
 OSNOVNA ŠOLA 

GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE 
 

Laporje 31, 2318 Laporje  
02/829-58-50 

www.os-laporje.si 
group1.osmbgs@guest.arnes.si 

 

 

 

                                                      

TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA   

 

LAPORJE, SKRIVNOST  

ENERGETSKIH TOČK 
 

24. FESTIVAL TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 

»MOJ KRAJ – MOJ PONOS« 

 

Šolsko leto: 2009/2010 

 

 

 

 

Mentorica: Valentina JURKO, dipl. vzg. 
Lektorica: Metka Marčič, prof. 

Avtorji: Katja Bela, 8. a  
Suzana Bela, 8. a 
Iva Bevc, 8. a  
Katja Ferlinc, 8. a 
Barbara Iršič, 8. a 
Anja Šega, 8. a 

                     



24. DRŽAVNI FESTIVAL TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 
»Moj kraj – moj ponos« 

 - 2 -

 

ZAHVALA 

 

Za pomoč pri turistični nalogi se zahvaljujemo naši mentorici, Valentini Jurko, ki nas 

je spodbujala, nam pomagala ter bistrila možgane.  

 

Zahvalili bi se tudi gospe Margareti Voglar, ravnateljici, za podporo, ker nas je z 

vsemi močmi podprla in nam natisnila majice za večjo prepoznavnost, gospodu 

Francu Pahiču, ki nam je izdelal klopco in tablico z napisom, gospodu Marijanu 

Kranjčanu, ki je s tehniko žganja v les napisal, kako nam lahko posamezna 

energetska točka pomaga. Zahvaljujemo se tudi gospe Jožici Onič za intervju, v 

katerem nam je veliko povedala o energetskih točkah in nam jih tudi pokazala ter 

gospe Marjeti Čas, ki nam je iz geografskega vidika veliko povedala o kraju Laporje in 

o laporskem kamnu. Hkrati se zahvaljujemo tudi osmemu in devetemu razredu 

Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje, da so sodelovali pri natečaju za slogan, gospe 

Ramoni Arnuš, ki nam je povzetek raziskovalne naloge prevedla v angleščino in 

gospe Metki Marčič za lektoriranje naloge. 

 

Z vsemi temi prijaznimi ljudmi, ki so nam pomagali, smo naredili in uspešno zaključili 

raziskovalno nalogo z naslovom ˝Laporje, skrivnost energetskih točk˝.  
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POVZETEK  

Življenjski tempo je vse hitrejši, zato morajo ljudje vedno boj paziti na svoje zdravje 

in mnogi iščejo možnosti, kako svoje zdravje in počutje izboljšati. Energetske točke 

ter zdravilna voda so naš odgovor na te življenjske trende.  

 

Energetske točke so eden izmed pomembnejših alternativnih načinov zdravljenja, ki 

jim bomo morali v prihodnje dati večjo težo v smislu turistične ponudbe. Zato so 

prebivalci Laporja in njegovega okoliša lahko zelo ponosni, da imajo označene 

energetske točke v majhni vasi, imenovani Hošnica. Zdravilne točke v Hošnici niso 

znane le po izjemno veliki zdravilni moči, ampak tudi po zdravilni izvirski vodi, ki se 

nahaja zraven točk.  

 

Laporje je majhen kraj s 1800 prebivalci. Poleg energetskih točk in zdravilne vode 

lahko ponudi turistom številne naravne in kulturne znamenitosti, ki bi jih lahko 

vključili v turistično ponudbo kraja, ki sicer že ima tudi gostinske in nastanitvene 

zmogljivosti.  

 

Nalogo je mogoče dobiti v knjižnici v OŠ Gustava Šiliha Laporje.  

 

Ključne besede: turistična prepoznavnost, turistična ponudba, turistična naloga  
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SUMMARY 

The daily tempo is getting faster, that's why people have to take care of their health. 

Many of them are trying to improve their state of health. Energy points and healthy 

water are our response to life trends. 

 

Energy points are one of the important parts of the alternative healing, which we will 

have to involve into our tourist offers. Residents of Laporje and its surrounding are 

very proud, to have the marked energy points in a small village Hošnica which 

belongs to our district. 

 

Hošnica is known for its healing points that have great healing power as well as for 

its healing water spring. 

 

Laporje is a small site with 1800 inhabitants. Besides the energy points and healing 

water, there are a lot of natural and cultural places worth seeing. They could be 

included into the touristic offer of the place, which already has tourist 

accommodations and restaurants. 

 

The composition is available in the library of Primary School Gustava Šiliha Laporje.  

Key words: tourist recognition, tourist offer, tourist composition 
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1 UVOD 

 

Majhna vas Laporje, ki leži na prehodu med Ložniško dolino in Dravinjskimi goricami,  

ima za predstaviti nekaj drugačnega, novega. Ta projektno-turistična naloga nam bo 

pomagala pri razvoju lepot in znamenitosti, ki jih ponuja naš kraj, še posebej se 

bomo osredotočili na prepoznavnost energetskih točk in čiste izvirske vode, ki ima 

dokazane zdravilne učinke. Rade bi pokazale, da imamo v Laporju veliko zanimivih in 

čudovitih stvari.  

 

Za predstavitev energetskih točk smo se odločili, da bi Laporju pripomogli k večji 

turistični prepoznavnosti ter da bi ljudje o Laporju in energetskih točkah vedeli več. 

Glede na to, da je Laporje majhna vas, smo veseli, da imamo tako razvit kraj.  

 

Življenjski tempo je vse hitrejši, zato morajo ljudje vedno boj paziti na svoje zdravje 

in mnogi iščejo možnosti, kako svoje zdravje in počutje izboljšati. Energetske točke 

ter zdravilna voda so naš odgovor na te življenjske trende.  

 

Zraven zdravilnih točk priteka še izvir pitne vode, ki ima pozitiven vpliv na naše 

zdravje in dobro počutje. Cilj te turistične naloge je, da tudi mi izvemo, kakšne 

zdravilne učinke imajo te točke in voda, ki priteka iz izvira; kako pripomore k zdravju 

in zadovoljuje naše potrebe. Dobili smo idejo, da bi izvirsko vodo ustekleničili in jo 

tržili z namenom boljšega počutja ljudi, ker ima pozitivne učinke na zmanjšanje 

prekomerne telesne teže, pomaga pri odstranjevanju celulita, redno pitje tudi  

znižuje vsakodnevni stres … To vodo bi lahko dobro izkoristili, obenem pa promovirali 

naš kraj. Najprej bi ustekleničeno vodo prodajali v naši okolici: na tržnicah, raznih 

sejmih … Če bi se voda dobro prodajala, bi lahko poskusili že v manjših trgovinah … 

Oblikovali bi tudi spletno stran, kjer bi bilo možno vodo tudi naročiti. Čista voda je 

namreč omejena dobrina, ki marsikomu ni več na voljo.  
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2 PREDSTAVITEV KRAJA 

2.1 OSNOVNI PODATKI 

 

Laporje je vas na prehodu iz Dravinjske v Ložniško dolino. Pred štirimi leti smo 

obeležili 750-letnico prve omembe kraja, saj se Laporje v pisnih virih prvič omenja že 

kot Lapriah, in sicer v latinsko pisani listini iz leta 1251, ki govori o zamenjavi župnij. 

V tem letu se prvič omenja tudi cerkev Sv. Filipa in Jakoba, ki je bila lesena, z ravnim 

stropom in zvonikom. Ime kraja je najverjetneje starejše od cerkve, saj bi se po 

mnenju zgodovinarja Jožeta Koropca drugače najverjetneje imenovalo po cerkvenih 

patronih.  Ljudsko izročilo pa pravi, da je ime kraja nastalo že v davnini in izvira iz 

laporja, kamnine, ki je zastopana na tem območju. 

 

Laporje spada v občino Slovenska Bistrica. Je osrednje naselje  

Krajevne skupnosti Laporje, ki šteje 1800 prebivalcev in obsega še naselja Dolgi Vrh, 

Drumlažno, Hošnica, Ješovec, Kočno pri Laporju, Križni Vrh, Levič, Razgor, Vrhole pri 

Laporju, Zgornjo Brežnico in Žabljek. Na jugovzhodu k Laporju spada zaselek 

Laporska Gorca, na severu pa Turnše.  

 

Slikovita pokrajina, pokrita z gozdovi, vinogradi in sadovnjaki, je zelo turistično 

opredeljena, saj nudi obilo možnosti za sprostitev ob nabiranju gozdnih sadežev, lovu 

in ribolovu. V nadaljevanju predstavljamo osrednje znamenitosti.  

 

Sredi vasi stoji osnovna šola, ki nosi ime po pedagogu Gustavu Šilihu. Zgrajena je 

bila leta 1906. Ker stari prostori niso več zadostovali za pouk, so leta 2000 dogradili 

prizidek, ki omogoča kvalitetno delo učencem in vsem zaposlenim. Šola predstavlja v 

kraju središče kulturnega in športnega življenja.   

 

V Hošnici, v Kavklerjevem vinogradu, so domačini nekaj let zapored postavljali 

klopotec, ki je spadal med največje na Slovenskem.                        
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Ob potoku Lisičji graben se vrsti sistem štirih ribnikov. Ribniki in dno doline 

predstavljajo življenjski prostor vodnih in obvodnih rastlin in živali. Ožje in širše 

območje krajinskega parka je zavarovano. 

   

V Laporju je veliko društev in skupnosti:  

• Prostovoljno gasilsko društvo Laporje, 

• Lovsko društvo Laporje, 

• Kulturno umetniško društvo Laporje, 

• Aktiv kmečkih žena, 

• KO Rdečega križa, 

• KO zveze borcev,  

• Športna društva Laporje, Križni Vrh, Žabljek. 

 

2.2 GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 

 

Laporje je gručasto in deloma razloženo naselje, ki leži na prehodu iz Dravinjske v 

Ložniško dolino, na severovzhodnem vznožju osrednjega dela Dravinjskih goric, na 

nadmorski višini 275 metrov.  

 

Na področje krajevne skupnosti Laporje sega del mogočnega hrastovega gozda, ki je 

zavarovan kot poslednji ostanek hrastovih sestojev v vzhodni Sloveniji. Podnebje 

Laporja ima močne subpanonske značilnosti. Povprečna letna temperatura zraka je 

normalna. V Laporju ni nikoli nobenih poplav ali večjih naravnih katastrof.   

 

2.3 PROMETNE POVEZAVE 

 

Prometne povezave so dobre, saj leži vas Laporje blizu avtoceste, ki povezuje 

Maribor in Ljubljano, natančneje blizu izvoza iz avtoceste v Slovenski Bistrici. Do 

Laporja je mogoče priti tudi po magistralni cesti, ki povezuje Slovensko Bistrico in 

Poljčane. Če potujemo po tej magistralni cesti, moramo izstopiti na Križnem Vrhu ter 

od tam po lokalni cesti do Laporja prevoziti dva kilometra.   
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Seveda so še druge lokalne ceste, ki prav tako vodijo do Laporja in dve izmed njih 

sta:   

• Slovenska Bistrica – Majšperk (ali Makole),  

• Poljčane – Hošnica.   

 

Laporje je dostopno tudi po železnici. Leži namreč dva kilometra stran od železniške 

postaje Slovenska Bistrica, ki je del železniške povezave med Mariborom in Ljubljano. 

  

  

Slika 1: Zemljevid Laporja 

 

2.4 NARAVNI VIRI KOT TURISTIČNI POTENCIAL 

 
V Laporju imamo tudi druge naravne vire. Kot smo že omenili, imamo v našem kraju 

tudi zelo staro kamnino lapor, ki je krhka kamnina, sestavljena iz finih delcev gline. V 

industriji se uporablja za izdelavo cementa. Ker lapor ni zelo pogosta kamnina, je to 

nekakšna prepoznavnost kraja, predvsem zato, ker se tudi kraj Laporje imenuje po 

tej kamnini. To posebnost bi lahko dobro izkoristili, če bi povezavo med kamnino in 

krajem znali promovirati. Tako bi bil lahko naš kraj tudi bolje turistično obiskan. 
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2.5 KULTURNA DEDIŠČINA KOT TURISTIČNI POTENCIAL 

 
Kulturna dediščina, ki bi lahko bila turistično privlačna, je Senegačnikova cimprača. 

Stoji ob cesti, ki vodi iz Laporja proti Poljčanam in je ohranila značilno prvotno 

podobo, kjer so pod eno streho združeni bivalni in gospodarski prostori. Cimpračo so 

zgradili sredi 19. stoletja. Prvotno je bila streha krita s slamo, kasneje so jo prekrili z 

opeko. Bivalni prostori imajo značilno razporeditev: ob vstopu v hišo je veža, levo je 

» velika hiša« in iz nje »štibelc«, desno »hiška« in naravnost »črna kuhinja«. 

Cimprača je bila še do leta 2007 naseljena. 

 

 

Slika 2: Senegačnikova cimprača (foto: Brumec B., 2008) 

 

Na Križnem Vrhu (hišna št. 60) imamo tudi muzej starih šivalnih strojev. Babičeva 

zbirka šivalnih strojev danes šteje 245 eksponatov in po mnenju Pokrajinskega in 

Tehniškega muzeja Slovenije v slovenskem prostoru nima tovrstne primerjave in je 

prav zato zelo zanimiva za javnost. Večino zbirke predstavljajo antikvarni šivalni stroji 

za domačo uporabo, nekaj pa je tudi industrijskih, krojaških in čevljarskih strojev. Vsi 

razstavni eksponati so v zelo dobrem stanju, saj Marijan Babič stroje skrbno 

restavrira. Več kot polovica razstavljenih šivalnih strojev tudi deluje in nanje lahko 

šivamo. Z zbiranjem šivalnih strojev se družina Babič ukvarja že od leta 1997, kar 

pomeni, da so leta 2007 obeležili 10-letnico delovanja. 
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Slika 3: Muzej starih šivalnih strojev (foto: Brumec B., 2008) 

 

Slamnikov kozolec, ki stoji v Kočnem ob Ložnici, je primer kozolca toplarja, ki so v 

tem delu Slovenije redkejši. Kozolec je grajen v leseni konstrukciji iz hrasta in je 

pokrit z rdečo opeko in deloma s salonitnimi ploščami. Postavili so ga leta 1884 

tesarji iz Šentjurja. Za tesanje in postavitev so potrebovali tri mesece. Odlikujejo ga 

lepo izvedene lesene mreže. V preteklosti so ga uporabljali za sušenje sena, danes pa 

služi kot prostor, kjer shranjujejo kmečko orodje in stroje.  

 

 

Slika 4: Slamnikov kozolec (foto: Brumec B., 2008) 

 

V Laporju in okolici je ohranjenih veliko starih vodnjakov, ki jih domačini še vedno 

uporabljajo. Nekateri izmed njih so lepo obnovljeni. Eden takšnih je tudi na Žabljeku, 

ki so ga vaščani obnovili leta 2001 s pomočjo Heliosovega sklada za ohranjanje čistih 

slovenskih voda. V preteklosti so studenec uporabljali kot vir pitne vode za okoliške 

prebivalce, ob njem je bilo tudi napajališče za živino.  
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Slika 5: Stari vodnjak (foto: Brumec B., 2008) 

 

Lesene preše so danes že prava redkost in prav zaradi tega so se vaščani Leviča in 

Razgorja odločili, da jih restavrirajo in postavijo na vidno mesto. Ob postavitvi, leta 

2001 so zraven preš na Razgorju posadili dve lipi. Lepo obnovljene preše so mesto, 

kjer se vaščani družijo in preživljajo svoj prosti čas. Preša na Razgorju je hkrati 

domiselna različica avtobusnega postajališča.  

 

 

Slika 6: Lesena preša (foto: Brumec B., 2008) 
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Kavklerjeva zidanica, ki so jo zgradili sredi 19. stoletja, stoji v Vrholah pri Laporju. V 

času Malih Borštnikovih srečanj so v njej uredili spominsko sobo, posvečeno Josipu 

Vidmarju, znanemu slovenskemu publicistu in pisatelju. Svečana otvoritev Vidmarjeve 

sobe je bila leta 1987. Postala je nekakšno shajališče kulturnih delavcev. Leto pred 

otvoritvijo je v Kavklerjevi zidanici potekal pomemben simpozij o sodobni slovenski 

drami.  

 

 

Slika 7: Kavklerjeva zidanica (foto: Brumec B., 2008) 

 

V Leviču je mali muzej gledališča, ki ga je sredi 20. stoletja uredil slovenski gledališki 

režiser Branko Gombač. Domačija je bila dolga leta zbirališče slovensko-bistriških 

amaterskih gledališčnikov. Zanimiva je notranjost hiše z razstavljenimi starinami, ki 

jih je Gombač sistematično zbiral. Hiša ima lepo urejeno fasado in vanjo vzidano 

fresko sv. Jožefa, delo ljudskega slikarja iz Cigonce.  

 

Slika 8: Muzej gledališča (foto: Brumec B., 2008)  
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2.6 ARHITEKTURNA IN RELIGIOZNA DEDIŠČINA 

 

Arhitekturna dediščina je v tej majhni vasici zagotovo naša osnovna šola, ki se 

imenuje po pedagogu Gustavu Šilihu. Šolsko poslopje so zgradili leta 1906, kasneje 

pa so ga večkrat obnovili. Današnjo podobo je zgradba dobila leta 1999, ko so k 

obnovljenemu delu priključili še prizidek.  

 

Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje spada med manjše in šteje okoli 160 učencev.  

Na šoli že veliko let obstaja razvejano in kakovostno kulturno življenje, saj smo zelo 

pogosto v središču kulturnega dogajanja kraja. V Laporju blizu šole imamo še gasilski 

dom, pri katerem sodelujejo mladi  prostovoljni gasilci, med njimi tudi učenci naše 

šole.   

 

Imamo tudi verske oziroma religiozne ustanove. Ena izmed teh je cerkev Sv. Filipa in 

Jakoba, ki je osrednji kulturni spomenik v kraju. Kot župnija se prvič omenja leta 

1395. Na južni strani cerkve je vzidan žrtvenik, posvečen rimskemu bogu Marsu. Tam 

se odvijajo tudi nekatere kulturne prireditve kot so Poletje v Laporju, Oktober je 

dober … Blizu cerkve imamo tudi Slomškov dom, v katerem potekajo ure verouka. 

Zraven imamo še majhno kapelo.  

 

  

Slika 9: Cerkev Sv. Filipa in Jakoba (foto: Brumec B., 2008) 
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3 PROJEKT – PREDSTAVITEV ENERGETSKIH TOČK  

 

V Hošnici pri Laporju, ki spada v Krajevno skupnost Laporje, je gospa Jožica Onič leta 

2003 v njihovem gozdu odkrila nekaj posebnega, in sicer posebno energijo v svojem 

gozdu. Čez nekaj časa je poklicala radiestezista Igorja Ziernfelda, ki je potrdil, da v 

gozdu seva energetski kanal, ki ima pozitivno energijo in zdravilno moč. Trenutno je 

odkritih 56 točk, vendar gospa Onič še vedno odkriva nove.  

 

Da bi lahko bolje predstavili energetske točke in izvir zdravilne pitne vode v istem 

gozdu, smo naredili intervju z gospo Jožico Onič, ki je te energetske točke odkrila. 

  

Zakaj ste se odločili za pričetek odkrivanja energetskih točk? 

Za odkrivanje energetskih točk sem se odločila, ker sem pred sedmimi leti imela 

močno obrabljene kolke. Na zdravljenje sem se vozila na energetske točke pri 

Bukovskem jezeru. Že po nekaj obiskih se mi je pokazalo izboljšanje. Tako sem se 

odločila, da raziščem tudi svoj gozd. 

  

Kdaj ste odkrili prvo energetsko točko? 

Zdravilne točke so bile strokovno pregledane s strani radiestezista, gospoda Igorja 

Ziernfelda, ki jih je potrdil leta 2003. 

  

Koliko točk ste do  sedaj že odkrili? Ali vam pri tem kdo pomaga? 

Do sedaj sem odkrila 57 točk. Vse so bile tudi pregledane. Pri tem mi seveda 

pomagata radiestezist, gospod Igor Ziernfeld in gospod Marjan Trstar. 

 

Kolikokrat približno moramo obiskati energetske točke? 

Dosedanje izkušnje kažejo, da je potrebno zdravilne točke obiskati dva do trikrat 

tedensko. Kljub obiskom zdravilnih točk ne smemo opuščati zdravil, ki nam jih je 

predpisal zdravnik. Za zdravljenje na zdravilnih točkah se odloči vsak sam, po svoji 

presoji in lastni odgovornosti.  
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Imajo lahko te točke kakšna škodljiva sevanja? 

Ja, seveda. To največkrat povzroča ljudem težave. Poznamo jih pet vrst, to so 

sevanja zemeljskih mrež (vodnih tokov, sevanje rudnin in mineralov …) in zemeljsko 

škodljivo sevanje (če človek spi dlje časa na mestu, pride do različnih bolezni tudi s 

smrtnim izidom). Poznamo zemeljske mreže: Hartmanova mreža (teče sever-jug-

vzhod-zahod, meri 2 x 2,5 m) in Curryjeva mreža (razdalja 3,5 m, širina je 0,5 m). 

Pred temi škodljivimi sevanji se moramo zaščititi, da ne pride do zdravstvenih težav. 

  

Ali ima zdravilna voda kakšen učinek? 

Zdravilna voda pomaga pri ozdravitvi ledvic, mehurja ter oči, pomaga pri izgubi  

telesne teže in odpravi celulita.  

 

Kakšni so odzivi ljudi na energetske točke? 

Odzivi so pohvalni. Mnogo obiskovalcev energetskih točk me pokliče in pove, kako se 

pri energetskih oziroma zdravilnih točkah sprostijo. Pri energetskih točkah se morejo 

ljudje odpreti delovanju zdravilnih vibracij.   

 

 

Slika 10: Energetske točke (vir: lasten, 2010) 
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3.1 PREDNOSTI KRAJA 

 

Med prednosti kraja bi izpostavile to, da imamo veliko kulturnih in zgodovinskih 

spomenikov ter muzejskih zbirk v privatni lasti. Ljudje, ki bodo obiskovali energetske 

točke imajo torej možnost, da si ogledajo tudi ostale znamenitosti kraja, ki jih 

predstavljamo v tej nalogi.  

  

3.2 SLABOSTI KRAJA 

 

Slabosti kraja ležijo predvsem v nizki prepoznavnosti. Ljudje v širši okolici ne poznajo 

tega majhnega kraja. To seveda zelo vpliva tudi na energetske točke, saj je to tudi 

eden izmed razlogov, zakaj so tako malo obiskane. Turistične agencije za naš mali 

kraj ne storijo ničesar, čeprav bi lahko organizirali vsaj dvodnevni izlet.    

  

3.3 PRILOŽNOSTI, DA PROJEKT USPE  

 

V kraju imamo dobro razvito gostinsko ponudbo, možne so tudi prenočitve za manjše 

skupine ljudi. V nadaljevanju predstavljamo širše znano Gostišče Iršič, ki je locirano v 

Žabljeku sredi neokrnjene narave. Pri njih se lahko naužijete domačih dobrot in 

izbranih pijač ter uživate v pogledu na zelene lepote gozda.                     

 

V prijetnem ambientu in lepo urejeni restavraciji se lahko zabava 70 gostov, zunaj pa 

je število neomejeno. Organizirajo tudi večja praznovanja: poroke, obhajila, 

obletnice, seminarje ... Ponujajo 34 ležišč v 16 prijetno urejenih sobah. 

    

Na travnati jasi je veliko možnosti za rekreacijo. Tisti, ki svoj prosti čas radi 

preživljajo aktivno, lahko svojo športno naravnanost preizkusijo tudi na teniških 

igriščih. Na travnatih površinah se bodo turisti zagotovo dobro počutili, otroci pa se 

bodo brezskrbno igrali na lepo urejenem otroškem igrišču. Možnosti in priložnosti za 

dobro preživljanje časa je torej veliko. 
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Pozimi je možno iz gostišča oditi na smučanje na bližnje Pohorju, poleti pa je 

aktualno pohodništvo in kolesarjenje do bližnjih energetskih točk, ogledi 

znamenitosti, kot so bistriški grad, bistriški Vintgar, grad Štatenberg, samostan 

Studenice, Črno jezero na Pohorju …  

 

 

Slika 11: Gostišče Iršič (vir: lasten, 2009) 

 

 

3.4 PASTI, DA PROJEKT NE BI USPEL  

 

Glavna ovira za naš projekt sta zagotovo denar in manjkajoča zainteresiranost  

prebivalcev. Če hočemo vse izpeljati v smeri, ki smo si jo zastavili, bomo vse to še 

kako potrebovali. 

 

Prvo past oziroma problem bi rešili tako, da bi si pridobili sponzorje, hkrati pa bi 

prosili Krajevni svet Laporja za nekaj denarnih sredstev. Nekaj denarja bi lahko dobili 

z vstopninami za različne turistične točke. Drugi problem bi rešili tako, da bi najprej 

prebivalce seznanili z vsemi potenciali, ki so v njihovi okolici, nato pa bi jih skušali  

vplesti v oglede kraja. 
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3.5 MNENJE OBISKOVALCEV TOČK  

 

Na energetskih točkah se pozimi zadržuje manj ljudi, predvsem zaradi nizkih 

temperatur. Tudi voda na točkah zaradi mrazu zamrzne. Čim pa se konec februarja 

pojavijo nekoliko višje temperature in zadiši po pomladi, začnejo na energetske točke 

prihajati prvi obiskovalci. Nekateri se zadržujejo samo na energetskih točkah, drugi 

pa pridejo tudi do izvira zdravilne vode in se z njo odžejajo ali pa si jo napolnijo v 

steklenice za domov.  

 

Večina obiskovalcev je bila na energetskih točkah že večkrat. Sem prihajajo zaradi 

boljšega počutja in da si ''napolnijo baterije''. Nekaj je bilo tudi resnih bolnikov, ki so 

se zadrževali na točkah zaradi specifičnih zdravstvenih težav.   

 

Obiskovalci so nam razkrili, da so točke za njih nekaj posebnega. Všeč jim je, da se 

nahajajo v neokrnjeni naravi. Ko stojijo na posamezni točki, čutijo mravljince po 

telesu in toploto na posameznih delih telesa. Seveda pa niso vsi obiskovalci takšnega 

mnenja. Nekateri na točkah ne čutijo nič posebnega, kar je najverjetneje povezano z 

tem, da moraš v točke za zdravilne učinke tudi verjeti.   

 

4 ZDRAVILNA VODA  

 

Blizu energetskih točk se nahaja zdravilna voda. To smo potrdili s tako imenovano 

GDV (Gas Discharge Visualisation) metodo, s katero je njeno energetsko vrednost 

izmeril gospod Danilo Ogrinc, zasebni raziskovalec biofizike. 
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Diagram 1: Energijske vrednosti destilirane vode, vode iz vodovoda in vode 

iz točk. 

 

Ugotovili smo, da je imela voda iz energijskih točk povprečno vrednost 2,403 enote, 

voda iz vodovoda 2,564 ter destilirana voda 616 enot. Na osnovi te primerjave lahko 

ugotovimo, da ima voda iz energetskih točk najvišje vrednosti, zato sklepamo, da je 

bolj kvalitetna.   

 

 

5 STRATEGIJA PROMOCIJE  

 

Hošnica pri Laporju je mala vas, ki ima veliko prijaznih ljudi. Najbolj znana je po 

energetskih točkah in izviru zdravilne vode. Energetske točke so še premalo poznane. 

Menimo, da bi jih lahko tržili, zato je pomembno, da izdelamo natančno strategijo 

promocije, katere osnovni cilj je, da Laporje z bližnjo in daljno okolico postane bolj 

prepoznavno. 
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Osnovna infrastruktura v kraju je že urejena, imamo gostinske in prenočitvene 

zmogljivosti, prav tako je dobro urejena pot mimo energetskih točk. Vse odkrite 

točke imajo klop za počitek, zraven pa je napis na leseni tabli, iz katerega izvemo, kaj 

točka zdravi ter kako dolgo se je priporočeno zadrževati na posamezni točki. Za 

vodenje turistov bi vključili lastnico gozda in lokalno skupnost, ki bi izmenično vodili 

turiste do posameznih energetskih točk in nenazadnje tudi do drugih znamenitosti v 

kraju. 

 

Da postane Laporje kraj, kamor bodo turisti radi prihajali po zdravje in sprostitev v 

pristni naravi, smo se odločili, da bomo naredili slogan, ki bi lahko vse to povedal. 

Ker pa hočemo, da v našem projektu sodeluje čim več ljudi, smo se odločili, da bomo 

vključili tudi učence OŠ Gustava Šiliha Laporje. Razpisali smo natečaj za slogan, ki bi 

najbolje predstavil naš projekt. Med zbranimi predlogi smo izbrale sledečega: 

 

»Laporje, vas z energijo.« 

 

Ta slogan bi poskušali uporabljati čim večkrat, torej na vseh naših promocijskih 

predmetih. Izdelali bomo jumbo plakate in jih izobesili na mestnih vpadnicah, na 

avtocestah, na oglasnih deskah, avtobusnih postajah … Naredili bomo tudi letake, ki  

jih bomo razdelili na različnih krajih … Izdelali bomo zgibanke, na katerih bo  

predstavljena pot, ki vodi ob energetskih točkah. Ustekleničili bomo vodo pri 

energetskih točkah, da jo bodo dobili vsi sprehajalci med točkami. 

 

Da bi naš podvig čim bolje predstavili drugim, smo se odločili, da bi naredili 

promocijske izdelke, ki bi poudarjali značilnosti kraja, denimo miniaturni starinski 

šivalni stroj, stekleničke zdravilne vode v dekorativni stekleni embalaži, majhen 

vodnjak, kozolec in majice z omenjenim sloganom kraja. 

 

Naša vizija je, da postane Laporje kraj, kamor bodo turisti radi prihajali po zdravje in 

doživetje pristne narave.  
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Predlagani načini promocije: 

• Splet (www.visit-laporje.com), 

• Jumbo plakat, 

• Oglas v krajevnem tedniku PANORAMA, 

• Agencije, 

• RIC. 

 

5.1 ZDRAVILNA VODA ENERGETSKIH TOČK 

 

Poleg energetskih točk želimo promovirati tudi zdravilno, izvirsko, čisto, pitno vodo. 

Na stekleničke, promocijske letake in spletno stran bi napisali: »Zdravilna voda, ki 

zdravi prebavo, pomaga pri hujšanju, daje energijo in pomaga pri stresu.«  

 

Zdravilno vodo in letake za energetske točke bi lahko prodajali oz. razstavljali na 

sejmih (božični v Laporju), na tržnicah v Mariboru in Slovenski Bistrici ipd.  

   

Izdelali smo tudi sledeči oglas : 

 

Ali ste že kdaj odšli k zdravniku zaradi kakršnekoli bolezni in vam je priporočil 

tablete? Ali ste pod stresom? Vam primanjkuje energije? 

REČITE TEMU STOP ! 

Raje se odpravite na energetske točke v Hošnico pri Laporju. Na energetskih točkah 

se sprostite in počakajte, da neokrnjena  narava in zemeljske vibracije delujejo na 

vas. Privoščite si še zdravilno vodo, ki bo na vas delovala blagodejno. 

 

Zbrale smo tudi nekaj predlogov za učinkovitejšo promocijo energetskih točk in 

zdravilne vode:  

• vodo bi ustekleničili, 

• letake o energetskih točkah bi poskusili čim bolj razposlati med ljudi, 

• odprli bi turistično spletno stran o energetskih točkah, 

• naredili bi turistične plakate in jih razobesili.  
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Zdravilno vodo bi ustekleničili v steklenih steklenicah (saj bi v plastičnih izgubila svojo 

energijo). Zaradi promocije kraja je pomembno, da napišemo, v katerem kraju voda 

izvira. Steklene steklenice bi imele prostornino 0,5 l. Ko bi vodo ustekleničili bi tudi 

naredili etikete, na katerih bi navedli dokazane zdravilne lastnosti vode. 

  

6 PRIČAKOVANI REZULTATI  

 

S promocijo energetskih točk in prodajo izvirske pitne vode iz Laporja bi dosegli večjo 

prepoznavnost, kar bi v našem kraju zaradi večjega števila obiskovalcev privedlo tudi 

do povečane ravni turistične ponudbe, sam kraj bi dobil bolj pozitiven »image«, 

prebivalci pa bi lahko s turizmom nekaj zaslužili. Menimo, da naš kraj ponuja veliko, 

tako starejši generaciji, ki živi umirjeno, kot tudi mlajši generaciji, ki po tem načinu 

življenja hrepeni. Obenem imamo dobra izhodišča za rekreativne športnike in 

raziskovalce domače arhitekturne in zgodovinske dediščine. 

 

7 PRIPOROČILA ZA NAPREJ 

  

Za ljudi, ki bi želeli v Laporju preživeti nekajdnevni dopust, bi se morali povezati tudi 

s sosednjimi občinami, ki bi lahko dopolnile turistično ponudbo Laporja. Menimo, da 

je nujna izmenjava izkušen s kraji, ki so na tovrstno turistično pot stopile pred nami, 

da bi se lahko naučili, kaj bi še bilo potrebno izboljšati. Glede na veliko število 

privatnih zbirk in urejenih znamenitosti nam privatne iniciative ne manjka, morda bi 

bilo potrebno to iniciativo združiti v en cilj: privabiti čim več turistov. To bi lahko 

naredili z novimi kulturnimi prireditvami in vsebinami, ki zanimajo širšo javnost. V ta 

namen bi bilo potrebno predstaviti projekt lokalni skupnosti (občini Slovenska Bistrica 

in Krajevni skupnosti Laporje). Brez te podpore si težko predstavljamo razvoj 

turistične ponudbe kraja in širjenje informacij o kraju.  
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8 ZAKLJUČEK  

 

Raziskovalno nalogo zaključujemo s spoznanjem, da je alternativno zdravljenje s 

pomočjo energetskih točk v Hošnici pri Laporju vse bolj prepoznavno in dokazano 

učinkovito, kar smo ugotovili s pomočjo intervjuja z gospo Onič, ki nam je povedala, 

da imajo te točke razne zdravilne učinke. 

 

Zasledili smo, da je prepoznavnost energetskih točk zelo majhna predvsem zaradi 

tega, ker je naš kraj premajhen in ne dovolj prepoznaven. Dobili pa smo tudi več 

idej, ki bi pripomogle k večji prepoznavnosti energetskih točk in našega kraja.  

 

Spremljajoča turistična ponudba našega kraja je bogata, ker imamo veliko različnih 

znamenitosti, ena od njih je kamen lapor. Po njem je naš kraj dobil tudi ime Laporje.  

Imamo pa tudi veliko raznih ustanov kot so gasilski dom, cerkev, Slomškov dom … 

Tako je torej naš kraj precej razvit, ampak še vedno ne dovolj prepoznaven. 

 

Ugotovili smo, da je tudi voda v Oničevem gozdu zelo zdravilna in pozitivno učinkuje 

na človeka z raznimi učinki: izguba odvečne teže, bolezni mehurja in ledvic ter druge 

probleme, ki so povezani z zdravjem. 

 

Ob pisanju raziskovalne naloge smo se zelo zabavale in z nekaj truda smo jo tudi 

opravile. V veliko veselje nam je, da lahko predstavljamo naš kraj v okviru te 

raziskovalne naloge z naslovom »LAPORJE, SKRIVNOST ENERGETSKIH TOČK«. 
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