemo velik poudarek turizmu 

in ohranjanju stare etnološke dediščine. Člani etnografske skupine, zaposleni na šoli in 

učenci poskušamo skupaj oživiti življenje in preteklost naših prednikov. Prirejamo razna 

srečanja, prikazujemo stare običaje in pripravljamo mnoge razstave.  

Skozi nalogo želimo oživiti našo preteklost in se naučiti še kaj novega, tudi o življenju naših 

babic in dedkov. Zato smo v naši zgodbi Pripoved o lanu in Oberlosu  združili oboje: tako 

spoznavanje in odkrivanje preteklosti kot oživitev le-te v domačem kraju ter podoživljanje 

preteklih dogodkov. Spoznali bomo bogastvo zgodb in življenja na podeželju, ter se podali na 

pot od lanenega semena do platna. 

Želeli smo se obnašati tržno, zato smo aktivirali turistične dejavnosti in že obstoječo ponudbo 

naših krajev ter tudi sami izdelali ponudbo za kratek izlet v preteklost med zgodbe naših 

prednikov. Vključili  smo oglede, pohodništvo in delavnice za ukaželjne.  

Nalogo smo izdelali na podlagi razpoložljive literature, pomemben vir pa so bili tudi naši 

občani, ki smo jih obiskali in ki so nam posredovali informacije preko anketnih vprašalnikov in 

intervjujev. S pomočjo njihovih odgovorov in sugestij smo dobili pomembne napotke za 

nadaljnje delo in raziskavo. Mnoge njihove ideje so nam dale misliti, da smo na pravi poti. V 

nalogi so predstavljeni tudi načini trženja našega popotovanja. Naš potep bomo oglaševali s 

plakati in s ponudbo preko občinske spletne strani, ki jo bomo poslali različnim turističnim 

agencijam. Prav tako bomo poskušali privabiti potencialne odjemalce z ustnim 

promoviranjem, pomembno vlogo pa bo odigralo tudi naše turistično in etnografsko društvo. 

Upamo, da nam bo uspelo pritegniti širši krog ljudi, željnih obujanja spominov in preteklosti. 

Naša ponudba bo dostopna na spletni strani šole in občine, prav tako naše zbrano delo v 

obliki raziskovalne naloge.   

Pojdite z nami in uživajte v zgodbah iz preteklosti! 

Ključne besede: lan, lanišnica, trenje, laneno platno, Oberlos, sprostitev, bivanje v 

naravi, Sv. Ana, turizem ob vodi, ohranjanje kulturne dediščine 
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ABSTRACT 

We live in a time when people don’t take time for themselves. In this modern time of 

computers, cybernetics, robotics, development of technology, and fast tempo of life more and 

more young people tend to close themselves into their rooms and spend most of their time in 

front of TV and computer. 

With this constant development we forget about interesting stories from the past. Wouldn’t it 

be nice to travel into the past with a story-teller and relive the events from our home town? 

By the old windmill, by the hidden water bay, in front of the old cottage where they used to 

make flax, to experience flax frictioning at night, to have fun at a good old countryside party, 

where rivers and streams trickle, on an old house yard… Could you forget about everyday 

troubles and problems and re-experience the past? Have you ever thought about it? We 

have! Let’s go to a ramble through the past and listen to the stories that our grandmothers 

and grandfathers have lived.   

The members of our research team have a privilege of living in an idyllic environment of 
Slovenske gorice. Our township is spread over the hills and flown into valleys. You can find 
peace, untouched nature, and a lot of interesting things there. Because we want to bring this 
life closer to others, we give a large emphasis on tourism and keeping our old ethnologic 
inheritance alive. The members of our ethnologic group, and students and teachers of the 
primary school are trying to bring the life of our ancestors back to life. We prepare events 
where we show different old traditions and a lot of exhibitions.  

Through the assignment we want to relive the past, discover a lot of things and learn 
something new, especially about our grandparents’ lives. That is why we combined two 
things in our story “The Tale of Flax and the Oberlos”: discovering and learning about the 
past as reliving it in our home town. We will meet the treasure of stories and life in our 
countryside and go along the path from a flax seed to flax linen. 

We wanted to act marketing-like, that’s why we've activated tourist activities and the already 
existing offer in our home town, but we have also created our offer for a brief tour into the 
past and into the stories of our ancestors. We included workshops, sightseeing, and hiking.  

This assignment was created with the available literature, an important source were definitely 
our villagers we visited. They gave us information through interviews and surveys. With the 
help of their answers and suggestions we got important directions for further work and 
research. A lot of their ideas showed that we were on the right track. The assignment also 
included ways of marketing of the introduced trip. We will advertise our “ramble” with posters, 
offers on the community’s web site, and we will also send it to various tourist agencies. We 
will use word of mouth marketing to attract potential visitors, and our tourist and ethnologic 
department will also play an important role. We hope that we will succeed to attract a wide 
circle of people that are willing to relive their memoires and their past. Our offer will be 
accessible on our school's and community’s web site, and so will be our assignment.  

Come with us and have fun listening and reliving the stories of the past!  

Key words: flax, cottage for making flax, flax frictioning, flax linen, relaxation, living in 

nature, Sv. Ana, tourism by the water, preserving cultural heritage.  
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1 UVOD 
Sodobni  turist si  želi  sprostitve in zabave, obenem pa je željan tudi potovanj v preteklost. Naš 

proizvod mu ponuja prav to: druženje v naravnem okolju, oglede, nova spoznanja, odkrivanje starih 

zgodb in običajev, uživanje ob kulinaričnih dobrotah, obenem pa sprostitev, ustvarjalnost in zabavo 

– vse to so bili naši cilji ob začetku dela. Mnogi želijo delovni vsakdan med štirimi stenami in 

vsakodnevnim vrvežem vsaj občasno zamenjati za mir in spoznavanje preteklosti. Zakaj ne bi sami 

postali del tega, se podali med stare kmečke lanišnice, si izdelali platno ali posedeli ob 

pripovedovanju smešnih ali žalostnih, zabavnih ali srhljivih zgodb iz preteklosti iz ust naših babic in 

dedkov ter starejših krajanov? Poskrbimo, da bodo potovali v preteklost, na dvorišča starih domačij, 

v prijetne kmečke izbe, med terice in zabavljače, ob žuboreče potoke in zajetja ob rekah, kjer se bodo 

lahko okopali in ob tem sprostili. Čeprav poskuša naš kraj privabiti goste z zanimivimi izleti po 

naših krajih, z obujanjem življenja naših prednikov, pa  smo se mi naloge lotili tematsko in dodali 

nekaj svojega mladostniškega pridiha ter inovativnosti. Odpravili se bomo med pridelovalce lanu, 

med terice v lanišnice, v stare kmečke izbe k statvam za tkanje lanenega blaga, ob reko Ščavnico in 

k Oberlosu. Ker pa v naših krajih najdemo še razne kulturne in zgodovinske znamenitosti, bomo 

ponudili nekaj za vsak okus. Turist današnjega časa je zahteven in si ne želi le čistega zraka ter 

športnih aktivnosti, temveč mnogo več. 

Tema naše naloge je ponuditi sprehod skozi preteklost, obuditi zgodbe iz življenja naših prednikov 

in poiskati zanimivosti na našem bivanjskem območju, saj mnoge naše babice in dedki skrivajo v 

svoji preteklosti zanimive prigode in doživetja, za katere pa mladi velikokrat nimamo niti časa niti 

posluha. Druženje ob zanimivih pripovedkah o zgodah in nezgodah ter aktivno potovanje v 

preteklost sta nam bili vodili pri izdelavi naloge. Želja naše skupine je bila popeljati naše goste v čas 

naših babic in dedkov in jih seznaniti s preživljanjem njihovega  prostega časa. Predstaviti smo 

hoteli, kako so si naši predniki zagotavljali oblačila in se samooskrbovali, kako so se v prostem času 

zabavali, kaj so si pripovedovali in doživeli. Promovirati smo želeli že obstoječe objekte in turistično 

ponudbo, obenem pa dodati nove zgodbe in obnoviti stare objekte za preživljanje prostega časa. V 

preteklosti ljudje (predvsem kmečko prebivalstvo) niso dopustovali na morju ali v planinah. Svoj 

prosti čas (kolikor so ga pač imeli) so preživeli ob naravnih danostih v bližini kraja bivanja. Kopat 

so se tako odpravili kar k bližnjim zajetjem vode. Enega teh zajetij smo odkrili tudi mi in raziskali, 

kako je bilo takrat ob Oberlosu – zajetju vode ob reki Ščavnici. Pozanimali smo se tudi, kako so 

izdelovali lastna oblačil in v našo ponudbo dodali delavnice ter izbrskali čim več zgodb iz preteklosti. 

Tako bodo obiskovalci videli naše kraje v drugačni luči in jih spoznali skozi lastno aktivnost, ki je v 

sodobnem, hitenja in dela polnem času še kako pomembna. Vrnili se bodo v preteklost, odkrivali 

prednosti in slabosti življenja na podeželju, se vrnili nazaj k naravi ter se zlili z njo.  

Našemu raziskovanju, potepu v preteklost  in turističnemu proizvodu smo nadeli ime Pripoved o 

lanu in Oberlosu . Naša maskota Lanko ponazarja mladega fantiča, oblečenega v lanena oblačila, s 

šopkom lanu v roki, ki želi pobegniti v preteklost, med pripovedi in zgodbe ter prigode, ubežati 

mestnemu vrvežu in ga zamenjati za mir podeželja in podoživljanje preteklosti.  

Naša bogata kulturna in etnološka dediščina naj ne sameva in se zavija v pajčevino. Obudimo jo in 

jo pripeljimo med ukaželjne ljudi. Odpočijmo si, si zbistrimo misli in preklopimo na drug svet, svet 

pripovedi, zgodb v turizmu in zabave. Naš namen je bil prav tak. Da pa ne bi samo spoznavali zgodb 

iz preteklosti, smo poskrbeli, da jih bodo obiskovalci tudi doživeli in izkusili na terenu. Člani 

etnografske skupine in domačini s turističnih kmetij jih bodo seznanili z življenjem v preteklosti, jim 

pomagali podoživeti skrivnostni svet starih običajev, pridobivanja lanu in platna, preživljanja 

prostega časa in sprostitve ob srhljivih pripovedih dedkov in babic. 

Ponudba  bo namenjena vsem, ki  želijo potovati v bližnjo preteklost, poslušati zgode in nezgode, se 

sprostiti ob starih zabavnih igrah in pripovedovanju že pozabljenih prigod. 
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V prvem delu smo se oborožili s teoretičnim znanjem: v knjižni literaturi in na spletu smo poiskali 

nekaj podatkov o lanu, o njegovem pridobivanju in predelavi od semena, rastline do platna. Poiskali 

smo tudi zapiske o že odkritih zgodbah in pripovedih na našem terenu. Obenem smo raziskali zapise 

o življenju v bližnji preteklosti, o nekaterih šegah in navadah, predvsem med kmečkim 

prebivalstvom.  

V drugem delu smo raziskali domači teren. Živimo namreč na podeželju, obdajajo nas polja, 

travniki in gozdovi, zato smo menili, da bomo že našli kaj zanimivega, obudili kako staro zgodbo in 

mogoče celo oživili dogajanje iz preteklosti. Zakaj bi hodili drugam, če imamo vse pred domačim 

pragom? Podrobneje smo preučili delo domačega etnološkega društva in se ob tem udeležili 

njegovih predstavitev in predavanj. Iz izkušenj smo vedeli, da nam informacije s terena lahko dajo 

mnoge zanimive napotke in so v pomoč pri iskanju zgodbe, ki bi pritegnila nas in potencialne 

turiste. Pripravili smo anketo na spletni strani, namenjeno učencem naše šole ter njihovim 

prijateljem. Hoteli smo dobiti tudi informacije preko naših babic in dedkov, ki v svojih spominih 

skrivajo neprecenljivo bogastvo preteklosti ter so zakladnica zgodb in dogodivščin. Pripravili smo 

nekaj vprašanj in na teren poslali člane raziskovalne skupine. Sledila sta analiza ankete in izbor 

uporabnih podatkov ter nasvetov. Poiskali smo pesmi za zabavni del druženja.  

V tretjem delu smo oblikovali naš turistični proizvod – potep v naravo. Tukaj smo navezali stike z 

Etnografsko skupino Sv. Ana, obiskali informatorje na terenu in raziskali teren – lanišnice, poiskali 

ljudi, ki se ukvarjajo s pridobivanjem in predelavo lanu, pridobili informacije o Oberlosu, na 

občinski spletni strani poiskali zanimivosti, povezane z lanom in Oberlosom, se dogovarjali z 

zunanjimi sodelavci, s prevozniki, z vodiči in seveda tudi sami preučili možnosti obiskov na terenu 

ter koriščenja Oberlosa. Sodelovali smo na delavnicah, ki jih ponujajo etnografske skupine. 

V nadaljevanju smo razmislili še o promociji našega dela in končnega produkta. Delo smo posneli 

in dokumentirali. Seveda ni šlo brez izračunov stroškov, kjer smo za pomoč poprosili zunanjega 

sodelavca, ki nam je pomagal izdelati ustrezne kalkulacije.  

Pri izdelavi smo uporabili različne metode in oblike dela. Zbirali smo predloge, načrtovali naš 

logotip, sestavljali vprašalnike, iskali po literaturi ali na spletu, se dogovarjali, odšli na teren, 

fotografirali, snemali in izdelovali pripomočke. Na terenu smo pripravili vse za uporabo naše 

ponudbe in uživali v pripovedovanju zgodb iz preteklosti. Preizkusili smo se tudi v izdelavi 

spominkov in animaciji. 

Na koncu smo prišli do izdelka, ki ga lahko tržimo, predvsem pa je pomembno, da smo se ob našem 

delu mnogo naučili, se družili in spletali prijateljske vezi. Razmišljali smo o obuditvi življenja pri 

Oberlosu in pomenu uporabe naravnih materialov za naša oblačila. Z našim proizvodom smo 

pripomogli tudi k promociji domačega kraja in razvoja turizma na vasi, predvsem pa bomo privabili  

ljudi, željne drugačnega dopustovanja, tiste, ki želijo obuditi preteklost in jo tudi podoživeti. Naj se 

podajo v svet zgodb in pripovedi. 

 

 

 

 

Slika 2: Člani raziskovalne skupine z 
mentorico pri peki peciva 

Slika 1: Člani raziskovalne 
skupine z zunanjim sodelavcem 
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2 ZGODBA IZ NAŠIH KRAJEV 

2.1 Ideja 

Ob razpisu sta nas mentorici povabili k sodelovanju pri izdelavi te naloge. Živimo na 

podeželju, v bližnji okolici ni večjega gradu ali znamenite jame, pa vendar smo želeli v naši 

bližini poiskati vire za zanimive zgodbe. Tema naloge Zgodbe turizma se nam ni zdela 

preveč enostavna, idej nismo dobili takoj in smo porabili kar nekaj časa, da bi v bližini našli 

kako zanimivost ali dogodek iz preteklosti. Povpraševali smo doma in učitelje v šoli, pa kar ni 

bilo na spregled neke zanimive zgodbe. Potem pa je kot strela z jasnega udarila ideja – 

kopanje v Oberlosu in lanena zgodba, kajti etnološka skupina iz našega kraja je izvajala 

naravoslovni dan. Poiskali smo stare »lenišnce« oz. lanišnice in informatorje na terenu. Tako 

se je začelo naše potovanje v preteklost, v svet starih zgodb in naša naloga se je začela 

oblikovati.  

Zakaj Pripoved o lanu in Oberlosu?                 

Poiskati zgodbo ni tako enostavno. Poiskati zanimivo 

zgodbo v domači okolici pa je še toliko težje. Skupaj z 

mentoricama smo se torej odpravili na lov in iskanje 

zgodb, pripovedi, pač nečesa, kar bi lahko tržili. Lahko 

bi tudi drugim omogočili uživanje v odkrivanju 

preteklosti, iskanju zgodb in podoživljanju le-teh. Vse 

nam je bilo na dosegu roke, samo sprožiti smo morali 

plaz zgodb, spodbuditi naše občanke in občane, 

babice in dedke k pripovedovanju. Najprej pa smo 

morali tudi sami izpopolniti svoje znanje o pridelavi in 

predelavi lanu, o naravnih danostih naše okolice (npr. 

Oberlosu) in pokukati v življenje naših prednikov. 

2.2 Naša zgodba 

»Pri  naši hiši smo še do druge svetovne vojne pridelovali lan za izdelavo domačega platna. 

Vsi posteljni in namizni prti so pri nas bili iz domačega platna. V zimskem času se je iz 

prediva na kolovratih izdelovala nit, primerna za tkanje. Pri naši hiši smo imeli šest 

kolovratov. Vse tri sestre so vrtele kolovrate po ves dan. Po večerji je za kolovrat sedla tudi 

naša mati. Največ opravka je imela s pripravo povesma, ki ga je z vrtenjem na palici očistila 

in razdelila v drobne »kodelje« in jih potegnila na vrh »preslice« kolovrata. Teh veselih 

večerov ob preji se še danes z veseljem spominjam. Naša mati je bila vesele narave in je 

zelo rada pela. Njena pesem je bila: »Le predi, dekle, predi, prav lepo nit naredi, da se t' ne 

bo krotovičila in tud' ne tkalcu utrgala, dr, dr …« Najstarejša moja sestra Lizika nam je ob teh 

večerih čitala povesti in romane iz Mohorjevih knjig.« je zapisal Franc Kaučič v knjigi Spomini 

iz mojega življenja. Knjigo smo našli v šolski knjižnici. Avtor je svojo mladost  preživljal v 

dolini Zg. Ščavnice. Žal ga nismo mogli obiskati, saj je lansko leto umrl v 101. letu starosti.  

(Franc Kaučič: Spomini iz mojega življenja, Maribor 2006, str. 16–19)                                      

Slika 3: Oberlos danes 
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2.2.1 Lanarstvo 

Lanarstvo je prastaro opravilo, ki izhaja iz Azije, že okoli leta 3600 pr. n. št. pa so poznali 

laneno platno tudi že Egipčani, Grki in Rimljani. Tudi pri nas v Evropi so laneno platno 

poznali že koliščarji, ki so pridelovali laneno seme, delali lanene vrvice, mreže in tkanine. Od 

pradavnine do leta 1875 se je lanarstvo širilo preko evropskih držav, žal pa je ob koncu 19. 

stoletja začelo nazadovati. Ročno prejo je začela izpodrivati strojna, vendar se je lanarstvo 

ohranilo na manj razvitih področjih, predvsem na podeželju, kjer ni bilo denarja, bilo pa je 

dovolj veselja do dela. Tako so tudi v naših krajih vse do sredine 20. stoletja še precej sejali 

lan in ga predelovali v platno. Vsaka večja kmetija je imela postavljeno lanišnico, pri kateri so 

lan predelali od rastline do niti za tkanje. Nekaj premožnejših kmetij pa je razpolagalo celo s 

statvami.  

Lan je enoletna rastlina, uspeva v zmerno toplem, vlažnem 

vremenu. Občutljiv je na vročino, mraz in sušo. Najboljša podlaga 

je premočena peščena ilovica, apna v zemlji ne prenese, zahteva 

pa čisto in dobro obdelano njivo. Semena morajo biti gladka, 

rumeno do svetlo rjave barve in morajo prijetno dišati. Lan lahko 

sejemo aprila (jari lan), junija (jesenski lan) ali septembra (zimski 

lan). Vzklije v osmih dneh, plevel je potrebno odstraniti. Za posevek 

so nevarni tudi hrošči, ki žrejo liste. Rastlina je visoka okoli pol 

metra, stebelca imajo koničaste zelene lističe in nežno modre cvetove. Ko lan dozori, ga je 

potrebno pospraviti z njive. Lan pulijo in ne žanjejo, stebelca zlagajo v snopke, ki jih položijo 

na zemljo, da nekoliko ovenejo – »plehanje«, sledi sušenje lanu v kopicah, ki traja do 14 dni. 

Potem so lan zvozili do lanišnice, kjer so ga osmukali na posebnem lesenem glavniku ali 

ruflu (odstranili so semena). Potem so snopki čakali terice, ki so svoje delo opravljale pozno 

jeseni (povzeto po: http://fotos.os-center.si/DIDAKTIKA/tekstilcek/html/za_vsevede_l.html). 

 

Slika 5: Plehanje lanu 

 

Slika 6: Leseni glavnik "rufl" 

 

Slika 7: Lanena semena 

Pri lanišnici so se zbrale že zelo zgodaj zjutraj, včasih tudi ponoči. 

Gospodar je zakuril peč, da se je lan sušil. Po pripovedovanju so 

terice lanišnico obdale s prti, da je bilo notri toplo. Za pomoč so 

poprosile kakega moškega, ki jim je lan »natuka«, da so ga na 

trlicah ali tucah (posebna naprava, ki loči steblo in dobijo predivo) 

potem lažje trle. Predivo so razčesale in povezale v povesmo, ki je 

počakalo do zime na predice. Ostanki stebel so se imenovali 

pezdir, bili so ostri in bodeči. Moški so se ga zelo bali, saj so jim terice z njim včasih napolnile 

hlače. Sledilo je predenje na kolovratu. Štreno so prekuhale v lugu, posušile, zamotale v 

Slika 4: Cvetoči lan 

Slika 8: Terilje pri lanišnici 

http://fotos.os-center.si/DIDAKTIKA/tekstilcek/html/za_vsevede_l.html
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klobčič in ga odnesle tkalcu. Na statvah so potem tkali lanene (hodne) prte, krila, brisače, 

celo moške hlače. Pri Sv. Ani smo še pred drugo svetovno vojno imeli tkalca, v Zg. Ročici pri 

Šalanovih. Naši dedki so še nosili lanene hlače, babice pa krila. Platno je bilo grobo in trdo, 

nič kaj prijetno na koži. 

Ena  izmed družin, ki še danes prideluje lan, je 

tudi družina Ruhitel, ki smo jo vključili v naš 

program. Poleg pridelave in predelave lanu se 

ukvarjajo tudi z vzrejo ovac in s predelavo volne. 

Pripravijo pa tudi zanimive delavnice o predelavi 

lanu. Gospod Franček Ruhitel je tudi glavni 

pobudnik za delovanje etnografske skupine, 

ki pripravi predstavitve domačih običajev. 

Ob trenju se je tudi marsikaj zanimivega dogajalo, o tem pripovedujejo mnoge zgodbe. 

Spoznali jih boste ob pripovedovanju naših informatorjev. 

2.3 Pripovedovali so nam 

2.3.1 O lanarstvu pri Sv. Ani 

Gospod Franček Ruhitel, vodja etnografske skupine pri 

Sv. Ani, nas je z veseljem sprejel in razkazal zbirko orodja in 

pripomočkov za lanarstvo ter opisal pot od semena do platna. 

Povedal je še nekaj zanimivih prigod. 

Sosedova Pepika je pripovedovala: »Tudi jaz sem morala 

nositi laneno krilo. Bilo nas je dosti otrok pri hiši in ni bilo 

denarja za boljša oblačila. V tem krilu sem odšla od doma, 

potem pa sem ga med potjo skrila v neko votlo drevo in se 

preoblekla v ponošeno krilo. Ko sem šla iz šole, pa sem se pred domom spet preoblekla.« 

»Laneni ali hodni prti in brisače so bili tako grobi, da so mladim moški kar dlake na obrazu 

»popipali« in se jim ni bilo treba briti.«                                                                                        

»Pravijo tudi, da so šli pred leti Anovčani na morje in so prišli do cvetočega polja z lanom, pa 

so se kar utaborili in valjali po polju. Ko so jih vprašali, kaj počnejo, so povedali, da se 

kopljejo v morju.« 

Ko smo povprašali o prehrani teric, smo izvedeli: »Terilje so imele težko delo, zato so morale 

dobro in dosti jesti. Gospodar in gospodarica sta jim pripravila močnate jedi, veliko mesa in 

nasitnega peciva, kot je potica, pa buhteljni ali gibanica.« 

  

Slika 10: Tuca ali trlica 

  Slika 9: Domače statve 

 Slika 11: Franček Ruhitel z učenko 
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2.3.2 Zgodbe terilj 

Pripoved gospe Marije Ferk (29. 8. 1938), 

ljudske pesnice in zbirateljice zgodb          

Ko smo še sejali lan  

 »V času mojega otroštva so bila polja posejana z različnimi kulturami. 

Nekatere so danes redkost  ali pa se jih sploh več ne seje. Med temi je tudi 

lan. Že dolga desetletja nisem imela prilike videti njive, posejane z lanom in 

ga občudovati v fazi njegovega cvetenja. Spomnim se, da je bil velik užitek 

zreti na njivo, kjer so se v vetru in soncu pozibavali njegovi prekrasni modri 

cvetovi. Bilo je, kot bi zrl v modre valove. Ko je lan dozorel, ga je bilo treba 

populiti. To smo delali vse ročno. Spomnim se, da smo rekli: »Zdaj pa 

gremo len pipat!« V našem domačem narečju je bil len, ne lan. Vezali 

smo ga v šope. Potrebno ga je bilo tudi »plehati«, in sicer tako, da 

smo ga razgrnili po travi, da  je bil za dalj časa izpostavljen soncu, rosi in dežju. Ko je bil 

dovolj »plehan«, je morala skorjica na steblu, če si jo zmlel med prsti, lepo odstopiti, da se je 

pokazalo predivo. Nazadnje smo ga sušili v lenišnici. Ime je dobila po lenu, čeprav smo v njej 

lahko sušili tudi sadje. To je bila navadna uta in v njej zidana peč, obdelana z deskami in v 

njej smo sušili lan. Vrata peči so se nahajala zunaj, tako da se je lahko v peč dajalo precej 

velika drva ali celo manjše panje. Tudi mi smo imeli v grabi, nekoliko stran od hiše, lenišnico. 

Kadar smo v njej kurili, je oče vstajal ponoči in šel dajat polena na ogenj, da mu ni dogorel. 

Ko je bil lan dovolj suh, so postavili v uto trlice. Že zelo zgodaj so prišle ženske in še zelo 

vroč lan jemale iznad peči in ga trle. To so bile »terilje« oz. terice. Tako je nastalo predivo, ki 

so ga pozneje predli in iz njega delali domače platno. Iz tega smo imeli hodne prte, kakor 

smo imenovali rjuhe za posteljo. Bila pa je takrat navada, da so se možje izogibali poti, ki je 

vodila  mimo lenišnice, kadar so bile v njej terice. Preveč rade so se zapodile za vsakim 

moškim, če je prišel mimo, in so ga »naphale«. Zgrabile so ga in mu za srajco, za hlače in 

povsod, kjer se je dalo, zatlačile »kozderje« - lanene odpadke. To ga je potem zelo 

neprijetno pikalo, povrh vsega ga je bilo pa še sram, saj so se mu vsi smejali. Moški pa 

tericam seveda niso ostali dolžni. Ko so odšle na kosilo in pustile trlice nenadzorovane, so se 

pritihotapili do lenišnice ter namazali ročaje trlic od spodnje strani, da se ni opazilo, z 

odpadnimi olji ali pa včasih še s čim hujšim, kar ni ravno dišalo. Opazile so šele takrat, koso 

imele že vse zapacane roke. To je bilo vrišča. Tako so se jim maščevali za njihovo 

hudomušnost.« 

Pripoved gospe Marije Roškarič (2. 9. 1933) 

Gospo Marijo smo obiskali na njenem domu. Dogajanja iz mladih let se 

dobro spominja.   

»Lanarstva se še zelo dobro spominjam. Tudi pri nas doma 

smo se ukvarjali s to dejavnostjo. Lan so jeseni, v mesecu 

septembru,  »popipali« in zvezali v snope s premerom približno 

10 centimetrov. Ko so jih prinesli z njive, so jih razvezali in položili na tla v senco, da jih je 

Je naše življenje kot struga potoka,               
vijuga se preko raznih zaprek,                 
sreča in radost nam večkrat presahne,       
a pridejo dnevi, ko vrne se spet. 

Slika 12: Ga. Marija Ferk 

                                                          

Slika 13: Ga. Marija Roškarič 
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zmočila rosa. Temu so rekli »plehanje«. Lan so pustili tako ležati štirinajst dni. Nato so ga 

odnesli v lenišnico nad obokano peč, da se je posušil. Spodaj so močno zakurili, saj so ga 

naložili v debelejših plasteh. Sušili so ga en dan. Ko se je lan posušil, so prišle ženske, ki so 

ga trle. Trenje lanu se je začelo že ob treh zjutraj. »Terilje« so ob svojem delu uporabljale 

»tuco«, to je orodje za tretje lanu. To delo je bilo zelo težavno, a so se ženske vseeno poleg 

veselile, pele in se šalile. Bile pa so tudi zelo napadalne. Za moške je bilo bolje, da so se poti 

mimo »terilj« izognili, saj so rade stekle za moškim in mu vsepovsod, kjer je bilo možno, 

zatlačile lanene ostanke. To je moške zelo pikalo, poleg tega pa so se jim vsi smejali. Moški 

ženskam seveda niso ostali dolžni. »Tuce« so jim namazali z ostanki olja, ki pa niso preveč 

lepo dišali. »Terilje« so to opazile šele, ko so imele že vse popackane roke. Lan se je po 

»teritvi« pokrtačil, da so dobili vlakna, ki so jih potem predice predle. Niti so se navile na 

štrene, ki so jih oprale in posušile ter dale bližnjemu »kaucu«, da je naredil laneno platno. Na 

to dejavnost me vežejo prijetni spomini, saj so terice prinesle veselje k hiši.« 

Nekatere zgodbe in opisi se ponavljajo, vendar se nam je zdelo potrebno, da jih zapišemo, 

saj potrjujejo verodostojnost pripovedovalcev. 

2.4 Oberlos 

Naše raziskovanje se je nadaljevalo. Oberlos je zajetje vode na reki 

Ščavnici ob že propadlem nekdanjem Breznikovem oz. Pavlakovem 

mlinu. Gre za umetno zajezitev, ki je nastala iz potrebe po večji 

količini vode, ki se je potem zlivala na mlinsko kolo, ki je poganjalo 

mlinske kamne. V preteklosti je na tem mestu stal mlin za mletje žita 

v lasti Pavlakovih, danes družine Breznik. V času druge svetovne 

vojne so zajetje dogradili in utrdili, saj so ga uporabljali za 

napajanje in kopanje konj. Danes je precej zaraščeno, v reki je 

malo vode, ki pa je nanesla veliko proda in mulja. Včasih so se 

sem hodili kopat tudi domačini, šolarji, mladi fantje pa so lovili ribe ali rake.  

2.4.1 Kopali smo se 

Pripoved Nataše Dregarič, učiteljice telovadbe v pokoju 

»K Sveti Ani sem se priselila leta 1968, kjer sem dobila službo kot 

učiteljica telovadbe, danes športa. Takrat so bile še vse ceste 

makadamske in ljudje so potovali počasi, otroci so v šolo hodili peš. Tudi 

sama sem zelo rada hodila, zato sem hitro spoznala in raziskala kraj, v 

katerega sem se priselila. Hitro sem se srečala z Oberlosom in reko 

Ščavnico, ki sem jo v začetku primerjala z reko Dravo, v katero sem se 

kot otrok hodila kopat. Čeprav je Ščavnica precej manjša reka, jaz 

sem jo poimenovala kar malo večji potok, je kljub temu imela vse, 

kar ima velika reka. 

Šolarji so bili takrat skromno oblečeni. Dekleta so imela daljše obleke, krilo in bluzo ter 

predpasnik. Fantje so nosili hlače s »hozentregarji«, poleti kratke hlače in srajce, večina jih je 

Slika 14: Pogled na Oberlos 

Slika 15: Ga. Nataša Dregarič 
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bila v poletnem času bosa. Prvi dve leti mojega poučevanja so otroci nosili malico še od 

doma, to je bil kos kruha in kako sadje, malo boljšo malico (kruh in meso iz tunke, zaseko ali 

buhtelj) pa so imeli, če smo šli na izlet. 

V vročih junijskih dneh leta 1969 in 1970 sem pri športni vzgoji, kadar smo imeli na urniku 

zadnje ure pouka (5. in 6. uro), opravila pohod po današnji učni poti proti Oberlosu. Med 

potjo smo nabirali oz. rabutali »črnice«, gozdne jagode in borovnice, ki jih je bilo takrat res 

veliko. 

Zajetje Oberlos je bilo privlačno mesto za kopanje. Betonsko obzidje je omogočilo, da je 

voda preko njega padala v obliki slapa in omogočila, da je pod obzidjem nastalo kar veliko 

zajetje. Voda je bila čista in v vročih dneh topla. Učence in tudi mene je kar vleklo vanjo. 

Fantje so slekli hlače in v spodnjicah čofotali v vodi. Deklice so se v vodo odpravile z 

zadržkom. Krila so si pridržala in bolj previdno hodila po vodi, ki jim je segala malo nad 

kolena. Fantje so škropili sebe in dekleta, tako da so bila mokra tudi oblačila. Učencem sem 

predlagala tudi sončenje ob zajetju, za katerega pa niso kazali posebnega zanimanja, 

predvsem fantom so šle po glavi same norije. Skrivali so si hlače in spomnim se, da so 

enemu izmed njih nekoč vrgli hlače na visoko vejo jelše, ki je rasla ob reki. Nazadnje sem 

sama splezala na jelšo in tako dolgo upogibala  vejo, da so hlače padle z nje. Po kopanju v 

tolmunu smo se odpravili po strugi navzdol vse do Pavlakovih. Raziskovali smo, nabirali lepe 

prodnike, po strugi spuščali palice, ki smo jih imeli kar za ladjice in se res zabavali. V vodi so 

bile tudi ribe in raki in to res veliki. Ribe so lovili z rokami izpod kamnov. Fantje so oblekli 

hlače kar čez mokre spodnjice, nekateri pa so mokre spodnjice stlačili v nahrbtnike. Športna 

vzgoja je bila končana in do doma so se oblačila posušila, saj so takrat vsi otroci hodili v šolo 

peš. Zajetje Oberlosa je bilo takrat res veliko in kopanje prav prijetno. 

Oberlos bi morali urediti, ljudje ob reki Ščavnici pa bi morali postati ekološko osveščeni. V 

strugi reke bi spet tekla čista voda, v njej pa bi spet plavale ribe in raki. 

Spomnim se tudi otrok, ki so v šoli pripovedovali, da pri Oberlosu straši. Ko sem jih hotela 

pomiriti, so mi pripovedovali: »Mamika so vidli lüčike pri Oberlosi, kak so migale.« Sama 

zgodbi nisem pripisovala večjega pomena, sem se pa vseeno pozanimala, kaj bi to lahko 

bilo. Hitro sem prišla do informacij, da se »pubeci« ponoči odpravijo k reki rake lovit, tako da 

z laterno svetijo v luknjice, kjer so raki, in jih tako zvabijo na plano. 

Verjeli ali ne, kasneje sem se tudi sama podala na eno tako strašenje oz. sem s »pubeci« 

lovila rake. Z lučkami smo privabljali rake ter jih nato razvrščali v dve posodi. V prvo smo 

odlagali velike rake, v drugo pa manjše. Tiste manjše smo nato vrnili v reko, velike pa smo 

odnesli domov, kjer so nam jih skuhali, malo smo jih posolili in pojedli s kruhom. Spomnim 

se, da so bili zelo okusni.«  

2.4.2 Beseda lastnika 

Gospod Jože Breznik, lastnik Pavlakovega mlina pri Oberlosu  

Odpravili smo se tudi k družini Breznik v Zg. Ščavnico 98. 

Breznikovi so lastniki zemljišč okoli Oberlosa in bivšega mlina, od 

Slika 16: Ostanki mlina pri Oberlosu 
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katerega je ostalo le nekaj kamnitih blokov. V neposredni bližini njihove hiše, ki smo jo že 

predstavili in je del šolske učne poti, je preko reke Ščavnice speljana tudi brv. Preko nje 

obiskovalci učne poti zamenjajo bregova reke Ščavnice.   

Prijazno so nas sprejeli in povedali, da začetki vodnega zajetja, imenovanega Oberlos, 

segajo še v čas, ko je ob reki stal mlin za mletje žita. Voda je bila potrebna za poganjanje 

kolesa, ki je vrtelo mlinske kamne, da so mleli žito. Danes mlina ni več, ob Oberlosu je le še 

nekaj večjih kamnov. Ob samih začetkih zajetja, so pregrado naredili z lesenimi okroglimi 

debli, ki so jih povezali med seboj in jih zagozdili v obrežje reke. Ob prvem večjem deževju 

jim je pregrado odnesla voda, zato so morali delo ponoviti. Ko se je začela graditi 

makadamska pot ob reki, pa so tik nad zajetjem speljali preko reke tudi cesto in zgradili še 

most. Na začetku lesen, v času druge svetovne vojne pa so nemški vojaki zgradili 

betonskega. Gospod Breznik se še spominja kako so most gradili. »Pripeljali so pesek, 

cement in gramoz s konji, ki so jih potem napojili in okopali v zajetju Oberlos. Ker so zvečer 

pustili material ob leseni kolibi, ki so jo zgradili za orodje, so jim domačini ves material skupaj 

z lopatami in lesenimi samokolnicami čez noč pokradli. Ko se je to zgodilo že tretjič, pa so 

prišli prosit, če lahko ves material shranjujejo pri nas na dvorišču.«  

Povprašali smo še o kakih zanimivih prigodah okoli Oberlosa. Gospod nam je povedal, da se 

je govorili v tistih časih, da straši pri Oberlosu. Kasneje se je izkazalo, da so ljudje šli s 

taberha1 domov in so si v megli svetili z lehternami2 .                                                                                 

 »Je pa nekaj let nazaj bilo neko poletno noč zopet opaziti luč prav pri Oberlosu, kakih 100 m 

od naše hiše. Bila je zelo slabotna in je lebdela nekje v zraku. Ko smo šli preverit, smo v 

šotoru srečali našega domačina, doktorja biologije, ki je takrat prav zaradi doktorske 

disertacije opazoval življenje v reki Ščavnici tudi ponoči, predvsem mladoletnice. Luč je  imel 

obešeno pod stropom šotora.« 

Vse pridobljene informacije so nam služile pri oblikovanju našega turističnega proizvoda.  

                                                

1
 taberh = dnina; delo na kmetiji, ki ga opravlja najet delavec 

2
 laterna, preprosta svetilka s steklenim, pločevinastim ohišjem, ki se nosi v roki ali obesi na voz 
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3 OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA 

3.1 Pogovori z akterji    

Na osnovi pripovedovanj informatorjev smo poiskali zunanje sodelavce za oblikovanje 

turističnega proizvoda. Z vsemi, ki smo jih želeli vključiti, smo najprej navezali stik preko 

telefona ali osebno, potem pa jim poslali še dopis. Vsi so se odzvali z veseljem in bili 

pripravljeni sodelovati. Dogovorili smo se o načinu sodelovanja, njihovi in naši vlogi, ter o 

cenovnem ovrednotenju predstavitve, prispevka ali ponudbe. 

3.2 Predstavitev vključenih akterjev 

Turistično društvo Sveta Ana 

Ustanovljeno je bilo leta 1996 z namenom oživiti turistično dejavnost v 

Občini Sv. Ana. Društvo organizira številne prireditve v kraju in tesno 

sodeluje z aktivom kmečkih žena ter društvom vinogradnikov. Najbolj 

tradicionalna sta postavljanje klopotca in krst mošta, organizirajo pa še 

številne druge prireditve, tudi pohod po Anini poti. Prioriteta so jim tudi 

lepo urejen kraj in domačije, zato sodelujejo s hortikulturnim društvom. 

Člani TD skupaj z etnološko skupino pripravijo razne predstavitve in 

organizirajo vodene oglede po občini.                                           

Grafonževa domačija 

V vasi Zg. Ščavnica se ob reki Ščavnici razprostira prelepa dolina, 

obdana z griči, poraslimi z gozdom, in vinogradi. Tu se nahaja 

kmetija družine Urbanič, ki že četrto generacijo ponosno nosi ime 

Grafonževa domačija. Zgrajena je bila leta 1841 v značilnem 

štajerskem slogu, sestavljajo pa jo delno lesena, pritlična, 

podkletena hiša s šestosno glavno fasado, dve gospodarski poslopji, 

toplar, čebelnjak, vodnjak, leseno stranišče in lanišnica. Domačija ima 

status lokalnega etnološkega spomenika EŠD 23203. Tako kot 

zunanjost vabi tudi notranjost hiše. Prijetni domači ambient nudi 

sprostitev ob veliki kmečki mizi, kjer najde prostor okoli 25 ljudi. 

Ekološka kmetija Ruhitel – Pri Fridi 

Na ekološki kmetiji Pri Fridi se že nekaj let ukvarjajo s pridelavo lanu 

in z vzrejo ovac, vendar se ne ustavijo samo pri tem, poskrbijo tudi 

za predelavo volne vse do nogavic in drugih izdelkov. Iz lanu 

izdelujejo tudi izdelke. Najdemo jih med gozdovi in travniki na Zg. 

Ročici pri Sv. Ani.  

Za skupine učencev pa tudi za starejšo populacijo ukaželjnih 

pripravljajo v zadnjih letih tudi učne delavnice na temo Od volne 

do nogavice in Od lanenega semena do platna. Pri njih se lahko 

okrepčamo z domačo, ekološko pridelano hrano in s kmečkimi dobrotami. Delujejo v okviru 

Slika 17: Predsednik 
TD in naš vodič Feliks 

Berič 

Slika 18: Grafonževa 
domačija 

Slika 19: Izdelki domačije Ruhitel 
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društva Las Ovtar Slovenskih goric in skrbijo za promocijo dejavnosti, povezanih z etnološko 

dediščino.  

Etnografska skupina 

Dela našega projekta ne moremo izpeljati brez pomoči 

etnografske skupine, ki deluje v okviru Turističnega 

društva Sv. Ana. Skupino so osnovali pred sedmimi leti 

po idejni zamisli gospoda Frančka Ruhitla. Sedaj v njej 

deluje 12 članov, srečujejo pa se priložnostno. 

Pripravljajo razne predstavitve starih običajev in 

življenja ter dela v preteklosti na območju Slovenskih 

goric. V skupini delujejo tudi ljudske pevke, ki raziščejo 

stare pesmi in jih prepevajo na predstavitvah. 

Nataša Dregarič 

Gospa Nataša Dregarič je domačinka, dolgoletna učiteljica 

športne vzgoje pri Sv. Ani, ki s krajem živi in dela, kljub temu, da že nekaj let zasluženo uživa 

v pokoju. Rada se nam pridruži in nam pomaga pri izpeljavi različnih dejavnosti. Takoj je bila 

pripravljena sodelovati pri predstavitvi, pa še o Oberlosu in takratnih športnih aktivnostih nam 

je veliko povedala. V našo ponudbo se bo vključila s pripovedovanjem na osrednji točki 

našega produkta – ob Oberlosu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Slika 20: Predstavitev starih obrti 
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3.3 Itinerarij turistične poti 

3.3.1 Program 

     Sledila je izdelava  programa našega sprehoda v preteklost. Na pomoč so nam priskočili 

učitelji, ki so pred nekaj leti že izdelali učno pot v okolici šole in po dolini reke Ščavnice. Učno 

pot tudi tržimo in ponujamo zaključenim skupinam ter posameznikom. Prav tako želimo z 

našim produktom privabiti čim več skupin. Druženje se prične z zbiranjem na Kmetiji Pri Fridi, 

kjer se izvedejo delavnice Od lanu do platna. Sledi kratek pohod do Grafonževe domačije in 

ogled domačije ter lepo ohranjene lanišnice na robu gozda. Po kosilu se odpravimo mimo 

Rožmanovega mlina in Pavlakove hiše do Oberlosa, kjer se družimo ob pripovedovanju 

starih zgodb, ogledu pranja v potoku, za šalo se lahko tudi malo zmočimo v zajetju vode. 

Izdelali smo ponudbo s kratkim opisom aktivnosti, ki jo prejmejo obiskovalci, in je tudi 

sestavni del našega trženja in 

oglaševanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vse skupaj  bomo povezali s turističnim društvom, z etnografsko skupino in s pripravljalno 

skupino turističnega produkta, učenci OŠ Sv. Ana. Poskrbeli smo tudi za izbor pesmi in 

animacij. (besedila pesmi so priloga na str. 42) V zbirki povedk Lüdi so güčali, pa smo 

poiskali nekatere iz naših krajev in jih pripravili za pripovedovanje ob Oberlosu v okviru naše 

turistične ponudbe. (izbor je zabeležen v prilogi na str. 43 )  

Slika 21: Itinerarij  



[PRIPOVED O LANU IN OBERLOSU] OŠ Sveta Ana 

 

Stran 19 od 54 

 

3.3.2 Tehnični program 

Našo ponudbo smo morali tudi časovno opredeliti in določiti naloge ter zadolžitve 

posameznih akterjev. Pričetek dogajanja bi bil ob 9. uri, zaključili pa bi ga nekje med 18. in 

19. uro zvečer (odvisno od dogovora z izletniki). Obiskovalci časovno niso preveč omejeni, 

predvsem smo jim namenili dovolj časa za posamezne aktivnosti in za sprostitev.  

Okvirni časovni razpored in zapis zadolžitev smo opredelili takole: 

Čas Dejavnost Akterji in zadolžitve 
9.00–11.00 
 
 
11.00–12.00 

- zbiranje na kmetiji pri Fridi  
- delavnice 
 
- malica 

- prihod na Kmetijo pri Fridi 
- delavnice in prikaz pod vodstvom 
Fride in Frančka Ruhitla  
- pripravita malico 

12.00–13.00 - pohod   
Poskrbeti za varnost! (opozorila, 
navodila) 

- vodi vodič (TD poskrbi tudi za 
varnost na poti) 

13.00–14.00 
 
 
 
 
 
 
14.00–15.00 

- Grafonževa kmetija: ogled 
domačije, spremljajočih objektov, 
lanišnice, zgodovina nastanka, ogled 
notranjosti 
 
- trenje – prikaz pri lanišnici 
 
- kosilo na kmetiji 
 
 

- vodita  Janez in Martina Urbanič –
gospodarja, s pomočjo animatorjev 
(seznanitev s sanitarijami na kmetiji) 
 
 
- prikaz pri lanišnici – etnografska 
skupina 
- pripravita gospodarja (po želji 
skupine ali iz lonca – golaž, bograč, 
buhteljni) 
 

15.00–15.30 - pohod po učni poti (Rožmanov 
mlin, reka Ščavnica, Breznikova 
domačija, Oberlos …) 

- vodi član turističnega društva (vodič 
ali učenci) 

15.30–17.30 - Oberlos, pripovedi, petje pesmi  
- pranje (laneno platno) 

- ljudske pevke etnografske skupine, 
ga. Nataša Dregarič, ga. Marija Ferk, 
učenci 

17.30–18.00 
(19.00) 
dogovor 

- počitek in uživanje ob vodi 
 
Poskrbeti za varnost! (opozorila, 
navodila) 

- lahko ob animaciji, lahko sami 
»namočijo stopala«, poslušajo petje 
ptic 

 

Podrobnejša opredelitev aktivnosti  

1. Kmetija pri Fridi                                                                      9.00–12.00 

Vodič gospod Feliks Berič in animator/-ka naše skupine pričakata obiskovalce na dvorišču 

Kmetije Pri Fridi. Obiskovalce do kraja druženja pripelje asfaltna cesta iz smeri Maribora ali 

Murske Sobote preko Lenarta v Slovenskih goricah. Na Kmetijo Pri Fridi prispejo ob 9. uri,  

kjer jih prijazno sprejmeta gospodarja Franček in Frida. Oba se trudita skupaj s sinom in z 

mamo ohranjati stare običaje, pridelujeta lan in stare poljščine, obenem vzrejata ovce, 

ekološko kmetujeta in sodelujeta z etnološkim društvom ter društvom Las Ovtar.  
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Ob stari preši je pripravljen prostor za parkiranje osebnih avtomobilov, koles. V kolikor se 

obiskovalci pripeljejo z avtobusom, ga parkirajo ob dovozu na kmetijo (razširjen del ceste). 

Po sestopu ni potrebno prečkati ceste, napotijo se do stare preše, oddaljene okoli pet 

metrov. Sanitarije so urejene v bližini zgradbe.  

Za udeležence so pripravljeni ogledi, predstavitev kmetije in delavnice od lanu do platna. 

Nato gospodarja priskrbita eko malico (polnozrnati kruh z lanenimi semeni, zeliščni namazi, 

marmelade, sok). Ves potrebni material zagotovita sama, udeleženci pa s seboj odnesejo lep 

in uporaben izdelek. Cena malice in delavnic je v ceni ponudbe in jo pokrije TD. 

2. Pohod do Grafonževe kmetije                      12.00–13.00 

Po malici se pod vodstvom vodiča peš odpravimo proti Grafonževi kmetiji. Pot nas vodi med 

sadovnjaki in vinogradi po šolski učni poti v dolino reke Ščavnice, kjer samo 10 m od glavne 

ceste Zg. Ščavnica–Nasova stoji obnovljena kmetija.  

V kolikor se pripeljemo z avtobusom ali osebnimi avtomobili, lahko parkiramo za hišo, kjer je 

urejen parkirni prostor tik ob asfaltni cesti.  Kažipoti so urejeni že s prometno signalizacijo in 

s krajevnimi turističnimi tablami, ki usmerjajo in vodijo obiskovalce.  

3. Ogled domačije pri Grafonžu, lanišnice, trenje         13.00–15.00  

Po uvodnem pozdravu sledi ogled domačije in predstavitev njene zgodovine, vseh 

spremljajočih objektov, tudi pripadajočega gozda in lanišnice (100 m oddaljena zgradba za 

predelavo lanu). Obiskovalce sprejmeta gospodarja domačije Martina in Janez Urbanič, ki 

prevzameta vodstvo in predstavitev. Cena ogleda je že vključena v ceni in se poravna ob 

odhodu s strani TD. Po predstavitvi gospodarja poskrbita za kosilo (opredeljeno v tabeli). Za 

posodo in pribor je poskrbljeno na kmetiji. Strošek je vključen v ceno, poravna ga TD. 

Obiskovalcem vodič in animator/-ka pokažeta še sanitarije, sledi pa predstavitev trenja lanu – 

starega običaja, ki ga oživi etnografska skupina pod vodstvom Frančka Ruhitla. 

4. Sprehod do Oberlosa, ogledi na poti                  15.00–15.30 

Po dobri hrani se sicer prileže počitek, naši turisti pa se bodo ponovno sprehodili po učni poti 

do bližnjega Oberlosa (600 m). Na poti si lahko ogledajo Pavlakovo hišo in ostanke mlina ob 

reki. Skupino prevzameta vodič in pripovedovalka gospa Nataša Dregarič. 

5. Oberlos                                                          15.30–18.00 

Naslednja točka Oberlos se nahaja ob prometni cesti, saj je v bližini zajetja tudi most čez 

reko, zato je potrebno obiskovalce še posebej opozoriti na varnost in upoštevanje navodil. 

Sledi kratek opis nastanka Oberlosa, pripovedovanje zgodb, petje ljudskih pevk in počitek na 

rečnem obrežju bivšega kopališča. Kmečke žene pogostijo obiskovalce s prigrizki iz 

kvašenega testa z lanenimi semeni.  

Tukaj se naše druženje zaključi. Sledi samo še odhod z organiziranim avtobusnim ali lastnim 

prevozom. 
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3.3.3 Zemljevid in logotip 

Za našo pot smo vnesli posamezne točke v zemljevid, da se obiskovalci lažje orientirajo.  

 

                                                                      Slika 22: Zemljevid 

Legenda postaj na naši poti:  

1. KMETIJA PRI FRIDI    2. ROŽMANOV MLIN    3.  GRAFONŽEVA KMETIJA IN LANIŠNICA                    

4.  PAVLAKOVA ALI BREZNIKOVA DOMAČIJA     5. OBERLOS (vodno zajetje) 

Logotip 

Za večjo prepoznavnost našega produkta smo izdelali še logotip. 

Logotip predstavlja šopek lanu, zajetje vode in laneno platno, saj 

so ob vodi prali doma izdelano platno na lesenih »ribežih« ali 

perilnikih v lesenih škafih. Naša maskota je deček, oblečen v 

lanena oblačila, s šopkom lanu v eni in zvežčičem pripovedk v 

drugi roki. Lahko bi bil pastirček, ki pripoveduje zgodbe. Predstavlja 

prvotno pridelavo lanenega platna v naših krajih in zgodbe, 

povezane s trenjem lanu.  

Avtor maskote je član raziskovalne skupine Tilen Majer, avtorici 

našega logotipa pa Urška Kastelic in Mojca Simonič, z idejami 

pa so ga dopolnjevali vsi člani skupine.
Slika 23: Logotip 
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3.3.4 Povpraševanje in odgovori 

Sestavili smo povpraševanja in povabila k sodelovanju za vse akterje na našem potovanju. 

Povpraševanja smo poslali Turističnemu društvu Sv. Ana, pevkam etnografske skupine, 

aktivu kmečkih žena in Ekološki kmetiji Ruhitel.   

Povpraševanja in odgovori sodelujočih so priloge naše naloge.  (str. 45-48 ) 

3.3.5 Kalkulacije 

V ceno ponudbe smo zajeli vse morebitne stroške, ki smo jih lahko predvideli, tako fiksne kot 

variabilne. Pri oblikovanju cene smo pridobili in upoštevali vse potrebne cenovne ponudbe. 

Izračun cene lahko prilagodimo aktualnemu povpraševanju v konkretnem primeru.  

            FIKSNI STROŠKI              VARIABILNI STROŠKI 

- Dnevnica vodiča (do 4 ure): 60 € 

- Aktivnosti etnografske skupine  

  50 € 

- Delavnice + material: 3,5 € na os. 
- Malica : 2 € + 1,5 € 
- Kosilo: 5 € 

     FS: 110 € 
     FS na os.: 110 : 20 = 5,5 € 

          VS na os.: 12 € 

SC= VS na os + FS na os. = 
12 € + 5,5 € = 17,50 € 

PC= SC + pribl.(10 %) + DDV (22 %)=                
17,5 € + 1,75  € +1,25 € = 20,5 € = 21 € 

                          110 € 
Min. št.:                                    =  

                    21  € - 12 €  

 

 
                           110 €  
Min. št.:                              =  12 os. 
                            9 € 

                        110 € 
Tp. :                                                   = 

            21 € - 12 € - 1,75 € 

 

 

                          110 € 
 Tp.:                                          = 15 os 
                        7,25 € 

Stroškovna cena = 17,50 €                                         Prodajna cena = 21 €                                       

Minimalno število udeležencev = 12 oseb           Točka preloma =  15 oseb 
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Ob posameznem obisku se lahko cene glede na povpraševanje in različne želje ponovno 

preračunajo. 

4 TRŽENJE 

4.1 Ponudba 

Svoje izdelke moramo tudi tržiti. Izdelali smo letak in zloženko (ponujata časovni razpored 

aktivnosti, opišeta lanarstvo in Oberlos ter predstavita izbrano pripoved), ki ju bomo razdelili 

učencem šole in ponudili v informacijskem centru KTC Sv. Ana. Propagandni material bomo 

posredovali tudi bližnjim turističnim agencijam: Leze v Sv. Trojici, AŽ v Lenartu, Sončku v 

Mariboru in na Ptuju. Ponudbo in povabilo bomo poslali tudi učencem sodelujoče šole 

Straden v Avstriji. Njihovi učitelji bodo ponudbo predstavili v svojem kraju in občini. Za 

predstavitev izdelujemo tudi naš logotip Lanko, ki ga bomo delili na stojnici. 

Izdelali smo slovarček najpogostejših besed (priloga na str.50)  in njihovo razlago ter poiskali 

še zloženke našega TD (Pri Fridi, Grafonževa domačija), ki jih bomo prav tako delili na 

stojnici. Slovarček  bo dobil tudi vsak obiskovalec našega potepa, prav tako recepte za 

pripravljene jedi iz lanenih semen. 

  

Slika 24: Zunanja stran zloženke Slika 25: Notranja stran zloženke 
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Slika 26: Letak 

4.2 Oglaševanje 

Najprej predstavimo nalogo na šolski spletni strani, ekipa šolskega radia pa posname 

propagandno sporočilo in prispevek za objavo na lokalnem radiu Slovenske gorice. Tukaj 

vključimo mentorja Aleša Milošiča. Povežemo se z dopisnikoma lokalnih časopisov, Alešem 

Rolo in Suzano Rejak Breznik, ki predstavita in objavita našo ponudbo v Domačih novicah, 

Aninih novicah in Ovtarjevih novicah.  

Na oglasnih panojih v kraju in sosednjih občinah izobesimo plakate. Zloženke pošljemo 

turističnim društvom sosednjih občin. K obisku povabimo še učence sosednjih šol. Ravnatelj 

šole o projektu in ponudbi obvesti ravnatelje na aktivu ravnateljev.  

Navežemo stik z lokalno TV postajo v Lenartu, katere lastnik je Silvo Lešnik.                                                                                                     

Stike navežeta mentorici Ana Šnofl in Irena Rola Bek. Poprosimo jih za objavo ponudbe. 

Učitelj računalništva Aleš Milošič z učenci pri izbirnem predmetu MME (multimedija) izdela 

spletno stran, kjer objavimo ponudbo, letake, slovarček in celotno nalogo. Stran 

dopolnjujemo s slikami in preko nje izmenjujemo mnenja in zbiramo pobude in predloge, pa 

tudi pripombe. Stran je trenutno še v izdelavi in jo dopolnjujemo. (http://pripoved.sveta-

ana.org) 

4.3 Ciljne skupine 

Naše ciljne skupine so obiskovalci vseh starosti, s poudarkom na mladih in mestnih turistih, 

pa tudi starejših ki želijo obujati spomine ne smemo pozabiti. Tudi učenci osnovnih in 

srednjih šol  so lahko med pogostejšimi obiskovalci. Njim lahko pripravimo skrajšano verzijo, 

primerno za naravoslovni ali tehniški dan (vključimo delavnice, ogled Grafonžove kmetije in 

lanišnice ter kratek postanek ob Oberlosu). Seveda se jim lahko prilagodimo glede na 

njihove želje in povpraševanje.  

http://pripoved.sveta-ana.org/
http://pripoved.sveta-ana.org/
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4.4 Kaj bo kdo opravil –naloge in zadolžitve 

Tabela 1: Sodelujoči in zadolžitve 

SODELUJOČI ZADOLŽITVE 
Turistično društvo Sv. Ana - poskrbi za promocijo popotovanja 

- pomaga pri delitvi ponudb 
- kontaktira s sosednjimi TD, klubi in ostalimi društvi 

vodič Feliks Berič - kontaktna oseba z vodjo obiskovalcev 
- poskrbi za izpeljavo poti in vodenje, finance 
- vzpostavi stik z ostalimi akterji (Rožman, Urbanič, 

Ruhitel, FS, ŠD, taborniki, Aleš ali Žan Rola) 

učenci raziskovalne skupine - preizkusijo ponudbo  za učence ali delavce šole 
(krajša varianta) 

- vključijo pri pripovedovanju zgodb, petju pesmi 
- pripravijo stojnico za predstavitev 
- izdelajo spominke 
- priskrbijo material za delavnice (ob pomoči 

mentoric) 
- skrbijo za promocijo 

ravnatelj OŠ Sv. Ana Boris 
Mlakar 

- ponudbo posreduje ravnateljem na aktivu 
- podpira izvedbo in pomaga pri sponzoriranju 

oblačil za maskoto 

župan občine Sv. Ana Silvo 
Slaček  

- ponudbo posreduje drugim županom  
- poskrbi za sponzorstvo (majice, stojnica) 

Anita Rojko, predstavnica za 
turizem na občini 

- pomaga pri promociji preko zloženk in letakov 
(pano na občini in v KTC) 

- obvešča TD in vodiča 
- ponudi produkt na predstavitvah 
- objavi nalogo in ponudbo na spletni strani 

Milan Potočnik, Copy center 
Lenart  

- izdela majice z logotipom 

Aleš Milošič, profesor 
računalništva na OŠ Sv. Ana 

- posname oddajo za šolski radio in jo posreduje 
lokalnemu radiu 

- izdela in posodablja spletno stran  
- objavi nalogo na šolski spletni strani 

Aleš Rola, dipl. inženir medijske 
produkcije  

- fotografira priprave in izdelavo poti 
- pripravi scenarij, snema delavnice in priprave poti 
- montira video posnetke in arhivira slike 

Žan Rola, študent EPF MB - izdela itinerarij 
- kalkulira cene 
- svetuje pri časovni razporeditvi 

mentorici Ana Šnofl in Irena 
Rola - Bek 

- priskrbita material za delavnice  
- skrbita za promocijo (radio, časopis, Facebook 

stran, spletne strani šole in občine) 
- kontaktirata z ostalimi akterji 

Kmetija odprtih vrat Senekovič - spečejo  kruh za stojnico 
- poskrbijo za kosilo za udeležence (2. dan) 

Kmetija Urbanič (Grafonževa 
kmetija) 

- odstopi prostore v hiši in dvorišče za oglede 
- predstavi svojo kmetijo 
- poskrbi za prehrano v času izleta (kosilo) 
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- nudi sanitarije  

družina Ruhitel (Franc in Frida) - predstavi svojo dejavnost in pogosti 
- organizira delavnice Od lanu do platna 
- organizira delavnice in ogled »lenišnce« 

poskrbi za pijačo, namaze (eko), malic, 
polnozrnati kruh z lanenimi semeni 

Helena Šober - pomaga pri peki  peciva z lanenimi semeni 

Majda Štumberger - poskrbi za šivanje oblačil – srajčke, hlače iz 
lanenega platna 

Gorazd Urbanič, doktor 
biologije, domačin, raziskovalec 
življenja v reki Ščavnici 
(mladoletnica) 

- na željo obiskovalcev pripravi učno uro 

Jožica Drozg Slaček, učiteljica 
razrednega pouka na OŠ Sv. 
Ana, avtorica brošure z navodili 
za obisk učne poti 

- vodi po učni poti, pomaga pri izdelavi zemljevida 

4.5 Kontakti 

1. Anita Rojko, Občina Sv. Ana; tel. 02 729 58 80, anita.rojko@sv-ana.si 

2. Franček Ruhitel, Etnografska skupina Sv. Ana; tel. 02 7032 170 , 041 555 210 

3. Ana Šnofl, OŠ Sv. Ana; tel. 041 371 747 , ana.snofl@gmail.com 

4. Irena Rola - Bek, OŠ Sv. Ana; tel. 031 568 879, irena.rola-bek@sveta-ana.org 

Kontaktne osebe pod številkami 1, 3 in 4 se povežejo z vodjo etnografske skupine, 

gospodom Ruhitlom, ter s  turističnim vodičem gospodom Beričem, ki prevzame obveščanje 

ostalih akterjev in vzpostavi stik z vodjo obiskovalcev ter prilagodi potovanje in program 

njihovim željam. Mentorici obvestita še člane skupine in pripravita skupino učencev za 

delavnice. 

4.6 Slovarček najpogostejših izrazov 

Izdelali smo še slovarček pojmov, ki se pojavljajo v naši nalogi. Gre predvsem za izraze in 

postopke, ki so jih v preteklosti uporabljali na kmetiji.  Dodali smo še razlago teh besed. 

Slovarček bomo delili na predstavitveni stojnici, dobijo pa ga tudi obiskovalci našega 

popotovanja. 

Tabela 2: Slovarček 

 Razlaga, opis  Opombe 

len rastlina z modrimi cvetovi, ki raste na 

poljih, iz nje pridobimo laneno nit 

pridelujejo jo na kmetiji Pri Fridi 

lenišnca zgradba, kjer so terice trle lan ogled na Grafonževi kmetiji 

trenje postopek čiščenja lanene slame prikazano na delavnicah 

oberlos zajetje vode ogled ob reki Ščavnici 

ribež pripomoček za pranje perila – perilnik uporabljali v preteklosti 

škaf okrogla posoda za pranje perila večja, običajno kovinska ali lesena 

terilja, ženska, ki tre lan prikaz na kmetiji Pri Fridi 

mailto:anita.rojko@sv-ana.si
mailto:ana.snofl@gmail.com
mailto:irena.rola-bek@sveta-ana.sorg


[PRIPOVED O LANU IN OBERLOSU] OŠ Sveta Ana 

 

Stran 27 od 54 

 

terica 

trlica lesena priprava za trenje lanu prikaz na kmetiji Pri Fridi 

kolovrat lesena priprava za predenje prikaz na kmetiji Pri Fridi 

vreteno priprava, kamor se navija preja prikaz na kmetiji Pri Fridi 

statve naprava za tkanje blaga ogled in prikaz v okviru delavnic 

ruflanje česanje lanu s posebnim lesenim glavnikom 

pezdir oleseneli del stebelc lanu pri trenju se loči od vlaken 

štreja zvita lanena nit nastane na vretenu 

rufl lesena priprava, podobna glavniku za česanje lanu po trenju 

V tabeli smo zbrali nekaj besed, ki se najpogosteje uporabljajo v naši nalogi, so manj znane 

ali iz starejših časov, potrebne pa so za razumevanje nekaterih razlag tekom našega potepa 

v preteklost. 
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5 ŠE SMO RAZISKOVALI 

5.1 Naravne značilnosti na poti 

Sodelujoči akterji so nas spodbudili, da smo raziskali še naravne in kulturne značilnosti v 

naši bližini in na predvideni poti. Ugotovili smo, da nam je veliko dela že prihranjenega, saj 

smo na šoli pred leti že izdelali učno pot, ki je zajela mnoge naravne znamenitosti. 

Reka Ščavnica 

Je nižinska reka v severovzhodnem delu Slovenije. Njeno povirje se 

nahaja na nadmorski višini 330 m v severovzhodnem delu Slovenskih 

goric v kraju Zgornja Velka. Včasih je v reki Ščavnici teklo veliko vode. 

Poganjala je številne mline, ki so stali ob njeni strugi. Danes ob njej stoji 

le še sodoben električni Rožmanov mlin. Reka je bila včasih 

polna življenja. V glavnem pa je reka živela v sožitju z ljudmi. V 

njej so se kopali, ribarili in prali perilo, služila pa je tudi kot vir 

vode za živino. V občini Sveta Ana se ponašamo s krajinskim 

parkom Ščavnica, ki zajema del doline reke Ščavnice. V okviru tega smo 

našli tudi Oberlos. 

Štorklja 

Bela štorklja je največji evropski ptič in tudi po drugih značilnostih jo je v tem 

delu območja razširjenosti praktično nemogoče zamenjati s katerim drugim 

ptičem. Prepoznamo jo po dolgem vratu in nogah, črno-beli operjenosti ter 

rdeči obarvanosti nog in kljuna. Štorklja si vsako pomlad  splete gnezdo 

na našem šolskem dimniku in je v ponos krajanom.                                                                                           

Zlatovranka  

Je ptica iz družine zlatovrank in edina predstavnica reda vpijatov, ki živi v 

Sloveniji. Je selitvena ptica, pri nas je redek gost in je ena izmed 130-ih 

ogroženih vrst pri nas. V dolini Ščavnice so jo pred leti opazili, zato je 

dolina tudi zaščitena in se struge, ki jo obrašča grmičevje, ne sme 

meliorirati.3 

Mladoletnice  

Spadajo v red žuželk. So nočnim metuljem podobne leteče žuželke. Njihove 

ličinke domujejo v vodi, znane so po hišicah, ki jih gradijo iz kamenčkov in 

drugega materiala. Prehranjujejo se z nektarjem, odrasle živali pa 

preživijo le kak teden. Ob reki Ščavnici jih je raziskoval domačin dr. 

biologije Gorazd Urbanič, ki je prav mladoletnice izbral za svojo 

doktorsko disertacijo. (Urbanič, 2004, disertacija)    

                                                

3
 Melioracija označuje fizično poseganje v naravno okolje z namenom uravnavanja in nadziranja 

mokrote tal (izsuševanje jarkov na močvirnih tleh). Povezana je z regulacijo rečne struge. 

Slika 30: Mladoletnica 

Slika 27: Otroci na brvi čez reko 
Ščavnico pri Breznikovi hiši 

Slika 28: Štorklja 

Slika 29: Zlatovranka 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Brachycentrus.montanus.jpg
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5.2 Prehrana, priprava jedi in recepti 

5.2.1 Raziskava jedi 

Na osnovi dobljenih informacij, ki so nam jih zaupali naši informatorji, smo ugotovili, da so v 

času trenja lanu pripravljali močnate in kvašene jedi, ki so nasitile delavce, saj je bilo delo 

fizično naporno in zahtevno. Veliko je bilo mesa in nasitnega peciva, kot je potica, pa 

buhteljni ali gibanica. 

5.2.2 Recepti 

Povezali smo se z aktivom kmečkih žena in jih poprosili za kak recept. V šolski kuhinji smo 

pripravili laneni prigrizek, ki ga bomo ponudili tudi na stojnici. Recept in pripravo bomo delili z 

vami. 

LANENI PRIGRIZEK 

TESTO: 

30 DAG MOKE 
25 DAG MARGARINE 
4 DAG KVASA 
1 DCL MLEKA 
1 JAJCE 
SOL IN LANENA SEMENA 

 

PRIPRAVA: 

Margarino nareži na kocke in fino zmešaj z 
moko, da se vsa stopi v moki. V mlačno 
mleko daj kvas in zmešaj z moko in 
margarino. Testo naj počiva eno uro v 
hladilniku. Razvaljaj na tanko, pomaži s 
stepenim jajcem ter potresi s soljo in z lanom 
ter nareži na trakove. Zlatorumeno zapeci. 

 

Slika 31: Priprava na peko 

 

Slika 32: Laneni prigrizek 

 

Slika 33: Štručke z lanenimi 
semeni 
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5.3 Splošne informacije o okolici  

Pridobiti smo morali tudi nekaj informacij, da smo razširili naše poznavanje problematike. 

5.3.1 Površje in arhitektura Slovenskih goric 

Slovenske gorice so največje gričevje v Sloveniji, sestavljeno iz nizkih slemen in gričev. Velik 

del zavzemajo rečne doline, ki se v spodnjem toku močno razširijo. Taka je tudi reka 

Ščavnica. Pokrajino, za katero je značilno gričevnato površje, poraščajo številni mešani 

gozdovi in je naseljena pretežno s kmečkim prebivalstvom. V zadnjih letih se to spreminja, 

saj mnoge kmetije samevajo, mladi odhajajo na delo v mestna središča, kmetijska dejavnost 

na kmetijah se spreminja v turistično ponudbo, ekološko kmeto vanje ali razne dopolnilne 

dejavnosti. Tega najdemo tudi v naši občini zelo veliko, zato nam ni bilo pretežko poiskati 

primernih objektov za našo ponudbo. V dolini reke Ščavnice pa se nahajajo ob levem in 

desnem bregu vzdolž reke in ceste številne domačije in kmečka poslopja, med njimi tudi 

edini še delujoči mlin (povzeto po brošuri Okolica šole kot učilnica – arhiv OŠ Sv. Ana). 

K sreči se je na območju naše občine vendarle ohranilo nekaj hiš, ki so danes stare več kot 

100 let, predvsem po zaslugi vestnih gospodarjev, ki so imeli čut za ohranjanje dediščine. Na 

naši poti najdemo kar dve taki hiši, Grafonževa je spremenjena v muzej, v Breznikovi pa 

prebiva že peti rod Pavlakovih potomcev.  

Breznikova hiša, po domače Pavlakova, stoji ob cesti v 

dolini reke Ščavnice tik pred Rožmanovim mlinom. 

Zgrajena je bila leta 1826 in je v takratnih časih služila kot 

gostilna, o čemer pričajo veliki prostori. Danes v njej živi že 

peti rod Breznikovih. Streha je izredno visoka, s čopi, krita s 

staro opečno kritino. Zidovi so izredno debeli, okna so 

majhna, na njih so polkna. Žal so jih pri prenovi zamenjali s 

takimi brez križev. Zaradi velikih prostorov so tukaj v preteklosti 

potekale poroke od blizu in daleč, volitve in razna srečanja.   

Urbaničeva domačija stoji na ravnem delu ščavniške doline in 

meri 20 krat 8 metrov. Zgradba je šestcelična, zgrajena je bila 

najverjetneje leta 1866. Oko se najprej ustavi na kmečkem 

dvorišču, kjer so zgradbe gručasto razporejene, vse strehe pa 

potekajo v isti smeri od vzhoda proti zahodu. Dvorišče krasita  

tudi čebelnjak in studenec, pred hišo pa je velik vrt.  

Pročelje hiše vsebuje manjša okna, ki so obogatena s križi, 

zgornji del zgradbe je lesen. Pred hišo so betonirane »pocinge«. Pri 

hlevu najdemo še leseno stranišče. Njena notranjost je obnovljena, 

vendar s pridihom preteklosti. V veliki sobi, imenovani »štubel«, je 

danes večnamenski prostor za zaključene družbe, seminarje, 

srečanja ali etnološke delavnice, včasih je služil za spalnico. V 

prostoru, imenovanem »hiša«, najdemo krušno peč, ki sega tudi v 

Slika 34: Breznikova hiša 

Slika35: Notranjost Grafonževe domačije 

Slika 36: Aktivnosti pred domačijo 
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malo sobo, imenovano »štibelc«.  

Pod hišo se nahaja obokana klet iz stare opeke, razdeljena na dva dela, od katerih je prvi 

služil za ozimnico, v drugem pa je še danes vinska klet s hrastovimi sodi. Lastniki in etnologi 

jo danes ponujajo kot učno kmetijo, ki lahko nudi nastanitev v hiši, na seniku ali na dvorišču 

pod šotori, domačo hrano in gostoljubje, zato smo se zanjo odločili tudi mi. (povzeto po 

brošuri Okolica šole kot učilnica) 

5.3.2 Splošno o etnografiji in etnologiji 

V naših kraji je zelo aktivno delovanje etnografske skupine, ki 

poskuša s svojim delovanjem in odkrivanjem ter predstavitvami 

preteklosti oživiti in mladi rod seznanjati z etnografsko dediščino. 

Etnologija (iz grščine ethnos – ljudstvo) je veda, ki se ukvarja z 

raziskovanjem vsakdanjega načina življenja in kulturo etničnih 

skupin. V Evropi se je začela etnologija kot veda pojavljati od 

konca 18. stoletja. 

V 19. stoletju so pri raziskovanju ljudstev ločevali raziskovanje 

enega (navadno lastnega) ljudstva (pri nas imenovano 

narodopisje) in primerjalno obravnavanje etničnih skupin (pri nas 

imenovano etnologija). Po drugi svetovni vojni se začne razvoj sodobne etnologije, ki 

raziskovalno problematiko iz "ljudske kulture" razširi na raziskovanje "načina življenja". S tem 

se raziskovanje razširi na celotno kulturo (povzeto po http://sl.wikipedia.org/wiki/Etnologija). 

Etnografíja ali narodopisje je opisni (deskriptivni) del etnologije. To je torej veda, ki opisuje in 

proučuje materialno, družbeno in duhovno kulturo (življenje, običaje, verovanja idr.) 

posameznih narodov. Tako je etnografija v bistvu zbirateljska, muzejska dejavnost etnologa. 

Etnografija se nanaša na kvalitativni opis pojavov človeške družbe, ki temelji na terenskem 

delu in je kot taka metoda holističnega raziskovanja, tj. zbiranja podatkov na terenu (povzeto 

po: http://sl.wikipedia.org/wiki/Etnografija). 

Za zbiranje podatkov preko pripovedovalcev smo se morali nekaj naučiti tudi o takem načinu 

dela na terenu. Etnografska metoda nikoli ne odkrije le sveta drugih, vedno razkriva tudi naš 

svet in prostor med nami ter drugimi. Z zapisovanjem ne dobimo le življenjske zgodbe osebe, 

ki nam pripoveduje, pač pa še mnogo drugih koristnih informacij. Terensko delo opravimo 

natančno, zapišemo, fotografiramo, vzamemo s seboj stare fotografije, pisma, dokumente 

ipd., če jih imamo. Terenski zapiski so najpomembnejši del etnografskega raziskovanja, zato 

smo tudi mi poiskali ljudi na domačem terenu in obstoječo literaturo. Našli smo kar nekaj 

knjig z zgodbami o življenju v naših krajih in informatorjev, ki so bili pripravljeni deliti svoje 

zgodbe z nami (povzeto po:  

http://arhiv.acs.si/ucna_gradiva/Ucno%20gradivo_Terensko%20delo_Kvaternik.pdf ). 

 

Slika 35: Etnografska zbirka 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Etnologija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Etnografija
http://arhiv.acs.si/ucna_gradiva/Ucno%20gradivo_Terensko%20delo_Kvaternik.pdf
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5.4 Raziskava z anketo in intervjuji 

Po teoretičnem raziskovanju smo želeli pridobiti informacije, ali si turisti res želijo spoznavati 

preteklost in življenje na podeželju, ali želijo slediti pripovedovanju zgodb iz preteklosti in kaj 

dejansko pričakujejo od izleta v preteklost. Ugotoviti smo morali tudi, ali take zgodbe in 

dogodivščine pri nas sploh obstajajo. Od odgovorov so bile odvisne naše nadaljnje 

aktivnosti.  

5.4.1 Priprava ankete 

Najprej smo se lotili izdelave ankete. Anketa je bila namenjena učencem naše šole, njihovim 

staršem in starim staršem, pa tudi drugim starejšim prebivalcem okoliških krajev. Od njih smo 

želeli izvedeti, koliko poznajo preteklost in življenje na podeželju, ali poznajo kako zanimivo 

zgodbo, dogodivščino in ali si želijo dan preživeti med pripovedovanjem zgodb iz preteklosti 

in preskušanjem določenih aktivnosti iz življenja prednikov. Anketo smo objavili na spletni 

strani  ( http://skrci.me/pripoved ) in jih poprosili za odgovore.  

Nekaj izvodov ankete smo razposlali preko učencev starejšim domačinom, babicam in 

dedkom. To je bilo tisto pravo, saj smo ravno preko njih izvedeli za etnografsko skupino, ki 

se ukvarja z ohranjanjem dediščine, ki raziskuje zgodbe preteklosti in jih oživlja z raznimi 

predstavitvami. Na ta način smo našli tudi naše informatorje, ki so nam potem povedali 

marsikatero zanimivo zgodbo iz njihovega življenja. Prav tako smo preko ankete izvedeli za 

dejavnost, ki se je še do danes ohranila v naših krajih.                                                                                                                           

V nadaljevanju so zbrane analize in grafični prikazi tistih vprašanj in odgovorov, ki                                      

so pomembni za naše delo in pripravo ponudbe.  (anketa je priloga na str.36) 

5.4.2 Analiza ankete in izhodišča za nadaljnje delo 

Za sodelovanje in pomoč smo zaprosili učence od 5. do 9. razreda naše šole. Pripravili smo 

spletno anketo, ki smo jo objavili na šolski spletni strani in so jo lahko reševali. Odzvalo se je 

85 učencev, od tega 37 fantov in 48 deklet. Odgovore smo zbrali, prešteli in analizirali. Med 

starši, starimi starši in občani Občine Sv. Ana smo s pomočjo učencev naše šole razdelili 

124 anketnih vprašalnikov. Vrnjenih je bilo 92.  

Anketa nam je postala vodilo za nadaljnje delo. Prav tako opravljeni intervjuji. Raziskali smo 

dejavnosti, postopke izdelave lanu, nekaj tudi praktično preizkusili. Na osnovi želja smo na 

terenu poiskali tudi sodelavce in ponudnike storitev, ki jih sami ne moremo izvajati. Ideje so 

nam pomagale  pri oblikovanju turističnega  proizvoda sprehoda v preteklost. Za odgovore in 

nasvete ter zgodbe smo se vsem anketiranim tudi zahvalili. 

Analiza ankete je v prilogi na str. 37-38. 

http://skrci.me/pripoved
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6 ZAKLJUČEK 

Naše raziskovanje smo pripeljali v Oberlosov pristan. Seveda pa se vsi zavedamo, da je to 

šele začetek nekega popotovanja in trženja naših proizvodov. Ne smemo pozabiti omeniti, 

da bomo projekt nadgrajevali, iskali vedno nove ciljne skupine in potek dneva tudi ustrezno 

prilagajali. Posneli smo kratek dokumentarni zapis našega raziskovanja in pripravljanja poti, 

ki mu bomo dodali še posnetke s terena, ko bomo pot s skupino obiskovalcev tudi preizkusili. 

Najprej bomo ponudili naše popotovanje učencem in delavcem naše šole in poskusili izvesti 

naravoslovni dan (krajšo verzijo z delavnicami in ogledom Oberlosa ter s pripovedovanjem 

zgodb). Ta izkušnja nam bo v pomoč pri izboljšavi samega projekta in ponujene poti ter 

spremljajočih aktivnosti.  

S pobudami iz ankete bomo nadgrajevali našo ponudbo in jo razširili, v kolikor bomo zaznali 

interes. Predvsem bomo razširili promocijo preko spleta in Facebook-ovih profilov. Vse 

učence šole bomo pozvali k »oglaševanju« našega produkta. Obenem bomo na šolski 

spletni strani objavili tudi razpis za najboljšo idejo ali predlog novosti v naši ponudbi (seveda 

bomo najboljše ideje tudi nagradili). 

Veliko smo se naučili, pri delu smo se kljub zahtevnosti teme tudi zabavali, predvsem pa 

gojili medgeneracijske odnose in odkrivali preteklost. Stkali smo nova poznanstva in 

prijateljstva, podoživeli preteklost in življenje na vasi naših dedkov in babic ter našli še 

marsikatero neodkrito znamenitost ščavniške doline in kraja.  

V današnjih časih, ko moramo poskrbeti za svojo prihodnost kakor tudi za razvoj domačega 

kraja, menimo, da smo s svojim delom naredili korak naprej. Že sedaj, pa tudi za v bodoče, 

smo morda prispevali k večjemu številu turistov ali uka  ter zabave željnih ljudi, tako mladih 

kot malo starejših. 

V časih, ko vse več presedimo pred televizijskimi in računalniškimi ekrani, je vsak potep v 

naravo dobrodošel. Naužijmo se svežega zraka, prisluhnimo tišini naših gozdov, travnikov, 

šelestenju vetra in žuborenju reke, razgibajmo se s sprehodom, podoživimo kopanje ob 

zajetju vode in stare običaje ali odpotujmo v preteklost in se kaj novega naučimo. 

Potovali smo v preteklost, delali v sedanjosti in razmišljali ter ustvarjali za prihodnost. Za 

prihodnost bomo še ustvarjali, saj razmišljamo o ureditvi našega Oberlosa. Naloga sigurno 

ne bo lahka, veliko bo ovir, možnosti pa vseeno obstajajo, še posebej zato, ker imamo v 

našem okolju velik posluh za razvoj turizma. Tu nam stojijo ob strani občinske strukture, 

razna društva, obrtniki in  občani. S skupnimi močmi bi, kljub številnim oviram, zmogli 

obnoviti naše zajetje Oberlos in oživiti še marsikatero zgodbo ali povedko. 

Skozi zgodbe in pripovedi smo podoživeli svet naših prednikov. 

Pridružite se nam, potujte z nami v preteklost in podoživite pripovedi naših ščavniških 

ljudi. 
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6.1 Kako »oživiti« Oberlos 

Pri sestavljanju programa in oblikovanju našega produkta smo vključili tudi točko in postanek 

pri Oberlosu. Pri delu na terenu – fotografiranju in snemanju, pa se je pojavilo vprašanje in 

ideja, kako bi bilo, če bi to zajetje vode bilo res takšno kot je bilo včasih, veliko, urejeno, 

primerno za kopanje in druženje na prodnatem obrežju. Ureditev zajetja bi lahko bil izziv za 

novo nalogo in celodnevni turistični produkt s ponudbo samo na tem mestu pri Oberlosu.  

Dela bi bilo veliko. Težave bi se pojavile že pri pridobivanju potrebnih dovoljenj in soglasij. 

Kje dobiti izvajalce? To bi bil verjetno še najmanjši problem, saj bi bili okoliški gradbeniki 

pripravljeni mnoga dela tudi sponzorsko izvesti. Kaj pa okoljevarstveniki? Dolina reke 

Ščavnice je namreč zaščitena in je poseganje v rečno strugo omejeno. Ob reki domuje redka 

ptica zlatovranka, ki jo pridejo mnogi opazovat. Mogoče bi bil prav tak urejen kraj, uporaben 

tudi za taborjenje ob vodi, dobrodošel mladim opazovalcem in raziskovalcem. Vemo pa, da 

bi na lokalni ravni dobili vso možno podporo. Pa o tem v naslednji nalogi ali projektu! 
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Anketni vprašalnik: Zgodbe turizma 

Pozdravljen/-a! V okviru raziskovalne naloge na temo Zgodbe turizma 

sodelujemo v projektu Turizmu pomaga lastna glava (29. festival). Iščemo 

zgodbe iz preteklosti, pripovedke iz naših krajev in običaje, s katerimi so se 

domačini preživljali. Potrebujemo nekaj informacij, zato te prosimo za 

sodelovanje. Hvala!                                                               

Spol  (Obkroži.)            M           Ž 

Starost (Dopiši.)       _______________________ 

1.  Poznaš kako zgodbo iz starih časov, značilno za naše kraje?                                                                                                                                                                                             
(Lahko vprašaš starejše.) 

 DA.                 NE.                      

2. Kdo ti jo je pripovedoval ali si jo sam doživel?                                                                                                         
(Če si odgovoril z DA.) 

Starši.                   Stari starši.                   Sosedje.                     Sorodniki.                 Prijatelji. 

 Sem sam  doživel.            Drugo:___________________ 

3. V nekaj stavkih opiši vsebino pripovedi.  (Na kratka jo obnovi.) 

 

4. Ali poznaš kakega zapisovalca, pripovedovalca zgodb? 

________________________________________________________________________ 

5. Ali poznaš kako staro kmečko opravilo, značilno za naše kraje?  

Košnjo.                 Žetev.                Predenje volne.               Lanarstvo (trenje, tkanje).       

Pletenje košar.          Drugo:_________________________ 

6. Poznaš koga, ki to dejavnost pozna ali se s to dejavnostjo ukvarja še danes? (Navedi ime, kraj.) 

    _____________________________________, ____________________________ 

7.  Bi želel spoznati nekdanje življenje in običaje na kmetih? 

NE.         DA. (Če je tvoj odgovor DA, zapiši, katere.) 

__________________________________________________________________________________ 

8. Bi nam rad še kaj sporočil ali pomagal z nasvetom? (Vsake ideje in predloga bomo veseli.) 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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ANALIZA ANKETE 

V  anketi nas je zanimalo, ali anketiranci poznajo kako zanimivo zgodbo, prigodo, šego iz 

naših krajev. Kar 74 % jih je odgovorilo z DA.  

 

Graf 1 Poznavanje starih zgodb 

Želeli smo izvedeti, kdo jim je to zgodbo pripovedoval in ali so jo doživeli sami. 

Dobrih 20 % je zgodbo slišalo od staršev, 38 % od starih staršev, 7 % od sosedov, 3 % od 

sorodnikov in prijateljev, kar 32 % anketiranih pa je zgodbo ali prigodo tudi doživelo. 

 

Graf 2 Vir zgodbe 

Pri vprašanju o vsebini zgodb smo dobili zanimive pripovedi: od kratkih, šaljivih do 

življenjskih in celo strašljivih, neverjetnih. Več o njihovi vsebini je zapisano v poglavju 2.3. 

Tudi pri imenih zapisovalcev zgodb ali pesmi smo imeli srečno roko. Anketirani so nam 

navedli kar nekaj imen, med katerimi smo poiskali naše informatorje. Tako smo izvedeli za 

etnografsko skupino pod vodstvom gospoda Frančka Ruhitla, za ljudsko pesnico in 

pripovedovalko gospo Marijo Ferk, za gospo Marijo Roškarič, nekdanjo terico, za upokojeno 

učiteljico Natašo Dregarič, ki je vse svoje življenje poučevala pri Sv. Ani, navedena je bila 

knjiga gospoda Franca Kaučiča Spomini iz mojega življenja in zbirka povedk Lüdi so güčali.  

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, ali anketirani poznajo kako staro opravilo, ki je 

značilno za naše kraje. Najpogostejši odgovor je bil žetev (27 %), sledila je košnja (20 %), 

potem lanarstvo (17 %), predenje volne (11 %), sledilo je pletenje košar (8 %), pod drugo pa 

so zapisali čevljarstvo, krojaštvo in izdelava venčkov in cvetja (6 %), kar nekaj vprašalnikov 

je bilo brez odgovora (11 %).                                                                                                                               
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Graf 3 Poznavanje življenja in običajev 

Predzadnje vprašanje je bilo namenjeno vsem tistim, ki v kraju poznajo koga, ki te običaje 

ohranja ali jih bolje pozna. Zopet smo dobili kar nekaj zanimivih odgovorov, ki so nam 

pomagali poiskati zunanje sodelavce in izvajalce predstavitve ter delavnic. 

Pri zadnjem vprašanju so se anketiranci morali odločiti, v koliki meri si želijo spoznati kak star 

kmečki običaj oziroma opravilo in katero najbolj. Več kot polovica bi želela obuditi spomine 

(61 %), med temi pa izstopa predenje in lanarstvo. Ker smo predenje in polstenje obdelali že 

v prejšnji nalogi in produktu, smo se sedaj odločili za lanarstvo v povezavi z Oberlosom. Zanj 

smo izvedeli iz zapisane zgodbe na eni izmed anket. 

 

Graf 4 Želja po poznavanju običaja ali zgodbe 

Za konec smo vse povprašali še o mnenju in idejah za naše nadaljnje delo. 

Veliko odgovorov je bilo spodbudnih, zaželeli so nam uspešno odkrivanje, veliko zabave in 

novih spoznanj. Zelo veseli smo bili pozitivnih spodbud in sugestij: zaželeli so nam uspešno 

delo, pohvalili idejo, predlagali še nekatere aktivnosti, ki bi si jih mogoče obiskovalci želeli. 

Kljub številčnejšemu poznavanju košnje in žetve pa smo se mi zaradi zanimivosti odločili za 

raziskovanje lanarstva in z njim povezanih zgodb. Predvsem pobude za aktivnosti, ki jih sami 

nismo predvideli, so bile dobrodošle. Žal vseh idej zaradi časovne omejenosti nismo mogli 

vključiti v naš projekt. 
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Anketni vprašalniki za informatorje (nabor vprašanj za lanarstvo) 

Kdaj se je začela opravljati ta dejavnost (kdo je začel z njo)? 

Koliko ljudi se je ukvarjalo s to dejavnostjo? 

Katere vrste surovin ste uporabljali pri delu? 

Kako ste pridobivali te surovine? 

Kako ste predelali oz. pripravili to surovino za dejavnost? 

Kako ste plačevali to surovino? 

Ste izdelke uporabljali samo vi ali ste jih prodajali? 

Kdo je sodeloval pri pridelovanju surovine? 

So pri delu izdelkov nastajali odpadki? Kako ste odpadke uporabili? 

Ali ste za dejavnost imeli posebne delavnice in kako ste jih imenovali? 

Kdo je delal v njej? 

Koliko ljudi je bilo potrebnih za to delo? 

Kje ste se naučili tega dela? 

Kakšno je bilo plačilo? 

Kakšna orodja ste uporabljali pri svojem delu? 

Kakšne naprave ali stroje ste uporabljali pri delu? 

Kdo od družinskih članov je bil v njej aktiven  in koliko časa? 

Kakšno delo so opravljali ostali družinski člani? 

Kako ste prodajali izdelke? 

Kako so se v to delo vključevali otroci? 

Kdaj in kaj ste jedli med delom? 

Ali ste si med delom tudi nagajali in kako? 

Ali ste se z dejavnostjo ukvarjali celo leto ali samo ob določenem času? 

Ali še izdelujete izdelke iz lanu in kakšne ter katera orodja uporabljate? 

Se še spomnite kakšne smešne dogodivščine, ki se vam je zgodila med delom? 

Ali v vašem kraju še sejejo lan? 

Kakšne šege poznajo v zvezi z lanom? 

 

Vprašanja za go. Natašo Dregarič (Oberlos) 

 Kratek opis, koliko let že živite pri Sv. Ani? 

 Kaj ste po poklicu? 

 Ali se spomnite obiskov Oberlosa in kopanja z učenci? 

 Kako ste bili oblečeni? 

 Kaj ste nosili s seboj za malico, v čem? 

 Ali se spomnite, da ste skupaj tudi učitelji ob poletnih dneh hodili na kopanje k Oberlosu? 

 Ali mogoče veste, kaj pomeni ime Oberlos? 

 Se spomnite anekdote ali pripetljaja, povezanega s kopanjem? 
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ITINERARIJ POTI                                                                               

“Pripoved o lanu in Oberlosu”      

Pripoved o lanu in Oberlosu je produkt, ki je bil sestavljen s strani OŠ Sveta Ana, v sklopu 

projekta Turizmu pomaga lastna glava. Pri  projektu so sodelovali učenci, učenke, učitelji OŠ 

Sveta Ana, društva ter občani domače občine. 

1. Kmetija pri Fridi                                                                                                                                           

Naša pot se prične na kmetiji Pri Fridi, ki se nahaja v Zg. Ročici, kjer se 
bomo seznanili z lanarstvom in se preizkusili v ročnih spretnostih na 
delavnicah Od lanenega semena do platna. Pozdravilo nas bodo 
prijazno okolje domačije, laneno polje z morjem cvetov in gostitelja 
Franček in Frida.                                              

2. Grafonževa domačija 

Naš potep v naravo se nadaljuje proti Grafonževi kmetiji, s kratkim 
sprehodom v dolino reke Ščavnice. Spoznamo zgodovino domačije ter 
njen etnološki pomen. Domačija je bila zgrajena leta 1841 v značilnem 
štajerskem slogu in ima danes status lokalnega etnološkega 
spomenika EŠD 23203. Tako kot zunanjost vabi tudi notranjost hiše. 
Prijetni domači ambient nudi sprostitev ob veliki kmečki mizi, kjer najde 
prostor okoli 25 ljudi. V njeni neposredni bližini ob gozdu se nahaja 
lepo ohranjena lanišnica. Prijazna gospodarja pa poskrbita za dobro 
počutje in hrano. 

3. »Lenišnca« 
 
V naših krajih je bilo nekoč večje število lanišnic, skoraj na vsaki večji 
kmetiji. Danes so ohranjene le štiri. Ob obnovljeni zgradbi vam bomo 
predstavili  trenje lanu in ostala s tem povezana opravila. Pa še kako 
zgodbo bomo povedali. 

 

4. Reka Ščavnica in Pavlakova domačija 

Od kmetije vodi učna pot mimo Rožmanovega mlina in Pavlakove oz. 
Breznikove hiše. Ob reki Ščavnici najdemo ostanke mlina, srečamo 
lahko zlatovranko ali pozdravimo  vodne živali, imenovane mladoletnice.  

  

5. Oberlos 

Oberlos je zajetje vode ob reki Ščavnici, včasih vaško kopališče in 
napajališče konjev. Tukaj si boste odpočili, lahko se tudi namočite v vodi 
in prisluhnete pripovedi domačinov ter petju domačih pesmi. Lahko pa 
preprosto uživate ob rečnem bregu in tišini. 
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Nekaj fotografij s terena pri Fridi in Frančeku (foto Žan in Aleš Rola) 
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Pesmi 

 

Ob bistrem potoku je mlin 

Ob bistrem potoku je mlin, 

a jaz sem pa mlinarjev sin. 

Ko mlinček ropoče in voda šumlja, 

srce mi veselo igra, igra. 

 

Če mlinček pri miru bi stal, 

bi mlinar in kmet žaloval. 

In otrok bi jokal ter tožil glasno, 

kako je brez kruha hudo, hudo. 

 

 

Le predi, dekle, predi 

Le predi, dekle, predi, 

prav lepo nit naredi, 

da se ne bo krotičila 

in tud' ne tkalcu trgala, 

dr dr dr dr dr dr. 

Poštena je predica 

in stara je resnica, 

da tisto dekle kaj velja, 

ki obleko vso domačo ima, 

dr dr … 

Le predi prav vesela, 

boš lepe pesmi pela, 

kolovrat pojde rad okrog, 

bo tekla lepše nit od rok, 

dr dr ... 

Boš tanko nit storila, 

da ne bi pozabila, 

kako življenje nežno je, 

ki kakor nit pretrga se, 

dr dr ... 

    …………………………………………………      

eninrišzar enbodop molzov alaled :aličitork٭ 

 

Nagajive terice 

Saj sušilnica je taka, 

da gorkeše treba ni, 

zasmodi si perje sraka, 

če le mimo prileti. 

Smo trlje bile.  

smo vino pile,smo jele meso, 

pojele bi še majčkeno psa  

če ne bi kosmata bila. 

Če gre človek kraj pšenice, 

mora gledati na stran, 

ven letijo le sinice, 

bolši zognoti se tan, 

tak s predivom te nakrmi, 

da maš puni vsaki kot, 

 

O tericah 

Vjütro, kda še zvezde so 

se terilje zberemo 

pri lenišnici veselo.   

 

O teritvi 

Trenje lanu je bilo zelo težavno delo, 

tako da so tericam roke močno otekle. 

Če si terico zjutraj vprašal, kam gre, 

je glasno in zviška rekla: »Tret.« 

Ko si jo opoldne vprašal, kaj dela, je  

tiho odgovorila: »Trem.« 

Zvečer, ko si jo srečal na poti domov  

in jo vprašal, kje je bila, je komaj  
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da si ves po lici črni, 

in se skriješ raj za plot. 

slišno odgovorila: »Trla sem.«  

 

Izbor povedk: (knjiga Lüdi so güčali: povedke iz zahodnih in osrednjih Slovenskih goric) 

Sreča sn glavo 

Šoštarov Tunek je po cejli vesi dela šuhe po naročili. Neki večer sn moga po šuhe k jemi domou. Čaka 

sn ga do trde teme. Blou me je zlo strah, saj je bla še gosta tema. Reka sn, da ga ne bon več čaka. Ša 

sn prouti doumi. Naenkrat zagledan, da gre prouti meni samo glava. Grozno sn se prestraša, začeja 

kričat in letet proč od glave. Te pa naenkrat čüjen Tunekof glas: «Kaj te noriš, pubec?« Fstavo sn se a 

bija sem čisto trdi od straha. Doubo sn šuhe, a srečaja z glavo nejsn nikul pozaba. 

Za moj strah je bla kriva megla, ki se je hejala ravno v višini glave. 

          Zg. Ščavnica, 2000 

Te pa dol deni, či je teško 

Edino če van še to razložin, kak je blo, gda sn šou k mlini, ge sn se fčija? No, te sn menda že zučeni 

bija. 

Pa jas priden do mlina, ne, pa smo meli ta, pr tisten mlini ni blo elektrike, pr onen, ka sn se vüčija, je 

bla elektrika. To pa je bija malo više gor od onega in tan pa ni blo elektrike. Smo meli tiste lampe, 

šturmance smo mi pravli. Je tak nor delala. Seveda, jas sn pač tisto v mlini meja. Jas priden tak negi 

do, tan pa je bija taki les, veter, sred lesa pa je bija travnik. Ke so lüdi meli tak, vkoli pa je les bija. 

Moga pa sen iti med jivami skozi po eni poti, smo meli tak pot ta k mlini, med jivami, te pa sn priša tak 

malo nor v les pa do tistega travnika. Tan pa je bija taki jolša, ne, taki, kak toti grmi rasejo. Kaj je blo, 

naenkrat začne taka burja bit. Naenkrat je taka burja nastala, pa sn še jas tisto nič ni, pa je blo sploh 

hujše, ne, pa jas gren naprej, pa priden blizi nekega grma, tan pa čüjen, kak neki začne: »Joj! Joj!« pa 

je malo nerodno blo. Malo me skoro strah gratalo, samo sn orožje nosa stalno, ke preje je blo, da že 

orožje, ka je vojna bila, blo seposodi. Samo v tisten nisen niti zmisla tisto, ne. In sn misla, eh pa saj te 

ni tü, me kiri zabavle ali ki ke takega, ne. Keri straši al kaj. Batrijo meu sebo, pa posvetin nor v grm pa 

tan vkoli, nikjer nikoga. Malo so mi pa šli lasi pokonci seglih, ne. Te pa sn misla dale iti, te pa drgoč: 

»Joj!« Te pa gledan vkoli sebe pa f tisten grmi, ne. Ja, nikak nisn, tak sn grata neki, ke skoro nisn več 

vüpa naprej pa ne nazaj. Nisi moga skoro nekak. Seveda, te pa mi je neka v glavo palo. Ke je foter 

moj, Bog mu daj dobro, neka razlaga, neke take stvari, ki se mu je dogodilo tuji, pa mi je nekaj v glavo 

palo, pa sn si zguča tajn doj , da, ja te se še enkrat zajamralo, te pa sn zgüča: »Te pa doj deni, či je 

teško.« Te pa nastal mir. Veter je neha, pa glasa več nobenega. Jas pa fjiit. Ja te pač letin pri mlini. Pa 

klüč se že napred gor odklena. Sn dol zaklena, te pa nisn vüpa vün iti, ke bi mora vüna zapret. Tisto 

šturmanco, ka smo tan meli, sn tecožgal, pa sn te, nah eno vüro sn menda šou vün, ke je tista vüra 

nekak minla ke je tut blo neki tak bol prta polnoči. Seveda, čecsma se midva tan vstavla, z jegovim 

fotron, foter pa je nah se že napija, te pa mu ni blo več za k mlini it. Vüra je neki tak bla menda enajst, 

pol dvanajst. Ta je neki pač blo tisto. 

In jas k mlini, tan nor, te pa nah….te pa sn si žakle coj nadeva. Pa sn te šou vün pa na veja, pa ni nič 

večblo. Ja. To so pravli, no baje negi negda tan sta mela soseda prepir zavolo zemle. Ke bi edn bi naj 

tiste mejnike prestavlo. In tisti bi si naj, ke je prestavla, bi si naj pomoč iska, ne. Ja. In tisiti bi naj 

pomoč iska in moj foter in moj foter je to nekda razlaga in meni je te f tisten strahi al f tisten sn zmisla, 

pač tak sn guča, sn misla, kak bo, ne. 

Pa f tisten mir nastau. Niti veja nibena se ni ganla, preje pa taka burja je bla, pa sn še gor gleda, pa je 

blo tak spremenlivo oblačno, mesečina pa tak. Preje pa ni še ni blo, ka bi se kaka veja genla al veter 
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kaki. Nah pa naenkrat. Nah pa kak sn si zguča to: »Dol deni, ke si zeja al či ti je teško, ne.« te pa je 

mir grata. 

                       Zg. Ščavnica, 2004 

Iz knjige: (Franc Kaučič: Spomini iz mojega življenja, Maribor 2006, str. 16–19) 

Požeti in v snope povezani lan se je razgrnil po travi, da se je posušil. Lanena skorja se je pobelila in 

odlepila. Posušena lanena stebla so se ruflala na pripravi rufel, s katero se je odstranilo seme in stebla 

zmehčala. Rufel je priprava v obliki glavnika, iz litega železa, dolga približno 50 cm in 30 zobci, dolgimi 

20 cm. Seme se je stiskalo za laneno olje, ki se je uporabljalo kot zdravilo, za mazanje sodov in 

drugega. Lanena stebla so se potem povezala v bale in dala sušit na lanišnico. 

Naša lanišnica, ki je bila v gozdu nad brajdami, je bila iz opeke dobro grajena okrog 1,50 m dolga 

tunelska peč, visoka okrog 60 cm, obdana s treh (ali dveh) strani z zidom iz »štesane« ilovice, visokim 

čez 1 meter, z ostrešjem, pokritim s slamo. Nad pečjo je bila lesena lesa, na kateri so se razen lanu 

sušili tudi češplje, jabolčni krhlji in hruške.  

V peči se je po malem kurilo z zelo suhimi drvmi. Ko so bila stebla lanu suha in sta čas in vreme 

dopuščala, se je pričela teritev. Teritev lanu je bilo veselo in svečano opravilo. Spominjam se, da je 

naša mati že prejšnji dan pripravila pecivo. Zjutraj je tericam postregla z vinskim čajem in s pecivom.  

Na teritev so vsako leto prihajale sestrični Faletinekova Nežika, Hanzova Lizika in soseda Perkova 

Tilika, skupaj z mojimi sestrami Liziko, Nežiko in Mimiko. Bilo jih je šest. Orodje za teritev, trlice, so 

izdelovali domači mojstri kolarji ali mizarji. Izdelane so bile iz bukovega lesa, pričvrščene na lesnih 

podstavkih. Terice so radi obiskovali fantje iz soseščine in jim nagajali. Če so se jim preveč približali, 

so jih v veselem vrišču napadle, položile na tla in natlačile s pezdirjem (odpadek pri trenju lanu). 

Čiščenje pezdirja z gole kože in obleke je trajalo precej časa. Po takih veselih odmorih so terice v 

veselem razpoloženju nadaljevale z delom. Pri teh zabavah ni bilo nobene zamere. 

 

 

 

 

 »Hanzova lenišnca«, Zg. Ščavnica,  1937 

 

V zimskem času se je iz prediva na kolovratih izdelovala nit, primerna za tkanje. Pri naši hiši smo imeli 

šest kolovratov. Vse tri sestre so vrtele kolovrate po ves dan. Po večerji je za kolovrat sedla tudi naša 

mati. Največ opravka je imela s pripravo povesma, ki ga je z vrtenjem na palici očistila in razdelila v 

drobne »kodelje« in jih potegnila na vrh »preslice« kolovrate. Teh veselih večerov ob preji se še danes 

z veseljem spominjam. Naša mati je bila vesele narave in je zelo rada pela. Njena pesem je bila: »Le 

predi, dekle, predi, prav lepo nit naredi, da se t' ne bo krotovičila in tud' ne tkalcu utrgala, dr, dr …« 

Najstarejša moja sestra Lizika nam je ob teh večerih čitala povesti in romane iz Mohorjevih knjig. 

Platno so izdelovali domači tkalci. Lesene statve za tkanje so imeli v svoji hiši zraven stanovanjskih 

prostorov. Spominjam se moje prve obleke iz domačega platna, ko sem bil star približno pet let. Mati 
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me je peljala k tkalcu, ki je bil oddaljen od naše hiše okrog 2 km. Ta tkalec je bil hkrati tudi krojač in mi 

je vzel mero, še preden je izdelal platno za mojo obleko. To obleko sem nosil še v prvem razredu 

osnovne šole.«  

 

Povpraševanje – vodič  

 

 

 

 

 

OŠ Sv. Ana 

Sv. Ana 14 

2233 Sveta Ana                                                                    Sveta Ana, 12. 10. 2014 

 

 

Turistično društvo Sv. Ana 

Sv. Ana 17 

2233 Sv. Ana 

 

 

Zadeva: Povpraševanje po turističnem vodiču  

 

Spoštovani g. Berič! 

 

V okviru raziskovalnega dela pod naslovom Zgodbe turizma – Pripoved o lanu in Oberlosu 

smo učenci OŠ pripravili enodnevni sprehod v preteklost. Vključili smo lokalno znamenitost – 

Oberlos, ogled lanišnice na kmetiji pri Grafonžu, ki bi jo radi dopolnili z delavnicami o lanu in 

trenju. Povpraševanju prilagamo program druženja  in prikaza ob ljudskem petju ter 

pripovedovanju zgodb. 

 

 

Za vaš odgovor se vam že vnaprej zahvaljujemo. 
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Lep pozdrav!  

Učenci in mentorici raziskovalne skupine 

Odgovor na povpraševanje – vodič 

 

Feliks Berič 

Sv. Ana 17 

2233 Sv. Ana                                                                          Sv. Ana, 20. 10. 2014 

 

OŠ Sv. Ana 

Sv. Ana 14 

2233 Sveta Ana 

 

 

 

Zadeva: Potrditev povpraševanja o turističnem vodiču 

 

 

 

 

Prejel sem vašo ponudbo za vodenje posameznih delov v okviru  vaše enodnevne ponudbe. 

Zahvalil bi se za ponudbo in vam hkrati sporočam, da se že veselim sodelovanja.  

V naslednjih dneh se bom oglasil pri vas, da se dogovorimo o vseh podrobnostih. 

 

Cena vodenja bo _______60______€. 
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Lep pozdrav                                                                                 Feliks Berič 

 

 

Povpraševanje – Izvedba delavnic o lanu 

 

 

 

 

 

OŠ Sv. Ana 

Sv. Ana 14 

2233 Sveta Ana                                                                       Sveta Ana, 12. 10. 2014 

 

Etnološka skupina Sv. Ana 

Trg osvoboditve 4 

2230 Lenart 

 

Zadeva: Povpraševanje po izvedbi delavnic in prikazu običajev 

 

 

Spoštovani!  

 

V okviru raziskovalnega dela pod naslovom Zgodbe turizma – Pripoved o lanu in Oberlosu 

smo učenci OŠ pripravili enodnevni sprehod v preteklost. Vključili smo lokalno znamenitost – 

Oberlos, ki bi jo radi dopolnili z delavnicami o lanu in trenju. Povpraševanju prilagamo 

program druženja  in prikaza ob ljudskem petju ter pripovedovanju zgodb. 

 

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za izvedbo delavnic.         

Na vaš e-mail smo vam poslali tudi program naše ponudbe. 
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Za vaš odgovor se vam že vnaprej zahvaljujemo. 

 

Lep pozdrav!  

Učenci in mentorici raziskovalne skupine 

Ponudba – delavnice o lanu 

 

 

Etnološka skupina Sv. Ana 

Sv. Ana 23 

2233   Sv. Ana                                                                       Sv. Ana, 23. 10. 2014 

 

OŠ Sv. Ana 

Sv. Ana 14 

2233 Sveta Ana 

 

 

 

Zadeva: Potrditev sodelovanja in izvedbe delavnic 

 

 

 

 

Prejeli sem vašo ponudbo za sodelovanje pri izvedbi delavnic in prikazu starih običajev ter 

pripovedovanju zgodb. Zahvalili bi se za povabilo in vam hkrati sporočamo, da se že 

veselimo sodelovanja.  

V naslednjih dneh se bo naša predstavnica oglasila pri vas, da se dogovorimo o vseh 

podrobnostih. 

 

Cena delavnic in prikaza  bo    5,50 €  po osebi. 
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Lep pozdrav!                                                                                 Franček Ruhitel 

 

 

STOJNICA 

Naša stojnica bo simbolično prikazovala lanišnico in trenje lanu pred njo. Ogledali si boste 

lahko trlico ali tuco, kolovrat, rufl, nekaj postopkov pa bomo tudi prikazali. Oblečeni v lanena 

oblačila bomo skupaj z našo maskoto Lankom prikazali postopek trenja lanu in nekatere 

izdelke. Dečki in deklice bodo prikazali pranje pri Oberlosu (na stojnici škafič). Rdeča nit 

stojnice bo Lanko, ki povezuje vse aktivnosti v našem projektu in vas bo vabil na predstavitev 

starih običajev ter k poslušanju Pripovedi o lanu in Oberlosu.   

Na stojnici bomo imeli degustacijo polnozrnatega kruha in peciva z lanenimi semeni. 

Poskrbeli bomo tudi za zabavni program, mimoidoče bomo pritegnili z glasbo in jih naučili  

pesmi Le predi, dekle, predi  in Ob bistrem potočku je mlin. Stojnica bo prepoznavna po naši 

maskoti Lanku, in bo ves čas krožil ob stojnici in privabljal ljudi. Mimoidočim bomo delili naše 

izdelke, program aktivnosti in zloženke s ponudbo dejavnosti, recepte in Pripovedko o lanu in 

Oberlosu.  

Ves čas dogajanja se bo vrtel video, ki smo ga pripravili za večjo prepoznavnost kraja; 

prikazan bo postopek izdelave tržnega produkta – trenje lanu, obisk na delavnicah, Oberlos, 

lanišnice in peka peciva z lanenimi semeni. 

Vsak član raziskovalne skupine bo imel jasno zastavljeno zadolžitev: Aljaž in Matej (maskoti) 

bosta krožila med stojnicami in privabljala obiskovalce ter delila spominke, letake. Melisa in 

Karin bosta prikazali trenje lanu in animirali  obiskovalce z nagradnimi nalogami. Davida, 

Urška in Mojca bodo skrbele za promocijo na stojnici in predstavitev našega produkta. 

Mentorici bosta prisotne spodbujali.  

 

 

malica domača jüžna: polnozrnati kruh z lanenimi 
semeni, domača  marmelada, sok 

pripravijo na kmetiji pri Fridi 

kosilo enolončnica iz kotla (bograč ali golaž) Kmetija Grafonž 

 

PROGRAM 

9.00 – ZBIRANJE NA KMETIJI PRI 

FRIDI 

9.00-11.00 - PREDSTAVITEV 

KMETIJE    IN DELAVNICE OD LANU 

DO PLATNA 

11.00-12.00 MALICA 

12.00-13.00 POHOD DO 

GRAFONŽOVE KMETIJE 

13.00-14.30 OGLED KMETIJE IN 

PREDSTAVITEV TRENJA LANU 

14.30 -15.30 – KOSILO 

15.30 – 16.00 POHOD DO 

»OBERLOSA« 

16.00- 18.00 OGLED OBERLOSA IN 

PRIPOVED ZGODB, PETJE IN 

SPROSTITEV OB VODI 

18.00 ODHOD 
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malica kruh, sadje, sok ali laneni rogljički po dogovoru z etnografsko 
skupino pripravijo kmečke 
žene 

 

 

Za kviz: OŠ Sv. Ana (Pripoved o lanu in Oberlosu)                                                     
V naši nalogi se pojavljajo nekatere besede, ki jih mogoče lahko uporabite za kviz. 

(Tabelo smo objavili na zloženki za promocijo ponudbe.) 

 Razlaga, opis  Opombe 

len rastlina z modrimi cvetovi, ki raste na 

poljih, iz nje pridobimo laneno nit 

pridelujejo jo na kmetiji Pri Fridi 

lenišnca zgradba, kjer so terice trle lan ogled na Grafonževi kmetiji 

trenje postopek čiščenja lanene slame prikazano na delavnicah 

Oberlos zajetje vode ogled ob reki Ščavnici 

ribež pripomoček za pranje perila – perilnik uporabljali v preteklosti 

škaf okrogla posoda za pranje perila večja, običajno kovinska ali lesena 

terilja, 

terica 

ženska, ki tre lan prikaz na kmetiji Pri Fridi 

trlica lesena priprava za trenje lanu prikaz na kmetiji Pri Fridi 

kolovrat lesena priprava za predenje prikaz na kmetiji Pri Fridi 

vreteno priprava, kamor se navija preja prikaz na kmetiji Pri Fridi 

statve naprava za tkanje blaga ogled in prikaz v okviru delavnic 

ruflanje česanje lanu s posebnim lesenim glavnikom 

pezdir oleseneli del stebelc lanu pri trenju se loči od vlaken 

štreja zvita lanena nit nastane na vretenu 

rufl lesena priprava, podobna glavniku za česanje lanu po trenju 

 

V SSKJ smo našli razlago za sledeče besede                                                                            

lán  -ú in -a m (ȃ) kulturna rastlina z modrimi cveti, ki se goji zaradi vlaken in zaradi semena                        

perílnik  -a [ln in u̯n] m (ȋ) priprava v obliki nagnjene deske, ob katero se udarja s perilom pri izplakovanju        

kolóvrat  -a m (o )̑ 1. lesena priprava za ročno predenje                                                                                                                  

tŕlica  -e ž (ŕ) 1. lesena priprava za trenje lanu, konoplje                                                                         

vretêno  -a s (é) 1. priprava ali del stroja v obliki na koncih zožene palice, na katero se pri predenju navija preja             

pezdír  -ja m (ȋ) oleseneli deli stebelc lanu, konoplje, ki se pri trenju ločijo od vlaken                     

laníščnica  in laníšnica -e ž (ȋ) nar. vzhodno preprosta stavba za sušenje lanu                                                                                                                                          

trênje  -a s (é) 1. glagolnik od treti trem / trenje lanu s trlicami /                                                                 
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teríca  -e ž (í) ženska, ki tre lan                                                                                 

škàf  škáfa m (a ̏á) 1. manjša, nizka, navadno lesena posoda z dvema ušesoma                                       

etnografíja  -e ž (ȋ) veda o materialni, družbeni in duhovni kulturi posameznih ljudstev, narodov, narodopisje 

Besed: rufl, ruflanje, štreja, Oberlos  ne najdemo v SSKJ 

 

 

 

 

 

Datum: 12. 10. 2014 

SOGLASJE 

 

Starš/-a________________    otroka_______________,     ki obiskuje ____________ 

            (ime in priimek staršev)       (ime in priimek otroka)                            (razred, oddelek) 

 

izjavljam/-va, da sem/sva seznanjen/-a in  

SOGLAŠAM/-VA   NE SOGLAŠAM/-VA 

(ustrezno obkrožite) 

–  s potekom festivala TPLG, 

– z javno objavo rezultatov, 

– z objavo imen in fotografij mojega otroka. 

Obvezujem/-va se, da bo moj/najin otrok 

1. imel zahtevano opremo, 

2. spoštoval pravice drugih učencev in delavcev, 

3.  skrbel za lastno zdravje in varnost ter ne bo ogrožal zdravja in varnosti ter osebne integritete 

drugih učencev in delavcev, 

4. spoštoval dogovorjena pravila in urnik dela. 

Če moj otrok NE BO UPOŠTEVAL navodil učiteljev oz. delavcev in bo s tem ogrožal lastno zdravje 

in varnost ali bo ogrožal zdravje in varnost ter osebno integriteto drugih učencev in delavcev, bom/-va 

otroka po telefonskem obvestilu učitelja odpeljal/-a domov.  

Če ne soglašate z navedenim, prosimo, navedite razloge: 

 

__________________________________________________________________________________ 
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 _______________________                                                               ____________________  

       (kraj in datum)           (podpis staršev) 

 

Mentorici: Ana Šnofl, Irena Rola - Bek                                                     Ravnatelj: Boris Mlakar 

 

 

 

 

 

Datum: 20. 1. 2015 

_______________________________________________________________ 

 

IZJAVA O SEZNANITVI 

 

Spodaj podpisani ravnatelj, Boris Mlakar,  in mentorici raziskovalne naloge v 

okviru festivala Zgodbe turizma – Pripoved o lanu in Oberlosu,  Ana Šnofl in 

Irena Rola - Bek,  izjavljamo in potrjujemo, da so starši in učenci OŠ SV. ANA 

V SLOVENSKIH GORICAH seznanjeni: 

– s potekom festivala TPLG, 

– z javno objavo rezultatov, 

– z objavo imen in fotografij svojega otroka. 

Starši so prejeli soglasje in nam ga vrnili podpisanega. 
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Mentorici: Ana Šnofl                                                Ravnatelj: Boris Mlakar 

                    Irena Rola - Bek                                  

 

ŽIG 


