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Povzetek  

V raziskovalni nalogi smo se učenci VIZ II. OŠ Rogaška Slatina osredotočili na nadgradnjo in 

povezanost dveh ločenih dogodkov, in sicer Bobrovega kolesarjenja in “Everestinga” na Boč. 

Pri sami nadgradnji omenjenih dogodkov smo se tako osredotočili predvsem na to, kar bi 

pritegnilo mlade k aktivni udeležbi na dogodku (npr. lov na zaklad) in bi obenem pritegnilo 

tudi druge starostne skupine (medgeneracijsko povezovanje – npr. kolesarjenje na Boč, skupno 

druženje) ter bi pozitivno vplivalo tudi na promocijo samega kraja. Pri čemer smo pri sami 

organizaciji in promociji dogodka upoštevali naravne in kulturne znamenitosti območja ter tudi 

pomen inovativnosti in dostopnosti dogodka za vse zainteresirane ter vključenost že 

uveljavljenih podjetij in organizacij kot sponzorjev. Hkrati smo vključili tudi promocijo zdravja 

in dobrodelnost, saj bi del pridobljenih finančnih sredstev namenili šolarjem, ki se znajdejo v 

morebitnih finančnih stiskah.  

 

Ključne besede: kolesarjenje, bober, Pegaz, Everesting, Bobrovo bicikliranje 

 

 

 

 

 

mailto:iios.rogaska@guest.arnes.si


 

 

Abstract 

In this research project, students from VIZ II. OŠ Rogaška Slatina focused on the upgrading 

and connection of two separate events, namely the Beaver Bike Ride and the "Everesting" to 

Boč. In upgrading these events, we focused on what would attract young people to actively 

participate in the event (e.g. treasure hunting) and would also attract other age groups 

(intergenerational bonding - e.g. cycling to Boč, socialising together) and would also have a 

positive impact on the promotion of the place itself. In organising and promoting the event 

itself, we have taken into account the natural and cultural attractions of the area, the importance 

of the event being innovative and accessible to all interested parties, and the involvement of 

established companies and organisations as sponsors. At the same time, we also included health 

promotion and charity, as part of the funds raised would be donated to schoolchildren in 

potential financial hardship. 
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¨V ROGAŠKI SMO SRČNI LJUDJE, ZATO USTVARJAMO SRČNE POTI.  ̈

1 UVOD 

V občini Rogaška Slatina je zgrajena bogata športna infrastruktura, ki zagotavlja raznoliko 

športno udejstvovanje in nudi dobre pogoje za razvoj športa. V našem kraju boste na izbiro 

imeli veliko možnosti, da z gibanjem naredite nekaj zase in za svoje zdravje. Bogata ponudba 

je tudi razlog, da prihaja v Rogaško Slatino na priprave vedno več vrhunskih košarkarskih in 

nogometnih ekip, pa tudi državnih reprezentanc. Prav tako je pri nas zelo razvito kolesarstvo, 

saj imamo veliko kolesarskih poti. Posledično je tudi že nekaj let pri nas cilj ene izmed etap 

Kolesarske dirke po Sloveniji. 

1. 1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Smo učenci II. Osnovne šole Rogaška Slatina in obiskujemo turistični krožek. Ker nas vse 

zanima šport, smo se odločili sodelovati pri izdelavi turistične naloge. Pripravili smo 

raziskovalno nalogo Športni utrip srca, saj je kolesarstvo v Rogaški Slatini zelo razvito. 

Letošnja tema naloge je »Športna doživetja bogatijo mladinski turizem«. Odločili smo se, da 

bomo turiste popeljali po zanimivi kolesarski poti v obliki srca, kjer si bo mogoče ogledati 

naravne in kulturne znamenitosti kraja. Pred tem bo možno poizvedeti o vrstah športnih 

dejavnostih v Rogaški Slatini. Pot je predstavljena v aplikaciji, ki smo jo zasnovali. Bobrova 

pot je zasnovana kot lov na zaklad, tako da bodo udeleženci lahko poleg mišic napeli tudi 

možgane. 

 

1. 2 NAMEN IN CILJ 

Cilj naše raziskovalne naloge je pritegniti turiste k športnim doživetjem na inovativen način. 

Namen in cilj naše raziskovalne naloge je tudi ugotoviti, kaj že vemo o športnih doživetji v 

Rogaški Slatini in kako bi le-te izboljšali. Želimo se osredotočiti na kolesarstvo, saj je le to 

dokaj razvito pri nas. Naš cilj je tudi izvesti anketo z učenci naše šole in ugotoviti, koliko se 

ukvarjajo s športom in se udeležujejo športnih dogodkov v Rogaški Slatini ter intervju z 

učiteljem naše šole, ki se je v letu 2021 kar 23-krat s kolesom povzpel na Boč v dobrodelne 

namene, da bi zbral denar za šolarje v Rogaški Slatini. Dogodek so poimenovali ˝Everesting˝ 

na Boč. Nazadnje pa je naš cilj ustvariti aplikacijo, ki bo z vsebino privabila turiste v Rogaško 

Slatino ter vključevala kolesarsko pot v obliki srca. Bobrova pot bo namenjena mladim in 

družinam ter bo zasnovana kot lov na zaklad. Pegazova pot pa bo namenjena mladim v dobri 

kondicijski formi v dobrodelne namene za pomoč šolarjem v Rogaški Slatini. Ta aplikacija bo 

turistom ponudila vse možnosti športnih doživetij v Rogaški Slatini s poudarkom na 
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kolesarjenju in bo s promocijskim videom, ki bo naložen v aplikaciji omogočila vpogled v 

športni utrip Rogaške Slatine. 

1.3 METODOLOGIJA 

1.3.1. Načrtovanje dela in pregled literature 

  

V mesecu decembru 2022 smo najprej obiskali šolsko knjižnico, kjer smo iskali knjige, ki bi 

jih lahko uporabili za našo nalogo. Vsebine in podatke smo iskali tudi po različnih spletnih 

straneh (med novembrom 2022 in januarjem 2023). Nekaj časa smo namenili tudi ogledom 

video vsebin, s pomočjo katerih smo se naučili izdelati aplikacijo za mobilni telefon. 

V januarju 2023 smo kontaktirali s Turistično informacijskim centrom, ki nam je podal nekaj 

osnovnih informacij glede dogodka Bobrovo bicikliranje. Obrnili smo se tudi na učitelja svoje 

šole Urbana Šipca, ki je leta 2021 izvedel dobrodelni dogodek ˝Everesting˝ na Boč za pomoč 

šolarjem in v drugi polovici januarja 2023 izvedli intervju.  

V januarju 2023 smo osnovali in izvedli tudi spletni anketni vprašalnik. 

Na podlagi sodelovanja s TIC Rogaška Slatina smo skupaj dopolnili še načrt trženja, napisali 

zaključek, ob pomoči učiteljice za likovno umetnost pa smo v mesecu februarju 2023 

dokončno oblikovali idejo o predstavitvi na turistični tržnici. 

1.3.2. Anketni vprašalnik 

  

Ker nas je zanimalo, koliko se učenci naše šole ukvarjajo s športom in udeležujejo športnih 

dogodkov, smo pripravili spletni anketni vprašalnik s pomočjo spletne strani 1KA. Pri čemer 

smo se osredotočili predvsem na področje kolesarjenja. Anketni vprašalnik (v prilogi) z 

naslovom Kolesarjenje je bil aktiven med 5. in 22. januarjem 2023 (povezava do vprašalnika: 

https://1ka.arnes.si/kolesarjenje). K sodelovanju so bili povabljeni preko spletnega sporočila, 

predanega s strani razrednikov učencev. Učenci so do ankete dostopali s pomočjo povezave ali 

QR kode, reševali pa so jo s pomočjo tablice, računalnika oz. v največji meri s pomočjo 

telefona. Skupno je anketo rešilo 187 učencev, od tega je veljavnih le 97, od tega 48 dečkov in 

49 deklic, 72 % je bilo starih več kot 12 let, 27 % starih med 8 in 12 let ter 1 % do 8 let starosti. 

Največji delež vključenih je obiskovalo 7. do 9. razred (77 %), 21 % jih je obiskovalo 4. do 6. 

razred in le 2 % vključenih jih je obiskovalo 1. do 3. razred. Zaradi slednjega ne smemo 

zanemariti dejstva, da so analize in interpretacije dobljenih rezultatov glede na starost in glede 

na triado manj verodostojne in zgolj okvirne.  

Vprašani so z 82 % odgovorili, da imajo radi kolesarjenje in 69 % jih tudi samih kolesari. V 

največji meri so odgovarjali, da jih najbolj pritegne narava (45 %), da se v mesto odpravijo s 

https://1ka.arnes.si/kolesarjenje
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kolesom. Sledijo še sama pot (27 %), dogodki (22 %), znamenitosti (21 %) in s 15 % drugo, 

kjer so najpogosteje navajali prijatelje (druženje).  

Graf 1: Odstotni prikaz izbranih razlogov odločitve za kolesarjenje 

 

 

Za redno, dnevno kolesarjenje se jih je opredelilo le 10 %, s 47 % je prevladoval odgovor, da 

kolesarijo redko (le nekajkrat na mesec ali leto), s 36 % pa je sledilo pogosto kolesarjenje, to je 

nekajkrat na teden. Glede izbire koles so se s 54 % odločili za uporabo gorskega kolesa, z 39 

% je sledilo cestno kolo in najmanjkrat izbrano (le 2 %) je bilo mestno kolo.  

Vprašani so nekako enakomerno navajali pritrdilne in nikalne odgovore na vprašanje, ali so že 

padli s kolesom, saj jih je 52 % podalo nikalni odgovor, 48 % pa pritrdilnega.  

Pri trajanju uporabe pomožnih koles je bil najpogostejši odgovor med 3 do 7 let.  

S 75 % so vprašani potrdili, da vedno upoštevajo pravila v prometu. Pri čemer je bil negativni 

odgovor vseeno nekoliko bolj pogost v starostni skupini nad 12 let.  

 

Nekoliko manj pričakovani so bili rezultati glede udeležbe na kolesarskih dogodkih, kjer jih je 

le 19 % označilo, da se udeležuje slednjega, kot so npr. kolesarska dirka po Sloveniji, kolesarski 

maratoni. Pri čemer pri primerjavi glede na spol prepoznamo, da je vseeno več učencev kot 

učenk na omenjeno vprašanje odgovorilo pritrdilno, vendar kljub vsemu z majhnimi odstotki 

glede na celoto odgovorov.  

Graf 2: Primerjava udeležbe na kolesarskih dogodkih glede na spol 

 

 

 

 

 

 

Rezultati opravljene anketne raziskave so tako tudi pokazali, da se je zelo majhen odstotek 

vprašanih udeležil Bobrovega bicikliranja, in sicer se ga je udeležilo le 6 učencev in od tega je 

bilo 5 učencev v starosti skupini nad 12 let. Pri čemer tukaj opazimo nasprotni trend kot zgoraj 

pri primerjavi podanih odgovorov glede na spol.  
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Graf 3: Primerjava udeležbe na Bobrovem bicikliranju glede na spol 

 

Obenem je tudi le 34 % vprašanih spremljalo “Everesting” na Boč v izvedbi učitelja VIZ II. OŠ 

Rogaška Slatina, gospoda Urbana Šipca, kljub temu da je bilo promociji dogodka namenjenih 

ogromno vsebin tudi znotraj šole. Pri čemer podrobnejši rezultati razkrivajo tudi, da največji 

delež tistih, ki so spremljali omenjeni dogodek, obiskuje zadnjo triado.  

Medtem ko so razlike glede na spol zanemarljivo majhne. 

 

Graf 4: Primerjava spremljanja “Everestinga” na Boč glede na spol 

 

Rezultati ankete so tudi pokazali, da se udeleženi v večini ne bi želeli udeležiti kolesarskega 

dogodka, ki bi združeval elemente Bobrovega bicikliranja in “Everestinga” na Boč, saj bi se le 

31 % vprašanih udeležilo omenjenega. Pri čemer bi glede na podrobnejše rezultate lahko 

predvidevali vseeno nekoliko večji obisk s strani dečkov.  

 

Za udeležbo na kakšnem kolesarskem dogodku pa bi jih v največji meri pritegnilo druženje (53 

%), nekoliko manj nagrade (45 %), izzivi (31 %) in še manj lokacija, čas in promocija dogodka, 

medtem ko to, kdo organizira dogodek, sploh ni relevantno zanje.  

Če upoštevamo še razporeditev glede na spol, prepoznamo razmeroma enakomerno 

razporeditev pri podanih odgovorih.  
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Graf 5: Primerjava izbranih razlogov odločitve za udeležbo na kolesarskem dogodku glede na spol 

 

 

Pri razporeditvi odgovorov glede na starost pa zaznamo majhne razlike. Učence do 8 let starosti 

bi pritegnile nagrade in izzivi, učence med 8 in 12 let bi pritegnili druženje, izzivi in nagrade, 

starejše od 12 let pa podobno kot prejšnjo starostno skupino z manjšo razliko v zaporedju izbir. 

1. 3. 3 Intervju 

Dne 20. 1. 2023 je bil izveden intervju (vprašanja v prilogi) z idejnim organizatorjem in 

izvajalcem “Everestinga” na Boč, v letu 2021, gospodom Urbanom Šipcem. Slednji je v svojem 

intervjuju izpostavil, da mu kolesarjenje pomeni način življenja, obenem je v intervjuju tudi 

zaupal, kako se mu je porodila ideja o dogodku, kaj so bili njegovi osrednji cilji, na kakšen 

način se je pripravljal na podvig in kakšni so bili njegovi občutki po zaključeni izvedbi. Zaupal 

nam je tudi, kdo mu je pomagal pri organizaciji dogodka ter nam podal koristne nasvete, v 

primeru, da bi želeli tudi sami organizirati podoben dogodek. Gospod Urban je v intervjuju tudi 

zaupal, da bi se z veseljem udeležil še kakšnega dobrodelnega dogodka ter da mu je bila pri 

izvedbi “Everestinga” na Boč osrednjega pomena finančna pomoč učencem in mladim, ki se 

znajdejo v socialnih stiskah. Podrobneje o tem, kaj nam je zaupal gospod Šipec, lahko izveste 

v priloženem zvočnem posnetku intervjuja v naši spletni aplikaciji.  

 

Slika 1: Everesting  
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Vir: https://www.iios-rogaska.com/2021/07/29/dobrodelno-kolesarjenje-kolesarski-

everesting/ 

1. 3. 4 Izdelek 

 Osredotočili se bomo na dva dogodka, ki ju bomo združili v enega, in sicer Bobrovo 

bicikliranje za mlade in družine ter Everesting na Boč za mlade v dobri kondicijski formi v 

dobrodelne namene. Ta dogodek ima na zemljevidu začrtano kolesarsko pot v obliki srca. Eden 

izmed naših ciljev je bil tudi izdelava aplikacije, ki bi uporabnike popeljala po športnih 

doživetjih v Rogaški Slatini. Naš izdelek smo in bomo tudi še naprej promovirali na Facebook 

strani svoje šole ter na drugih socialnih omrežjih, kot so Tik-Tok in Instagram. 

  

 2 ŠPORTNA DOŽIVETJA V ROGAŠKI SLATINI 

Neokrnjena narava Rogaške Slatine ponuja veliko možnosti za rekreacijo. Izkoristimo lahko 

priložnost za tek, kolesarjenje, nordijsko hojo, plavanje, plezanje, nogomet, košarko, balinanje, 

smučanje in druge aktivnosti. 

Rogaška Slatina se ponaša z različnimi infrastrukturami, namenjenimi za športne aktivnosti, 

kot so zunanja igrišča za košarko, nogomet, tenis, mali nogomet, odbojko na mivki, atletski 

stadion, fitnes, zunanjimi in notranjimi bazeni za plavanje. Razgibana narava pa omogoča obilo 

možnosti tudi za smučanje, pohodništvo in kolesarjenje.  

 

2.2 Kolesarjenje v Rogaški Slatini 

Za vse, ki na dopustu ne morejo brez kolesa, je Rogaška Slatina odlična izbira. Okolica 

zdraviliškega jedra je prepletena z zanimivimi kolesarskimi stezami in potmi, na katerih si lahko 

ogledate številne naravne in kulturne znamenitosti. Tudi gozdne poti so primerno urejene za 

kolesarjenje in nordijsko hojo. Bogata ponudba športnih objektov, ki ustrezajo visokim 

standardom, pa omogoča kakovostne treninge vrhunskih športnikov. 
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Slika 2: Kolesarjenje v Rogaški Slatini 

Vir: https://www.visit-rogaska-slatina.si/si/kaj-poceti/sportne-aktivnosti/kolesarjenje/ 

2.2.1 Sistem za izposojo koles 

Rogaška Slatina je leta 2018 uvedla avtomatiziran sistema izposoje koles. V Rogaški Slatini je 

sedem postaj s 37 kolesi za izposojo, od tega 8 električnih. Gre za skupni sistem izposoje za 

občini Rogaška Slatina in Podčetrtek. 

Skupno je v uporabi 30 navadnih koles in 12 električnih koles, ki jih je možno prevzeti in oddati 

na šestih postajah: Poslovni center Vrelec, Pegazova ploščad, Spar v Rogaški Slatini in pri 

Medical Centru ter TIC Podčetrtek, Terme Olimia – Breza in Aqualuna v Podčetrtku. 

Ob registraciji posameznik prejme kartico, ki na postaji odklepa kolesa in omogoča 14 ur 

kolesarjenja na teden. 

Lokacije kolesarskih postaj: 

- Celjska cesta 30 pri Podjetniškem centru Vrelec 

- Zdraviliški trg pri Pegazovi ploščadi 

- Kidričeva ulica pri Policijski postaji oz. Spar-u 

- Zdraviliški trg med Medical Centrom in Grand Hotelom Donat 
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3 OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA 

 3. 1 Dogodek: Športni utrip srca 

Nadgradili smo dva dogodka, ki smo ju združili v enega. Na dan dogodka smo načrtovali tudi 

predstavitev vseh športnih aktivnosti v Rogaški Slatini na posameznih stojnicah, skupaj s skrbjo 

za zdravje z merjenjem srčnega utripa in krvnega tlaka. 

➢ BOBROVO BICIKLIRANJE – BOBROVA POT 

Gre za 14 km dolgo povratno traso do Bobrovega centra s startom pri VIZ II. OŠ Rogaška 

Slatina in ciljem na Evropski ploščadi. Pot je terensko nezahtevna in izredno slikovita, saj vodi 

skozi slatinsko podeželje. Ta dogodek smo nadgradili in ga dopolnili z lovom na zaklad in 

ostalimi podrobnostmi. 

➢ ˝EVERESTING˝ NA BOČ – PEGAZOVA POT 

Urban Šipec, športni pedagog na II. Osnovni šoli v Rogaški Slatini v okviru t. i. kolesarskega 

Everestinga je prekolesaril 8848 višinskih metrov, kot je visoka najvišja gora na svetu, Mount 

Everest. 

Od zgodnjega jutra pa vse do večera se je vzpenjal iz Irja do lovskega doma na Boču, to pa je 

moral za dosego cilja storiti kar 23-krat zaporedoma, kar je pomenilo 15 ur neprestanega 

kolesarjenja. Pri izvedbi podviga so mu pomagali kolegi kolesarji, njegov podvig pa so 

spremljali tudi družinski člani, prijatelji, znanci in drugi obiskovalci. 

Urban Šipec je želel s kolesarskim „Everestingom zbrati 8848 evrov za učence slatinskih 

osnovnih šol, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin in za šolanje potrebujejo dodatno 

denarno pomoč. Zbrana denarna sredstva so slatinske osnovne šole namenile za financiranje 

šole v naravi, ekskurzij, letovanj, taborov, Cambridge izpitov, jezikovnih diplom za nemščino 

ter za nakup IKT opreme, šolskih potrebščin, učnih pripomočkov, koles, kolesarske opreme … 

Mi smo se odločili ta dogodek nekoliko preoblikovati in ga prilagoditi za vse mlade, ki so v 

dobri kondicijski formi. 
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3.1.2 Organizacija dogodka 

Izvedba - Vsebinska zasnova dogodka z možnostjo realizacije. Turistično informacijski 

center bo tako imel možnost uporabiti nekaj naših idej pri izvedbi naslednjega dogodka. 

ČAS: junij 

KRAJ: Rogaška Slatina, Evropska ploščad Rogaška Slatina, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, Boč 

START: VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

CILJ: Evropska ploščad v Rogaški Slatini 

VODITELJICA PROGRAMA: Anja Plemenitaš, prof. (učiteljica na VIZ II. OŠ Rogaška 

Slatina) 

PRIJAVNINA: 20 € 

• Ob prijavnini vsak dobi majico z logotipom dogodka in štartno številko ter Bobrov potni 

list za zbiranje žigov, ki je namenjen sodelujočim mladim in družinam do Bobrovega 

centra. Prav tako imajo na voljo sponzorsko vodo Donat Mg in Tempel iz Medical 

centra Rogaška Slatina ter ˝jerpico˝, ki bi jo sponzorirala restavracija Bohor. 

NAGRADA (zaklad) za Bobrovo pot: družinski paket v Hotelu Slatina za 2 nočitvi z zajtrkom 

NAGRADA za Pegazovo pot: Bon v vrednosti 200 € za nakup kolesa ali kolesarske opreme v 

trgovinah Merkur po celi Sloveniji.  

POTNI LIST (priloga):  

1. PEGAZOV POTNI LIST (Vzpon na Boč)- možno je pridobiti samo en žig na postaji, 

na kateri si končal. 

2. BOBROV POTNI LIST (Bobrovo bicikliranje)- žig dobiš na vsaki postaji pri lovu na 

zaklad.  

PROGRAM: 

SOBOTA 

8.00-10.00 

• Zbiranje in prijava udeležencev, ki bi bila plačljiva, saj gre denar v dobrodelne namene 

za šolarje v Rogaški Slatini; 

• Pri prijavi vsak dobi majico z bobrom in štartno številko. Prav tako mladi in družine, ki 

se bodo odpravili do Bobrovega centra, dobijo Bobrov potni list za zbiranje žigov. 

• Demonstracija izkušenih rolkarjev in kolesarjev z BMX kolesi na rolkarskem poligonu 

pri naši šoli. Udeleženci se bodo lahko tudi sami preizkusili. 

• Ogled stojnic s ponudbami športnih doživetij v Rogaški Slatini; 

1. stojnica - predstavitev sistema za avtomatizirano izposojo koles v Rogaški Slatini. 

➢ Kolesa, ki so na izposojo, bo možno tudi preizkusiti in si za ta dan izposoditi. 

➢ Nekaj koles bo tudi električnih. 
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2. stojnica - Nogometni klub Rogaška Slatina, kjer se bo možno tudi na novo včlaniti. 

3. stojnica - Balinanje v Rogaški Slatini, ki ga bo predstavilo Balinarsko društvo Rogaška 

Crystal. 

4. stojnica - Košarkarski klub Rogaška Slatina 

5. stojnica - Smučišče Janina, se bo predstavilo z zimskimi aktivnostmi na smučišču ter 

možnostmi šole smučanja. 

6. Plezalni klub Rogaška Slatina 

7. Stojnica - ZP Rogaška Slatina, medicinsko osebje (meritve krvnega tlaka in srčnega 

utripa). Osebje bo udeležene pričakalo tudi na posameznih postajah in jih seznanilo z 

njihovimi meritvami. 

 

10.00-10.15 

• Gibalne minutke s klubom KUŠ NiMe. 

• Priprava na odhod. 

 

10.30 

• Start mladih na Boč izpred VIZ II. OŠ Rogaška Slatina v spremstvu krilatega konja 

Pegaza. 

10.45 

• Start mladih in družin z otroki do Bobrovega centra v spremstvu Bobra. 

11.45 

• Prihod do Bobrovega centra in ogled muzeja. 

• Predvidevamo, da se bodo mladi iz Boča predvidoma vrnili istočasno kot mladi in 

družine iz Bobrovega centra. 

13.00 

• Prihod na cilj. 

• Razdelitev nagrad in medalj. 

• Pogostitev na stojnicah. 

• Prigrizke bi pripravile naše babice in Kuharski krožek naše šole. 

• Nastop šolskega benda in pevskega zbora. 

 

 

 



 

11 

 

3.1.2 Podroben opis turističnega programa 

• Dobrodelni dogodek smo poimenovali Športni utrip srca.  

• Dogodek je vsebinsko načrtovan tako, da omogoča možnost izvedbe.  

• Skozi celoten dogodek nas spremljata krilati konj Pegaz in Bober. 

• Stroške dogodka bi si pokrili s sponzorji in dodatnimi prostovoljnimi prispevki, ki bi jih 

zbirali na samem dogodku. Če bi bilo potrebno, bi nekaj stroškov plačala tudi šola.  

• Denar od prijavnin pa bi namenili šolarjem v Rogaški Slatini, ki potrebujejo pomoč.  

• Predstavitev na stojnicah bi bila brezplačna, saj vse to zanje predstavlja tudi neposredno 

promocijo. Posledično bi dobili več prijav v klube in večjo udeležbo pri ostalih 

omenjenih športnih aktivnostih.  

• Ob prihodu se udeleženci najprej prijavijo in plačajo prijavnino, ki bi znašala 20 €. Ob 

tem prejmejo promocijsko majico z logotipom dogodka in štartno številko.  

• Nato bi naša voditeljica otvorila sam dogodek z našima maskotama – Bobrom in 

Pegazom, prijavljene bi seznanila z odhodom in ciljem ter predstavila vsako stojnico in 

najavila demonstracijo rolkarjev in kolesarjev z BMX kolesi.  

• Na eni od stojnic bi prijavljeni lahko dobili tudi vodo Donat in Tempel ter okrepčilo 

(˝jerpico˝).  

• Pred 10. uro bi naša voditeljica povabila prijavljene na gibalne minutke s plesnim 

klubom KUŠ NiMe.  

• Nato bi vse seznanila z uro odhoda, in sicer za mlade, ki bi se odpravili na Boč, je start 

ob 10.30, za mlade in družine do Bobrovega centra pa ob 10.45. 

A) Pegazova pot na Boč  

• Na postaji na Boču bo pričakal krilati konj Pegaz, s katerim se bo po doseženem vzponu 

mogoče fotografirati ter pridobiti žig v Pegazov potni list. 

• Tisti, ki prvi pride do lovskega doma na Boču, dobi nagrado – Bon v vrednosti 200 € za 

nakup kolesarske opreme v Merkuju. 

B) Bobrova pot 

• Po odhodu mladih na Boč, bi otrokom in staršem, ki so namenjeni do Bobrovega centra 

podala še nekaj dodatnih informacij, in sicer o lovu na zaklad.  

• Za začetek bi jim predstavila prvi namig, ki bi jih popeljal do naslednje postaje z 

namigom v obliki miselne naloge.  

• Tisti, ki prvi najdejo zadnji namig, pridejo do zaklada oz. nagrade. 

• Pri vsakem namigu bi bila obešena zastavica ter prilepljena QR koda z gibalnimi 

nalogami, ki smo jih posneli. Za udeležence brez mobilnega telefona bo možnost ogleda 

gibalne naloge v obliki slike in navodila za izvedbo. 
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• Vsi, ki se bodo ustavili na postaji z namigom, dobijo v svoj kartonček žig. 

• Za medaljo morajo zbrati vsaj 3 žige. 

• Pri Bobrovem centru bi jih spet pričakala maskota Bobra, ki bi bila na voljo za 

fotografiranje.  

• Možen bi bil tudi ogled samega muzeja v Bobrovem centru. 

• Po ogledu, bi se prijavljeni odpravili do cilja, in sicer na Evropsko ploščad v Rogaški 

Slatini, kjer bi jih pričakala naša voditeljica. 

C) Skupni zaključni del 

• Najprej bi seveda sledila podelitev medalj, za vsakega udeleženca, ki je prejel 3 žige. 

• Tisti, ki so se udeležili ¨Everestinga˝ na Boč, pa prejmejo mini pokal, ki bi ga naredili 

učenci iz gline. 

• Nato pa sledi podelitev glavne nagrade za tiste, ki so po namigih prvi prišli do zaklada 

in za udeleženca, kateri se je prvi povzpel do lovskega doma na Boču. 

• Sledi nastop našega šolskega benda in pevskega zbora in seveda pogostitev, ki bi jo 

pripravili učenci kuharskega krožka in naše babice. Za pijačo bi še vedno poskrbel 

Medical center z najbolj zdravilno vodo Donat Mg in Tempel. 

• Bober s Pegazom bi se nam seveda zopet pridružila na Evropski ploščadi in zabavala 

najmlajše ter z njimi zaplesala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Prikaz poti na zemljevidu 
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3.1.3 Lov na zaklad 

• Prvi namig bi podal Bober pred startom. 

• Na vsaki postaji se v Bobrov kolesarski potni list dobi žig. 

• Žig smo oblikovali sami in ga izdelali posebej za ta lov na zaklad ter ga hkrati uporabili 

za svojo naslovnico in logotip dogodka. 

 

Slika 4: Žig in logotip dogodka 

NAMIG 1: Prva postaja je tam, kjer je včasih bila Hidroterapija.  

• 1. POSTAJA: Stavba TEMPEL (STARA HIDROTERAPIJA) 

Sezidana je bila leta 1904 ter je imela nekdaj že dve predhodnici. Vse so bile namenjene za 

higiensko kopališče. 

NAMIG 2: Druga postaja je tam, kjer je kipec te živali, ki je z zlatim kopitom udarila v tla in 

postala simbol Rogaške Slatine. 

• 2. POSTAJA: KRILATI KONJ PEGAZ 

LEGENDA:  

Legenda o Rogaški Slatini govori o živali, ki je z zlatim kopitom udarila ob tla in odkrila Donat 

Mg ter se zapisala v zgodovino Rogaške Slatine. 

NAMIG 2: Kako se imenuje ta grška boginja ljubezni, lepote in zaščitnice zaljubljencev? Pojdi 

do tja. 

• 3. POSTAJA: AFRODITA 

LEGENDA: 

V prepiru, katera med boginjami je najlepša, je Zevs za razsodnika določil Parisa, sina 

trojanskega kralja. Paris se je odločil za boginjo in s tem nehote sprožil trojansko vojno. 

NAMIG 3: Kjer žoga se kotali, tam naslednji namig se zgodi. 
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• 4. POSTAJA: Nogometni klub Rogaška Slatina 

NAMIG 4: Premetanka –   RAPV    ABNAR 

 

• 5. POSTAJA: 1. BRANA 

NAMIG 5: Premetanka: RBOOVB TERENC 

 

• 6. POSTAJA: Bobrov center 

NAMIG 6: Če želiš priti do bobrovega bivališča, se moraš povzpeti po stopnicah, ki skrivajo 

bobrov skriti zaklad. 

 

• POSTAJA: Zaklad 

NAGRADA: Darilni vikend paket za dve nočitvi z zajtrkom in kopanjem v Hotelu Slatina 

 

3.2 Aplikacija s promocijskim videom, športnimi doživetji v Rogaški Slatini 

in opisom načrtovanega dogodka  

3.2.1 Namen aplikacije 

Za izdelavo aplikacije smo se odločili, ker smo športna doživetja v Rogaški Slatini želeli 

predstaviti na čim bolj inovativen način in hkrati narediti tudi promocijski video, ki si ga bo 

možno ogledati v aplikaciji. 

3.2.2 Izdelava 

Z izdelavo aplikacij se predhodno še nismo srečali. Zato je to za nas bil velik izziv. S pomočjo 

raziskovanja smo našli spletno stran, ki omogoča izdelavo aplikacij brez potrebnega kodiranja. 

Spletna stran se imenuje Mobincube. Stran nam omogoča, da brez predhodnih izkušenj 

izdelamo aplikacijo, s pomočjo katere je možno tudi zaslužiti. Vsebino aplikacije smo hitro 

določili in se odločili, da bomo na začetno stran dodali promocijski video, na katerem bo zajeta 

celotna zgodba o tem, kdo smo in kaj predstavljamo. Da smo aplikacijo malo popestrili, smo 

vanjo dodali tudi kviz. Vsak logo oz. ikono v naši aplikaciji, ki jo lahko vidite na spodnji sliki, 

smo narisali sami. 
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3.2.3 Opis delovanja aplikacije 

Spodaj lahko vidite ikone in vsebine, ki jih aplikacija ponuja. Možnosti so naslednje: O nas, 

Športna doživetja v Rogaški Slatini, Kolesarjenje v Rogaški Slatini, Dogodek Športni utrip srca, 

Promocijski video in Socialna omrežja. Na začetni strani si uporabnik lahko ogleda promocijski 

video, ki vsebuje zgodbo o nas, o naši ideji in nas popelje skozi sam dogodek. Ko kliknemo na 

določen gumb, se nam prikaže vsebina, katere tema je bila navedena na samem gumbu. Nekateri 

gumbi te preusmerijo na spletno stran, kjer je podanih več informacij o določeni temi.  

 

Slika 5: Prikaz začetnih strani aplikacije 

 

3.2.4 Dostop do aplikacije 

Do aplikacije bo možno dostopati preko QR kode, in sicer na turistični tržnici, saj aplikacija in 

promocijski video še nista povsem dokončno urejena. Dostop bo možen tudi preko našega 

Instagram, Facebook in Tik-Tok profila, kjer že pridno zbiramo sledilce. Aplikacija bo 

dostopna za prenos na mobilnih telefonih z operacijskim sistemom Android in iOS. Prenos 

aplikacije je brezplačen. S pomočjo nemotečih oglasov, ki se pojavljajo znotraj aplikacije, pa 

bomo lahko pridobili nekaj zaslužka. 
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4 TRŽENJE 

Med oblikovanjem turističnega proizvoda in osmišljanja dogodka smo razmišljali tudi o tem, 

kako bi lahko naš dogodek in sam proizvod oglaševali in tržili. Naš načrt je naslednji. 

• Raziskovalno nalogo bomo v začetku marca objavili na šolski spletni strani in bo tako 

dostopna tudi širši javnosti za vpogled, obenem bo dostopna tudi v šolski knjižnici in v 

zbirki gradiv Turistično informacijskega centra. 

• Naš promocijski video in QR kodo za dostop do aplikacije, kjer je vse podrobno 

opisano, bomo delili tudi na svoji Facebook strani in Instagramu. 

• INSTAGRAM: sportni_utrip_srca_v_rogaski 

• FACEBOOK: VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

• Naredili smo profil na Tik-Toku, kjer bomo prav tako promovirali svoj promocijski 

video. 

• Tik-Tok: srcni0utrip0srca 

• Povzetek svojega dela in rezultate bomo v obliki članka objavili v lokalnem časopisu 

Rogaške novice. 

• Izdelali smo zloženko, s katerim bomo promovirali Rogaško Slatino in sam dogodek. 

•  Zloženko z vsebino projekta bomo izobesili na oglasnem panoju v šoli. 

• V sodelovanju s Turistično informacijskim centrom v Rogaški Slatini smo dogovorjeni, 

da bodo naše ideje poskušali realizirati skupaj z nami. 

• Naše QR kode z gibalnimi nalogami, bi lahko bile na določenem mestu skoz celo leto, 

saj verjamemo, da bi marsikoga pritegnile k izvedbi. 
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5 FINANČNI NAČRT 

Glavni vir prihodka bodo prostovoljni prispevki. Denar od prijavnin pa bo namenjen šolarjem. 

Če bi dogodek izvedli, bi spremljali javne razpise in se potegovali za sredstva ter se povezali s 

predstavniki različnih organizacij na lokalni ravni (pisanje prošenj, razgovori) in jih prosili za 

sponzorstvo oziroma donatorstvo. 

Viri in sredstva za financiranje dogodka: 

• Pokrovitelji in sponzorji, ki jih pridobijo vključeni člani šole (npr. Medical Center 

Rogaška Slatina, gostilna Bohor, trgovine Merkur, Športna zveza Rogaška Slatina, 

Bobrov center)  

• VIZ II. OŠ Rogaška Slatina (šola) 

• Prijavnina (namenjena šolarjem) 

• Prostovoljni prispevki  

Med (materialne in nematerialne) stroške organizacije dogodka so šteti predvsem: 

• Promocija in oglaševanje dogodka - produkcija tiskanih in e-medijev (npr. objave na 

spletnih omrežjih, oglasi, priprava in pošiljanje promocijskega materiala; priprava 

didaktičnega in promocijskega materiala, to so npr. zloženke, zastavice, majice 

udeležencev, maskoti, kolesarska potna lista, žiga za kolesarska potna lista). 

• Nagrade (npr. vrednostni bon, medalje, darilni paketi). 

• Spremljevalni program dogodka z vabljenimi gosti (npr. predstavniki društev in 

športnih organizacij, zdravstveno osebje, plesna skupina KUŠ NiMe). 

• Delo pri organizaciji dogodka in nadzoru dogajanja (npr. člani prostovoljnega 

gasilskega društva, policija, prostovoljci). 
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Tabela 1: Prikaz predvidenega finančnega načrta (prihodki in odhodki) 

PRIHODKI Cenovna vrednost (v evrih) 

- PLAN A (2023) 

Cenovna vrednost (v evrih) - 

PLAN B (2023) 

Termin  

(od/do) 

Prijavnina – 

namenjena šolarjem 

20 evrov – 1.200 evrov  Nakazilo na TRR Na dan 

dogodka 

Prostovoljni prispevki 600 evrov Manjkajoči preostanek za 

pokritje stroškov doda šola in 

močna podjetja v Rogaški Slatini 

– sponzorji (okvirno 800 €) 

Na dan 

dogodka 

 

SKUPAJ 1200 € 800 €  

Donacije sponzorjev   

1. Medical Center 

Rogaška Slatina,  

2. gostilna Bohor,  

3. trgovine Merkur,  

4. Športna zveza 

Rogaška Slatina,  

5. Bobrov center   

 

1. Donat Mg, Tempel 

2. Hrana (“Jerpica”) 

3. Vrednostni bon za 

nakup kolesarske 

opreme (200 €) 

4. Predstavitev na 

stojnicah (oprema) 

5. Ogled muzeja  

/ Od 

januarja 

2023 do 

maja 2023 

 

ODHODKI    

Stroški blaga, 

materiala (oblikovanje 

in tisk - didaktični, 

promocijski material, 

nagrade, oblikovanje 

in izdelava - medalje, 

žiga, tisk potnih 

listov) 

- Tisk majice (Podoba 

d.o.o.) - 12 €/kos 

- Didaktični in 

promocijski material 

(Šola) - 50 € 

- Medalje (Šola - 

glina)- 10 € 

- Priznanja in potrdila 

(šola) - 30 € 

/ Od 

januarja 

2023 do 

maja 2023 

 

Stroški storitev 

(vodenje programa, 

nadzor dogodka, 

predstavitve na 

stojnicah) 

Vodenje dogodka - šola 

Nadzor dogodka – 

prostovoljni gasilci in 

policisti 

Predstavitve na stojnicah – 

simbolično plačilo, 10 

€/stojnico 

/ Od 

januarja 

2023 do 

maja 2023 

 

Oglaševanje Facebook, Instagram, Tik-

Tok, spletna stran šole, 

Rogaške novice, radio 

Štajerski val (do 10 €) 

/ Od 

januarja 

2023 do 

maja 2023 

 

Donacije za šolarje Prihodki, prejeti od 

prijavnin (okvirno 1200 €) 

in ostanek prostovoljnih 

prispevkov, ki se ne 

porabijo za namene 

organizacije dogodka 

Prostovoljni prispevki na TRR 

(objava na spletnih omrežjih) 

- Predvidoma 800 € 

Od 

januarja 

2023 do 

maja 2023 

 

Drugi odhodki – 

nepredvideni 

Se bodo vpisali naknadno Se bodo vpisali naknadno Maj, junij 

2023 

SKUPAJ 1100 €   
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6 NAČRT PREDSTAVITVE NA TURISTIČNI TRŽNICI 

Na turistični tržnici bo sodelovalo 7 učencev. Svoj produkt bomo predstavljali z izdelanim 

promocijskim materialom, s katerim se bodo obiskovalci o naši temi najprej seznanili. Za 

zanimivejšo in nazornejšo predstavitev bomo oblikovali poslikani kolesi s svojo pokrajino, ki 

ju bosta obdajala bober in Pegaz. Nad vsem skupaj se bo dvigalo srce. Zraven upodobljene učne 

poti bo postavljen tudi pikado, ki bo v obliki kolesa in bo odkrival postaje lova na zaklad, ki 

smo ga zasnovali že v nalogi. Za nagrado pa bodo dobili sladko presenečenje ali kaj podobnega. 

Ves čas dogajanja nas bosta spremljali obe maskoti, torej bober in Pegaz. Na tablici pa bomo 

predvajali video, ki smo ga pripravili za promocijo svojega kraja in dogodka. Možen bo tudi 

ogled aplikacije preko QR kode. Na stojnici si bo mogoče ogledati tudi naše zloženke in potna 

lista bobra in Pegaza. Z namenom privabitve čim večjega števila obiskovalcev k ogledu naše 

stojnice bomo pripravili še napitek presenečenja. 
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7 ZAKLJUČEK 

Med raziskovanjem smo se podrobno seznanili z vsemi športnimi doživetji v Rogaški Slatini, 

posebej smo se osredotočili na kolesarjenje. Bili smo presenečeni nad tem, koliko kolesarskih 

poti pravzaprav imamo v Rogaški Slatini. Ker smo želeli izvedeti, kaj mlade pritegne h 

kolesarjenju, udeležbi na kolesarskih dogodkih in kakšno je trenutno kolesarsko udejstvovanje 

naših učencev, smo osnovali spletno anketo. Ker je naš športni pedagog, Urban Šipec, izvedel 

dogodek ˝Everesting˝ na Boč, smo se tudi odločili z njim izvesti intervju. Zelo smo ponosni in 

veseli, da nam je prav učitelj naše šole lahko povedal svojo zgodbo in nam podal nekaj koristnih 

napotkov pri načrtovanju, kot je nasvet mladim pri pripravi podobnega dogodka. Takrat smo se 

tudi odločili, da bomo dva dogodka združili v enega in ju nadgradili, saj bi bilo škoda, da se 

dogodek, ki ga je organizirala naša šola ne omeni in ne nadgradi. Nastala je ideja za dogodek 

Športni utrip srca, ki vključuje kolesarsko pot v obliki srca. Slednja je primerna predvsem za 

mlade.  

Naš dogodek bi še lahko nadgradili tako, da bi podaljšali kolesarsko pot in dodali še več 

miselnih nalog za lov na zaklad.  

Naša osrednja cilja sta bila predvsem modernizacija produkta ter osnovati zanimiv dogodek, ki 

bi pritegnil ljudi in menimo, da nam je svoj namen uspelo v veliki meri doseči. S projektom 

želimo ljudi spodbuditi k zdravemu načinu življenja, narediti nekaj za skupno dobro ter jih 

seznaniti in informirati, zakaj se odpraviti v Rogaško Slatino po športna doživetja. Veliko smo 

se posvetili promociji, ki je ključnega pomena za uspešno trženje. Tako je nastala naša turistična 

naloga, v kateri smo vam predstavili projekt Športni utrip srca, ki je hkrati tudi ime 

načrtovanega dogodka. Vabljeni v Rogaško Slatino po športna doživetja!  

Skozi različne faze priprave projektne naloge in samega dogodka smo ugotovili tudi pomen 

skupnega zbiranja idej, oblikovanja ciljev ter vključitve drugih pomembnih deležnikov, kot so 

sponzorji in drugi sodelujoči. Pri načrtovanju dogodka smo namreč morali sodelovati tudi s 

krajevnimi organizacijami.  

Temeljno spoznanje je tudi, da kljub naravnim danostim Rogaške Slatine in raznovrstnim 

ponudbam športnega udejstvovanja, se še premalo spodbuja in uveljavlja (športni) turizem. 

Slednje je še posebej izrazito pri mlajših populacijah, to je pri otrocih in mladostnikih in bi jim 

zato morali ponuditi oz. organizirati več različnih dogodkov ter jih aktivno spodbujati k njihovi 

udeležbi.  

Razvijali smo torej svoje IKT kompetence, saj smo se morali naučiti pripraviti aplikacijo, 

spletno anketo ter izpopolniti svoje socialne, sodelovalne in komunikacijske spretnosti. 
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PRILOGE 

Priloga 1 – Anketni vprašalnik (1KA) 

 

  



 

 

 

Priloga 2 – Intervju  

Intervju z učiteljem Urbanom Š. 

Uvodni pozdrav: Pozdravljeni gospod Urban. Zelo smo veseli, da ste se odzvali našemu 

povabilu za izvedbo intervjuja. V letu 2021 vam je uspelo uspešno izvesti velik podvig, in sicer 

»Everesting« na Boč. Ker je naša letošnja tema projektne naloge, v okviru vključitve v projekt 

Turistične zveze Slovenije, povezana s kolesarstvom, nismo mogli mimo vašega izjemnega 

podviga. Če dovolite, bi vam v nadaljevanju postavili nekaj vprašanj, ki zanimajo mlade bralce.  

  

1. Kaj vam pomeni kolesarjenje oziroma kolo? 

2. Koliko let že kolesarite? 

3. Zakaj ste se odločili, da izmed vseh športov v ospredje postavitev predvsem 

kolesarjenje? 

4. Ste že kdaj morda želeli obupati nad kolesom in kolesarjenjem? 

5. Kdo vam je vzornik? 

Vmesni govor: Če se v nadaljevanju predvsem osredotočimo na vašo izvedbo »Everestinga« na 

Boč, nas zanima … 

6. Kako ste se domislili takšnega podviga, torej kje ste dobili idejo? 

7. Kaj so bili vaši osrednji cilji tega podviga? 

8. Kako dolgo ste se pripravljali na ta podvig? 

9. Na kakšen način so potekale priprave (na podvig)? 

10. Ste se sami povzpeli na Boč ali je bil kdo z vami? 

11. Kako ste se počutili, ko ste prišli na cilj? 

12. Kako ste se počutili, ko ste videli, kako uspešen in prepoznaven je bil dogodek? 

13. Kdo vam je pomagal pri organizaciji dogodka? 

14. Kaj je bil najtežji del izvedbe dogodka (npr. organizacija, promocija, priprave, izvedba 

sama …)? 

15. Ali bi se še udeležili kakšne dobrodelne akcije? 

16. Kaj bi morda predlagali mladim, ki bi želeli pripraviti in izvesti podoben dogodek? 

  

Zaključni govor: Gospod Urban, želeli bi se vam najlepše zahvaliti, da ste si vzeli čas in z nami 

podelili informacije. Želimo vam še vnaprej obilo športnih uspehov ter uspehov na vseh drugih 

področjih. Lep pozdrav. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Priloga 3 – BOBROV IN PEGAZOV POTNI LIST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 4 - Zloženka  

 

 

 
 

 

 

 


