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Povzetek 

Rogaška Slatina je mesto, ki ponuja ogromno športnih aktivnosti od košarke, nogometa, 

tenisa, pohodništva, kolesarstva in nenazadnje smučanja. Skozi mesto in v vse smeri iz mesta 

poteka ogromno kolesarskih poti, veliko pa se jih tudi še na novo gradi. 

Rogaška Slatina je skoraj iz vseh strani obdana z hribi, na vzhodu je hrib Janina, na katerega 

se lahko povzpnemo in vmes še razgibamo na trim stezi. Vrh Janine krasi obnovljeni razgledni 

stolp iz katerega lahko občudujemo prelep razgled na celotno Rogaško in na smučišče Janina. 

Na severu je hrib Boč, na katerega se lahko povzpnemo po veliko različnih poti in na poti do 

vrha se lahko ustavimo v planinskem domu, kjer lahko kaj dobrega pojemo. 

Letošnja tema Športna doživetja bogatijo mladinski turizem nas je navdihnila kako bi nadgradili  

smučarsko medobčinsko tekmovanje v veleslalomu Bračunov memorial, katerega organizira 

smučarski klub Rogaška Slatina. Želimo, da bi povezali tradicionalni smučarski dogodek z 

zanimivim tekmovanjem med generacijami, ki ne bi bilo tekmovalnega značaja, ampak zgolj 

za veselje in sprostitev. 

 

Ključne besede: smučišče Janina, smučarski klub, šport. 
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Abstract 

 

Rogaška Slatina is a town, which offers various sport activities, suck as basketball, football, 

tennis, hiking, cycling and skiing. There are numerous cycling routes in Rogaška Slatina and 

around it, and a lot of them are currently being built.  

 

Rogaška Slatina is surrounded by hills on almost all sides. On the east, there is Janina Hill 

with its lookout tower which offers a beautiful view of Rogaška Slatina and a ski slope Janina. 

On the way to the top of the hill you can try out the marked trim trail featuring body fitness 

exercises. Boč lies on the north side. Several trails lead to the top with its mountain lodge 

where you can drink and dine. 

 

This year’s topic Sports event enrich youth tourism inspired us to think about how to upgrade 

intermunicipal skiing competition Bračunov memorial organised by Skiing club Rogaška 

Slatina. Our aim is to connect traditional skiing event with interesting non-competitive activities 

for different generations. 

 

Key words: ski resort Janina, ski club, sport. 
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1 UVOD 

 

Člani turističnega krožka imamo radi naše mesto, radi spoznavamo njegove značilnosti, 

zanimivosti in lepote. Vse to bi radi pokazali drugim; da občutijo in vidijo dober utrip našega 

mesta. 

Letošnja tema festivala Turizmu pomaga lastna glava, Športna doživetja bogatijo mladinski 

turizem, nas je navdihnila, saj sta šport in rekreacija pomembna za naš turistični kraj, kjer 

poteka veliko odmevnih tradicionalnih športnih prireditev - od teka do kolesarjenja in iger z 

žogo (Afroditin tek, Rogaški tek, košarkarske tekme, Bobrovo kolesarjenje, …).

Naša tema letošnjega festivala so smučišča. Naša prečudovita Rogaška Slatina ima smučišče 

z imenom Janina, katero nas je navdihnilo, da staro osvežimo z novim in tako privabimo vse, 

ki so željni druženja. Z organizacijo in izvedbo športnega dogodka želimo ljudi opomniti, kako 

pomemben je zdrav način življenja in jih spodbuditi k večji športni aktivnosti.   

Ko zima potrka na vrata, ljubitelji smučanja upajo na dobro in zasneženo smučarsko sezono. 

Turistom želimo omogočiti izjemno smučarsko izkušnjo. In ker sami verjamemo v ta šport in 

sami živimo za ta šport, za smučanje navdihujemo druge ter spodbujamo smučarsko kulturo 

in športno aktivnost. 

Razmišljali smo, kako bi popestrili smučanje na smučišču Janina z zanimivim športnim 

dogajanjem za družine in mladino. 

Športni dogodek smo naslovili Slatn’ski na Janini in mu dodali še slogan, ki bo pripomogel k 

boljši promociji dogodka: ČE SI PROST V SLATNI, PRID’ TUD NA SKI. 

 

1.1 PREDSTAVITEV ŠPORTNEGA DOGODKA 

V letošnjem šolskem letu smo članice turističnega krožka I. OŠ Rogaška Slatina sama dekleta. 

Ko smo iskale temo raziskovanja, smo se neprestano vrtele okoli smučanja.  

Ker je o smučišču Janina zelo malo podatkov, smo izvedle intervju z zastopnikom 

Smučarskega kluba Rogaška Slatina, gospodom Leopoldom Fürlingerjem, ki nam je predstavil 

zgodovino delovanja smučišča Janina in nam podal nekaj predlogov in smernic o organizaciji 

in izpeljavi športnega dogodka na smučišču Janina. 
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Simbolično smo za datum festivala izbrale 15. januar, ki je svetovni dan snega. 

Dogodek Slatn’ski na Janinin je namenjen družinam, ki se bodo pomerile v različnih 

tekmovanjih na snegu. Svoj pogum, znanje in spretnost bodo tekmovalci dokazovali v večih 

kategorijah in tako spodbudili publiko za navijaško vzdušje. 

Članice turističnega krožka bomo seznanile goste s potekom smučarskega dogodka in skrbele 

za animacijo obiskovalcev.  

 

1.2 ZGRADBA NALOGE 

Projektno nalogo Slatn’ski na Janinin smo razdelile v štiri glavne dele: 

● Prvi del naloge je raziskovalni del. V njem smo preučile slovenska smučišča in 

zgodovino smučišča Janina za razvoj Rogaške Slatine. 

● Drugi del naloge je predstavitev športnega dogajanja na smučišču Janina. V njem smo 

predstavile naš turistični produkt in načrtovane zadolžitve posameznikov pri izvedbi 

festivala. 

● Tretji del predstavlja načine promocije in trženja naše turistične ponudbe. 

● V četrtem delu smo povzeli naše ugotovitve in smernice za prihodnost. 
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2 RAZISKOVALNI DEL 

V tem delu smo izbrale najbolj znana slovenska smučišča in posebej preučile naše smučišče 

Janina, saj o tem smučišču ni nikjer napisanega veliko. Zanimalo nas je njegovo obratovanje 

in posebnosti. V ta namen smo se sestale s predstavnikom smučarskega kluba Rogaška 

Slatina gospodom Leopoldom Fürlingerjem, ki nam je zelo podrobno predstavil smučišče 

Janina. 

 

 

2.1 SLOVENSKA SMUČIŠČA 

SMUČIŠČE MARIBORSKO POHORJE 

Mariborsko Pohorje se pozimi prelevi v največje zimsko športno središče pri nas. Ponuja več 

kot 40 kilometrov smučarskih prog (od lahkih, srednje zahtevnih do težkih) in več kot 15 

žičniških naprav. Pozimi se Mariborsko Pohorje ponaša z več kot sedmimi kilometri osvetljenih 

smučarskih prog, s čimer je pridobilo sloves smučišča z najdaljšo nočno smuko tudi daleč čez 

slovensko mejo. Ob dnevni in nočni smuki pa obiskovalcem ponuja še tek na smučeh, 

sankanje, spuste s pležuhi, panoramske vožnje z motornimi sanmi in druge zimske radosti. 

Mariborski Snežni stadion je tudi tradicionalno prizorišče vsakoletnega ženskega svetovnega 

pokala v alpskem smučanju (Zlata lisica). Nadmorska višina smučišča je med 325 m in 1327 

m. 

 
Slika 1: Smučišče Mariborsko pohorje 

Vir: https://family-fun.si/smucanje/smucisce-areh-mariborsko-pohorje/ 

 

 

 

https://family-fun.si/smucanje/smucisce-areh-mariborsko-pohorje/
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SMUČIŠČE KANIN  

Najvišje slovensko visokogorsko smučišče je smučišče Kanin. Smučarske proge so med 1650 

m in 2300 m nadmorske višine, zaradi česar so ugodni pogoji za smuko skoraj vso zimo. Imajo 

6 km lahkih prog, 7 km srednjih prog, 4 km težkih prog, 15 km tekaških prog, 9 km sankaške 

proge in snežni park Snow Park Kanin, namenjen smučarskim in deskarskim akrobatskim 

veščinam. 

 

Slika 2: Smučišče Kanin 

Vir: https://aktivni.metropolitan.si/ostali-sporti/smucanje/smucisce-kanin-vabi-na-prvo-smuko-
6-in-7-12/ 

 

 

SMUČIŠČE ROGLA 

Rogla je eno pomembnejših slovenskih zimskošportnih središč, ki leži na vrhu Zreškega 

Pohorja na 1517 m nadmorske višine. Po skupni dolžini prog je sedmo največje smučišče v 

Sloveniji. Po številu smučarjev pa zmeraj prvo ali drugo najbolj obiskano v državi. Smučišče 

ponuja skupno 13,5 km urejenih smučarskih prog ter 24 km tekaških prog. 

 

Slika 3: Smučišče Rogla 

Vir: https://www.rogla.eu/si/aktivnosti/pozimi/smucanje-in-deskanje 

 

https://aktivni.metropolitan.si/ostali-sporti/smucanje/smucisce-kanin-vabi-na-prvo-smuko-6-in-7-12/
https://aktivni.metropolitan.si/ostali-sporti/smucanje/smucisce-kanin-vabi-na-prvo-smuko-6-in-7-12/
https://www.rogla.eu/si/aktivnosti/pozimi/smucanje-in-deskanje
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SMUČIŠČE KRVAVEC   

Na pobočju Krvavca je istoimensko zimskošportno središče RTC Krvavec. Dostop do 

smučišča je s kabinsko žičnico. Sklop smučarskih prog je na nadmorski višini od 1450 m do 

1971 m, v skupni izmeri ima 26 km urejenih smučarskih prog. V povprečju omogoča 100 

smučarskih dni letno. Na smučišču pa je prav tako postavljenih nekaj objektov za deskarje 

na snegu. 

 

Slika 4: Smučišče Krvavec 

Vir: 
https://www.google.com/search?q=smu%C4%8Di%C5%A1%C4%8De+krvavec&rlz=1C1GC
EA_enSI971SI971&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjrusKrqoj9AhVF4aQKHU0

0Aq0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1745&bih=881&dpr=1.1#imgrc=b4E8WkSOL0Y5EM 

 

 

SMUČIŠČE KRANJSKA GORA 

Kranjska gora je najstarejša smučarska infrastruktura v Sloveniji. Smučarski objekti se 

nahajajo na nadmorski višini med 810 m in 1295 m. Na smučarski površini je urejenih 

20 km prog za alpsko smučanje, od tega 10 km lahkih prog, 8 km srednjih prog in 2 km težkih 

prog. V sklopu športne ponudbe je tudi 40 km tekaških prog v dolini reke Save, med Gozdom 

Martuljkom in Planico oziroma Tamarjem. Skupna kapaciteta vseh žičnic je okrog 20.000 

smučarjev na uro.  

https://www.google.com/search?q=smu%C4%8Di%C5%A1%C4%8De+krvavec&rlz=1C1GCEA_enSI971SI971&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjrusKrqoj9AhVF4aQKHU00Aq0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1745&bih=881&dpr=1.1#imgrc=b4E8WkSOL0Y5EM
https://www.google.com/search?q=smu%C4%8Di%C5%A1%C4%8De+krvavec&rlz=1C1GCEA_enSI971SI971&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjrusKrqoj9AhVF4aQKHU00Aq0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1745&bih=881&dpr=1.1#imgrc=b4E8WkSOL0Y5EM
https://www.google.com/search?q=smu%C4%8Di%C5%A1%C4%8De+krvavec&rlz=1C1GCEA_enSI971SI971&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjrusKrqoj9AhVF4aQKHU00Aq0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1745&bih=881&dpr=1.1#imgrc=b4E8WkSOL0Y5EM
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tek_na_smu%C4%8Deh
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sava
https://sl.wikipedia.org/wiki/Planica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tamar,_Julijske_Alpe
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Slika 5: Smučišče Kranjska gora 

Vir: https://www.slotrips.si/sl/alpsko-smucanje/kranjska-gora/5701 

 

 

SMUČIŠČE VOGEL 

Smučišče Vogel se nahaja nad Bohinjskim jezerom in sodi med večja smučišča v Sloveniji. 

Smučišče je na nadmorski višini med 596 m in 1800 m. Smučišče je eno izmed redkih v 

Sloveniji, kjer je omogočena smuka le na naravnem snegu - izgradnja umetnega zasneževanja 

naj ne bi bila dovoljena, ker smučišče leži v območju Triglavskega narodnega parka. 

Posebnost smučišča je 6800 m dolga smučarska proga v dolino, skozi Žagarjev graben, ki pa 

je odprta le v primeru zadostne količine snega. Na smučišču je lahko na uro največ 6600 

smučarjev. 

 

Slika 6: Smučišče Vogel 

Vir: http://www.vogel.si/zima/ski-center/smucisce-vogel 

 

 

https://www.slotrips.si/sl/alpsko-smucanje/kranjska-gora/5701
http://www.vogel.si/zima/ski-center/smucisce-vogel
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SMUČIŠČE KOPE 

Smučišče se nahaja na skrajnem zahodnem in najvišjem delu Pohorja, nad Slovenj Gradcem. 

Proge so raznolike in primerne za vse ljubitelje smučanja ali deskanja, od začetnikov do 

vrhunskih smučarjev. Urejenih 8 km prog, od tega 2,8 km lahkih prog, 3,6 km srednjih prog in 

1,6 km težkih prog. Zmogljivost smučišča je 6700 smučarjev na uro. S pomočjo umetnega 

zasneževanja je lahko smučišče odprto tudi do 100 snežnih dni. Smučišče je na nadmorski 

višini od 1010 m do 1542 m. Poleg smučarskih prog nudijo še 15 km prog za tek na smučeh, 

smučarsko sprehajalno stezo in sankališče.  

 

Slika 7: Smučišče Kope 

Vir: https://slovenia-outdoor.com/ski-resorts/kope/ 

 

 

2.2 ŠPORT V ROGAŠKI SLATINI 

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

športno udejstvovanje in nudi dobre pogoje za razvoj športa. Pri nas boste imeli na izbiro veliko 

možnosti, da z gibanjem naredite nekaj zase in za svoje zdravje. 

 

V občini delujejo športna društva pod enotnim okriljem Športne zveze Rogaška Slatina. Mesto 

ponuja veliko različnih športov: košarko, nogomet, tenis, karate, smučanje, balinanje… 

 

Na območju Rogaške Slatine imamo tudi veliko pohodniških in kolesarskih poti, ki so ustrezno 

označene. 

 

https://slovenia-outdoor.com/ski-resorts/kope/


 
11 

 
 

2.3 ZGODOVINA SMUČIŠČA JANINA  

Smučišče Janina je leta 1986 je ustanovil Medical center. Na smučišču so smučali tudi znani 

smučarji kot so Nataša Bokal, Vanja Brodnik, Matjaž Gobec, Alek Glebov. 

 

Največ zapadlega snega, 80 centimetrov, je bilo 19. 11. 2000. Tistega leta je smučišče 

obratovalo 96 smučarskih dni. Smučišče Janina je bilo v času Jugoslavije šampion turizma 

Jugoslavije. Od leta 1996 do leta 1998 smučišče ni obratovalo, ker je bilo premalo denarja. 

Žičnica je bila zgrajena leta 1988 in prenovljena leta 2015. Skozi leta so za umetno 

zasneževanje proge nabavili 6 topov in teptalec snega. 

 

 

Slika 8: Umetno zasneževanje smučišča Janina 

Vir: https://novice.si/page/rogaska-slatina-najnizje-lezece-smucisce-odpirajo-v-petek/ 

 

 

2.4 SMUČIŠČE JANINA DANES 

Janina je najmanjše in najnižje ležeče smučišče v Sloveniji. Z njim upravlja Smučarski klub 

Rogaška (SKRS). Smučarska proga smučišča je dolga 400 m, ima eno vlečnico in eno rdečo 

progo. Višinska razlika je 112 m, zgornja postaja 400 metrske žičnice je na nadmorski višini 

362 m, do dna pa se smučarji spustijo na 250 m nadmorske višine. Vlečnica ima kapaciteto 

640 oseb na uro. Na smučišču, ki je opremljeno z reflektorji za nočno smuko, lahko uživajo 

tako začetniki kot tudi zahtevnejši smučarji. SKRS prireja smučarske tečaje. Smučišče je s 

strani obiskovalcev na družbenem omrežju Facebook ocenjeno s 3,8 zvezdic.  

https://novice.si/page/rogaska-slatina-najnizje-lezece-smucisce-odpirajo-v-petek/
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Povprečno smučišče obratuje med 20 in 25 dni na sezono. Lani je smučišče pričelo obratovati 

13. 2. 2022 in je obratovalo 30 dni, v letošnji sezoni pa se je odprlo 10. 2. 2023.  

Za varnost na smučišču je poskrbljeno po vseh predpisih, tako da je vsak dan prisoten 

reševalec, nadzornik smučišča in vodja žičnice. Prav tako je zagotovljeno policijsko 

sodelovanje. Člani Smučarskega kluba Rogaška bodo tudi letos glede na izkazan interes 

izpeljali vsakoletni tečaj smučanja oziroma deskanja na snegu. Smučarska karta za 4 ure 

na osebo je 13 €.  

Neposredno ob smučišču je na voljo Parkirna hiša Janina.  

 

Slika 9: Smučišče Janina 
Vir: https://www.facebook.com/336990522999800/photos/pb.100057679680355.-

2207520000../522049284493922/?type=3 
 

 

Vsako leto je na smučišču organiziranih veliko različnih dogodkov, koncertov in športnih dni za 

osnovne šole, ter nekaj tekmovanj (npr. Modra luč - tekmovanje policije). Najbolj znano je 

tradicionalno medobčinsko tekmovanje v veleslalomu Bračunov Memorial, v katerem 

tekmujejo osnovnošolci. 

Vsako leto prvo nedeljo v decembru ŠKRS organizira sejem rabljene smučarske opreme, ki 

se oglašuje na Radio Rogla, Štajerskem valu in Rogaških novicah.   

 

https://www.facebook.com/336990522999800/photos/pb.100057679680355.-
https://www.facebook.com/336990522999800/photos/pb.100057679680355.-


 
13 

 
 

ZANIMIVOSTI: 

● zasneženo je ¾ smučišča, 

● 64% naklona na vrhu, 

● okoli 20 članov kluba, 

● namen dodatne proge, 

● najvišje dosežena hitrost je preko 100 km/h, 

● zgornji del je črna proga, srednji del pa rdeča, 

● dva topa staneta med 25.000 € in 27.000 €, 

● lani so kupili nov top ki je stal 28.000 €, 

● 1/2 smučišča se zapre z mrežo. 
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3 ŠPORTNI DOGODEK SLATN`SKI NA JANINI  

Kljub temu, da je Rogaška Slatina zdraviliško mesto in ima razvit celoletni turizem, je opazno, 

da je več obiskovalcev v poletnem času in da je več starejših turistov. Z letošnjo temo festivala 

TPLG, Športna doživetja bogatijo mladinski turizem, smo članice turističnega krožka JVIZ I. 

OŠ Rogaška Slatina videle odlično priložnost, da odpravimo obe pomanjkljivosti našega 

turizma: popestrimo zimsko ponudbo in privabimo mlajšo populacijo. 

Glede na to, da se Rogaška Slatina ponaša z najnižje ležečim smučiščem v državi, pa ta 

“laskavi” naslov s seboj prinaša številne težave, med katerimi je najvidnejša pomanjkanje 

naravnega snega in s tem povezana izrazito kratka smučarska sezona. Z željo, da sezono 

izkoristimo v popolnosti, smo naredile načrt za smučarski dogodek, ki smo ga poimenovale 

Slatn`ski na Janini. 

Naš dogodek vključuje športna tekmovanja, katerih namen je spodbujanje sodelovanja in 

medsebojnega druženja družin, saj zaradi čedalje bolj stresnega vsakdanjega življenja, vse 

več ljudi išče načine za popolno psiho-fizično sprostitev. 

 

3.1 ČAS IN KRAJ DOGAJANJA 

 

DATUM: 15. 1. 2024 

ČAS: 9.00 – 15.00; pavza: med tekmovalnimi kategorijami 

LOKACIJA: Smučišče Janina, Rogaška Slatina 

ŠPORTNE KATEGORIJE: 

- smučanje 

- sankanje 

- štafeta 

- igre na snegu. 

 

INFORMACIJE IN PRIJAVE: OS1-Rog.Slatina@guest.arnes.si (pripis: Slatn`ski na Janini) 

mailto:OS1-Rog.Slatina@guest.arnes.si


 
15 

 
 

 

Slika 10: Lega smučišča Janina 

Vir: 
https://www.google.com/maps/place/smu%C4%8Di%C5%A1%C4%8De+Janina/@46.23825
16,15.6445021,15z/data=!4m6!3m5!1s0x47658f8e8f23aa91:0xa3767c5ad6fc0ac8!8m2!3d46

.2382516!4d15.6445021!16s%2Fg%2F11hcn93dl4 

 

 

3.2 POTEK PRIREDITVE SLATN`SKI NA JANINI 

 

Festival bosta 15. 1. 2024 ob 9.00 svečano otvorila Anita Skale, ravnateljica JVIZ I. OŠ 

Rogaška Slatina in Aleš Grošić, zastopnik Smučarskega kluba Rogaška Slatina.  

Družina se med 8.30 in 8.50 prijavi na tekmovanje pri vhodu na smučišče, kjer je blagajna. 

Tukaj si družina tudi izbere kategorijo tekmovanja.  Družinske vstopnice bosta izdajali članici 

turističnega krožka. 

Cena družinske vstopnice je 20 € in vključuje smučarske vozovnice, animacijo, topli napitek in 

palačinke. 

Za prijetnejše vzdušje bo poskrbela maskota Muca Copatarica, ki bo vseskozi prisotna na 

dogajanju in zabavala prisotne. Maskoto smo izbrali zato, ker smo v letu 2022 obeležili 100. 

obletnico rojstva v Rogaški Slatini rojene pisateljice Ele Peroci. 

https://www.google.com/maps/place/smu%C4%8Di%C5%A1%C4%8De+Janina/@46.2382516,15.6445021,15z/data=!4m6!3m5!1s0x47658f8e8f23aa91:0xa3767c5ad6fc0ac8!8m2!3d46.2382516!4d15.6445021!16s%2Fg%2F11hcn93dl4
https://www.google.com/maps/place/smu%C4%8Di%C5%A1%C4%8De+Janina/@46.2382516,15.6445021,15z/data=!4m6!3m5!1s0x47658f8e8f23aa91:0xa3767c5ad6fc0ac8!8m2!3d46.2382516!4d15.6445021!16s%2Fg%2F11hcn93dl4
https://www.google.com/maps/place/smu%C4%8Di%C5%A1%C4%8De+Janina/@46.2382516,15.6445021,15z/data=!4m6!3m5!1s0x47658f8e8f23aa91:0xa3767c5ad6fc0ac8!8m2!3d46.2382516!4d15.6445021!16s%2Fg%2F11hcn93dl4


 
16 

 
 

3.2.1 SMUČARSKO TEKMOVANJE 

 

Progo za slalom bodo postavili člani Smučarskega kluba Rogaška Slatina. Proga bo lahke 

kategorije. Komisijo, ki bo nadzirala potek tekmovanja in merila čas spusta bosta sestavljala 

dva člana Smučarskega kluba Rogaška Slatina in dva učitelja smučanja naše šole. 

Tekmovanje je razdeljeno na smučanje za otroke in smučanje za starše. Otroci začnejo s 

tekmovanjem ob 9.30. Tekmujejo lahko otroci med 7 in 18 leti starosti. 

Tekmovanje za starše se začne ob 11. 00 in traja predvidoma do 13. 00.  

Ob koncu tekmovanja se seštejejo rezultati vseh članov družine in dobljen čas se deli s 

številom družinskih članov. Tri družine z najboljšim časom za nagrado dobijo družinske 

vstopnice za smučišče Janina. 

Za smučarsko opremo poskrbijo tekmovalci sami. Obvezna je popolna smučarska oprema. 

 

3.2.2 SANKANJE 

 

Sankanje je namenjeno otrokom. Začne se ob 13. 00. Progo za sankanje bodo pripravili člani 

Smučarskega kluba Rogaška Slatina. Proga bo dolga 100 m, z označenim startom in ciljem. 

V komisiji za potek in čas merjenja bosta dva učitelja naše šole. Trije najhitrejši sankači bodo 

dobili dnevne vstopnice za smučišče Janina. 

Tekmovalci morajo imeti svojo opremo za sankanje. 

 

3.2.3 DRUŽINSKA ŠTAFETA 

 

Ob 14.00 bo ob vznožju smučišča potekala štafeta za družine. Sočasno tekmujeta dve 

družini. 

Na koncu štafetne proge bo polna škatla razmetanih parov copat. Vsak član družine bo 

moral čim hitreje teči do škatle in poiskati en par copat. Ko bo pritekel nazaj do štartne črte,  

bo lahko začel teči naslednji družinski član. Vsaka družina bo imela na voljo 3 minute časa, da 

najde čim več parov. Glede na število družinskih članov, lahko posameznik išče pare copat 

večkrat.  
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Tekmovalno komisijo bomo sestavljale 4 članice turističnega krožka. Zmagova družina, ki 

najde največ parov copat. Za nagrado prejmejo dnevno družinsko karto za smučišče Janina.  

 

3.2.4 DODATNA PONUDBA NA SMUČIŠČU 

 

Naša šola bo poskrbela za topli napitek in palačinke, kar bo stalno na voljo za tekmovalne 

družine skozi celotno prireditev. Na smučišču obratuje mini restavracija, kjer si bodo 

obiskovalci lahko kupili kaj za popiti ali prigrizniti. 

 

3.3 PRIPRAVE NA DOGODEK SLATN`SKI NA JANINI 

ČASOVNI RAZPORED  

● predprijave družin do 12. 1. 2024, na:  OS1-Rog.Slatina@guest.arnes.si 

● datum dogodka: 15. 1. 2024 

● potek dogodka: 8.30 do 8.50 - prijava družin in prevzem tekmovalnih številk 

                                    9.00 - uvodni pozdrav in otvoritev tekmovanja 

                                    9.30 - začetek otroškega smučanja 

                                   11.00 - začetek odraslega smučanja 

                                   13.00 - sankanje 

                                   14.00 - štafeta 

                                   15.00 - zaključek dogodka 

  ZADOLŽITVE                              

● Zbiranje prijav: članice turističnega krožka, 

● priprava tekmovalnih številk: članice turističnega krožka, 

● priprava prog na smučišču: člani Smučarskega kluba Rogaška Slatina in učitelji naše 

šole, 

● priprava nagrad: predsednik Smučarskega kluba Rogaška Slatina, 

● priprava in postrežba toplega napitka in palačink: zaposleni naše šole, 

● skrb za varnost: Smučarski klub Rogaška Slatina. 

mailto:OS1-Rog.Slatina@guest.arnes.si
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4 TRŽENJE IN OGLAŠEVANJE 

Zavedamo se, da je privlačnost reklamnega materiala zelo pomembna pri turistični promociji 

kraja in uspešnosti programa. 

Naš namen je, da privabimo veliko družin iz domačega kraja, drugih delov Slovenije in tudi 

družinske goste naših hotelov. Obetamo si širšo promocijo kraja, da bi privabili več 

obiskovalcev, ki bi športno preživeli svoj prosti čas.  

 

OBLIKA PROMOCIJE NAČIN PROMOCIJE 

Radijski oglas Reklama na radiu Štajerski val 

Lokalni časopis Rogaške 
novice 

Reklamni letak 

Plakat Na turističnih in drugih obvestilnih tablah v mestu Rogaška 
Slatina (z dovoljenjem občine Rogaška Slatina) 

Reklamni letaki V Turističnem informacijskem centru Rogaška Slatina  

V knjižnici Rogaška Slatina 

Na recepcijah hotelov Rogaške Slatine 
 

Vabilo preko socialnih 
omrežij 

Facebook I.OŠ Rogaška Slatina 

Vabilo preko spletne strani Šolska spletna stran I.OŠ Rogaška Slatina 

 

 

 

Reklamne plakate in letake bomo učenci izdelali ročno. 

 

 

 



 
19 

 
 

REKLAMNI PLAKAT  

Lik Muce copatarice smo narisali na plakat in letak. 

 

 

Slika 11: reklamni letak in plakat 

Avtorica: Teja Ivkić 
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5 STROŠKI IZVEDBE 

Pri pripravi festivala so nam nekaj težav povzročale finance. S pomočjo učencev finančnega 

krožka smo naredile okvirni finančni načrt. 

 

PLAČLJIVE STORITVE 

STORITEV CENA SPONZOR 

Tisk promocijskih plakatov 12 eur/kos x 10 Podoba  

Tisk promocijskih letakov 0,2 eur/kos x 300 JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina 

Oglaševanje v medijih Štajerski val – 150 

eur/mesec 

Rogaške novice – 100 eur, 

pokončna na ¼ strani 

Štajerski val 

Rogaške novice 

Napitki in palačinke 100 eur JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina 

Nagrade cca. 200 eur Smučarski klub Rogaška 

Slatina 

SKUPAJ 730 eur  

 

 

STORITVE OPRAVLJENE S PROSTOVOLJNIM DELOM 

 

AKTIVNOST  NOSILEC URE 

Izdelava promocijskega 

materiala 

Člani turističnega krožka 5 ur 

Priprava prostora za 

tekmovanje 

Člani turističnega krožka 

Člani smučarskega kluba 

Učitelji naše šole 

3 ure 

8 ur 

2 uri 

Sodelovanje na tekmovanju Člani turističnega krožka 

Člani smučarskega kluba 

Učitelji naše šole 

6 ur 

6 ur 

6 ur 

Priprava napitka in peka 

palačink 

Šolska kuhinja in kuharski 

krožek 

4 ure 

Pospravljanje prostora za 

festival 

Člani turističnega krožka 2 uri 
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6 ZAKLJUČEK 

Zelo malo ljudi se zaveda, da živimo v prečudovitem kraju, kjer nam je dostopno vse, kar si 

želimo in potrebujemo. V Rogaški Slatini imamo veliko športnih dvoran, športnih društev in s 

športom povezanih prostorov. Tu se dogaja tudi veliko športnih dogodkov, ki povezujejo mlade 

ljudi. 

Rogaška Slatina je v marsičem posebna in drugačna od ostalih mest. Edinstvena je v tem, da 

ima neokrnjeno naravo in le streljaj od centra mesta imamo hrib Janina, kjer si človek spočije 

telo in duha. Tu se lahko sprehodimo skozi gozd ali pa se preizkusimo na trim stezi. 

Na vrhu Janine se tisti pogumni lahko povzpnejo na stolp, ki ponuja prečudovite razglede na 

okolico. Pozimi pridejo na vrsto ljubitelji smučanja, saj je pod Janino smučišče, ki velja za 

najnižje ležeče v Sloveniji. 

 

Če želimo biti konkurenčni, moramo zagotoviti obiskovalcem odlično izkušnjo. S to projektno 

nalogo smo izpostavile pomen smučišča v mestu. Naš cilj je, da domačim in drugim 

obiskovalcem našega mesta ponudimo spust po beli strmini in nekajurno druženje v prijetnem 

okolju na obrobju našega parka. Prepričani smo, da jim bo naš festival ponudil prav to. 

Naša želja je, da bi naš dogodek postal tradicionalen in da bi mesto bilo po njem prepoznavno 

po vsej Sloveniji. V članih Smučarskega kluba Rogaška Slatina smo našli dobrega zaveznika 

in verjamemo, da nam bo s skupnimi močmi to tudi uspelo. 
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PRILOGE 

Načrt predstavitve na turistični tržnici 

 

S pomočjo turistične stojnice bomo poskusili prepričati čim več obiskovalcev, da se naslednje 

leto udeležijo našega smučarskega tekmovanja SLATN`SKI NA JANINI. 

Število sodelujočih pri predstavitvi na turistični tržnici: 5 učenk in ena mentorica. 
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Izjava 

 


