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POVZETEK  

    Rogaška Slatina, zdraviliški biser med vzhodnoštajerskimi griči, je ime, ki je s stoletji 

utrdilo sloves evropsko znanega zdravilišča. Prvi vodnik po Rogaški Slatini je bil 

zapisan leta 1838, ko so štajerski deželni stanovi odkupili stavbe in zemljišča okrog 

glavnega vrelca slatine z namenom vzpostaviti deželno zdravilišče. Rogaška Slatina 

spada med pomembnejše in svojevrstne kraje v Sloveniji. Posebno vrednost ji daje 

zdravilišče z mineralno in termalno vodo. Skozi zgodovino so mesto zaznamovali 

različni dogodki: gradnja, podiranje ter spreminjanje infrastrukture samega mesta, 

obiski raznih znanih in nekoliko manj znanih ljudi, preoblikovanje narave in še 

mnogokaj. Vsi ti dogodki so bili obeleženi s takšnimi in drugačnimi zgodbami, med 

katerimi so se nekatere skozi čas prelevile v čisto prave legende.  

Skozi našo nalogo smo želeli spoznati čim več legend. Preveriti smo želeli tudi kakšno 

je poznavanje legend med domačini in katere bi utegnile pritegniti tudi turiste. Legende 

smo raziskali, zbrali in zapisali. 

Ključne besede: Pegaz, zgodovina, legende, mineralne vode 

 

ABSTRACT 
 
   Rogaška Slatina, a pearl of spas among the Eastern Styrian hills, is a name that has 

strenghtened the reputation of a European well-known spa through centuries. The first 

guide to Rogaška Slatina was written in 1838, when the Styrian provincial flats 

purchased buildings and land around the main spring of mineral water for the purpose 

of establishing a provincial spa. Rogaška Slatina is one of the most important and 

unique places in Slovenia. The mineral and thermal water give the spa its special value. 

Throughout the history, the city has been marked by various events: construction, 

demolition and alteration of the infrastructure of the city, visits of various famous and 

somewhat less known people, transformation of nature and much more. 

All these events were marked by various stories, some of which have over time turned 

into true legends.  

   Through our research paper we wanted to get to know as many legends as possible. 

We also wanted to determine the level of knowledge of legends among the locals and 

which of those might also attract tourists. The legends were researched, collected and 

written down. 
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1. UVOD 
 

Kdor je rojen za imenitnost, težko postane povprečen. Rogaški Slatini je bila že davno 

v zibelko položena imenitnost. Prvi jo je, kdo bi vedel kdaj, a tega je že davno, kot pravi 

legenda, prebudil krilati konj Pegaz. Z udarcem kopita je poskrbel, da je iz nedrja 

zemlje na dan privrela mineralna voda z zdravilno močjo. Z vodo in okoli nje se je 

Rogaška Slatina oblikovala v lepotico, ki so se ji prišla klanjat mnoga žlahtna imena 

Evrope.  

 

Tudi danes zdravilna voda skupaj s sodobno turistično ponudbo pritegne številne 

obiskovalce od blizu in daleč. To je mesto vode. Voda in zemlja podajata roko ognju. 

V pečeh Rogaške Slatine že od 17. stoletja naprej nastajajo prave mojstrovine iz 

stekla. Kot da to ne bi bilo dovolj, je mesto Rogaška Slatina obdano s čudovito slikovito 

pokrajino. V njej se je v mnogih rodovih kopičila bogata etnološka dediščina.  

 

 

Slika 1: Zdraviliški park 
Vir: https://www.rogaska-slatina.org/ 

 

Skozi vse zgodbe in legende, ki so se oblikovale skozi zgodovino, pa se njena zgodba 

začenja z legendo o Pegazu. Legenda govori o mitološkem krilatem konju. Pegaz je s 

kopitom udaril v tla in odkril Donat Mg - z magnezijem najbogatejšo naravno mineralno 

https://www.rogaska-slatina.org/
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vodo na svetu. Ker legenda živi še danes, je Pegaz in njegovo odkritje slatinske 

naravne mineralne vode, postal pomemben del Rogaške Slatine.  

 

Tako je legenda prerasla v simbol, ki je prisoten na vsakem koraku. Sporoča 

edinstvenost vode in lokacije, v občinskem grbu in na zastavi pa izkazuje spoštovanje 

do lokalne zgodovine. 

 
Slika 2: Podoba Pegaza v občinskem grbu 

Vir: http://www.rogaska-slatina.si/ 
 

 

S turistično nalogo želimo sporočiti, da je Rogaška Slatina majhen kraj z zelo bogato 

zgodovino. V svoji nalogi smo se odločili, da bomo raziskali in predstavili legende 

našega kraja. Vsi smo poznali legendo o Pegazu in o nastanku zdravilnih voda. Bežno 

smo poznali nekaj drugih legend, a nobene čisto prav.  

 

Tako smo se odpravili na delo in začeli smo iskati gradivo ter izpisovati podatke, na 

koncu pa smo vse podatke povezali. V naša raziskovanja smo vključili tudi »legende«, 

ki to niso zaradi zgodovinskega pomena, ampak zaradi pomembnosti oz. 

prepoznavnosti, ki jo dajejo našemu kraju.  

 

Nastala je turistična naloga, iz katere sta potem nastali tudi poti, s katerima smo želeli 

seznaniti večjo ciljno skupino obiskovalcev. S svojim delom želimo razširiti 

prepoznavnost Rogaške Slatine, naše vrstnike in tudi druge seznaniti z vsem novim, 

kar smo spoznali sami. 

 

http://www.rogaska-slatina.si/
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1. 1 Zbiranje idej  

V raznih raziskovalnih in projektnih nalogah je bilo precej različnih tematik že 

obdelanih, zato nam je bilo sprva kar težko. Začeli smo z zbiranjem različnih podatkov 

iz literature, spleta, v veliko pomoč pa nam je bilo tudi sodelovanje s krajem. Hitro smo 

spoznali, da kljub temu, da živimo v Rogaški Slatini, ne poznamo veliko legend o 

našem kraju. Zavedali smo se, da se bomo najprej sami morali seznaniti z zgodbami 

iz našega kraja in jih nato predati naprej. Skozi literaturo smo z zagonom in polni 

navdušenja spoznavali bogato dediščino našega kraja.  

 

Izbrali smo točke, po katerih je Rogaška Slatina znana daleč naokoli. Mlajšim in 

starejšim obiskovalcem jih želimo predstaviti na svoj način. Preden smo se lotili 

oblikovanja učnih poti, smo med našimi sokrajani izvedli anketo o poznavanju krajevnih 

legend.  

 

Tako smo si zamislili dve učni poti, ki bi si jih obiskovalci izbrali glede na svoj interes. 

Kaj in kako je oz. bo vse skupaj izgledalo? Stopite z nami v odkrivanje…. 

2. LEGENDE NAŠEGA KRAJA 
 

Skozi prebiranje literature, smo spoznali različne manj ali bolj znane zgodbe oz. 

legende o Rogaški Slatini. Zgodbe smo raziskali in jih zbrali v brošuro, ki bo v pomoč 

turistom ob raziskovanju našega kraja.  

 

2.1 Legenda o Pegazu 

Pegaz je krilati konj iz grške mitologije, ki je skočil iz trupa Meduze, ko ji je Perzej 

odsekal glavo. Pegazovo grško ime Heziod povezuje z besedo "izvir", "vir". Namreč, 

kjerkoli je ta konj udaril s kopitom ob tla, je nastal izvir. Za slovenski prostor je 

pomemben, ker naj bi po legendi z udarcem kopita odprl vrelec mineralne vode 

Roitschocrene v Rogaški Slatini, kot je po grški pripovedki odprl vrelec Hipocrene 

muzam na gori Helikonu (Atika).  

2. 1. 1 Od legende do simbola   

Legenda o Rogaški Slatini govori o mitološkem krilatem konju. Pegaz je s kopitom 

udaril v tla in odkril Donat Mg - z magnezijem najbogatejšo naravno mineralno vodo 

na svetu. Kot nekoč Pegaz, tudi naši gostje vsak dan odkrivajo nova doživetja. Ker 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%A1ka_mitologija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Meduza_(mitologija)
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legenda živi še danes, je Pegaz in njegovo odkritje slatinske naravne mineralne vode 

postal pomemben del Rogaške Slatine. Tako je legenda prerasla v simbol, ki je 

prisoten na vsakem koraku. Sporoča edinstvenost vode in lokacije, v občinskem grbu 

in na zastavi pa izkazuje spoštovanje do lokalne zgodovine. Na osnovi legende je 

Občina Rogaška Slatina simbol Pegaza umestila v občinski grb in na zastavo. 

2. 1. 2 Pegazov spomenik 

Pegazov spomenik je avtorsko delo priznanega akademskega slikarja in kiparja 

Vasilija Ćetkovića Vaska. Sicer je Pegaz v občini Rogaška Slatina pomemben 

zgodovinski in kulturni simbol. Leta 2002 je Pegaz postal osrednji simbol Rogaške 

Slatine, občina ga je umestila v svoj grb in zastavo. 

 

Slika 3: Kip Pegaza 

VIR: http://www.rogaska-slatina.si/mapa/23/29/39/pegazov-spomenik-rogaska-slatina 

 

2. 2 Legenda o Boču 

Ali veste zakaj zadnje čase toliko piha?  Vam bom razložila. Blizu Rogaške in Rogatca 

pod zemljo namreč spi zmaj Lintvar. Glavo ima pod Donačko, del trupa pa pod očmi. 

Kadar pomiga s krili, so vetrovi večji ali manjši, ko pa premakne svoj rep, so pa potresi. 

Nanj pazi čarovnica in ko so ljudje še posebej neprijazni in zlobni, ga ugrizne v uho in 

takrat Lintver pobesni. Ko odpre rdeče oko, sikajo strele, ko pa odpre modro oko, pa 

nastanejo poplave. Seveda pa zna čarovnica potem Lintverja tudi pomiriti. Zato le 

pazimo, da ji ne bo ušel iz vajeti. 

 

2. 3 Termalna in mineralna voda 

Po legendi naj bi Donat oz. vrelec nastal tako, da je krilati konj Pegaz udaril s kopitom 

http://www.rogaska-slatina.si/mapa/23/29/39/pegazov-spomenik-rogaska-slatina
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ob tla. Zgodba o odkritju Donata sega v leto 1903, ko je iz gradbene jame sredi 

zdraviliškega parka v Rogaški Slatini pritekla visoko mineralizirana voda. Donat Mg se 

je v začetku stekleničil v veliki polnilnici v Rogaški Slatini, ki je bila zgrajena leta 1904. 

V času pred drugo svetovno vojno so iz nje letno odposlali po 3.000.000 steklenic 

rogaških slatin - to so bile tri slatine: DONAT, STYRIA IN TEMPELJ. Prepoznavni 

simbol Donata Mg je grški bog Apolon, poimenovan pa je po bližnji Donački gori. Donat 

Mg je po svoji sestavi edinstvena naravna mineralna voda, ki jo lahko pijemo vse 

življenje. Zaradi edinstvene kemične sestave, fizikalnih lastnosti in medicinskih 

spoznanj se v Zdravilišču Rogaška Slatina naravna mineralna voda Donat Mg že več 

kot 100 let uporablja v terapevtske in preventivne namene.  

 

 

Slika 4: Donat Mg 
Vir: https://www.geago.si/sl/pois/9077/grand-hotel-donat 

2. 4 Zdraviliški park 

Zdraviliški park in promenada, ki se združita v evropski ploščadi, predstavljata jedro, 

okoli katerega so razvrščeni hoteli, apartmaji in drugi objekti. Osrednja zdraviliška 

dvorana je prizorišče plesnih in koncertnih prireditev, tudi tradicionalnega Aninega 

plesa s skoraj 200- letno tradicijo. KRISTALNA DVORANA nosi ime zaradi lestencev, 

oken in ogledal, ročno narejenih iz kristalnega stekla.  V zdraviliškem parku najdemo 

veliko različnih cvetlic in zelenja. V celoti zajema skupno površino skoraj 10.000 m2. 

2.5 Afrodita 

Ko smo razmišljali o krajevnih legendah, ki našemu kraju dajejo prepoznavnost, 

seveda nismo mogli izpustiti podjetja Kozmetika Afrodita, ki  je  vodilna slovenska 

kozmetična hiša. Ko smo se odpravili na pot po spoznavanju podjetja, smo navdušeno 

odkrivali njene prve začetke. Kozmetika Afrodita številne kupce doma in po svetu 

navdušuje z inovativnimi, zdravju in koži prijaznimi izdelki za nego kože. Ponujajo 

https://www.geago.si/sl/pois/9077/grand-hotel-donat
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preko 600 izdelkov. Glavno vodilo Kozmetike Afrodita je visoka in stalna kakovost. 

Blagovna znamka Kozmetika Afrodita se je že četrto leto zapored uvrstila med TOP 

50 najboljših storitvenih znamk v Sloveniji po izboru kupcev.  

 

Slika 5: Na obisku podjetja Afrodita 

Njihovi začetki segajo v leto 1970, ko je Danica Zorin Mijošek, ustanoviteljica in 

direktorica podjetja, stopila na pot podjetništva. Z jasno zastavljenimi cilji je v terapiji 

zdravilišča Rogaška Slatina, prestižnem zdraviliškem kraju z vrelci zdravilne mineralne 

vode, odprla prvi kozmetični salon, ki uspešno deluje še danes. Majhna ponudba 

kozmetičnih izdelkov na trgu je botrovala izdelavi prvega izdelka za nego obraza - 

kamilične kreme, ki je pomenila temelj razvoju kozmetike, združene pod blagovno 

znamko Kozmetika Afrodita. Začetek devetdesetih let je bil za Slovenijo čas mnogih 

sprememb in pretresov, ki so se odrazili tudi na gospodarskem področju. Kozmetika 

Afrodita se je zaradi izgube trgov v nekdanji skupni državi skorajda čez noč znašla v 

nezavidljivem položaju. S preusmerjanjem na tuje trge jim je uspelo obdržati vse 

zaposlene in uspešno nadaljevati začrtano pot. 
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Slika 6: Ogledali smo si bogato ponudbo kozmetičnih izdelkov 

2.6 Steklarna Rogaška Slatina 

Steklarna Rogaška na podlagi več kot 350-letne tradicije z vrhunskimi izdelki iz kristala 

ustvarja znamko, ki predstavlja državo. Steklarna Rogaška ustvarja in krepi 

prepoznavnost slovenske blagovne znamke. To dosega z negovanjem in 

nadgrajevanjem tradicionalnih veščin pri obdelavi stekla; z vrhunskim strokovnim 

znanjem, z vlaganji v napredno, sodobno okoljsko tehnologijo in inovativnostjo ter z 

uveljavljanjem lastnih smernic v oblikovanju stekla. 

            

Slika 7: Kristalni izdelki  Steklarne Rogaška Slatina 
Vir: https://www.visit-rogaska-slatina.si/si/znamenitosti/2790-steklarna-rogaska 

 

Steklarna Rogaška je ponosni sponzor športnih in kulturnih prireditev. Protokol 

Republike Slovenije pa kristal s ponosom poklanja svetovnim voditeljem. Zmagovalke 

lepotnih tekmovanj ob siju kristala še bolj blestijo in gurmani ga cenijo kot obveznega 

spremljevalca vrhunskih kulinaričnih mojstrovin. Pozna jih tudi svet estrade - kristal 

https://www.visit-rogaska-slatina.si/si/znamenitosti/2790-steklarna-rogaska
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Steklarne Rogaška nastopa v številnih hollywoodskih filmih, slovenski glasbeniki pa se 

pokalov s podpisom rogaške steklarne veselijo ob zmagah na glasbenih festivalih. Ena 

najkakovostnejših izdelovalcev kristala na svetu nosi bogato zapuščino prednikov iz 

tega območja. Izdelki so še vedno ročno narejeni, mojstrom steklarjem pa pri tem 

pomaga najsodobnejša tehnologija.  

Ali ste vedeli: 

• Da so bili izdelki Steklarne Rogaška že leta 1930 naprodaj v ZDA, v verigi 

prodajaln BLOOMINGDALE'S. 

• Da je Steklarno Rogaška obiskal ameriški filmski igralec Armand Assante znan 

po vlogi Napoleona in si napihal svojo kristalno vazo. 

• Da se v procesu ročnega pihanja kristalnega keliha za vino (čašice, peclja, 

podstavka), skriva organizirano in natančno timsko delo najmanj petih ljudi. To 

pa je le delček vsega potrebnega dela, znanja in truda v procesu nastanka le 1 

kristalnega keliha. 

• Kristalno steklo ima zaradi vsebnosti svinca značilen kovinski zven, kar ga 

povsem loči od ostalih zvrsti stekla. 

                                          

3. IZVEDBA RAZISKAVE 
 

V sklopu raziskovalne naloge smo izdelali anketni vprašalnik, saj smo želeli izvedeti, 

kako dobro naši someščani poznajo svoj domač kraj.  

 

 

Graf 1: Sodelujoči v anketi glede na spol 

V anketi je sodelovalo 22 moških in 30 žensk. 
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Graf 2: Poznavanje legend o Rogaški Slatini 

Izmed vseh anketiranih samo dva nista poznala nobene legende o Rogaški Slatini. 

 

 

 

Graf 3: Legende o Rogaški Slatini 

 

Iz grafa je razvidno, da večina anketiranih pozna legendo o Pegazu. Nekateri poznajo 

še nekaj drugih. 

 

 

Graf 4: Prepoznavnost Rogaške Slatine po svetu 
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Vsi anketirani domačini so mnenja, da je Rogaška Slatina poznana tudi drugod po 

svetu. 

 

Graf 5: Proizvodi po katerij je Rogaška Slatina prepoznavna 

 

Ko smo someščane povprašali, kateri proizvodi so znani za Rogaško slatino, so skoraj 

vsi navedli zdravilne vode. Kar veliko prepoznavnost pripisujejo tudi izdelkom 

Steklarne Rogaška in Afrodite. 

 

 

 

Graf 6: Rogaška slatina kot destinacija za turiste 

 

Vsi anketirani so mnenja, da je Rogaška Slatina odlična turistična destinacija. 
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Graf 7: Destinacije, ki so privlačne za turiste 

 

Iz grafa lahko razberemo, da ima Rogaška Slatina ogromno znamenitosti in lepot, ki 

so za turiste privlačne. 

 

 

Graf 8: Znamenitosti, ki si jih morajo ogledati turisti 

V grafu lahko vidimo znamenitosti, za katere domačini mislijo, da bi si jih morali turisti 

ogledati.  
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4. TURISTIČNI PROIZVOD – IZBERI SI SVOJO POT 
Glede na podane odgovore, ki smo jih pridobili od domačinov, smo si za obiskovalce 

zamislili dve učni poti: POT ZDRAVJA in LEPOTE ter POT LEGEND. 

4.1 Pot zdravja in lepote 

Rogaška Slatina je slovensko naravno zdravilišče z bogato tradicijo. Ponaša se s kar 

štiristoletno tradicijo, z zdravilnimi vrelci v svetu poznane in priznane mineralne vode 

Donat Mg, z vrhunskim medicinskim centrom ter s čistim naravnim okoljem. 

 

Slika 8: Potek poti lepote in zdravja 
Vir: Google earth, januar 2020 

 

1. postaja: Ivanov vrelec 

Pot zdravja in lepote bi pričeli pri Ivanovem vrelcu, kjer bodo obiskovalci ob 

pripovedovanju zgodovine odkritja mineralne vode v Rogaški Slatini in njenih zdravilnih 

učinkih, tudi sami preizkusili vodo, bogato z minerali in železom, ki že desetletja 

privablja turiste, kot tudi domačine.  

 

Slika 9: Ivanov vrelec 
https://www.rogaska-slatina.si/si/ 

 

https://www.rogaska-slatina.si/si/
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2. postaja: Terme in wellnes 

Pot bi nadaljevali skozi čudovito sprehajalno promenado ter znameniti zdraviliški park. 

Na poti bi si ogledali pestro ponudbo wellnes storitev, ki jih ponujajo številni hoteli.   

 

3. postaja: Medical center in pivnica - zdravilišče 

Ob vstopu v zdraviliški park nam pogled pritegne najvišja stavba v Rogaški Slatini, ki 

se ponaša z dolgoletno tradicijo zdravljenja. Medical center s svojo pestro ponudbo 

zdravstvenih in wellnes storitev, privablja turiste s celega sveta. Obiskovalce bomo 

seznanili s ponujenimi storitvami in jih povabili, da si postrežejo s kozarcem zdravilne 

vode v pivnici, ki se nahaja v pritličju Medical centra. Zdravilna mineralna voda Donat 

Mg je edinstvena na svetu, saj ima najvišjo vsebnost naravnega magnezija. Bogata 

mineralna sestava ji daje blagodejno in zdravilno moč. Obiskovalci bodo občutili njene 

pozitivne učinke in si privoščili pitno kuro, ki jim bo pomagala do boljšega počutja.  

 

Slika 10: Medical center s pivnico 
Vir: https://www.rtvslo.si/oglasno-sporocilo-zdravje/na-diagnosticno-preiskavo-celega-telesa-v-medical-center-rogaska/485210 

 

 

4. postaja: Rekreativna pot Janina  
Zdraviliški park bomo zapustili in se sprehodili do najnižje ležečega smučišča v 

Sloveniji – Janine. Obiskovalce bo na poti do vrha vodila dobro označena rekreativna 

pot, primerna za vse generacije in fizične zmogljivosti, saj si lahko vsak izbere svojo 

pot do vrha. Izdelali bi tri poti, ki bi jih barvno označili, glede na zahtevnost terena. Na 

koncu poti jih čaka uganka, ki jih vodi do naslednje in hkrati zadnje postaje poti lepote 

in zdravja.  

 

5. postaja: Afrodita  
Ob vznožju hriba nas bo pričakal turistični vlakec, ki nas bo popeljal skozi središče 

Rogaške Slatine do enega izmed vodilnih kozmetičnih podjetij v Sloveniji. Kozmetična 

hiša Afrodita se ponaša z dolgoletno tradicijo proizvodnje vrhunskih kozmetičnih 

izdelkov. Danes se ponaša z več kot 650 različnimi kozmetičnimi izdelki, ki navdušujejo 

potrošnike po vsem svetu. Obiskovalce bi seznanili s kratko zgodovino podjetja. Sledil 

https://www.rtvslo.si/oglasno-sporocilo-zdravje/na-diagnosticno-preiskavo-celega-telesa-v-medical-center-rogaska/485210
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bi ogled kozmetične hiše. Obisk bi popestrili s testiranjem kozmetičnih produktov ter 

obiskom bogato založene trgovine.  

Predviden čas trajanja poti je 3 ure, vendar se bomo pri vodenju prilagajali 

skupini.  

4. 2 Pot legend 

Z Rogaško Slatino je povezanih veliko legend, ki jih želimo na tej poti raziskati, si jih 

ogledati in jim prisluhniti! Skozi vse zgodbe in legende, ki so se oblikovale skozi 

zgodovino, pa se njena zgodba začenja z legendo o Pegazu, kjer se bo naša pot tudi 

pričela. Skozi pot bodo obiskovalci zbirali lesene spominke s podobami legend, ki smo 

jih naredili sami. 

 

Slika 11: Potek poti legend 
Vir: Google earth, januar 2020 

1. postaja: Kip Pegaz 

Ploščad, kjer stoji kip krilatega Pegaza, je bila prvotno namenjena drugim dejavnostim. 

Sedaj na tej ploščadi naš lokalni simbol pozdravlja vse obiskovalce Rogaške Slatine. 

Na tej postaji bomo obiskovalce seznanili z nastankom kraja in pomenom krajevnega 

simbola. Pot nadaljujemo proti osrednjemu delu Rogaške Slatine. 

 

2. postaja: Evropska ploščad s spomenikom nob, park, kristalna dvorana 

Zdraviliški park in promenada, ki se združita v evropski ploščadi, predstavljata jedro, 

okoli katerega so razvrščeni hoteli, apartmaji in drugi objekti. Tam med cvetočimi 

gredicami in urejenimi zelenicami vas čakajo številne zanimivosti. Od paviljona 

Tempel, Pivnice mineralnih vod in kapelice Sv. Ane do Evropske ploščadi. 
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Na ploščadi stoji tudi spomenik padlim v NOB. Obiskovalce bi seznanili z bogato 

zgodovino, kjer so svoj del prispevali številni domačini, ki so se v času obeh vojn borili 

za našo domovino. Bogat in negovan zdraviliški park je ponos našega kraja, saj krasi 

mnoge razglednice in turistične letake. V njem se nahajajo tudi številne zaščitene 

rastline. Ob sprehodu skozi park, si bomo ogledali Kristalno dvorano Grand hotela 

Rogaška Slatina, ki se ponaša s čudovito arhitekturo. V njej vsako leto poteka 

tradicionalni Anin ples.  

3. postaja: Vremenska hišica 

Pot nas bo peljala naprej do Vremenske hišice, kjer bodo obiskovalci lahko razbrali 

hudomušne nasvete za boljše življenje. Na učne liste bodo zapisali vse podatke o 

vremenu na dan obiska. 

 

Slika 12: Vremenska hišica 
Vir: https://kraji.eu/slovenija/rogaska_slatina_vremenska_hisica/slo 

4. postaja: Paviljon 

Ob nadaljevanju poti bomo prisluhnili zvokom godalnega orkestra, ki nas bo pripeljal 

do Paviljona. Zaradi svoje akustike in odlične lege je paviljon pogosto prizorišče 

številnih koncertov, porok in drugih prireditev.  

 

Slika 13: Pviljon Tempel 
Vir: https://kraji.eu/slovenija/rogaska_slatina_paviljon_tempel/slo 

5. postaja: Cerkev sv. Ane 

Ime Ana v Rogaški Slatini nosi poseben pomen, saj jo povezujemo z različnimi 

stavbami in prireditvami kot so Anin ples, Anin dvor in tudi cerkev Sv. Ane, ki je naša 

https://kraji.eu/slovenija/rogaska_slatina_vremenska_hisica/slo
https://kraji.eu/slovenija/rogaska_slatina_paviljon_tempel/slo


 
VIZ II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA 

20 
 

naslednja postaja. Je zavetnica zdravilišča in simbol mesta. Na dan Sv. Ane Rogaška 

Slatina praznuje občinski praznik. Ana se pojavlja tudi v poimenovanju številnih zgradb 

in dogodkov.  

 

Slika 14: Cerkev sv. Ane 
Vir: https://kraji.eu/slovenija/rogaska_slatina_kapela_sv_ane/slo 

Starodavna cerkvica se nahaja za Medical centrom na majhni vzpetini v objemu gozda. 

Ob cerkvi nas bi pričakal znan ljudski ustvarjalec, domačin Aleksander Sandi Jurković 

– NANI POLJANEC, ki bi obiskovalcem pripovedoval legendarne zgodbe našega 

kraja.  

6. postaja: Anin dvor 

V neposredni bližini cerkvice Sv. Ane, se nahaja osrednja atrakcija Rogaške Slatine, 

muzej Anin Dvor. S sprehodom skozi tematsko obarvane muzejske zbirke se 

obiskovalci lahko seznanijo z zgodovino Steklarne Rogaška Slatina, z »domoznansko« 

zbirko lokalnega ustvarjalca in zbiratelja, znanega pod imenom Nani Poljanec,  

»parkovno« zbirko avtohtonih drevesnih vrst iz parkovnih površin Rogaške Slatine 

ter  »vodno« zbirko,  posvečeno ključnemu elementu zgodovinskega razvoja Rogaške 

Slatine – vodi. Biser njegove zbirateljske strasti pa je zagotovo ena največjih zasebnih 

zbirk o dinastiji Karađorđevič na svetu – kraljeva zbirka. 

 

https://kraji.eu/slovenija/rogaska_slatina_kapela_sv_ane/slo
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Slika 15: Anin dvor 

Vir: https://www.visit-rogaska-slatina.si/si/znamenitosti/2614-muzej-anin-dvor 

Predviden čas trajanja poti je 3 ure, vendar se bomo pri vodenju prilagajali 

skupini. 

 5. NAČRT OGLAŠEVANJA TURISTIČNEGA PROIZVODA 

5.1 Šolska spletna stran in časopis 

Pred izvedbo aktivnosti, bomo v sklopu šolskega časopisa in šolske spletne strani, 

oglaševali našo dejavnost in s tem pri učencih in ostalih vzbudili zanimanje za naš 

projekt ter jih pozvali k sodelovanju pri izvedbi le te. 

5. 2 Facebook in instagram  

Socialna omrežja so med današnjo populacijo vedno bolj razširjena in so odličen vir 

hitrega širjenja informacij. Na obeh omrežjih bomo objavljali atraktivne slike, ki bodo 

privabile goste. 

5. 3 Letaki 

Zamislili smo si letake, ki jih bomo izpostavili na področjih, kjer se nahaja veliko ljudi.   

(šola,  TiC, oglasne deske). 

5. 4 Lokalni časopis Rogaške Novice 

V lokalnem časopisu bomo objavili dogodek, kjer bomo občane seznanili s samim 

dogodkom. Pripravili bomo prispevek, ki bo na kratek, hkrati pa tudi zanimiv način 

opisal naš projekt. 

 

https://www.visit-rogaska-slatina.si/si/znamenitosti/2614-muzej-anin-dvor
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6. PREDSTAVITEV DELA NA TURISTIČNI TRŽNICI  
 
S predstavitvijo na turistični tržnici želimo obiskovalce prepričati, da je druženje z nami 

prava odločitev. Z našimi brošurami, dobro voljo, realističnim modelom Pegaza ter 

promocijskim materialom bomo poskrbeli, da bodo obiskovalci z zanimanjem in 

navdušenjem postali pri naši tržnici in z nami spoznavali legende našega domačega 

kraja, Rogaške Slatine. Delili bomo letake in majhna darilca – lesene spominke s 

podobami naših legend. Obiskovalce pa čaka tudi presenečenje, ki naj ostane do 

dneva dogodka še skrivnost. 

 

7. ZAKLJUČEK 
 

Že, ko so nas mentorice seznanile s temo letošnjega festivala, »Festival naj bo«, smo 

se zavedali, da je pred nami zahtevna, a hkrati tudi zelo zanimiva naloga. Čeprav smo 

mislili, da dobro poznamo naš domač kraj, smo skozi naše raziskovanje spoznali 

ogromno novih stvari. Sebe in tudi druge moramo opomniti, da živimo v prelepem kraju 

in da ga moramo znati ohranjati in ga v najlepši luči pokazati širši javnosti.  

 

Med raziskovanjem so nas navdajali različni občutki, ki so bili pozitivni in so nam dali 

zagon pri nalogah, ki smo si jih zadali skupaj z mentoricama. Največji izziv pri 

raziskovanju je bil zbrati vse podatke in jih pretvoriti v besedilo. Verjamemo, da bo 

naša raziskovalna naloga še pripomogla k prepoznavnosti Rogaške Slatine. Poti, ki 

smo si jih zamislili, sta zasnovani tako, da sta primerni za obiskovalce vseh starosti. 

Opomniti želimo, kako pomembna je zgodovina našega kraja in privabiti mlajše in starejše 

k sodelovanju v smislu oživljanja turizma v Rogaški Slatini. 
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Priloga: ANKETNI VPRAŠALNIK 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Smo učenci Gašper, Ines, Alana, Jasmina, Nuša in Patrik. Pred vami je anketni 
vprašalnik. Rezultate vprašalnika bomo uporabili pri raziskovalni nalogi Turizmu 
pomaga lastna glava. 
 
SPOL:      M  Ž 
 
STAROST: ______________ 
 

1. Ali poznaš katero legendo o Rogaški Slatini?      
 

DA   NE 
 

2. Katere legende o Rogaški Slatini poznaš? 
 

 
 

 
 

3. Ali misliš, da je Rogaška Slatina poznana tudi drugod po svetu? 
 

DA   NE 
 

4. Naštej nekaj  proizvodov po katerih je Rogaška Slatina poznana? 
 

 
 

 
 

5. Ali se ti Rogaška Slatina zdi privlačen kraj za turiste? 
         
      DA   NE 
 

6. Zakaj bi predlagali turistom, da obiščejo Rogaško Slatino? 
 

 
 

 
7. Ogled katerih znamenitosti bi jim predlagali? 

 

 
 

 
 

Hvala za sodelovanje! 


