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POVZETEK 

V raziskovalni nalogi z naslovom »Na podeželje po veselje« smo predstavili idejo za turistični 

proizvod, in sicer program dvodnevnega tabora v Rogaški Slatini. Program omogoča celovito 

doživljanje narave in je namenjen skupini dvajsetih otrok od 9. do 10. leta starosti. 

Udeleženci se bodo zabavali na ustvarjalen način na različnih delavnicah s kreativnimi 

mentorji. Vse dejavnosti bodo potekale v sproščenem vzdušju na prekrasni lokaciji ob 

vznožju Janine. Znova smo dokazali, da je Rogaška Slatina enkratna in dragocena, da je to 

kraj, ki ponuja nešteto možnosti. Idejna osnova je nastala v okviru turističnega podmladka 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, v katerega smo vključeni učenci od četrtega do šestega razreda. 

Pri tem so nam bili v veliko pomoč učenci naše šole in podružničnih šol, ki so izpolnili anketo. 

Na osnovi zbranih podatkov smo prišli do zaključka, da lahko ponudimo mnogo več kot le 

zdraviliški turizem in da je naša ideja izvirna, zanimiva, interesi krajanov, občine, turističnih 

organizacij in društev usklajeni, pot do oživitve našega turističnega proizvoda pa sicer dolga 

in zahtevna.  

Za uspeh je ključno medsebojno sodelovanje in povezovanje s krajevnimi turističnimi 

organizacijami in društvi. 

 
Ključne besede: turistični proizvod, dvodnevni tabor, ustvarjalne delavnice, naravne 
danosti, ohranjanje narave, alternativni turizem. 
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1 UVOD 

Rogaška Slatina je bila na zemljevidu prvič upodobljena leta 1678, zapisi o zdravilnosti 
slatinske mineralne vode pa segajo v davno leto 1572. Tod so se ljudje sprehajali že v času 
Rimljanov in Keltov. Danes občina Rogaška Slatina vključuje 41 naselij, kjer v pestri in 
raznoliki krajini živi 11.237 prebivalcev. To je naše mesto, tukaj živimo, hodimo v šolo in 
ponosni smo, da smo Slatinčani. 
 
Naš krožek je tudi letos lepo zaživel. Popolnoma smo se prenovili, štejemo trinajst članov in 
od pretekle ekipe je le še Domen. V naše delo smo prinesli sveže ideje, predvsem pa smo 
vsi polni domišljije in kreativnosti. Pregledali smo delo preteklih let in bili enotni, da je nastalo 
kar nekaj zelo dobrih projektov. Šteje to, da so nekateri v  sodelovanju s krajevnimi društvi v 
celoti zaživeli in na ta način dajejo svoj delež k turistični ponudbi kraja.  
 
Prav z nestrpnostjo smo čakali temo letošnjega festivala in tema NA ZABAVO V NARAVO 
nam predstavlja velik izziv. Zapisano je bilo: »Mladi naj v svojem okolju pripravijo dogodek v 
naravi, namenjen svojim vrstnikom. Dogodek lahko traja največ dva dni in vključuje eno 
nočitev.« Ključna je predvsem organizacija dogodka in da na ta način usvojimo vsaj osnovne 
organizacijske veščine. Prišli smo na idejo, da bo naš turistični proizvod nastajal pod 
sloganom NA PODEŽELJE PO VESELJE, čeprav vas ne bomo popeljali na tipično vaško 
podeželje, saj to nismo, v primerjavi z velikimi mesti pa smo podeželje in zelena oaza na JV 
Slovenije, ker: 
 
- Je prednost Rogaške Slatine izrazito raznolika okolica, ki je ustvarjena za izvedbo tabora 

v vseh letnih časih. 
- Se zavedamo, da se je treba v času naglice in hitenja kdaj pa kdaj zaustaviti – postati, 

ker le tako lahko zaznamo in užijemo najboljše, kar nam ponuja narava. 
- Pod vznožjem Janine še vedno lahko na svojevrsten način zaslišimo tišino gozda in 

občutimo mehkobo trave. 
- Je potrebno mlade odvrniti od vpliva sodobnih medijev in jim ponuditi zdravo zabavo in 

neokrnjeno naravo. 
- Je potrebno spodbujanje zdravega načina življenja in razvijanje pozitivnega in 

odgovornega odnosa do okolja. 
- So poti po skrivnostnem griču Janina edinstvene, le osmisliti jih je treba s čudovitim 

bajeslovjem.  
- Želimo turistični proizvod, ki bo poučen, zabaven in koristen okolju, udeležencem in 

organizatorjem tabora. 
- Smo ljudje celostna bitja, ki za svoj obstoj potrebujemo tako pravljični kot realni svet. 
- Turizem smo ljudje, zgodbe in narava. 

 
Odločili smo se, da želimo točno takšen turistični proizvod, ki bo izpolnil vse zgoraj 
navedeno. Postalo nam je jasno, da takšen proizvod lahko nastane le, če tabor pripravimo 
pod vznožjem Janine in se podamo po njenih skrivnostnih poteh, kjer narava s svojo 
neokrnjeno lepoto zbuja spoštovanje in spodbuja domišljijo.  
 
Pred vami je čisto sveža projektna naloga, ki smo jo poimenovali 

 
 

NA PODEŽELJE PO VESELJE. 
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2 RAZISKOVALNI DEL 
 

2.1 UPORABLJENE METODOLGIJE PRI IZDELAVI RAZISKOVLANE NALOGE 
 

Raziskovalni del projektne naloge je nastal predvsem z metodo raziskovanja in anketiranja. 
Uporabili smo številne ustne in pisne vire, s pomočjo katerih smo raziskali obstoječe 
možnosti za izvedbo tabora in trenutno ponudbo. Pri tem smo upoštevali dane možnosti za 
izvedbo načrtovanega turističnega proizvoda. 

2.1.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

Anketo smo izvedli med učenci četrtega razreda centralne šole, podružnične šole Kostrivnica 
in podružnične šole Sveti Florijan.   
Zastavili smo naslednja vprašanja: 
- Ali si se že kdaj udeležil tabora? 
- Kaj na taboru ti je bilo najbolj všeč? 
- Kaj ti na taboru ni bilo všeč oziroma kaj bi spremenil? 
- Se v prihodnje želiš udeležiti kakšnega tabora?   
- Kaj si želiš na taboru početi? 
- Ali meniš, da je Rogaška Slatina zanimiv kraj za izvedbo tabora? 
- Katera lokacija v Rogaški Slatini se ti zdi primerna za izvedbo tabora? 
- Zakaj ti je všeč lokacija, ki si jo predlagal? 
- Kdaj je po tvojem mnenju najbolj primeren čas za izvedbo tabora? 
- Kaj naj tabor ponuja? 
- Katere delavnice bi se najraje udeležil? (naravoslovje – skrivnostni gozd, šport, ljudsko 

izročilo, likovna delavnica, kulinarična delavnica)? 
 

 

2.1.2 REZULTATI  ANKETE 

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 51 učencev, od tega 24 deklic in 27 dečkov. Presenetil 

nas je precej visok odstotek udeležbe na kakšnem od taborov. Izvedeli smo, da je tema 

delavnic ključnega pomena. Učenci se želijo udeleževati taborov tudi v prihodnje in šport je 

tisti, ki je za kopanjem, kulinariko in pohodništvom najbolj zaželen. O tem, ali je Rogaška 

Slatina primeren kraj za izvedbo tabora, nismo niti dvomili, anketa je našo trditev le potrdila. 

Največ jih je odgovorilo, da se jim zdi najprimernejša lokacija nekje ob gozdu, in utemeljili, da 

zato, ker ponuja možnost iger in ni prometa. Večina meni, da je najprimernejši čas za 

izvedbo tabora poletje. Učenci so izrazili željo, da naj tabor ponuja pester program aktivnosti 

predvsem športne narave, nepozabna doživetja, veliko znanja o naravi in zabavo.  

Na podlagi rezultatov smo se odločili, da naredimo organizacijski načrt  za izvedbo tabora. 

Tabor smo osmislili s pobudami iz anketnega vprašalnika in dodali še nekaj svojih aktivnosti, 

ki bodo tabor naredile zanimiv, zabaven in poučen.  

 

 

 

 

 

 



 3 

 

2.1.3 GRAFIČNI PRIKAZ REZULATOV ANKETE 

V anketi je dodelovalo 27 dečkov in 24 deklic, skupaj 51 učencev. 

 

 

Ali si se že kdaj udeležil tabora?    
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Kaj na taboru ti je bilo najbolj všeč?  

 

 
 
 
Kaj ti na taboru ni bilo všeč oziroma kaj bi spremenil? 
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Se v prihodnje želiš udeležiti kakšnega tabora?  

  

 
 

 
Kaj si želiš na taboru početi? 
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Ali meniš, da je Rogaška Slatina zanimiv kraj za izvedbo tabora?     

       

 
 
 
Katera lokacija v Rogaški Slatini se ti zdi primerna za izvedbo tabora? 
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Zakaj ti je všeč lokacija, ki si jo predlagal?  

 

 
 
 
Kdaj je po tvojem mnenju najbolj primeren čas za izvedbo tabora? 
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Kaj naj tabor ponuja? 

 

 
 
 

Katere delavnice bi se najraje udeležil? 
a) naravoslovje - skrivnostni gozd 
b) šport 
c) ljudsko izročilo - ples, igre 
d) likovna delavnica 
e) kulinarična delavnica 
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2.1.4 SPLOŠNI PODATKI O ORGANIZACIJI TABORA POD VZNOŽJEM JANINE V 
ROGAŠKI SLATINI 

Odločitev je padla, zmoremo in želimo pripraviti tabor, toda to je šele začetek in po svoje 
dobro, da nismo vedeli, koliko organizacijskih veščin je potrebnih od ideje do dne, ko bo 
tabor zaživel. V obliki organigrama bomo predstavili in utemeljili, kako smo se lotili naloge, da 
smo določili: kje, kdaj in kaj se bo dogajalo, kdo bodo izvajalci in koliko bo stala udeležba na 
taboru. 
 
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOKACIJO TABORA: HOTEL GRAND SLAM POD VZNOŽJEM JANINE 

Največ učencev je odgovorilo, da se jim zdi najprimernejša lokacija nekje ob gozdu, in utemeljilo, da zato, ker ponuja 

možnost iger in ni prometa. Hotel Grand Slam stoji pod vznožjem Janine v Rogaški Slatini. Janina je hrib, ki še 

danes skrivnostno molči o gradu Gabrnik, ki je nekoč mogočno stal pod njenim vrhom. Grand Slam Hotel ima danes 

v najemu Tenis klub Rogaška Slatina. Lokacija omogoča izvedbo različnih tematskih delavnic in hotel nudi izpolnitev 

vseh zahtev: možnost prenočitve v sobah ali postavitev šotorov v neposredni bližini, opravljanje higienskih potreb, 

nudi možnost priprave hrane in prostor za obede. Navezali smo stik s predsednikom Tenis kluba Rogaška Slatina, 

gospodom Brankom Pucljem, mu predstavili idejo o taboru in bili deležni vse podpore za uresničitev naše namere.  

Na posvetu smo člani turističnega podmladka nizali ideje o: 

- lokaciji tabora (mora biti v naravi, omogočati izvedbo različnih tematskih delavnic in hkrati zadostiti 

številnim zahtevam: nuditi možnost prenočitve, opravljanja higienskih potreb, nuditi možnost priprave 

hrane in prostor za obede),    

- terminu tabora,  

- programu tabora,  

- izvajalcih programa, 

- ceni udeležbe na taboru. 

Nanizali smo precej idej in bili enotni, da je najbolje izvesti anketo med vrstniki in odgovori nam bodo pokazali pot 

do uresničitve.  

Na podlagi ankete smo določili 

 

 

TERMIN TABORA 

Večina aketiranih meni, da je najprimernejši čas za izvedbo tabora poletje. Tabor smo umestili v čas šolskih poletnih 

počitnic, in sicer v mesec julij in avgust. Program smo zasnovali letnemu času primerno. Naše mnenje je, da 

Rogaška Slatina nudi možnost izvedbe tabora z različnimi tematskimi sklopi v vseh letnih časih. 

PROGRAM TABORA 

Učenci so izrazili željo, da naj tabor ponuja pester program aktivnosti predvsem športne narave, nepozabna 

doživetja, veliko znanja o naravi in zabavo. Program smo osmislili s pobudami iz anketnega vprašalnika in dodali 

še nekaj svojih aktivnosti, ki bodo tabor naredile zanimiv, zabaven in poučen. Program omogoča celovito 

doživljanje narave in je namenjen skupini dvajsetih otrok od 9. do 10. leta starosti.  

Udeležencem bomo ponudili naslednje tematske delavnice:  
- naravoslovna delavnica – Skrivnostni gozd 
- šport – Po palčkovih poteh do graščakovega prestola 
- ljudsko izročilo – Tudi na dvoru se je igralo in plesalo 
- likovna delavnica – Kako les spremenimo v kip vrednot na prostem 
- kulinarična delavnica – Sladko drevesno lubje. 

 

 

 
 

 

 

IZVAJALCI PROGRAMA  IN NJIHOVE ZADOLŽITVE 

Udeleženci se bodo zabavali na ustvarjalen način na različnih delavnicah s kreativnimi mentorji, in to bodo: 

- Člani turističnega podmladka VIZ II. OŠ Rogaška Slatina (spremljevalci in somentorji skupin na taboru) 

- Urban Šipec  – športni pedagog (šport – Po palčkovih poteh do graščakovega prestola) 
- Ksenija Antolin  – profesorica kemije in biologije (naravoslovna delavnica – Skrivnostni gozd) 

- Branka Unverdorben  – likovna pedagoginja (likovna delavnica – Kako les spremenimo v kip vrednot na 

prostem) 

- Mojca Kmetec –  strokovni vodja otroških folklornih skupin (ljudsko izročilo - Tudi na dvoru se je igralo in 

plesalo) 

- Nataša Berk – mentorica turističnega podmladka (koordinatorica tabora v sodelovanju s sodelujočimi 

mentorji) 

- Mirko Smole – kuhar (kulinarična delavnica – Sladko drevesno lubje in priprava prehrane na taboru) 

- Oliver Frlić -  profesor razrednega pouka (Druženje s petjem in igranjem na kitaro) 
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2.2 JANINA IN LJUDSKO IZROČILO 

Legenda o gradu Janina in zlobnem graščaku  

Na hribu Janina, sredi neokrnjene narave, si je dal zgraditi grad osorni, zlobni in razvratni 
graščak, ki je bil hud sovražnik cerkve. Slatinčane je vseskozi zastraševal in ni pustil, da bi 
hodili k maši. Ko je umrl stari župnik pri Sv. Križu, graščak ni več pustil maševati v domači 
cerkvi. Ljudem je zabičal, da kdorkoli bo v cerkev še zahajal, bo kaznovan s petiindvajsetimi 
udarci po hrbtu in podplatih. Leta so minevala, streho cerkve je prerasel mah, po zidovju se 
je vzpenjal bršljan in kmalu ni bilo videti ne strehe ne zidovja. Nesramnost graščaka je 
dosegla svoj namen.  
Nekega dne so na travniku poleg pozabljene cerkve pastirji pasli živino. Veselo so 
poskakovali okoli ognja in si pekli krompir. Zaslišali so močno zvonjenje. Prihajalo je s 
hribčka, ki ga je preraščal bršljan. Hiteli so gledat, toda videli niso ničesar. Vest o 
skrivnostnem zvonjenju, ki je prihajalo od nekje iz globokega gozda in grmovja, 
prepredenega z bršljanom, so hitro ponesli med ljudi. Ljudje so prihiteli od vseh strani in 
začeli sekati bršljan. Po truda polnem delu so odkrili zidovje in v njem našli vhod, skozi 
katerega so vstopili. V kotu že davno pozabljene cerkve so našli kravo, ki je na nogi imela 
privezano vrv, na kateri je visel zvon. Ljudje so se silno čudili in začeli romati na tisti kraj. A 
ne za dolgo. Zlobnega in odurnega graščaka je nasledil novi, ki ni bil nič boljši od starega. Bil 
je še bolj krut in ošaben. Ljudje so se ga silno bali, saj tudi ta ni skoparil z udarci in kaznimi. 
Usodno zanj pa je bilo, da se je na sosednjem gričku, v Tržišču, prikazala Marija z željo, da 
bi ji tam sezidali cerkev. Slatinčani so njeno željo razumeli in se lotili dela. Toda graščak je 
gradnjo prepovedal. Kar so podnevi zgradili, je dal graščak ponoči vedno podreti. A glej, 
zjutraj je bilo vse v redu. Tedaj se je graščak razsrdil in izjavil, da bodo njega prej pojedle uši, 
kot bo na Tržišču v Rogaški Slatini stala cerkev. 
Nekoč so graščaka prebudile uši, ki so mu lazile po vsem telesu. Prestrašil se je in na vso 
moč se je trudil, da bi se jih rešil. Bilo je zaman. Ves oslabel se je napotil proti cerkvi na 
Tržišču. Ko je prispel do vznožja hriba, je padel in izdihnil. Na istem mestu so ga tudi 
pokopali in še dandanes se tam vidi majhna jama. Ob pokopu se je pogreznil tudi grad na 
Janini. 
Spomin na zlobnega graščaka je že skoraj zbledel, temelji gradu se skrivajo globoko pod 
gomilo griča Janina. Na mestu, kjer je stal grad, danes stoji mogočno drevo, ki ima deblo 
oblikovano kot prestol s pogledom na cerkev svete Marije z zvonom želja. V znak veselja 
Slatinčani že stoletja 15. avgusta množično romajo na ta kraj. 

 
 

Srečen konec legende in veselje Slatinčanov ob tem nas je navdihnilo za naslov 

 

 NA PODEŽELJE PO VESELJE.  
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3 TURISTIČNI PRODUKT – DVODNEVNI TABOR POD VZNOŽJEM 

JANINE V ROGAŠKI SLATINI 

3.1. PREDSTAVITEV LOKACIJE TABORA IN TEMATSKIH DELAVNIC PO 

POSAMEZNIH AKTIVNOSTIH 

Člani turističnega podmladka smo si ogledali lokacijo tabora, prehodili poti tematskih delavnic 

in se na ta način prepričali, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki omogočajo izvedbo tabora.  

Hotel Grand Slam pod vznožjem griča Janina izpolnjuje več kot le namestitvene zahteve, saj 

nudi: urejene dvoposteljne sobe s kopalnico, kuhinjo, jedilnico, večnamenski prostor za 

druženje, fitnes center, igrišča za skvoš ter zunanja in notranja teniška igrišča. Travnata 

površina pred hotelom omogoča tudi postavitev šotorov. V neposredni bližini je Gozdni 

vrelec, ki je najstarejši vrelec mineralne vode v Rogaški Slatini. Do njega vodi steza, ki so jo 

nekoč imenovali steza vzdihljajev, ker so se po njej največkrat sprehajali zaljubljenci. Okolica 

vrelca spominja na amfiteater in je odlična lokacija za izvedbo posameznih delavnic. 

Skrivnostne poti, ki so speljane po celotnem griču Janina, so izjemna učilnica v naravi. 

 

Slike 1, 2, 3: Hotel Grand Slam, njegova notranjost in okolica izpolnjujeta vse pogoje za 

izvedbo tabora. 

 

           

                   

                 

Sliki 4, 5: Člani turističnega podmladka bodo na recepciji hotela sprejeli udeležence, jih 

namestili v sobe in tabor bo zaživel. 
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3.1.1 LIKOVNA DELAVNICA – KAKO LES SPREMENIMO  V KIP VREDNOT NA 
PROSTEM 

 FORMA VIVA MLADIH USTVARJALCEV  V ČASU POLETNEGA TABORA 

Mentorica: likovna pedagoginja  Branka Unverdorben 

Sodelavci: učenci tutorji iz višjih razredov, lokalni amaterski kipar, lokalni mizar, lesarski 

tehnik 

 

V uvodnem delu bomo udeležence seznanili, da je cilj likovne delavnice izdelava in 

postavitev posameznih kipov v formo vivo. V ta namen bo sledilo odkrivanje in primerjanje 

skupnih in različnih dodanih vrednosti med totemom in formo vivo. Udeleženci likovne 

delavnice bodo skozi delovno gradivo raziskovali simbolni pomen vrednot, izkazanih skozi 

likovno govorico kipa – totema in forme vive. Vsak posameznik  bo izpostavil svoje vrednote, 

ki bi jih želel izkazati skozi kiparsko obliko. Sledil bo kratek načrt za idejni predlog kipa. Ob 

kratki nazorni predstavitvi lesarskega tehnika in kiparja bodo udeleženci delavnice 

seznanjeni s kiparskimi materialom, pripomočki in tehniko. Sledil bo praktični del delavnice. V 

zaključnem delu bo sledila postavitev forme vive in otvoritev razstave. 

CILJI DELAVNICE 

- Udeleženci bodo v okviru likovne delavnice z likovnega področja kiparstvo definirali, 

opisovali, navajali, pojasnjevali in analizirali likovne pojme.  

- V naravnem okolju bodo pridobivali praktično izkušnjo v načinu obdelovanja lesa in 

pripravili stalno razstavo kiparskih tvorb kot prvo ŽIVO FORMO VIVO v ROGAŠKI 

SLATINI.  

- Spoznali bodo zgodovino totema in primerjali njegov namen skozi vrednote v preteklosti 

in današnjem času s sodobno postavitvijo kipov v zunanjem prostoru – formo vivo. 

- Se praktično preizkusili v obdelavi lesa in prispevali k okoljski popestritvi. 

- Forma viva naj bi postala stalnica kulturnega življenja poletnega tabora in način iskanja 

vrednot skozi likovno izraznost. 

- Med potekom likovne delavnice bodo udeleženci odkrivali vrednote: prijateljstvo, mir, 

poštenost, samoizpolnitev, varnost, modrost, slogo, znanje, poklic, prosto gibanje, 

delavnost, počitek, moralo, ustvarjalnost, zabavo, prosti čas, naravo, enakost, lepoto, 

družabnost, red, napredek, udobnost, kulturo, ugled, umetnost, moč. 

- Medgeneracijsko sodelovanje.  

 

Kraj izvajanja Likovna delavnica se bo izvajala na jasi, v neposredni bližini tabora. Vsi 

udeleženci bodo sodelovali sočasno. 

Predviden 

čas trajanja 

4 ure 

Pripomočki Kiparski material, kiparsko orodje, premaz za les, vodoodporne barve, 

lesene mize za delo, zaščitna folija, zaščitna očala.  
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3.1.2 ŠPORTNA DELAVNICA – PO PALČKOVIH POTEH DO GRAŠČAKOVEGA 
PRESTOLA (ORIENTACIJSKI POHOD) 

Mentor športne delavnice: športni pedagog Urban Šipec 
 
Delavnico smo poimenovali Po palčkovih poteh do graščakovega prestola zato, ker v 
skrivnostnem gozdu Janine stojijo hišice, ki jim tod že desetletja pravimo palčkove hišice. 
Zakaj nosijo to ime, je uganka, ki jo morda uspe razvozlati udeležencem tabora.  
Celotno pot orientacijskega pohoda smo prehodili tudi člani turističnega podmladka in na 
podlagi ogleda sestavili naloge. Odločili smo se, da prepletemo naravoslovje in šport, ki 
gresta tudi sicer v življenju z roko v roki in zato bosta športna in naravoslovna delavnica 
potekali sočasno. Udeleženci bodo prejeli natančna navodila in v spremstvu članov 
turističnega podmladka krenili na pot.  
 

Kraj izvajanja Športna in naravoslovna delavnica se bosta izvajali po skrivnostnih 

gozdnih poteh griča Janina v neposredni bližini tabora. Udeleženci bodo 

razdeljeni v skupine, ki bodo krenile na pot v razmiku 5 minut. 

1. SKUPINA ( 6 udeležencev + 5 članov turističnega podmladka )  

2. SKUPINA (7 udeležencev + 4 člani turističnega podmladka ) 

3. SKUPINA (7 udeležencev + 4 člani turističnega podmladka ) 

Predviden 

čas trajanja  

6 ur 

Pripomočki Pisala, etikete, delovni listi športne in naravoslovne delavnice, preveze za 

oči, posode za živali (plitve posode, stekleni kozarci, petrijevke, čaše, 

raziskovalni lončki in ročne lupe, pincete, lopatice, določevalni ključi za 

živali in določevalni ključ za določanje lesnatih vrst). 

 
NAVODILA 

1. Za izvedbo nalog je predvidenih 6 ur. Vzemite si čas, večkrat postojte, prisluhnite tišini 

gozda, le tako ga boste začutili. To je smisel delavnic. 

2. Ne hitite z opravljanjem nalog, namesto hitrosti je pomembna natančnost izvedbe. 

Preden krenete na pot, dosledno preberite navodila. 

3. Natančno sledite navodilom in smerokazom pri iskanju postaj.  

4. Pri hoji od postaje do postaje uporabljajte samo utrjene in označene poti, ne iščite bližnjic 

(na ta način poskrbite za svojo varnost in preprečite nepotrebne poškodbe). 

5. Za vašo varnost bodo skrbeli tudi mentorji, ki bodo razporejeni po poteh, po katerih boste 

hodili. Obrnite se nanje, če boste potrebovali pomoč. 

6. Poskrbite za naravo: ne trgajte rastlin in vej dreves, ne bodite glasni, da ne boste 

preplašili gozdnih živali (predvsem ptic, ki gnezdijo v tem času), ne odmetavajte smeti 

(pospravite jih v žepe ali nahrbtnike). 

7. Pri opravljanju nalog boste srečali tudi druge pohodnike. Pozdravite jih. 
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NALOGE 

Na poti do graščakovega prestola boste poiskali sedem postaj, na katerih boste opravljali 

različne naloge. Vsaka uspešno opravljena naloga vam prinese eno točko. Ob vrnitvi v tabor 

bomo mentorji delavnic naloge pregledali, točkovali ter točke sešteli. Na koncu bomo 

razglasili skupine, ki bodo pri opravljanju nalog najuspešnejše.  

POZOR! Ne hitite z opravljanjem nalog, ker niste časovno omejeni, ampak bodite pri 

reševanju natančni, dosledni ter delujte kot ekipa! 

START/CILJ  

Pohod začnete in končate pred Hotelom Grand Slam. Sledite smerokazom in ob vznožju 

Janine poiščite Gozdni vrelec, najstarejši izvir mineralne vode. 

 

 

   

Slike 6, 7, 8, 9: Športna delavnica bo zabavna, čeprav bo zahtevala kar nekaj spretnosti. 
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Delovni list za udeležence tabora 

a. POSTAJA – GOZDNI VRELEC  

Prišli ste do izvira mineralne vode, kjer iz velikih globin na površje priteka mineralna voda, ki 

jo že stoletja polnijo v Rogaški Slatini.  

 

Slika 10: Pri Gozdnem vrelcu bodo ekipe izpolnile prvo  nalogo.  

Napišite eno od mineralnih voda, ki jo polnijo v Rogaški Slatini. 

__________________________________________________________________________ 

Skicirajte Gozdni vrelec mineralne vode, ki je pred vami, nastavite dlan in naredite požirek. 

Dobro si zapomnite okus . 

Skica: 

 

 

 

 

 

b. POSTAJA – GOZD IN RAZLIČNE VRSTE DREVES 

Ob iskanju graščakovega prestola vas bo pot ves čas vodila po gozdu. Vaša naloga je, da na 

tej poti naberete čim več listov, ki so značilni za različne vrste dreves. Ob prihodu v cilj boste 

dobili katalog drevesnih vrst, s katerim si boste pomagali poimenovati drevesa. 

Vsak list, značilen za določeno vrsto drevesa, vam prinese eno točko, 

poimenovanje vrste drevesa s pomočjo listov, ki jih boste nabrali, ter kataloga, ki ga dobite 

v cilju, pa še dodatne točke. 

Število nabranih listov  

 

Točke: 2  
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c. POSTAJA – TRIM STEZA 

 

Slika 11: Od Gozdnega vrelca po postajah trim steze 

Uporabite karto, na kateri so oštevilčene postaje trim steze in se odpravite opravljat gibalne 

naloge, ki jih zahtevajo posamezne postaje.  

Na karti imate označeni dve postaji. Vaša naloga je, da postaji poiščete, opišete nalogi, ki 

se na teh dveh postajah izvajata, in skicirate napravi za izvajanje teh dveh nalog. 

Kaj menite, za krepitev katerih mišic je orodja uporabljal graščak ? 

__________________________________________________________________________ 

Opis naloge 1: 

 

Skica 1: 

 

Opis naloge 2: 

 

Skica 2: 

 

 

 

 Točke: 4  
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Po uspešno opravljeni nalogi na trim stezi nadaljujte pot proti vrhu Janine. Sledite 

smerokazom in utrjeni poti. Ne pozabite nabirati listje, ki vam lahko prinese zelo veliko 

število točk. 

d. POSTAJA – ŠPORTNI TEREN 

Med vzpenjanjem proti vrhu Janine boste prečkali športni teren, ki ga Slatinčani že vrsto let 

uporabljajo za rekreacijo. Napišite, kateremu športu je namenjen ta teren, ki se razteza od 

vznožja do vrha Janine.  ______________________________________________________ 

 

Po prečkanju športnega terena, značilnega za Janino, nadaljujte pot proti vrhu hriba. Še 

vedno sledite smerokazom vse do razglednega stolpa. 

e. POSTAJA – RAZGLEDNI STOLP 

Prisopihali ste do razglednega stolpa, ki označuje najvišjo točko Janine. To pomeni, da je 
vzpon končan in nadaljnja pot manj naporna. Pomeni pa tudi, da ste že zelo blizu 
graščakovega prestola, ki predstavlja zadnjo postajo na vaši poti. Pokukajte v nabiralnik z 
žigom. Kaj ste našli? Ja, legendo o gradu in zlobnem graščaku. Vzemite jo s seboj na pot in 
v palčkovi hišici jo naj nekdo glasno prebere.  

POZOR!  
Na tej točki začnite izvajati tudi naloge naravoslovne delavnice.  
Pozorno berite in sledite navodilom. 

 
Sedaj, ko ste opravili zahtevane naloge, se obrnite proti vzhodu (v pomoč vam naj bo sonce 
ali gora Boč s TV oddajnikom na vrhu, ki stoji severno od Rogaške Slatine). Odpravite se v to 
smer in prišli boste do palčkove hišice, ki stoji ob sprehajalni poti.  

f. POSTAJA – PALČKOVA HIŠICA 

Našli ste palčkovo hišico in tudi ta vam je prinesla eno dodatno točko. Sedaj se spočijte in v 

miru pomalicajte, po malici pa ne pozabite pospraviti ter počistiti za seboj. Dober tek. 

Zdaj, ko ste si nabrali novih moči, je potrebno delo opraviti do konca. Ste na vrhu Janine v 

palčkovi hišici, od koder imate lep razgled na okolico. Pogovorite se o načinih določanja 

strani neba. Spodaj napišite, na kakšne načine lahko določimo strani neba. V mislih imejte 

naprave za določanje strani neba in tudi določanje strani neba s pomočjo opazovanja 

narave. 

Naprava za določanje strani neba: ___________________________. Določanje strani neba 

z opazovanjem narave: ____________________________________.  

 

Poiskati morate le še zadnjo postajo, in sicer graščakov prestol. Pred nadaljevanjem poti 

preberite legendo in pozorno prisluhnite. 

Zdaj se obrnite proti vzhodu (sledi smerokaz) in pot od palčkove hišice nadaljujte v tej smeri. 

Pot vas bo ves čas vodila nekoliko navzdol in kmalu boste našli 7. postajo ob levi strani poti, 

po kateri hodite. Tik preden pot zavije v levo, postojte, prisluhnite in se ozrite okoli sebe. Ste 

opazili mogočno drevo? Na kaj ste pomislili ob pogledu na njegovo deblo? 

To je to, stojite pred graščakovim prestolom! 

 

Točke: 1  

Točke: 2  
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g. POSTAJA – GRAŠČAKOV PRESTOL  

Ste si predstavljali takšnega? Vaša naloga je: Preberite legendo in skicirajte objekt, ki ga 

vidite na sosednjem hribčku, če pozorno pogledate skozi krošnje dreves .  

Skica: 

 

 

Ne pozabite opraviti naravoslovnih aktivnosti! 

 

Našli ste vseh sedem postaj in uspešno opravili vse naloge. Zdaj je čas, da se od 

graščakovega prestola odpravite v dolino. Sledite smerokazom, ki vas bodo vodili po utrjeni 

poti do vznožja Janine, in sicer do Hotela Grand Slam, kjer ste s pohodom začeli. 

Ne pozabite, da naloga še ni končana. Ob spustu v dolino se ozrite okoli sebe in poiščite liste 

dreves, ki jih do sedaj še niste nabrali. V cilju vas čaka še zadnja naloga, in sicer 

poimenovati vrste dreves, katerim nabrani listi pripadajo. 

Se vidimo v cilju!  

     

Slika 12: Udeleženci bodo gostje palčkove               Slika 13: Člani ekip bodo smeli sesti na  
hišice. graščakov prestol. 
 

 

 

 

Točke: 2  
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3.1.3 NARAVOSLOVNA DELAVNICA – SKRIVNOSTNI GOZD 

Mentorica: profesorica biologije in kemije Ksenija Antolin 
 
V okviru delavnice bodo udeleženci spoznavali gozd s pomočjo vseh svojih telesnih čutov. 

Poleg tega, da bodo opisali prelivajoče se barve, ki krasijo gozd, bodo z besedo poskušali 

orisati tudi, kakšne vonjave se širijo po njem. Učenci bodo prisluhnili šepetanju narave – 

šelestenju listov, brenčanju žuželk, prepevanju ptic, skrivnostnemu šepetanju graščaka. S 

prevezo čez oči bodo objeli drevo, se dotaknili njegovega lubja, ga povonjali, deblo objeli ter 

v roke prijeli njegovo listje. Občutili bodo, kako je stopati po gozdnih tleh s prevezo čez oči le 

tipaje ob vrvici. Nato bodo to drevo poskušali poiskati tudi brez preveze, vendar na podlagi 

prej ugotovljenih lastnosti. Po sledeh bodo ugibali, kdo so skrivnostni sprehajalci po gozdu. 

Udeleženci bodo s pomočjo različnih pripomočkov raziskovali skrivnostno življenje gozdnih 

tal. Pod odpadlim listjem in v zgornjih plasteh gozdne prsti živijo mnoge majhne živali, ki jih 

tekom običajnih obiskov v gozdu ne opazimo in ostanejo prikrite pod listnim odpadom.  

Učenci bodo pravi mladi raziskovalci, ki se  bodo pognali na lov za deževniki, pajki, polži, 

strigami in mnogimi drugimi živimi bitji, ki poleg mikroorganizmov skrbijo, da ostajajo gozdna 

tla rodovitna ter da rastline prejmejo dovolj mineralnih snovi, ki jih potrebujejo za svoj razvoj. 

Morda se učenci srečajo tudi z  drobnimi bitji, ki so pojedle hudobnega graščaka.  

  

Glede na vidne lastnosti bodo učenci s pomočjo enostavnih določevalnih ključev, kot so 

barva, hrapavost lubja, oblika listov ter vrsta plodov, poimenovali posamezna drevesa v 

gozdu.  

Le kako se imenuje drevo, ki spominja na graščakov prestol? 

 

POTEK AKTIVNOSTI NA DELAVNICI 

Delavnica se bo izvajala drugi dan tabora, in sicer sočasno s športno delavnico, ker sta 

skupaj časovno najobsežnejši in je potek poti enak. Aktivnosti naravoslovne delavnice bodo 

udeleženci začeli izvajati na vrhu griča Janina, kjer se nahaja primerna gozdna jasa za 

izvedbo aktivnosti, in jih izpolnjevali do graščakovega prestola. Delavnica je razdeljena na tri 

aktivnosti. Vsaka traja 1,5 ure. Vsaka skupina bo morala opraviti vse aktivnosti naravoslovne 

delavnice, za kar bo potrebovala 4,5 ure in aktivnosti športne delavnice, ki nanesejo dodatnih 

90 minut. Predvideno trajanje delavnic je 6 ur. 
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Delovni list za udeležence tabora 

a. aktivnost: ALI ZNAM OPAZITI VSAKO PODROBNOST NARAVE? 

Kraj izvajanja Gozd v neposredni bližini jase pri razglednem stolpu na vrhu griča Janina 

do palčkove hišice. 

Predviden 

čas trajanja 

1–1,5 ure 

Pripomočki Delovni list za učence, preveze za oči (rutice), vrvica. 

 

1. V gozdu se zavrti okoli svoje osi ter se ozri po okolici. Je v gozdu svetlo ali temno? 

Katere barve opaziš? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. S hrbtom se prisloni na deblo bližnjega drevesa, zapri oči in prisluhni čudovitim zvokom 

narave. Ali jih prepoznaš?  

Dobro prisluhni! Ali slišiš? Ali slišiš skrivnosten šepet graščaka? Kaj pravi? 

 

 

3. Globoko zajemi sapo in povonjaj sveži zrak gozda. Ti ugaja? Na kaj te spominja? 

_______________________________________________________________________ 

 

4. V skupini se razdelite v pare. Partner ti s 

prevezo dobro preveže oči, da ničesar ne vidiš. 

Pod roko te odpelje do izbranega drevesa. 

Drevo objemi, povonjaj njegovo deblo ter ga 

potipaj.  

Kako široko je deblo? Je njegovo lubje gladko 

ali hrapavo?  

Prisluhni petju ptic in brenčanju žuželk v bližini 

drevesa.  

Partner ti naj da v roke list drevesa. Kakšne 

oblike je list? Je cel ali deljen? Je njegov rob 

gladek ali nazobčan?  

Partner te naj odpelje nazaj na zbirno mesto. 

Tvoja naloga je, da na podlagi prej ugotovljenih 

lastnostih drevesa ter brez preveze čez oči, 

poiščeš drevo, ki si ga raziskoval z zastrtimi 

očmi. Nato vlogi zamenjajta.  

                                                                                          Slika 14: Kam me vodi? 
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Sliki 15, 16: S prevezo čez oči se bodo prebudili vsi čuti in udeleženci bodo gozd začutili v 

vsej polnosti. 
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b. aktivnost: GLEJ, GLEJ, KDO KUKA IZPOD LISTJA? 

 

         

Slika 17: Udeleženci bodo raziskovali,                 Slika 18: Udeleženci bodo odkrivali sledi. 

kdo so gostje na listu.. 

 

 

                                              Slika 19: Udeleženci bodo določili, komu pripada sled. 

 

Kraj izvajanja Delavnica se izvede v gozdu v neposredni bližini jase pri razglednem 

stolpu na vrhu griča Janina do palčkove hišice. Učenci v paru izberejo 

svoje delovno mesto na območju 300 m2.  

Predviden 

čas trajanja 

1–1,5 ure 

Pripomočki Delovni list za učence, posode za živali (plitve posode, stekleni kozarci, 
petrijevke, čaše), raziskovalni lončki in ročne lupe, pincete, lopatice, pisala, 
etikete, določevalni ključi za živali. 
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Delovni list za udeležence tabora 

Pozorno preberite. 

Kadar vstopimo v gozd, opazujemo številna prelepa drevesa, poslušamo petje ptic, 

oprezamo za užitnimi gobami in se nadihamo svežega zraka. Mimogrede zmotimo 

prestrašeno srno, ki se požene v divji tek. Močerad se na da motiti. Veverica hitro preskoči s 

krošnje enega drevesa na drugega. Gozd je bogat življenjski prostor. 

 

Mnogo življenja pa ostaja našim očem skritega in nanj nismo dovolj pozorni. 

Zatorej s stopali nekoliko potacaj po tleh. Z lopatko odgrni listni odpad in se zazri v živahno 

življenje gozdnih tal. 

  

Opazil boš številne drobne živali, ki navadno z mnogimi nožicami bežijo pred svetlobo in se 

zatekajo pod listje in kamne. Številne imajo dolge tipalnice, nekatere so popolnoma brez 

okončin. 

Spoznaj ta novi svet – življenje gozdnih tal. 

Ugani, kdo živi na gozdnih tleh. 

Preden se odpraviš iskat drobne živali gozdnih tal, ne pozabi na naslednje potrebščine:  

- posode za živali (plitve posode, stekleni kozarci, petrijevke, čaše),  

- raziskovalne lončke in ročne lupe, 

- pincete, lopatice,  

- pisala, etikete,  

- določevalni ključi za živali. 

Na gozdnih tleh, pod listnim odpadom, v trhlem lesu in vlažni gozdni prsti poišči živali. S 

pomočjo pincete jih previdno prenesi v posode in jih opazuj.  

S pomočjo preprostega določevalnega ključa se pozanimaj, kako se nabrane živali imenujejo 

in v katero živalsko skupino sodijo.  

ZAP. 

ŠT. 
IME ŽIVALI ŠTEVILO PRIMERKOV ŽIVALI 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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ŽIVALI GOZDNIH TAL 

žival nima parnih nog žival ima parne noge 

ima členjeno telo  telo ni členjeno  

DEŽEVNIK POLŽ 

 ima 3 pare nog  ima več kot 3 pare  

nog 

 ima 4 pare nog 
 ima več kot 4 pare 

nog 

PAJEK 

 ima 7 parov nog 

MOKRICA 

 ima več kot  7 

parov nog 

 na vsakem členu 

po 1 par nog 
 na vsakem členu 

po 2 para nog 

STRIGA KAČICA 
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c. aktivnost: KATERO DREVO JE TO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

                             Slika 20: Udeleženci bodo na otip prepoznavali drevesa. 

                                      

                                                                                         

 

 

Kraj izvajanja Pri graščakovem prestolu 

Predviden 

čas trajanja 

1–1,5 ure 

Pripomočki Navodila za izvedbo delavnice, komplet slikovnih ključev za določanje 
rastlin in živali.  
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Delovni list za udeležence tabora 

Graščak je sredi gozda na vrhu hriba postavil svojo graščino. Grad se je že davno pogreznil 

in na mestu, kjer je nekoč stal, je danes mogočno drevo, katerega deblo spominja na 

graščakov prestol in nudi lep razgled na Tržiško cerkev.  

Vaša naloga je 

Ugotoviti, katere vrste je drevo, ki predstavlja graščakov prestol. ______________________ 

 

Ob prestolu so še ostala drevesa, ki so vredna pozornosti. Poiščite vsaj pet različnih dreves. 

Na podlagi vidnih lastnosti drevesa poimenujte in njihova imena zapišite v preglednico. Pri 

določanju si pomagajte s knjižico Komplet slikovnih ključev za določanje rastlin in živali. 

 

Bodite pozorni, po čem se razlikujejo. 

Kakšni so drevesni listi? Ali so deljeni ali so celi? 

Je listni rob cel ali nazobčan? 

Ali je drevesno lubje na otip gladko, grobo ali celo značilno obarvano?  

Na podlagi vidnih lastnosti drevesa poimenuj in njihova imena zapiši v preglednico. Poišči 

vsaj 6 različnih dreves.  V pomoč ti bo enostavni določevalni ključ za določanje drevesnih 

vrst.  

Ne pozabi rešiti tudi zadnje naloge.  

 

Izpolni preglednico:  

Zaporedna 

št. 

Oblika listov Lubje Ime drevesa 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  
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3.1.4 DELAVNICA LJUDSKEGA IZROČILA – TUDI NA DVORU SE JE IGRALO IN 
PLESALO 

Mentorica: Mojca Kmetec, strokovni vodja otroških folklornih skupin 

Udeleženci tabora bodo deležni že skoraj pozabljenih ljudskih iger, ki so preproste in lahko 

razumljive. Glavni namen iger ni samo tekma, temveč tudi dokazovanje zmogljivosti in 

uspešnosti. Čeprav so se ljudske igre skozi leta spreminjale, je v njih še začutiti življenjske 

izkušnje človeštva in spoznanja, ki so se razvijala skozi spremembe načina življenja. V teh 

igrah je skritih veliko prvin športa, ki ga tako lahko približamo otrokom na njim prijeten način. 

Orodja oziroma rekviziti, ki so jih nekoč uporabljali v ljudskih igrah, so preprosti in vzeti iz 

vsakdanjega življenja oziroma dela.  

Ljudsko petje bomo približali udeležencem na igriv in zanimiv način. Preko igre bodo 

spoznali lepoto večglasnega ljudskega petja.  

Ljudski ples je del slovenske kulturne dediščine, zato je primerno, da ga kot posebno 
vrednoto spoznajo tudi udeleženci tabora. V njem se izražajo duša, značaj in temperament 
človeka, številne različice pa odkrivajo njegovo ustvarjalnost. Zaradi tega je vredno, da ga 
spoznajo generacije v predšolskem in šolskem obdobju. Učenci lahko s spoznavanjem 
ljudskih plesov razvijajo svoje ustvarjalne, kreativne sposobnosti, hkrati pa se na neposreden 
način srečujejo s kulturo njihovih prednikov, jo učinkovito prenašajo v učno okolje in jo 
ohranjajo za prihodnost, pridobljene spretnosti pa uporabijo kot motivacijski dejavnik pri 
vsebinah učenja. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj izvajanja Ploščad pred hotelom ali ploščad pri Gozdnem 

vrelcu. 

Predviden čas trajanja 3 ure  

Pripomočki Kamenčki, pletena košara, lesena palica, vreče, 

stara opeka, kreda, žoga. 
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LJUDSKE IGRE 
 

- FLORJAN 

Florjan, Florjan, sedem let živi, ko sedem let mini, se (Anja, Klara, Zoja, Ela) zavrti. 

Hodili so v krogu in peli (zavrtel se je tisti, ki je bil imenovan), nato pa spet drugi.  

VIR: Marija Poženel, 1921, Gornje Jezero – Ljubljana, 2009 

 

- RDEČE ČEŠNJE RADA JEM 

Rdeče češnje rada jem, 

črne pa še rajši,     

v šolo tudi rada grem, 

vsako leto rajši. 

Tu nam prostor dajte, 

za naše mlade dame, 

da bo sijalo sončece, 

na naše mlado srčece.  

Ti si lepa, ti si lepa, 

ti si pa najlepša! 

 

Udeležence razdelimo v primerno število krogov po prostoru. 

Izbrana solistka (lahko jo izberemo z izštevanko) hodi v nasprotno smer kot plesalci po 

krogu. 

- Pri besedilu »TU NAM PROSTOR DAJTE« gre v krog in potem iz kroga. 

- Deklica,  ki ostane sama, lahko začne novo igro ali ples. 

 

- POTUJEMO V RAKITNICO (V JERUZALEM) 

Potujemo v Rakitnico je primer otroške plesne igre, med katero se ena skupina sodelujočih 

manjša, druga veča.  

Potujemo v Rakitnico 

in kdo gre z nami? 

Od tam naprej pa v Ribnico 

in ti greš z nami! 

Opis: Udeleženci (deklice in dečki ali samo deklice) stojijo v krogu, eden pa hodi zunaj okoli 

kroga, in sicer v nasprotni smeri urinega kazalca ter recitira besedilo. Na zadnji verz »… in ti 

greš z nami« udari v krogu izbranega po hrbtu in ga vzame s seboj. Igra se ponavlja, vrsta 

zunaj kroga se veča, krog pa manjša, dokler vrsta zunaj ne pobere še zadnjega iz kroga. Ob 

koncu vrsta nekaj časa teka v obliki polža, ga zavija in odvija, nakar se igra začne znova. 

Sedaj prvi hodi okrog tisti, ki je prej ostal zadnji v krogu. 

- ZADENI ZAJCA 

Prostor dogajanja: dvorišče. 

Rekviziti: žoga, palica. 

Opis igre: Na dvorišču s palico zarišemo polje večjih dimenzij. Na vsako stran polja se 

postavita lovca (otroka), ki ju določimo z izštevanko. Vsi ostali predstavljajo zajčke, ki se 

postavijo v polje. Lovca v polje mečeta žogo in s tem zadeneta zajčka. Zajec, ki ga zadene 

žoga, se postavi na tisto stran, kjer stoji lovec, ki ga je zadel. Zajec, ki žogo ujame, ni izločen. 

Zmaga lovec, ki zadene več zajčkov. Zajca, ki sta zadeta zadnja, predstavljata lovca v 

naslednji igri.  
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- ALI JE KAJ TRDEN MOST 
Prostor dogajanja: travnik, dvorišče. 

Pravila igre: Z izštevanko določimo dva otroka, ki se primeta za roke ter naredita most. 

Dogovorita se, kdo bo kaj predstavljal. Ostali otroci se postavijo v kolono ter primejo drug 

drugega za ramena. Prvi otrok v koloni predstavlja lokomotivo in vodi ostale (vagone). 

Ko prispejo do mostu, vprašajo: Ali je kaj trden most? 

Most odgovori: Kakor kamen, skala, kost! 

Vlak: Iz česa ste ga zidali? 

Most: Iz bele repe rezane. 

Vlak: Ali lahko gre naša vojska skoz? 

Most: Če nam zadnjega pustite. 

Vlak: Če ga le ulovite! 

Vlak potuje pod mostom, zadnji vagonček pa most poskuša ujeti tako, da igralca naglo 

spustita roke. Če ga ujameta, se vagonček odloči za enega izmed pojmov, ki predstavljata 

otroka (npr. jabolko, hruško) ter se postavi za tistega otroka. Igra se ponavlja, dokler most ne 

ujame vseh vagončkov. Ko ostane samo lokomotiva, most na glas ponavlja imena dni v 

tednu, lokomotiva pa medtem potuje pod njunima rokama. Po nedelji most ujame tudi 

lokomotivo. Otroci  na obeh straneh se trdno primejo okrog pasu ter na znak začno močno 

vleči vsak na svojo stran. Zmaga skupina, ki potegne drugo na svojo polovico.  

- ZEMLJO KRAST 
Prostor dogajanja: dvorišče, travnik. 

Rekviziti: lesena palica, kreda. 

Pravila igre: S palico ali kredo narišemo velik krog. V sredino kroga narišemo še manjši krog, 

približno 30 cm premera. Iz sredine potegnemo ravne črte in tako razdelimo krog na toliko 

polj (držav), kot je otrok. Vsakemu otroku pripada ena država, ki jo označi s svojo začetnico 

imena ali države. Začetek igre določimo s palico, ki jo postavimo v sredino kroga in jo 

spustimo. Igro začne igralec, v čigar polje je padla palica. Ta otrok vrže palico v eno izmed 

polj ter glasno zakliče ime tiste države. Vsi otroci kar se da hitro stečejo stran, razen otroka, 

ki ima v lasti izzvano državo. Njegova naloga je, kar se da hitro stopiti na palico in zaklicati 

STOJ. Takrat se morajo vsi otroci ustaviti, izzvani pa poskuša s palico zadeti katerega izmed 

otrok  (ponavadi najbližjega). Če ga zadene, si lahko prisvoji del njegovega ozemlja. To stori 

tako, da stopi v svoje ozemlje in s palico zariše neprekinjeno črto po njegovem ozemlju. V 

primeru, da ga ne zadene, ima pravico do prisvojitve ozemlja nasprotni igralec.  Igro 

nadaljuje igralec, ki si prisvoji vsa ozemlja.  

 

- FUČKA 

Prostor dogajanja: dvorišče. 

Rekviziti: majhen košček stare opeke ali ploščat kamen. 

S koščkom stare opeke ali kamnom  na tla narišemo veliko polje v obliki kroga. Krog s črtami 

razdelimo na več manjših polj. Z izštevanko določimo tistega, ki bo igro začel. Kamen ali 

opeko položimo v prvo polje ter ga s poskoki po eni nogi poskusimo potiskati preko manjših 

polj. Če je kamen ali opeka zdrsnila izven velikega polja ali če je obstal na črti, ki deli manjša 

polja, je bil FUČ. FUČ je bil tudi v primeru, da je stopil igralec na obe nogi. Igro tako začne 

drugi. V primeru, da je otroku uspelo potisniti opeko preko vseh polj, si je s kamnom ali 

opeko lahko v pesek zarisal eno črtico. Zmaga tisti, ki ima največ črtic. 
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- SKAKANJE V ŽAKLIH 

Prostor dogajanja: travnik, igrišče. 

Rekviziti: vreče (žakli) od krompirja, lesena palica. 

Pravila igre:  

Z leseno palico najprej narišemo na tla ravno črto, za katero se postavijo vsi otroci. Nekaj 

metrov stran zarišemo drugo črto, ki predstavlja cilj. Lahko zapičimo tudi palico, okrog katere 

bodo morali otroci tekmovati. Vsak otrok ima pri sebi vrečo iz žaklovine, v kateri so hranili 

krompir ali žagovino. Vsi otroci zlezejo v svoje vreče, ki jo držijo potegnjeno ob telesu z 

obema rokama. Na znak začnejo otroci kar se da hitro sonožno poskakovati v svojih vrečah 

proti cilju. Zmagovalec je otrok, ki prvi prečka ciljno črto.  

 

- METANJE KAMENČKOV V ZRAK 

Prostor dogajanja: dvorišče, travnik. 

Rekviziti: kamenčki, pletena košara za žito. 

Pravila igre: Vsi otroci potrebujejo za igro pet majhnih in okroglih kamenčkov. Z izštevanko 

določimo otroka, ki bo igro začel. Ta vzame v desno oziroma levo dlan en kamenček, ga vrže 

v zrak ter ga poskuša z isto roko tudi ujeti. Če mu uspe, vzame v dlan dva kamenčka. Najprej 

vrže v zrak enega, takoj za njim še drugega in poskuša nato oba ujeti. Če mu tudi tokrat 

uspe, nadaljuje s tremi kamenčki itd., če pa kamenčka ne ulovi, z igro nadaljuje naslednji 

igralec. Zmaga otrok, ki prvi uspe v zrak vreči vseh pet kamenčkov in jih kasneje tudi ujeti.  

 

LJUDSKE PESMI 
- IZAK, JAKOB, ABRAHAM 

- TRI TIČICE 

- POLŽEK SE JE ŽENIT ŠEL 

- KAJ JE TEBI MUCEK MALI 

- SEDMA URA ŽE ZVONI 

- STARA MATI, DOBER DEN 

- PALČEK ŠLAPKA NA GOSTIJO 

- PO CESTI GRE EN STARI MOŽ 

- NAVSEZGODAJ ZJUTRAJ 

- BUJA SE JE ŽENILA 

- PA VSE IGERCE SO PREČ 

- PA TA ŠEPASTA KRAVA 

- DEKLICA MAJHENA  

- SIJAJ, SIJAJ SONČECE 

 

LJUDSKI PLESI 

- Metodika ljudskega plesa: ZIBENŠRIT 

- SOTIŠ 
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3.1.5 PREHRANA NA TABORU IN KULINARIČNA DELAVNICA – SLADKO DREVESNO 
LUBJE 

Mirko Smole, kuhar, ki bo skrbel za prehrano udeležencev na taboru. Takole se bo jedlo: 

 

JEDILNIK 

 

SOBOTA NEDELJA 

 

MINI MALICA OB PRIHODU 

8.30 

*zeliščni čaj,  jerpica 

 

 

ZAJTRK 

7.30–7.50 

*črni in koruzni kruh, maslo, med, marmelada, kakav, čaj 

 

KOSILO 

12.00–12.30 

* gobova juha 

* mornarsko meso 

* smetanovi žličniki ali jogurtovi 

   ocvrtki   

* solata 

* puding 

 

MALICA S SEBOJ 

* velika ajdova žemlja 

* sir 

* sladko drevesno lubje in žitna rezina  

* voda 

* jabolko 

 

 

POPOLDANSKA MALICA 

16.15–16.35 

* sadni jogurt, rogljiček, sadje 

 

KOSILO 

14.30–15.00  

* goveja juha z rezanci 

* dunajski puranji zrezek  

* zelenjavni riž 

* solata 

* sadna solata s sezonskim sadjem 

 

VEČERJA 

19.30–20.00 

* zelenjavna kremna juha 

* špageti z mesno omako 

* solata 

* sadni frape s sezonskim  

  sadjem 

 

Ves čas tabora bodo na voljo naravna pitna vodo in jabolka. 

Udeleženci tabora bodo imeli možnost obedovati v jedilnici hotela ali v prijetni senci na 

prostem.  
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V okviru kulinarične delavnice bodo udeleženci izdelovali sladko drevesno lubje . 

Ker se bo tabor odvijal v bližini gozda, smo se odločili, da bo temu primeren tudi posladek, ki 

ga bodo udeleženci deležni na taboru, lahko pa ga bodo ponesli s seboj kot spominek. 

 

 

               

Slika 21: Udeleženci bodo odtisnili model.        Slika 22: S stopljeno čokolado bodo napolnili  

                                                                                           Model. 

 

   

Slika 23: Čokoladni odlitek bodo ohladili. Slika 24: Končno sladko drevesno   

                                                                                           lubje.                                                                                            

 

 

 

 

Kraj izvajanja Ploščad pred hotelom. 

Predviden čas trajanja 1,5 ure 

Pripomočki Prenosni grelec, posoda, aluminijasta folija, bela čokolada, rjava 

čokolada, jedilna čokolada, rjav zavijalni papir, rafija, škarje. 
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3.2 ORGANIZACIJA PROJEKTA,  AKTIVNOSTI IN VODENJA 

Udeležencem bodo člani turističnega podmladka in mentorji delavnic dajali navodila, nudili 
pomoč pri opravljanju nalog in jih spodbujali ves čas tabora.  Vsebinski del delavnic, čas 
trajanja in pripomočke za izvedbo aktivnosti smo v projektni nalogi že podrobno opisali. Z 
organigrami bomo prikazali časovni potek aktivnosti po dnevih in v oklepaju zapisali, kdo 
aktivnost izvede. 

 

3.2.1 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA PRVEGA DNE TABORA 

 

9.15 

ZBOR UDELEŽENCEV NA PLOŠČADI PRED 
HOTELOM 

- SEZNANITEV S POTEKOM LIKOVNE DELAVNICE 
IN POSREDOVANJE NAVODIL ZA IZVAJANJE 
AKTIVNOSTI (vodja delavnice: Branka Unverdorben) 

 

8.00 

PRIHOD UDELEŽENCEV NA TABOR 

 8.00–9.00 

- POZDRAVNI NAGOVOR, 

PREDSTAVITEV ČLANOV TP IN 

MENTORJEV  (člana TP: Klara Junkar 

Klančnik , Domen Medved in Nataša 

Berk) 

- SEZNANITEV S POTEKOM 

AKTIVNOSTI IN PRAVILI TABORA (člana 

TP: Klara Hrup, Staš Sivka in Nataša 

Berk) 

- MINI MALICA: zeliščni čaj + rogljiček 

(pogostitev člani TP) 

- PREDSTAVITEV UDELEŽENCEV 

(udeleženci, člani TP)  

- ZAPIS PRIČAKOVANJ (udeleženci, 

člani TP in mentorji) 

- RAZDELITEV V SKUPINE IN 

DODELITEV ČLANOV TURISTIČNEGA 

PODMLADKA SKUPINAM (člani TP, 

udeleženci in Urban Šipec) 

- NAMESTITEV V SOBE (člani TP, 

Nataša Berk, Urban Šipec, Ksenija 

Antolin) 

 

  

 

 

. 

 

9.30–12.00 

I. DEL LIKOVNE DELAVNICE 

KAKO LES SPREMENIMO V KIP VREDNOT NA 

PROSTEM 

- IZDELAVA KIPA VREDNOT – TOTEMA IN 

POSTAVITEV SKULPTUR  

 (udeleženci, člani TP, učenci tutorji iz višjih razredov, 

lokalni amaterski kipar, lokalni mizar, lesarski tehnik, 

mentorji: Mojca Kmetec, Urban Šipec,  

Ksenija Antolin, Nataša Berk) 

12.00–12.30 

KOSILO 

(Mirko Smole – priprava kosila 

udeleženci, člani TP, mentorji – pomoč pri pogostitvi 

in pospravljanju) 12.30–14.00 

II. DEL LIKOVNE DELAVNICE 

14.00–14.30 

POČITEK  

 

 

14.30 

ZBOR UDELEŽENCEV NA PLOŠČADI 
PRED HOTELOM 

- SEZNANITEV S POTEKOM 
KULINARIČNE DELAVNICE IN 
POSREDOVANJE NAVODIL ZA 
IZVAJANJE AKTIVNOSTI  
(vodja delavnice: Nataša Berk) 

 

 

14.45–16.15 

KULINARIČNA DELAVNICA 

SLADKO DREVESNO LUBJE 

(udeleženci, člani TP, mentorji: Mojca Kmetec, 

Urban Šipec, Ksenija Antolin) 

 

16.15–16.35 

MALICA 

(Mirko Smole – priprava malice, 

udeleženci, člani TP, mentorji – pomoč pri pogostitvi 

in pospravljanju) 
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16.35 

ZBOR UDELEŽENCEV NA PLOŠČADI 
PRED HOTELOM 

- SEZNANITEV S POTEKOM DELAVNICE 
LJUDSKEGA IZROČILA IN 
POSREDOVANJE NAVODIL ZA IZVAJANJE 
AKTIVNOSTI  
(vodja delavnice: Mojca Kmetec) 

 

16.35–19.30 

DELAVNICA LJUDSKEGA IZROČILA 

TUDI NA DVORU SE JE IGRALO IN 

PLESALO 

(udeleženci, člani TP, mentorji: Urban Šipec, 

Ksenija Antolin, Nataša Berk) 

 

19.30–20.00 

VEČERJA 

(Mirko Smole – priprava večerje, 

udeleženci, člani TP, mentorji – pomoč pri 

pogostitvi in pospravljanju) 

 

20.00–21.30 

DRUŽABNI VEČER 

S KITARO, PESMIJO, PLESOM SANJAM IN 

NOVEMU DNEVU NAPROTI 

(udeleženci, člani TP, Oliver Frlič,  

Mojca Kmetec, Urban Šipec, Ksenija Antolin,  

Branka Unverdorben, Nataša Berk) 

 

21.30–22.00 

PRIPRAVA NA SPANJE 

( Mojca Kmetec, Urban Šipec, Ksenija Antolin, 

Nataša Berk) 

 

 

 

 

 

22.00–7.00 

SPOKOJEN    

       SEN 
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3.2.2 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA DRUGEGA DNE TABORA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00 

VSTAJANJE  

IN PRIPRAVA NA 

JUTRANJI ZBOR 

 

 

 

7.15 

ZBOR UDELEŽENCEV NA PLOŠČADI PRED HOTELOM 
-  JUTRANJI POMEŽIK SONCU , VAJE ZA RAZTEZANJE 
(Urban Šipec, udeleženci, člani TP, mentorji) 
-  SEZNANITEV Z DNEVNIMI AKTIVNOSTMI  
(člani TP, Nataša Berk) 

 

7.30–7.50 

ZAJTRK 

(Mirko Smole – priprava zajtrka, 

udeleženci, člani TP, mentorji – pomoč pri pogostitvi in 

pospravljanju) 

 

7.50–8.05 

POSPRAVLJANJE SOB IN UMIVAJNE ZOB 

(udeleženci, člani TP) 

 

8.05 

ZBOR UDELEŽENCEV NA PLOŠČADI 
PRED HOTELOM 

- SEZNANITEV S POTEKOM ŠPORTNE 
(vodja Urban Šipec) IN  
NARAVOSLOVNE DELAVNICE  
(vodja Ksenija Antolin) 
- POSREDOVANJE NAVODIL ZA 
IZVAJANJE AKTIVNOSTI (Ksenija 
Antolin, Urban Šipec) 

 

 

8.15–14.15 

ŠPORTNA DELAVNICA 

PO PALČKOVIH POTEH DO GRAŠČAKOVEGA 

PRESTOLA IN 

NARAVOSLOVNA DELAVNICA 

SKRIVNOSTNI GOZD 

(udeleženci, člani TP, Mojca Kmetec, Nataša Berk) 

 

14.15 

PRIHOD SKUPIN V TABOR 
-  ODDAJA DELOVNIH LISTOV (član posamezne skupine) 
- SPREJEM DELOVNIH LISTOV (Urban Šipec, Ksenija 

Antolin) 

- PRIPRAVA NA KOSILO – umivanje rok 

(udeleženci, člani TP, mentorji) 

 

 

14.30–15.00 

KOSILO 

(Mirko Smole – priprava kosila, 

udeleženci, člani TP, mentorji – pomoč pri 

pogostitvi in pospravljanju) 

 

15.00–15.45 

-  POROČANJE SKUPIN O POTEKU 

DELAVNIC (član posamezne skupine) 

- SEZNANITEV SKUPIN O USPEŠNOSTI 

IZVEDENIH AKTIVNOSTI (Urban Šipec, 

Ksenija Antolin) 

- ZAPIS VTISOV O DOŽIVETJIH NA 

TABORU IN PODAJA PREDLOGOV, 

KRITIK IN POHVAL (udeleženci, člani TP 

in mentorji) 

 

15.45–16.15 

- UREDITEV ZA ODHOD DOMOV IN POSPRAVLJANJE 

PRTLJAGE (udeleženci, člani TP, mentorji) 
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16.15  

ZBOR UDELEŽENCEV NA PLOŠČADI PRED HOTELOM 

 

 

 

16.15–16.45 

PRIPRAVA NA PREDSTAVITEV STARŠEM 

(udeleženci, člani TP, mentorji:  

Branka Unverdorben, Ksenija Antolin,  

Mojca Kmetec, Urban Šipec, Nataša Berk) 

Nataša Berk) 

 

17.00  

PRIHOD STARŠEV PO UDELEŽENCE 

TABORA IN ČLANE TP 

-  SPREJEM STARŠEV (udeleženci tabora, 

člani TP, mentorji) 

 

17.10–17.50 

IZVEDBA KRATKEGA PROGRAMA ZA STARŠE - 

PREDSTAVITEV DVODNEVNIH TABORNIH 

DOŽIVETIJ 

-  PREDSTAVITEV SKUPIN, OPIS DVODNEVNIH 

TABORNIH DOGODIVŠČIN, SPOZNANJ IN 

DOGNANJ (udeleženci, člani TP) 

- PREDSTAVITEV TOTEMA VREDNOT (udeleženci, 

člani TP, mentorji) 

 - OGLED RAZSTAVE - lesenih skulptur (starši, 

udeleženci, člani TP, mentorji) 

- POGOSTITEV STARŠEV S SLADKIM DREVESNIM 

LUBJEM (udeleženci tabora, člani TP) 

- SKUPNA PESEM - Navsezgodaj zjutraj (udeleženci, 

člani TP, mentorji) 

- NAGOVOR OB ZAKLJUČKU TABORA (člani TP, 

Nataša Berk) 

- ODHOD V SOBE PO PRTLJAGO (udeleženci, 

starši) 

- SLOVO (udeleženci, člani TP, starši, mentorji) 

 

 

 

18.00 

ODHOD UDLEŽENCEV 
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3.3 PROMOCIJA IN TRŽENJE TURISTIČNEGA PROIZVODA 

 

3.3.1 OZNAKA POTI 

Občini Rogaška Slatina bomo predlagali, da ob obstoječih markacijah poti namestijo še 

puščico z logotipom gradu in namestijo legendo o gradu na Janini. Puščice nam je na osnovi 

našega logotipa pripravljen izdelati zasebnik Bojan Kojterer iz Rogaške Slatine, ki se ukvarja 

z izdelovanjem reklamnih tabel.  

   

3.3.2 SPLETNE STRANI 

Javnost bomo o projektu seznanili na: 

Spletni strani šole (www.iios-rogaska.com) in tako kot vsakokrat doslej predstavili tudi naš 

nov projekt, obiskovalce pa podrobno seznanili s programom. 

 

Spletni strani Zavoda za turizem Rogaška Slatina (www.rogaska-tourism.com/si/354/67/ 

Svetovni_dan_turizma_v_Rogaski_Slatini.aspx), ki tudi sicer javnost redno obvešča o naših 

aktivnostih.  

 

Na spletni strani Kozjansko.Info (www.kozjansko.info/galerija/category/282-danturizma.html), 

ki prav tako redno poroča o našem delovanju.  

3.3.3 PREDSTAVITEV PROJEKTA ZAVODU RS ZA ŠOLSTVO 

Zavod RS za šolstvo letno poziva potencialne zunanje izvajalce, ki želijo svojo ponudbo 
predstaviti šolam. Mi vidimo sijajno priložnost, da program po preverjeni izvedbi posredujemo 
na vpogled. 

  

3.3.4 VABILO ŠOLAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Pozdravljeni vrstniki, 

pridružite se nam na poletnem taboru v Rogaški Slatini, 

ki bo potekal od 5. 7. 2014 do 6. 7. 2014. 

 

 

Za vas smo pripravili dvodnevno, nepozabno doživetje v naravi. 

Program je primeren zlasti za učence 4. razredov, člane planinskega krožka ali 

turističnega podmladka.  

 

Odkrivali bomo skrivnostne poti griča Janina in vas po palčkovih poteh popeljali 

do graščakovega prestola. 

Več o dogodku lahko preberete na naši spletni strani  

www.iios-rogaska.com 

 

Člani turističnega podmladka 

 

http://www.iios-rogaska.com/
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3.4 PRIJAVNICA 

Osnovne informacije 

Kraj: Rogaška Slatina 

Lokacija: Hotel Grand Slam Rogaška Slatina, Janina 1 b  

Trajanje: 2 dni (1x nočitev) 

 

Sobe: dvoposteljne sobe, WC/tuš 

Prehrana: 5 obrokov/dan – zajtrk, malica, kosilo, malica, večerja (1x nočitev) 

(Nujno nas pisno seznanite z morebitnimi predpisanimi zdravniškimi dietami in drugimi 

zdravstvenimi posebnostmi vašega otroka.) 

Prevoz: lastni 

 

Program: tematske delavnice, družabni večer 

 - naravoslovna delavnica – Skrivnostni gozd 
 - šport – Po palčkovih poteh do graščakovega prestola 
 - ljudsko izročilo – Tudi na dvoru se je igralo in plesalo 
 - likovna delavnica – Kako les spremenimo v kip vrednot na prostem 
 - kulinarična delavnica – Sladko drevesno lubje 
 

Cena: 30 €/udeleženca 

Plačilo: enkratno plačilo  

 

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA TABORU »NA PODEŽELJE PO VESELJE« 

 

Svojega otroka _______________________________, datum rojstva: _____________,  

spol: ________. Naslov ________________________, poštna številka _____________. 

Telefon ali mobitel _______________________________ (starši). 

E-pošta: ____________________________________, prijavljam na dvodnevni poletni tabor, 

ki bo potekal od 5. 7. 2014 do 6. 7. 2014 (sobota, nedelja, 1x nočitev) 

 

IZJAVA STARŠEV 

________________________ (ime in priimek starša), dovoljujem svojemu otroku 

________________________ udeležbo na dvodnevnem poletnem taboru »Na podeželje po 

veselje« v Rogaški Slatini s spremljajočim programom v navedenem terminu in soglašam z 

uporabo njegovih osebnih podatkov za potrebe organizacije tabora. 

 

Cena: 30 €/udeleženca – ob prijavi, sicer prijava ne bo upoštevana. 

 

Število mest je omejeno, zato svojega otroka prijavite čim prej. 

Popolno izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do 1. 6. 2014 na e-naslov 

natasa.berk1@guest.arne.si ali 

VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA 

TURISTIČNI PODMLADEK 

Ulica Kozjanskega odreda 4 

3250 ROGAŠKA SLATINA 

 

Za vse informacije smo vam na voljo na e-naslovu: natasa.berk1@guest.arnes.si 

 

mailto:natasa.berk1@guest.arne.si
mailto:natasa.berk1@guest.arnes.si


 39 

3.4.1 PRILOGA K PRIJAVNICI 

3.4.1.1 KAJ MORAJO UDELEŽENCI PRINESTI S SABO NA TABOR? 

 

- urejeno zdravstveno zavarovanje, 

- pribor za osebno higieno (zobna ščetka, pasta, milo, glavnik, krema za obraz, papirnati 

robci), 

- krema za sončenje, sprej proti komarjem in klopom, 

- vrečka za umazano perilo, 

- pižama, 

- spodnje perilo, 

- nogavice, 

- brisače, 

- primerna obutev za hojo, športni copati, sobni copati, 

- primerna oblačila (kratke in dolge hlače, majice kratek in dolg rokav, trenirka, anorak 

- in veliko dobre volje . 

 

Zaželeno je, da udeleženci pustijo mobilne telefone doma. Za informacije o otroku lahko 

starši kadarkoli pokličete na telefon: 040-555-112. 
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3.5 REKLAMNI MATERIAL 

3.5.1 LETAK 

Tako kot za vsako našo prireditev smo tudi za to priložnost izdelali letak, ki ga bomo pošiljali  

kot ponudbo v papirnati in elektronski obliki potencialnim udeležencem tabora. Letak je 

oblikovan ekonomično, kratko, jedrnato in vključuje ključne informacije o taboru in 

aktivnostih. Idejno smo ga zasnovali sami, oblikovali pa s pomočjo našega računalnikarja. Pri 

izdaji nam je kot vedno doslej pomagala šola. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

              KJE?  

              V 

        ROGAŠKI  

           SLATINI 

          

            

              KDAJ?  

     OD 5. 7. 2014   

     DO 6. 7. 2014 

          

            

                          KAJ?  

      

 naravoslovna delavnica – 
Skrivnostni gozd 

 šport – Po palčkovih poteh do 
graščakovega prestola 

 ljudsko izročilo – Tudi na dvoru se 
je igralo in plesalo 

 likovna delavnica – Kako les 
spremenimo v kip vrednot na 
prostem 

 kulinarična delavnica – Sladko 
drevesno lubje 

 

          

            

              KOLIKO?  

        30 €/OSEBO   

          

      

          

   INFORMACIJE  
VIZ II. OŠ  

ROGAŠKA SLATINA 

TURISTIČNI PODMLADEK 

Ulica Kozjanskega odreda 4 

3250 ROGAŠKA SLATINA 
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3.6 PRODAJA 

 
Kako bomo turistični proizvod prodajali? 

Izvedba tabora bo terjala kar nekaj stroškov, in sicer: 

- plačilo Tenis klubu Rogaška Slatina najem sob, kuhinje, jedilnice, 

- ostali stroški za izvedbo tabora, kot so prehrana, material, pripomočki za izvedbo delavnic. 

 

Vsi sodelujoči se bodo odpovedali honorarju. 

 

Vsakemu udeležencu bomo zaračunali udeležbo na taboru 30 €. Na ta način bomo uspeli 

pokriti izvedbo dvodnevnega tabora. Manjši dodatni zaslužek si obetamo od prodaje 

sladkega drevesnega lubja in lesenih izdelkov, ki bodo nastajali tekom ustvarjalnih delavnic. 

Potencialni kupci so starši udeležencev tabora in naključni sprehajalci, saj ima tabor izvrstno 

lokacijo. Mimo njega namreč vodi sprehajalna pot. Le kdo bi odrekel nakup tako srčnim in 

prijaznim udeležencem tabora?  

 

 

                             Slika 25: Sladko drevesno lubje kot spominek 

 

 

 

 

 



 42 

4 ZAKLJUČEK 

 
Ob zaključku naše projektne naloge lahko z gotovostjo trdimo, da je program dvodnevnega 
poletnega tabora Na podeželje po veselje, kot smo si ga zamislili člani turističnega 
podmladka, zanimiv in vreden udeležbe. Ves čas nastajanja projekta nam je bilo vodilo, da 
moramo slediti alternativni obliki turizma. Verjamemo, da bodo udeleženci očarani. Na taboru 
ne bomo hiteli, novim dogodivščinam naproti se bomo podali z odprtimi očmi, ušesi in srcem.  
Menimo, da smo našim potencialnim udeležencem na preprost, smiseln in prepričljiv način 
predstavili, kaj jim bomo ponudili.  
Verjemite nam, imeli se bomo preprosto lepo. 
 
Ali kot je nekoč nekdo zapisal: »Narava je lepa! In vse, kar je lepo, vzgaja, plemeniti, naredi 
ljudi boljše ter prispeva k spoštovanju in ljubezni, ki prinašata mir in blaginjo.« 
 
To pa potrebujemo in želimo prav vsi. 
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6 PRILOGE 

6.1 ANKETA 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Pred vami je anketni vprašalnik. Prosim, da iskreno odgovorite na spodnja vprašanja. 

Rezultate vprašalnika bomo uporabili pri raziskovalni nalogi Turizmu pomaga lastna glava, ki 

jo bodo izdelali učenci Turističnega podmladka VIZ II. OŠ Rogaška Slatina. 

Spol:        M          Ž 
 

1. Ali si se že kdaj udeležil tabora?                                     DA        NE 
 

2. Kaj na taboru ti je bilo najbolj všeč?  
_____________________________________________________________________ 

 
3. Kaj ti na taboru ni bilo všeč oziroma kaj bi spremenil? 

_____________________________________________________________________ 
 

4. Se v prihodnje želiš udeležiti kakšnega tabora?                             DA          NE 
 

5. Kaj si želiš na taboru početi? 
_____________________________________________________________________ 

 
6. Ali meniš, da je Rogaška Slatina zanimiv kraj za izvedbo tabora?      DA         NE 

 
7. Katera lokacija v Rogaški Slatini se ti zdi primerna za izvedbo tabora? 

_____________________________________________________________________ 
 

8. Zakaj ti je všeč lokacija, ki si jo predlagal?  
_____________________________________________________________________ 
 

9. Kdaj meniš, da je najbolj primeren čas za izvedbo tabora? 
_____________________________________________________________________ 
 

10. Kaj naj tabor ponuja? 
_____________________________________________________________________ 
 

11. Katere delavnice bi se najraje udeležil? 
a) naravoslovje - skrivnostni gozd 
b) šport 
c) ljudsko izročilo - ples, igre 
d) likovna delavnica 
e) kulinarična delavnica 

 
 
____________________________________________________________________ 

HVALA ZA SODELOVANJE! 
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6.2 LOGOTIP TABORA 

 

 

Razlaga logotipa tabora: 
- Oblika kaplje, ker je Rogaška Slatina mesto mineralne vode. 
- Zelena obroba kaplje, ker je tabor lociran pod vznožjem gozdnatega griča Janina. 
- Strani neba, ker smo poznani na severu,  jugu,  vzhodu in zahodu zemeljske oble in 

ker je tabor odprt za udeležence   z vseh strani neba. 
- Rajajoči otroci, ker bo to tabor vrednot, kot so: prijateljstvo, mir, poštenost, 

samoizpolnitev, varnost, modrost, sloga, znanje, poklic, prosto gibanje, delavnost, 

počitek, morala, ustvarjalnost, zabava, prosti čas, narava, enakost, lepota, družabnost, 

red, napredek, udobnost, kultura, ugled, umetnost, moč, medgeneracijsko sodelovanje.  
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6.3 LOGOTIP POTI 

Občini Rogaška Slatina bomo predlagali, da ob obstoječih markacijah poti namestijo še 

puščico z logotipom gradu in namestijo legendo o gradu na Janini. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PO PALČKOVIH POTEH DO  

GRAŠČAKOVEGA PRESTOLA 
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POVZETEK V SLOVENSKEM JEZIKU S KLJUČNIMI BESEDAMI 
 
ŠOLA: VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA, 

 Ulica Kozjanskega odreda 4, 3250 ROGAŠKA SLATINA 
 
tel: 03/581 49 06                fax: 03/581 41 78              e-mail: iios.rogaska@guest.arnes.si 

 
NASLOV RAZISKOVALNE NALOGE: NA PODEŽELJE PO VESELJE 

 
Avtorji: 
Klara Junkar Klančnik 
Zoe Drašković 
Aneja Pašalić 
Staš Sivka 
Borut Fajs 
Nick Čevizović 
Domen Medved 
Dejan Kovačič 
Lučka Šrimpf 
Ela Bombač Drofenik 
Tajda Prapotnik 
Klara Hrup 
 
Mentorica: Nataša Berk 
 
Povzetek 
V projektni nalogi z naslovom »Na podeželje po veselje« smo predstavili idejo za turistični 

proizvod, in sicer program dvodnevnega tabora v Rogaški Slatini. Program omogoča celovito 

doživljanje narave in je namenjen skupini dvajsetih otrok od 9. do 10. leta starosti.  

Predstavili smo delavnice in potek aktivnosti, na katerih se bodo udeleženci zabavali na 

ustvarjalen način s kreativnimi mentorji. Vse dejavnosti bodo potekale v sproščenem vzdušju 

na prekrasni lokaciji ob vznožju griča Janina. Izdelali smo tudi strategijo trženja, saj je bistvo 

projekta, da le-ta ni sam sebi namen, temveč da zaživi in postane del turistične ponudbe 

kraja. Za uspeh pa so ključnega pomena sodelovanje in povezovanje različnih subjektov na 

lokalni ravni in tudi širše. 

 
Ključne besede: turistični proizvod, dvodnevni tabor, ustvarjalne delavnice, naravne danosti, 
ohranjanje narave, alternativni turizem. 
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A Slovene abstract with the key words 
 
School: VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA, 

 Ulica Kozjanskega odreda 4, 3250 ROGAŠKA SLATINA 
 
Phone: 03/581 49 06                Fax: 03/581 41 78              E-mail: iios.rogaska@guest.arnes.si 
 
The Title of the Project Work: The Joy of the Countryside 
 
Authors: 
Klara Junkar Klančnik 
Zoe Drašković 
Aneja Pašalić 
Staš Sivka 
Borut Fajs 
Nick Čevizović 
Domen Medved 
Dejan Kovačič 
Lučka Šrimpf 
Ela Bombač Drofenik 
Tajda Prapotnik 
Klara Hrup 
 
Mentor: Nataša Berk 
 
Abstract 
 
In our project work we have presented the idea of a tourism product, namely a two-day camp 
programme in Rogaška Slatina. 
The programme gives children the opportunity to experience the nature. It is meant for a 
group of 20 children from 9 to 10 of age. 
We have presented the workshops and a course of activities in which participants will have 
fun in a creative way with the support of creative mentors. 
All activities will take place in a relaxed atmosphere on a beautiful location at the foot of the 
hill Janina in Rogaška Slatina. We have also designed a marketing strategy, because we 
want our project work to come alive and become part of the tourist offer of our town. 
Cooperation and integration of different entities at the local level and beyond are crucial for 
the success. 
 
Keywords: a tourism product, a two-day camp, creative workshops, natural resources, 
nature conservation, alternative tourism. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

OSNUTEK PREDSTAVITVE TURISTIČNEGA PROIZVODA NA TURISTIČNI 
TRŽNICI 
 
Trenutno še razmišljamo, če bomo imeli stojnico, ali bomo raje na preprost in izviren način 
predstavili novonastali turistični proizvod v sliki in besedi z vsemi aktivnostmi tako, da bomo 
sceno izdelali sami. Obiskovalci bodo del programa tudi izkusili. Ponudili jim bomo sladko 
drevesno lubje. Vsi učenci, ki bodo sodelovali na predstavitvi, so člani turističnega 
podmladka. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


