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POVZETEK 

 
Kako lepa, zelena je naša Slovenija. Poglejte okoli sebe. Zakaj želimo do najmanjšega kotička 

naše lepe dežele speljati asfaltno cesto? Kako lahko brezbrižno odvržemo odpadke v gozdove, 

reke – in pri tem nimamo slabe vesti, ko uničujemo domove in življenjska okolja drugih živih 

bitij?  
Učiteljica nam je pokazala stare razglednice zdravilišča, zdraviliškega parka in Ruske steze: »Kako je 

bilo včasih lepo!« Na opazovalnem sprehodu po Ruski stezi teden kasneje pa streznitev. Pred očmi 

smo namesto bujnega zelenja zagledali poškodovane klopce, polomljena in bolna drevesa, manjkajoče 

zaščitne ograje, razrite poti ... 

 

Tema letošnjega izziva pri predmetu Turistična vzgoja in projektu Turizmu pomaga lastna glava je 

bila na dlani: Obnova Ruske steze. Odločili smo se, da organiziramo dobrodelni tek – kros, na katerem 

bomo zbirali sredstva za obnovo Ruske steze.  

 

Pripravili smo načrt organizacije teka, k sodelovanju povabili krajevna društva in najpomembnejšega 

partnerja, Rimske terme. Naše delo je bilo zanimivo, včasih tudi naporno. Pri izdelavi naloge smo se 

naučili osnovnih pravil izdelave raziskovalno-turistične naloge, se zabavali in družili. Največ pa nam 

pomeni, da smo stkali nove vezi prijateljstva in pridobili številne izkušnje na področju timskega dela 

in organizacije. Spoznali smo, da majhne spremembe, ki jih naredimo z veliko ljubezni, prinesejo 

veliko sreče. V našem primeru velja, da potrebujemo dobro idejo, pridne roke in veliko srce. 

 

Verjamemo, da bomo skupaj začrtali boljšo prihodnost Ruske steze. 
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1 UVOD 

 
Poglejte okoli sebe. Kako lepa, zelena je naša Slovenija. Zakaj ne prepoznamo njenih naravnih 

danosti? Zakaj želimo do najmanjšega kotička naše lepe dežele speljati asfaltno cesto? Kako lahko 

brezbrižno odvržemo odpadke v gozdove, reke – in pri tem nimamo slabe vesti, ko uničujemo domove 

in življenjska okolja drugih živih bitij?  

Narava nam je podarila na tisoče različnih rastlin,  živalsko kraljestvo, gore, reke, potoke … 

Se spomnite, kako jeseni občudujemo tople jesenske barve v krošnjah dreves ter spomladi zvončke in 

prve cvetne popke na češnji in jablani? 

Kako lahko v gozdu tako globoko vdihnemo, da se nam od »preveč« kisika v glavi kar zavrti? 

 

Vsa ta vprašanja in še nekatera so se nam podila po glavah, ko smo se sprehajali po Ruski stezi, kjer so 

nam oči počivale na zelenih krošnjah dreves. In v šoli streznitev, ko nam je učiteljica pokazala stare 

razglednice zdravilišča in parka. »Kako je bilo včasih lepo!« Kmalu smo pred očmi namesto bujnega 

zelenja zagledali poškodovane klopce, polomljena in bolna drevesa, manjkajoče zaščitne ograje, 

razrite poti. 

 

Tema letošnjega izziva pri predmetu Turistična vzgoja in projektu Turizmu pomaga lastna glava je 

bila na dlani: Obnova Ruske steze. Potrebno je bilo odgovoriti še na vprašanja: kdo, kdaj, kje in 

najbolj pomembno – kako. 

Odločili smo se, da organiziramo dobrodelni tek, na katerem bomo zbirali sredstva za obnovo Ruske 

steze. Naslednje strani vam razkrivajo, kako bomo to speljali do konca. 

 

 

 

1.1 Predstavitev izbrane teme in struktura naloge 

 

Hiter tempo življenja nas sili, da dneve preživljamo v zaprtih prostorih, sedimo za računalniki in smo 

dosegljivi 24 ur na dan. Ko si uspemo utrgati minutko zase, pa se rajši zleknemo na kavč pred 

televizijo, kot pa odidemo v naravo. Vedno se najde kakšen izgovor: ali je premrzlo, pretemno, 

nimamo družbe … 

    

Krajani Rimskih Toplic že skoraj 100 let obiskujemo Rusko stezo. Stari in mladi lahko tu najdemo 

košček miru. Zato je pomembno, da Rusko stezo ohranjamo in negujemo. 

 

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in raziskovalnega dela ter oblikovanja turističnega proizvoda – 

dobrodelnega teka na Ruski stezi, kjer bomo zbirali sredstva za njeno obnovo. 

 

1.2 Uporabljena metodologija ter opredelitev virov pri izdelavi raziskovalne naloge 
 

V teoretičnem delu želimo predstaviti kraj Rimske Toplice, zdravilišče Rimske terme in Rusko stezo.   

Informacije smo iskali na spletu, v pisnih virih, ki smo jih poiskali v knjižnici, v časopisnih člankih ter 

s pregledovanjem raziskovalnih nalog in projektov. 

 

Pri raziskovalnem delu smo odšli na teren. Prehodili smo Rusko stezo po dolgem in počez. Zapisali 

smo si stvari, ki so nas zmotile in bi jih bilo potrebno popraviti ali drugače zastaviti. Sestavili in 

izvedli smo anketo med učenci Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice in krajani. Želeli smo 

izvedeti, kako dobro poznajo zgodovino Ruske steze, če jo obiskujejo in kakšen je po njihovem 

mnenju njen pomen za kraj. 
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Pripravili smo načrt organizacije dogodka krosa po Ruski stezi, s katerim bomo zbrali sredstva za 

obnovo. 

 

Sestali smo se s predstavniki Rimskih term, Turističnega društva Rimske Toplice, Kulturnega društva 

Anton Aškerc in Društva upokojencev Rimske Toplice – z ljudmi, ki bi nam lahko priskočili na 

pomoč in zato smo jim tudi predstavili našo idejo.    

Ker smo prepričani, da bo projekt uspel, ga bomo tržili tudi na drugih šolah, v kraju ter občini Laško. 

Zanj bomo izdelali reklamne plakate in promocijski material.   

 

 

2 TEORETIČNI DEL – VSEBINSKA IZHODIŠČA 

 
2.1  Opis kraja  

 

 

Rimske Toplice
1
  se nahajajo v manjši kotlini ob spodnjem delu reke Savinje, ob regionalni cesti, ki 

povezuje Celje in Zidani Most, na nadmorski višini 213 metrov, kjer pod Stražnikom iz razpok v 

triadnih dolomitnih skalah izvirajo vrelci s termalno vodo.  

 

So star in znan zdraviliški kraj. Številne izkopanine pričajo o njegovem slovesu že iz časa rimskega 

obdobja. Kraj sestavlja več manjših zaselkov na desnem in levem bregu Savinje. Danes so najbolj 

znane po domačiji Antona Aškerca na Senožetah in zdraviliškem turizmu.  

 

Slika 1:Panorama Rimskih Toplic (Foto: Monika Randjelović) 

 

Kotlino obdajajo gozdna pobočja okoliških hribov, ki nudijo zaščito pred vetrom in preveliko vročino, 

v sebi pa hranijo bujno vegetacijo eksotičnih rastlin iz vseh kontinentov sveta. Tu so doma znane 

orjaške sekvoje ali mamutova drevesa, kanadska čuga, japonska hiba, cipresa, tisa, kalifornijska cedra 

… Pod Stražnikom izpod triadnih dolomitskih skal izvirajo vrelci s termalno vodo. Kraj je odmaknjen 

od industrije in hrupa, urejene sprehajalne poti pa vabijo k aktivnemu počitku in sprostitvi.  

 

Rimske Toplice so izhodišče za zanimive izlete na okoliške hribe: Lisco, Kopitnik, Stražnik, Mrzlico, 

Šmohor. Od tod je zelo lep razgled na bližnjo in daljno okolico. Kraj se lahko pohvali s kulturno 

zanimivo cerkvico – Lurdom in domačijo Antona Aškerca na Senožetah.  

 

Mejnik v razvoju kraja je bil prihod novih lastnikov zdravilišča leta 1840 – Gustava in njegove žene 

Amalie Uhlich.  

                                                 
1
 Prvi zapis o kraju najdemo med letoma 1265 in 1267 v Otokarjevem urbarju, kjer je zapis« in Toplitz«, ki 

označuje kmečko naselje v bližini izvira Ogeče.  

V oglejski listini leta 1486 preberemo BALNEUM NATURALE IN TOPLICA (pri prirodnih toplicah v Toplici). 

Schallgruber, avtor prve knjižice o Rimskih Toplicah, jih leta 1816 poimenuje toplice v Laškem. 10 let kasneje 

Macher uporablja rimsko ime v smislu prilastka: Rimske toplice pri Laškem »das Römerbad nächst Tüffer«. 

Ljudje so razlikovali Rimske Toplice kot zdravilišče in Toplico kot kraj. Puff, leta 1847 združuje obe oznaki, 

toda pridevnik »rimske« je še vedno samo prilastek: Rimske toplice pri Laškem (»das Römerbad Toplitz nächst 

Tüffer«). (Tičar, 1954, str. 19) 
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2.2 Zdravilišče  

 
Zdravilišče je takrat obratovalo z izgubo, zato sta tedanja lastnika za toplice iztržila le 21.000 

goldinarjev. Zdravilišče je ostalo v lasti družine Uhlich več kot 100  let, 1934 je njun sin, dr. Gustav 

Uhlich, postal zadnji zasebni lastnik toplic, ki je od staršev prevzel posest.  

 

Uhlichi so toplice preuredili
2
 in spremenili v donosno podjetje. Toplicam so nadeli propagandno ime 

Rimske Toplice, ki je opozarjalo na slavno preteklost, hkrati pa jih je ločevalo od Laških toplic.  
 

    

Sliki 2, 3 : Kartici zdravilišča iz leta 1904 (Vir: Osrednja knjižnica Celje) 

 

Zdravilišče je v času Uhlichov obsegalo tudi topliško kmetijo
3
 v velikosti 50 oralov.  

S pričetkom gradnje južne železnice proti Ljubljani so postavili železobetonski most preko Savinje. 

Ob mostu so postavili hišico, kjer je mitničar pobiral mostnino od ljudi, ki niso bili topliški gostje. 

Cena je znašala 4 goldinarje. Leta 1878 so na Senožetah zajeli studenec in zgradili do toplic vodovod.  

 

Leta 1931 so zgradili zunanji bazen oz. dnevno kopališče s 

termalno vodo, ki je bil priljubljen predvsem pri gostih iz 

Zagreba. To je bil prvi zunanji kopalni bazen s termalno vodo 

v Jugoslaviji, ki je kraju prinesel še živahnejši utrip.  

 

Zdravilišče so obiskovali petičneži in slavni gostje iz vseh 

krajev monarhije ter gostje iz različnih držav. Sem so hodili 

aristokrati in meščani iz Nemčije, Trsta, Madžarske, Zagreba, 

Amerike, Avstrije … Krajani in njihovi otroci niso imeli 

denarja, da bi se lahko tu kopali. Vstopnina je znašala 10 

dinarjev, zato so navadno preplezali ograjo kopališča ali pa se kopali v Savinji. Po drugi svetovni vojni 

so turisti izostali, krajanom pa je cena postala dostopnejša. (Tičar, 2000, str. 9) 

 
Slika 4: Fotografija bazena, leto 1938 (Vir: Osrednja knjižnica Celje) 

 

Krajani so bili z zdraviliščem zelo povezani. Zavedali so se, da jim zdravilišče in stik s turisti dajeta 

povsem nov in drugačen pogled na svet, saj so lahko na ta način spoznavali življenje v drugih krajih in 

kulturah. Krajani so zdravilišče videli kot okno v svet, hkrati pa so z zdraviliščem živeli in ga jemali 

za svojega.  

                                                 
2
 V zdravilišču je bilo prostora za skoraj 200 gostov. Zraven so postavili še cvetličnjak in restavracijo za 

netopliške goste.  
3
 Segala je vse do Savinje, preko bregov do Stojanškovega grabna in daleč v gozd na jug. Na drugem bregu 

Savinje je imela posest Amalija, Karlova sestra, ki so jo imenovali Ekonomija. Tudi druga sestra, Ida Hass, je 

imela posest na levem bregu Savinje. Posedovali pa so tudi zemljo nad Globokim. 
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V Rimskih Toplicah se industrija
4
 ni razvila. Veliko zaslug ima tudi Gustav 

Uhlich, saj je avstroogrska vlada hotela v bližini kraja postaviti cinkarno. 

Uhlich pa je protestiral proti gradnji tovarne, saj bi le-ta negativno vplivala 

na okolje in tudi na obiskanost zdravilišča. V stari Jugoslaviji je ob Gračnici 

jurkloštrski graščinski veleposestnik v družbi z dr. Antonom Božičem in 

inženirjem Hochstadterjem ustanovil tovarno lesnih izdelkov, da bi 

izkoriščal les, ki so mu ga dajali okoliški gozdovi. 

 
 

 

Slika 5: Rimske Toplice v 1929. Zdravilišče, Savinja in železniška proga  

(Vir:http://www.td-rimsketoplice.si/tdrt/GalerijaPrikaz.aspx?GkatId=1) 

 
Nato je napočila 2. svetovna vojna, ki je spremenila marsikaj. 

Dr. Gustav Uhlich je spomladi 1942 dal zdravilišče na razpolago nemški 

vojski, ki ga je spremenila v bolnišnico za ranjene vojake. Poleti 1944 je Šlandrova brigada zdravilišče 

napadla. Zasegli so ogromne količine sanitetnega materiala in drugih potrebščin za POJ
5
. Takrat je v 

avstrijski Beljak
6
 pobegnil tudi lastnik zdravilišča dr. Gustav Uhlich, ki je bil do takrat 

»Ortsgruppenführer« in vodja tukajšnje nemške skupine.  

 

Po osvoboditvi je zdravilišče še z nekaterimi drugimi zgradbami prešlo pod upravo JLA
7
. Narejena so 

bila obsežna adaptacijska dela, Sofijin dvor pa je postal hotel visoke B kategorije zaprtega tipa v 

sklopu Vojnega centra za medicinsko rehabilitacijo.  

 

Zdraviliških uslug krajani niso pogosto koristili, najbolj obiskana je bila kinodvorana in Ruska steza. 

Je pa Vojaški center zaposloval veliko krajanov. Turistični utrip kraja je po vojni zamrl.  

 

Danes zdravilišče ponovno privablja domače in tuje goste. Vsak zdraviliški kraj bi rad privabil čim 

več gostov, zato že dolgo ni pomembna samo zunanjost in notranjost stavb, temveč tudi njihova 

okolica in bogata ponudba aktivnosti. 
 

  
 

Slika 6, 7: Rimske Toplice v 1929.  Zdravilišče, Savinja in železniška proga  
(Vir:http://www.td-rimsketoplice.si/tdrt/GalerijaPrikaz.aspx?GkatId=1) 

 

                                                 
4
 Veliko prebivalcev je bilo med leti 1866 in 1890 zaposlenih v premogovniku na Breznem, od leta 1919 pa v 

Tovarni podpetnikov na Gračnici. 
5
 Partizanski odredi Jugoslavije. 

6
 Gustav Uhlich se je še vrsto let vračal v Rimske Toplice. Do leta 1989 si je zdravilišče lahko ogledal, čeprav je 

bil to vojaški objekt on pa tuj državljan. 
7
 Uraden naziv zdravilišča je bil Vojni center za medicinsko rehabilitacijo Rimske Toplice. Tu so se zdravili 

oficirji JLA, njihove družine in vojaki, sem je zahajalo veliko pomembnih političnih in vojaških oseb.  

http://www.td-rimsketoplice.si/tdrt/GalerijaPrikaz.aspx?GkatId=1
http://www.td-rimsketoplice.si/tdrt/GalerijaPrikaz.aspx?GkatId=1
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Slika 8: Zdravilišče Rimske terme danes (Vir: 
https://www.google.si/search?q=rimske+terme&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjn84L36sXKAhWHxnIKHSnzAqkQ_AUIB

ygB&biw=1400&bih=742#imgrc=kJ9HKRgODnTAzM%3A) 
 

2.2.1  Zdraviliški park in Ruska steza  

 
Uhlicha sta po prevzemu zdravilišča v Rimskih Toplicah v naslednjih letih prenovila in povečala 

hotelski kompleks, okrog njega pa na bivših travnatih pašnikih in njivah uredila parkovne nasade 

eksotičnega drevja. Zdraviliški park iz 19. stoletja je bil zasnovan po vzoru angleškega krajinskega 

sloga, za katerega je značilno posnemanje naravne zgradbe krajine. Po veličastnem parku okrog 

zdravilišča so vodile sprehajalne steze, ki so jih vrtnarji vsak dan posuli z belim peskom. 

 

Drevesa so v zahvalo poklanjali ljudje, ki so si v zdravilišču povrnili zdravje. Kraj je leta 1879 

obiskala angleška princesa in pruska prestolonaslednica Viktorija. V njen spomin so na planjavi 

zasadili 3 orjaške sekvoje, ki so jih dobili iz londonskega botaničnega vrta Kew Gardens. Leta 1883 

naj bi zdravilišče obiskal avstrijski cesar Franc Jožef. Rimske Toplice so obiskale skoraj vse 

nadvojvode Avstro-ogrske. Tudi cesarica Avgusta je ob obisku zasadila eno mnogih eksotičnih dreves 

v parku. V toplicah sta se zdravila nemški pesnik Grillparzer ter jezikoslovec Vuk Karadžić. 

 

Park so še polepšali z ureditvijo okrasnih vrtov, vodnih bazenov, vodometov in cvetličnih ornamentov. 

Nekatere dele parka so poimenovali po družinskih članih (Šarlotino razgledišče, Amalijin grič, 

Gustavova vzpetina, Vladimirjev park, Viktorijina promenada …) druge pa so poimenovali po raznih 

znanih osebnostih ali posebnih značilnostih (Slamnata strešica, Velika lipa, Miza v gozdu, Studenček 

…). Park je imel dva velika ribnika, dva prostora za godbi na prostem, glasbeni paviljon, balinišče, 

kasneje pa celo teniško igrišče. 
 

Ruska steza 

 
Viktorijino promenado okoli sekvoj so ruski vojni ujetniki med I. svetovno vojno podaljšali naprej v 

gozd. Nastala je skoraj dva kilometra dolga sprehajalna steza, ki je še danes priljubljena sprehajalna 

pešpot med gosti zdravilišča, krajani in naključnimi obiskovalci.
8
  

 

Graditi so jo začeli leta 1917. Poleg ruskih vojakov je bilo še nekaj Čehov, Slovakov in Poljakov. 

Bivali so v šotorih na teniškem igrišču v gozdu nad Vilo Sanhof, kuhinjo pa so postavili na današnjih 

Malih iglah. Pot je začelo graditi 47 ujetnikov. 

 

Zima 1917/1918 je bila zelo ostra in nekaj ujetnikov ni dočakalo pomladi. Oktobra 1918 je bila 1224 

metrov dolga sprehajalna pot oziroma steza dograjena. Pot so poimenovali Ruska steza, v spomin na 

graditelje – ruske ujetnike. V obdobju po 1. svetovni vojni so na obodu geometrijskega parterja 

posadili robinije kroglastih krošenj.  

                                                 
8
 Zora Tičar, Tomo Korošec, Blišč rimske Trnjulčice, str. 22, Vigred, l. 2000 

https://www.google.si/search?q=rimske+terme&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjn84L36sXKAhWHxnIKHSnzAqkQ_AUIBygB&biw=1400&bih=742#imgrc=kJ9HKRgODnTAzM%3A
https://www.google.si/search?q=rimske+terme&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjn84L36sXKAhWHxnIKHSnzAqkQ_AUIBygB&biw=1400&bih=742#imgrc=kJ9HKRgODnTAzM%3A
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V taki obliki se je ohranila vse do danes. Na 1216 metrov dolgi poti je 24 postajališč oziroma 

energijskih točk, opremljenih v starem rimskem slogu, ki omogočajo sprostitev, ob njih pa se je 

mogoče napolniti z novo energijo.  

 

Ruska steza se prične v zdraviliškem parku Rimskih Term, kjer so najimenitnejši imeli navado 

posaditi kakšno eksotično drevo. V parku tako rastejo tudi kalifornijski mamutovec, tulipanovec, 

čudovit primer libocedrusa, orjaški tulipanovci, koloradska, kavkaška in španska jelka, črni in sivi 

oreh, rdeča bukev, čuge, tise, več vrst cipres in ena najstarejših omorik v Sloveniji, orjaške sekvoje, 

kanadske čuge, japonske hloe, tise, kalifornijske cedre in druga zanimiva drevesa.  

Park je poln livad, svetlih gajev in temnih gozdov, prepreden s potmi in sprehajališči. Danes v parku 

najdemo drevesne vrste, stare tudi več kot 130 let in značilne drevorede iz navadnega divjega kostanja, 

ki oblikujejo ogrodje parka. 

 
V bližini Ruske steze je bilo tudi odbojkarsko igrišče, ki je bilo nato na livadi za Sofijinim dvorom, 

kasneje pa v parku nad Savinjskim dvorom, kjer je bilo tudi košarkarsko igrišče (nekoč igrišče za 

tenis).
9
 

 

Leta 1993 je bil park razglašen za spomenik oblikovane narave.  

 

8. 10. 2009 ob 15. uri so na začetku Ruske steze pri Sofijinem dvoru odkrili spominsko obeležje, 

kamen z napisom v slovenskem in ruskem jeziku. Dogodka se je udeležil tudi ruski veleposlanik v 

Sloveniji, dr. Mikhail Vanin. Kot so zatrdili v Rimskih termah, pomeni srečanje začetek 

mednarodnega sodelovanja in prvi korak k skupni poti obnove Ruske steze.
10

  

 

Dipl. inž. Miha Ogorevc iz Volčjega potoka je zapisal: »Povsod po svetu so predeli, ki so za turiste 

zanimivi, zaradi svoje zgodovinske preteklosti, negovanih vrtov, parkov in drugih prirodnih lepot. 

Rimske Toplice so kot redkokateri kraj obdarjene s temi vrednotami, celo ime kraja je privlačno. Kraj 

ne skriva v sebi samo tople izvire, čudovite naravne lepote, /…/ temveč predvsem duhovni fluid, kateri 

daje prednost, da kraj postane tako privlačen.«  

 

Ampak tak park je potrebno negovati. Prvih dvajset let samostojne države, ko zdravilišče ni 

obratovalo, za park ni skrbel nihče. Žled, močan veter, bolezni in vztrajno zaraščanje travnikov in 

livad v gozdne površine, so kmalu načele lepoto dreves in podobo celotnega parka. 

 

Odločili smo se, da temu s skupnimi močmi naredimo konec in končno povrnemo temu dragocenemu 

koščku sijaj, ki si ga zasluži. 

   

2.3  Zgodovina teka 

Zgodovina teka sega daleč v preteklost, k predhodniku človeka. Tekmovalni tek in njegova zgodba pa 

sta se razvila na religioznih festivalih v Grčiji, Egiptu, Aziji in Afriki. Eden od najzgodnejših tekaških 

tekmovanj je irski športni festival The Tailteann Games, igre, ki so bile posvečene boginji Tailtiu in so 

se dogajale že leta 1829 pred našim štetjem. Beseda maraton pa izvira iz legende o grškem vojaku 

Filipidu, ki je pretekel maraton do Aten, kjer je sporočil zmago Grkov nad Perzijo. Prvi tekaški vzpon, 

ki je bil navdih po zmagi Franka Shorterja na maratonu leta 1972, je svet doživel v sedemdesetih letih 

v Ameriki, kjer je kar 25 milijonov Američanov na nek način teklo, vključno s predsednikom 

Jimmyjem Carterjem. Danes pa je opazen ponoven vzpon teka, saj je bilo samo v Ameriki leta 2011 

kar štirinajst milijonov ljudi, ki je končalo kakršnokoli tekaško tekmo. To pa je 170 odstotkov več kot 

pred dvajsetimi leti. 

 

V Sloveniji je velika pestrost tekov in tekaških prireditev od nočnih do dobrodelnih tekov, ki so 

namenjeni vsej populaciji, tako mlajšim kot starejšim, rekreativnim ali resnim tekačem, pri nas pa 

                                                 
9
 htp://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504179.pdf    

10
 http://www.radiocelje.com/novica.php?id=11168 
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velikokrat na daljših ali bolj zahtevnejših tekih zmagajo predvsem temnopolti tekači iz tujine. Najbolj 

znan je vsakoletni Ljubljanski maraton, nam najbližji pa Tek ob Savinji
 11

  . 

 

Tek malčkov se odvija vsako leto  konec maja v športnem parku DTK Ravne na Koroškem, s katerim 

otroke spodbujamo k športni aktivnosti in gibanju med preživljanjem prostega časa. Udeležitev teka je 

brezplačna, vsak otrok pa dobi posebno nagrado.
12

 

 

DM tek žensk je tek, na katerem se družijo in skupaj tečejo ženske vseh starosti in tekmujejo na dveh 

progah:na 5 km progi in 10 km progi. Letos pa se je odvijal 10. tek, na katerem je tekmovalo kar 8300 

tekačic iz vse Slovenije. Po ženskem teku pa se je odvijal tudi Oskarjev tek za otroke v spremstvu 

staršev, ki so tekmovali v 400 m in 800 m.
13

 

Vrste tekov:  

- hitra hoja – na cestah, stadionih,  

- kros – tek na odprtih progah, dolgih vsaj 4 km 

- tek po cesti oz. tek na dolge proge – po tlakovanih cestah: maratoni, polmaratoni dolgi od 5 do 

10km.
14

 

 

 
Slika 9: Začetek Ruske steze v Zdraviliškem parku s spominskim obeležjem.

 15
 

 

 
 
Slika 10: Panorama Rimskih Toplic 7. 9. 2014 (Vir: zasebni arhiv J. Kovač) 

 

2.4 Gibanje v naravi in energijske točke 

 

GIBANJE V NARAVI 

 

Britanski raziskovalci trdijo, da le pet minut gibanja na dan v naravi močno izboljša duševno zdravje, 

poveča samozavest in izboljša razpoloženje. Jaz osebno mislim, da bi si moral vsak človek vzeti vsaj 

                                                 
11

 http://citymagazine.si/clanek/zgodovina-tekat 
12

 http://www.malckovsport.si 
13

 http://www.siol.net/sportal/rekreacija 

http://www.tekzazenske.si/ 
14

 https://sl.wikipedia.org/wiki/Atletika 
15

 

http://www.slovenskenovice.si/sites/slovenskenovice.si/files/styles/s_1280_1024/public/dti_import/2014/06/28/i

mage_11186008_1.jpg?itok=fSoz9ryT 

http://www.tekzazenske.si/
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pol ure (ali več) prostega časa dnevno, da se zateče v naravo na sprehod, tek ali na razgibavanje 

svojega telesa.  

 

 
Slika 11: Ruska steza (osebni arhiv Primoža Hienga, www.times.si, 4. 12. 2015) 

 

ENERGIJSKE TOČKE  

 
Energijske točke pomagajo pri akupresurnih točkah na površini kože, ki imajo visoko električno 

prevodnost in najbolj učinkovito prevajajo zdravilno energijo. Na Kitajskem pravijo zdravilni energiji 

Qi ali Chi, na Japonskem Ki, usmerjanje zdravilne energije pa se imenuje Rejki. Meridijani (skupno 

12) so telesne zdravilne poti energije. Masaža prevaja zdravilne energijo po meridijanah in s tem 

izboljšuje pretok in ravnotežje. Točke se nahajajo tam, kjer nastane blokada energije na meridijanih  in 

tam, kjer lahko najbolj učinkovito sprostimo napetost, odrevenelost ali bolečino. Ko zdravilna energija 

potuje skozi meridijane, izboljšuje pretok krvi in uravnovesi vse funkcije v telesu. 

Energijske blokade lahko nastanejo zaradi stresa, travme ali poškodbe in so lahko vzrok za veliko 

zdravstvenih težav. Energijski pretok vpliva na naše počutje, razmišljanje in tudi dihanje. Negativne 

misli lahko blokirajo pretok energije, pozitivne pa ga pospešijo. Ko se zamaši pretok življenjske 

energije, se kot rezultat pojavijo čustvena neuravnovešenost in bolezenski simptomi. Ob Ruski stezi je 

14 takih točk. 
16

 

  
Slika 12: Opis zdravilnih točk v zdraviliškem parku. (Gradivo Rimskih term) 

                                                 
16

 https://sl.https://sl.wikipedia.org/wiki/Akupresura uporabljeno 3. 12. 2015 

http://www.delo.si/clanek/105205,  uporabljeno 4. 12. 2015   

https://sl.https/sl.wikipedia.org/wiki/Akupresura%20uporabljeno%203.%2012
http://www.delo.si/clanek/105205,%20%20uporabljeno%204.%2012
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Slika 13: Izvajanje meridijane v zdraviliškem parku. (http://www.rimske-terme.si/sl/) 

 
 

3 RAZISKUJEMO RUSKO STEZO 
 

3.1 Ideja 

 

Že nekaj let zapored, v oktobru, naša šola priredi kros na Ruski stezi. Ta 

dan nimamo pouka. Celo dopoldne preživimo v naravi in se družimo s 

sošolci in prijatelji. Takrat tekmujemo v teku po slikoviti Ruski stezi in 

motimo lokalne tekače ter naključne sprehajalce in turiste Rimskih term.  

Vedno si najprej ogledamo sam teren in tako vsako leto ugotavljamo, kaj 

vse bi bilo potrebno obnoviti, popraviti, posodobiti, polepšati. 

Napotimo se tudi na energijske točke, kjer se napolnimo z energijo. 

 

 
Slika14: Šolski kros, oktober 2015. (Foto D. Klančar) 

Posebnost Rimskih term v Rimskih Toplicah je park s 14. energijskimi točkami in drevjem z vsega 

sveta, ki so ga gostje podarili v zahvalo za ozdravitev. Prav pred prvo v vrsti sekvoj stoji tudi ena od 

tabel z navodili, kateri telesni čakri, notranjemu energijskemu vrtincu – in s tem določenim telesnim 

tegobam – pomagajo silnice, ki tod prihajajo iz zemlje. Energijske točke s pojasnjevalnimi tablami se 

nizajo med drevesi ob robu travnika, deloma pa tudi ob Ruski stezi. 
17

 

 

 
Slike 15, 16, 17: Obisk energijskih točk pred tekom,   načrt energijskih točk v zdraviliškem parku in  Čakra 

Anahata – točka za krepitev imunskega sistema. (Foto: D. Klančar) 

                                                 
17

 http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/polnjenje-baterij-ob-ruski-stezi 

http://www.rimske-terme.si/sl/
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Ruska steza je naša edina tekaška steza, vendar jo je dodobra načel zob časa. 

Med tekom so se začele rojevati ideje, kaj bi lahko naredili, da bi ta naš tekaški biser ne samo ohranili, 

ampak še izboljšali. 
 

Prišli smo do ideje, da bi v stilu naših šolskih krosov priredili dobrodelni tek. Vsa sredstva, ki bi jih 

zbrali, bi namenili za obnovo Ruske steze. 
 

Vsekakor smo prepričani, da bi tudi udeleženci naše prireditve občutili isto zmagoslavje, kot smo ga 

mi, ko smo pritekli v ciljno ravnino. 

  

Sliki 18, 19: Šolski kros, oktober 2015.( Fot:o D. Klančar) 

 

Pričeli smo raziskovati zgodovino teka, ocenili smo stanje Ruske steze in pričeli ustvarjati turistični 

produkt. 

 

3.2 Čistilna akcija  

Turistično društvo in Rimske terme sta lansko pomlad organizirala veliko čiščenje in druženje na 

Ruski stezi. Zbralo se je kar nekaj prostovoljcev, ki so očistili divja odlagališča odpadkov, pokosili 

travnike in očistili sprehajalne poti.  

Vsekakor so predstavili lep vzor, po katerem se lahko zgledujemo tudi mi. Zagotovo jih bomo povabili 

na pomoč, saj nam lahko s svojim znanjem in izkušnjami pridejo še kako prav.  
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Slika 20: Letak čistilne akcije Ruska steza (Vir: http://www.td-rimsketoplice.si/tdrt/Novica/50/cistilna-akcija-

ruska-steza.aspx) 

3.3 Ruska steza danes  

 
Ruska steza ni v najboljšem stanju. Vsako leto nas na šolskem krosu, pa tudi na sprehodih, motijo 

številne stvari, ki bi jih z malo dobre volje in nekaj pridnih rok z lahkoto odpravili. 

 

  
Sliki 21, 22: Pomanjkanje ograje, zato steza ni zavarovana. Nezaščiteno strmo pobočje predstavlja resno 

nevarnost za tekače in sprehajalce. (Foto: Timi Tovornik) 

 

       
Slika 23, 24: Neurejena okolica, potrebno bi bilo očistiti gozd vejevja. Nevarnost predstavljajo na pol podrta 

drevesa, ki segajo čez stezo. (Foto: Timi Tovornik) 

 

 
Slika 25: Ob koncu poti so klopce, ki pa niso zaščitene z ograjo. (Foto: Timi Tovornik) 

 

http://www.td-rimsketoplice.si/tdrt/Novica/50/cistilna-akcija-ruska-steza.aspx
http://www.td-rimsketoplice.si/tdrt/Novica/50/cistilna-akcija-ruska-steza.aspx
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Sliki 26 in 27: Na sredini steze je ograja praktično uničena in skoraj ne obstaja. Voda, ki je pitna, nima 

urejenega dostopa in primernega zajemališča. (Foto: Timi Tovornik) 

 

Ko smo ocenili stanje na terenu, smo po de Bonovi metodi izpostavili dobre, slabe in zanimive stvari o 

Ruski stezi: 

 

 
 
Slika 28: De Bonova metoda PNZ (Nina Gračner) 

 

Če povzamemo naše ugotovitve, bi bilo najprej nujno urediti stopnice okrog energijskih točk, da si 

obiskovalci ne bi česa polomili, ko bi romali od točke do točke. 

Ureditev podlage zaradi številnega kamenja na stezi je neizbežna. Nadomestiti je potrebno manjkajočo 

ograjo, da bo steza spet varna. Potok, v katerem je velika dragocenost, pitna voda, bi bilo potrebno 

urediti s primernim zajemališčem. 

Velika škoda je tudi, da je skozi čas propadlo veliko stranskih poti. Tudi te bi bilo potrebno ponovno 

oživiti.  

Na koncu Ruske steze bi lahko uredili prijeten kotiček s klopmi in popravili manjkajočo ograjo. 
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Obeležje, ki je na začetku Ruske steze, je zdelal čas. Potrebno je obnove. Tako bo Ruska steza končno 

zasijala tako, kot si zasluži. 

 

3.4 Anketa 

 
Da bi se prepričali, če imajo ostali podobno mnenje kot mi, smo izvedli anketo na dveh demografskih 

skupinah. Pri izvajanju ankete smo spoznali, kaj si starejši občani in pa mlajši otroci mislijo o tem, 

kako izgleda Ruska steza in kakšno je njihovo splošno mnenje o njej. 

Ugotovili smo, da ljudje pravzaprav kar dobro poznajo Rusko stezo. Stanje Ruske steze se jim sicer ne 

zdi tako zelo slabo, se pa večina strinja, da bi bilo potrebno obnoviti podlago. Ta problem je vedno v 

ospredju tudi na naših šolskih krosih, ker ni prijetno, ko stopiš na kakšen štrleč kamen ali pa se vanj 

zaletiš s sprednjim delom stopala. Večinoma vse torej moti slaba podlaga, nekatere tudi polomljena in 

manjkajoča ograja. 

Odrasli vedo več o Ruski stezi in so tudi bolj pripravljeni pomagati pri obnovi. Na splošno pa se 

strinjajo, da je steza v dobrem stanju. 

Seznanjeni so tudi s pomenom energijskih točk na začetku Ruske steze. 

Obe skupini se po večini strinjata, da na njej priredimo tekmo v krosu. 

 

 

 

 

ZBRANI REZULTATI ANKETE   
 

Anketirali smo 48 otrok v starosti od 10 do 17 let in 28 odraslih. 

 

1. Kje se nahaja Ruska steza? 

Pravilni odgovor: Zdraviliški park Rimske Toplice je poznala večina anketirancev. 

 

 
2. Koliko je dolga Ruska steza? 

Večina udeležencev je poznala pravilno dolžino Ruske steze, ki meri 1224 m. 
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3. Kdaj je bila dokončno zgrajena? 

Pravilni odgovor je leta 1918. 

 
 

4. Kakšne točke tam obstajajo? 

S pravilnim odgovorom, da so točke energijske, je odgovorilo kar 28 učencev in le 8 odraslih.   

 
5. Koliko je teh točk? 

Odrasli so bili bolj seznanjeni s številom energijskih točk pri Ruski stezi. Da jih je 24, je odgovorilo 

11 odraslih.  

 
6. Kaj omogočajo te točke? 

Večina anketirancev je poznala pravilni odgovor, da se na teh točkah sproščamo in polnimo z energijo. 
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7. V kakšnem stanju je Ruska steza? 

Vsem anketirancem se zdi Ruska steza v dobrem stanju. Odrasli so v večjem odstotku označili, da se 

jim zdi, da je v slabem, kar nakazuje, da bolj opazijo razne malenkosti, ki bi jih bilo potrebno 

popraviti.  

 

 
8. Kaj bi bilo potrebno obnoviti ? 

Tako odrasli kot učenci se v največji meri strinjajo, da je podlaga potrebna urejanja. Sledi ograja, 

stranske poti, za klopi pa se je odločil le en odrasel anketiranec. 

 
9. Kakšne športne dogodke bi lahko prirejali na Ruski stezi? 

Kros je očitno disciplina, ki je kot ustvarjena za Rusko stezo in močno prekaša jogo, fizioterapevtske 

vaje in motokros. 
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10. Bi pomagali pri obnovi Ruske steze? 

Odrasli so v veliki večini pripravljeni pomagati pri obnovi Ruske steze. Učenci pa niso tako 

navdušeni. Pomagala bi dobra polovica. 

 
 

4 OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PRODUKTA  

 

Rezultati ankete so nas spodbudili, da izdelamo načrt za tekaško dobrodelno prireditev na Ruski stezi. 

Ves izkupiček, ki bi ga dobili s startninami, bi bil namenjen obnovi podlage, novim ograjam, klopem 

in ureditvi potočka s pitno vodo. Seveda bi bilo nemogoče pridobiti toliko sredstev, da bi vse popravili 

naenkrat. Naša prireditev bo postala tradicionalna. Vsako leto bi tako obnovili del 

Ruske steze. 

Ko bo naš biser v celoti prenovljen, potem bomo lahko dosegli naslednji cilj – 

pridobili bomo certifikat Slovenia Green Destination.  

 

4.1 Ustvarjanje prireditve 
 

Ideje so vrele iz nas. Na koncu smo ustvarili idejni koncept tekaške prireditve na Ruski stezi. 

Potrebno bo zavihati rokave in se lotiti dela. 

 

Ciljne skupine 

Naš turistični produkt je namenjen: 

 športnim navdušencem iz šol sosednjih občin (Laško, Radeče, Hrastnik), 

 vsem obiskovalcem kraja in zdravilišča, ki jih zanima tek, 

 vsem, ki želijo aktivno preživeti svoj prosti čas, 

 vsem, ki imajo radi Rusko stezo. 

KAJ: DOBRODELNI TEK - KROS 

 

KJE: RUSKA STEZA 

 

KDAJ: OKTOBER 

 

NAMEN: UREDITEV IN OBNOVA RUSKE STEZE 

 

KDO: (UDELEŽENCI): KONGRESNI GOSTJE RIMSKIH TERM, TEKAŠKI NAVDUŠENCI 

(TEK BO POTEKAL V DVEH KATEGORIJAH: OTROCI 6–10 LET IN MLADOSTNIKI TER 

ODRASLI OD 11 LET NAPREJ) 

 

KDO: (ORGANIZATORJI): OŠ ANTONA AŠKERCA, RIMSKE TERME, DTV PARTIZAN 

RIMSKE TOPLICE, KULTURNO DRUŠTVO ANTON AŠKERC, KRAJEVNA SKUPNOST 

RIMSKE TOPLICE, ZDRAVSTVENI DOM RIMSKE TOPLICE, PLANINSKO DRUŠTVO 

RIMSKE TOPLICE, DRUŠTVO UPOKOJENCEV RIMSKE TOPLICE 
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Dogodek bo potekal drugo soboto v oktobru. 

Sprejem tekmovalcev bo pred Sofijinim dvorom. 

Goste bo pozdravila ravnateljica šole Manica Skok, 

predstavnik Rimskih Term in predsednik KS 

Rimske Toplice Matjaž Knez.  
 

Učenci turističnega krožka bomo tekmovalce 

peljali na ogled Ruske steze. Popeljali jih bomo še 

po energijskih točkah, kjer si bodo nabrali moči za 

uspešen tek. 

Tekmovalci se bodo pripravili na tek.  

 

Člani društva Partizan jim bodo razdelili startne 

številke z logotipom.  

Signal za začetek bo sprožil krajan Matjaž Sluga 

(svetovni podprvak v padalstvu), ki bo pristal s 

padalom v zdraviliškem parku.  
 

Tek bo potekal v dveh kategorijah.  

Otroci od 6 do 10 let tečejo dvakratno dolžino Ruske 

steze. 
 

Mladostniki (od 11. leta dalje) in odrasli tečejo 

štirikratno dolžino Ruske steze. 

Vsi udeleženci kot nagrado prejmejo medaljo z logotipom, otroci pa še maskoto. 

 

Slika 29, 30, 31, 32: Potek krosa na Ruski stezi 

(risbe učencev IP Turistična vzgoja) 

 

Prvi trije zmagovalci poleg sponzorske nagrade dobijo še plaketo: 

˗˗ Otroci dobijo sladko popoldne v kavarni princese Viktorije v Rimskih Termah. 

˗˗ Odrasli zmagovalec pa  prejeme sponzorsko nagrado Rimskih Term. 
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Sliki 33, 34: Podelitev medalj in priznanj ter nagrad zmagovalcem (risbe učencev IP Turistična vzgoja) 

 

Nagrade bo podelil direktor Rimskih term Valerij Arakelov, pomagala mu bo predstavnica Rimskih 

term in domačinka ga. Saša Omahna. 

 

4.2 Načrt dogodka 

ČASOVNICA: Dogodek bo potekal drugo soboto v oktobru.  

 

9.00: Sprejem tekmovalcev pred Sofijinim dvorom, pobiranje startnine in razdelitev startnih 

številk 

9. 30: Učenci turističnega krožka vodijo ogled Ruske steze in pohod po energetskih točkah 

10.30: Otroški kros 

11.00: Kros ostalih 

11.00–-11.50: Igra otrok pri sekvojah (mali nogomet, lovljenje, balinanje) 

11.40: Zbiranje vseh tekmovalcev pred Sofijinem dvorom 

12.00: Podelitev medalj, priznanj in nagrad 

  
Preglednica 1: Izdelava terminskega načrta 

KDAJ  9.00 9:30 10.30 11.00 11:00- 11.50 12.00 

KDO Tekmovalci, 

ravnateljica, 

direktor 

Rimskih term, 

predsednik KS 

Rimske Toplice 

Matjaž Knez,  

člani TDP, 

učenci IP 

Turistična 

vzgoja 

Učenci IP 

Turistična 

vzgoja 

Otroci 

tekmovalci, 

Gasilsko 

društvo 

Rimske 

toplice 

(varnost), 

člani TDP 

(nadzor nad 

krosom), 

ZD Laško  

Odrasli 

tekmovalci, 

GD Rimske 

Toplice 

(varnost), 

člani TDP 

(nadzor nad 

krosom), 

ZD Laško 

Učenci IP 

Turistična 

vzgoja in otroci 

tekmovalci 

Vsi udeleženci 

KJE Sofijin dvor Ruska 

steza, 

zdraviliški 

park 

Ruska steza Ruska steza Ruska steza Sofijin dvor 

KAJ Sprejem 

tekmovalcev 

pred Sofijinim 

dvorom, 

pobiranje 

startnine in 

razdelitev 

startnih številk  

Ogled 

Ruske steze 

in pohod 

po 

energetskih 

točkah  

Otroški kros Odrasli kros   Igra otrok pri 

sekvojah (mali 

nogomet, 

lovljenje, 

balinanje) 

 

Podelitev 

medalj, priznanj 

in nagrad 
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4.3 Izdelava logotipa in maskote 

Poigrali smo se z idejami, narisali več logotipov. Želeli smo vključiti malo Rusije, naš zdraviliški park 

s sekvojami, tek in stezo. 

 

Naš logotip je oblikovan tako, da takoj dobimo asociacijo na Rusko stezo. Ruska zastava se namreč 

vije okrog sekvoje. Jasno razvidno je tudi, da tekač ponazarja tek. Sekvoja pa predstavlja zdraviliški 

park. 

 

Maskota krosa na Ruski stezi bo veverica, ki živi tako pri nas kot v Rusiji. Je hitra, prisrčna in 

iznajdljiva gozdna žival. Poimenovali smo jo Rusko. 
 

  
 

Sliki 35, 36: Logotip Ruska steza (Simon Obrovnik, 9.a) in maskota krosa na Ruski stezi – veverica Rusko 

(Tamara Romih Bovhan, 9.b). 

 

4.4 Iskanje partnerja 

 

V četrtek, 14. 1. 2016, smo se odpravili v Rimske Terme, kjer smo se sestali z go. Sašo Omahna, 

predstavnico zdravilišča. Veseli smo, da si je lahko vzela čas, saj imajo res veliko dela. Takrat je ravno 

potekal kongres učiteljev glasbe in so vsi pridno hiteli naokrog. Počakali smo pri recepciji, dokler še ni 

prihitela ga. Omahna in nas popeljala v veliko sejno sobo. Posedli smo se in nato je napočil veliki 

trenutek. 

Predstavili smo naš turistični produkt. 

 

Slika 37:Posvet z go. Sašo Omahna v Rimskih termah. (Foto D. Klančar) 
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Ga. Omahna nam je zaupala, da tudi sama zelo rada teče po Ruski stezi. V termah so tudi že začeli 

načrtovati prenovo steze. Popravili bi, kar je potrebno in celo postavili cestne svetilke. Naša ideja bi 

tako zelo prišla prav in obstaja možnost, da se celo uresniči. 

Našo turistično nalogo bo predstavila lastniku Rimskih term Valeryju Arakelovu, ki si želi sodelovanja 

s krajem in šolo. 

Velik vtis je naredil naš odličen logotip in maskota Rusko.  

 

Ponudila nam je tudi promocijsko blago za na stojnico. Dobili bomo majice, kape in celo karte za 

kopanje, ki jih bomo lahko podarili obiskovalcem turistične tržnice v Mercator centru. 

 

Kar naenkrat smo spoznali, da smo v partnerskem odnosu z Rimskimi termami. To je za nas velik 

dosežek. Preteklih devet let smo v okviru TPLG namreč vedno delovali sami. 

Zadovoljni smo se poslovili in se predstavnici term iskreno zahvalili za čas in velikodušno ponudbo. 

Lahko rečemo, da je bil povratek na šolo res vesel. 
 

 

4.5 Kaj potrebujemo za izvedbo krosa na Ruski stezi 

 

Če želimo, da naša zamisel uspe, je bilo potrebno nekaj stvari tudi pripraviti.  

 

Sodelovanje na samem krosu 

Naša šola bo prispevala svoje delo v obliki animatorjev otrok, ki bodo tekmovali na Ruski stezi. 

Izdelali bomo maskoto Ruska in ga delili tekmovalcem in navijačem. 

Pripravili se bomo tudi kot vodiči po energijskih točkah. 

Pomagali bomo zavarovati nevarne odseke Ruske steze. 

 

Športno društvo Partizan bo zadolženo za startne številke in potek krosa. 

Krajevna skupnost Rimske Toplice bo prispevala medalje in plakete. 

Rimske terme pa bodo priskrbele materialni nagradi za zmagovalca otroškega in odraslega krosa. 

 

4.6 Varnost 

Kot smo na prejšnjih straneh naloge pokazali, steza na številnih odsekih nima zaščitne ograje. Zato 

bomo na ta mesta namestili poseben varnostni trak. Pot bo označena s posebnimi markacijami. Zraven  

bo »dežural« član naše varnostne ekipe, poleg člana Gasilskega društva Rimske Toplice. 

Za vsak primer pa bo z nami tudi zdravstvena ekipa Zdravstvene postaje Rimske Toplice, ki bo 

oskrbela kakšno resnejšo telesno poškodbo (držimo pesti, da to ne bo potrebno). 

 

  

Sliki 38, 39: Računalniški prikaz zaščite nevarnih odsekov. 
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4.7 Trženje proizvoda 

Še tako dobra ideja ali turistični produkt ne more oživeti in uspeti, če nihče ne ve zanj. Zadnja, a 

skoraj najpomembnejša točka pri ustvarjanju nečesa novega, je dobra in učinkovita promocija oz. 

reklama produkta. Tudi mi jo že izvajamo in jo bomo še v prihodnje. Pri izdelavi reklamnega 

materiala smo imeli v mislih naše ciljne skupine in kako jih čim več pritegniti, da se udeležijo naše 

prireditve.  
 

Učenci turističnega krožka smo in še bomo: 

 pripravili reklamno gradivo, kot so reklame, plakati, obvestila za radijske postaje, 

    

 

Slika 38: Osnutek promocijskega materiala (učenci IP Turistična vzgoja). 

 izdelali in urejali profil na socialnem omrežju  Facebook
18

 pod imenom Ruska Steza, kjer 

objavljamo vse naše dejavnosti in na katerega bomo povabili čim več naših FB prijateljev, 
 

 

Slika  39: FB profil https://www.facebook.com/home.php?ref=wizard&__req=t 

 posneli kratek predstavitveni film, v katerem bomo predstavili našo zgodbo in povabili ljudi v 

naš kraj, 

 s pomočjo ge. ravnateljice navezali stik s sosednjimi šolami, 

 napisali članek za revijo, ki jo beremo mi in naši vrstniki, 

 naše reklamno gradivo razdelili na turistične točke po kraju (bazen, zdravilišče, koča na 

Kopitniku, Aškerčeva domačija …), 

 najprej prepričali naše prijatelje, da se udeležijo prireditve,  

                                                 
18

 Aktivni smo na FB. Profil že obstaja, ogledate si ga lahko na: 

https://www.facebook.com/home.php?ref=wizard&__req=t  

https://www.facebook.com/home.php?ref=wizard&__req=t
https://www.facebook.com/home.php?ref=wizard&__req=t
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 uspešno predstaviti nalogo in stojnico na festivalu »Turizmu pomaga lastna glava« v Celju in 

morda še v Ljubljani. 

 spisali članke in jih objavili v lokalnem časopisju (Laški bilten), 

 vabili s plakati na oglasnih deskah po kraju. 

 

Sodelovali bomo tudi s Turističnim društvom Rimske Toplice, ki bo: 

 predstavilo naš projekt drugim turističnim društvom, 

 pomagalo pri izdelavi reklamnega materiala,  

 raznašalo reklamni material po občini in izven nje.  

Turistično-informativni center (TIC) Laško bo:  

 na svoji spletni strani predstavil Rusko stezo, 

 predstavljal dogodek ostalim turistom v občini Laško ter se povezal z občinami v okolici 

(Celje, Sevnica, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Radeče…) 

  

Turisti, šole in posamezniki bodo zanesljive informacije o dogodku, načinu prijave, o sami izvedbi ter 

o ponudbi tudi naših drugih projektov izvedeli na spletni strani OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice: 

http://www.os-rimsketoplice.si/, na telefonski številki: 03 733 82 32 ali po elektronski pošti: os-

rimsketoplice@guest.arnes.si. 

 

4.8 Stroški   

Prireditev že oglašujemo preko Facebook strani, ki smo jo naredili člani Turistične vzgoje. Promocija 

preko spleta je brezplačna. Prav tako so brezplačne vse internetne objave na ostalih spletnih straneh 

(TIC, Turistično društvo Rimske Toplice …). 

 

Oglaševanje bo potekalo tudi v Laškem biltenu. Tam bomo s prispevki obveščali občane o naših 

aktivnostih. Objava je brezplačna. 

 

Najvišji stroški pri organizaciji in izvedbi projekta bodo medalje in plakete ter vsa potrebna dovoljenja 

za KS Rimske Toplice. Vse ostalo bo plod prostovoljnega dela za našo dobrodelno prireditev. 

                                                             

5  ZAKLJUČEK 

 

Učenke in učenci izbirnega predmeta Turistična vzgoja smo letos raziskovali naravne danosti Ruske 

steze. Ob pregledovanju starih razglednic in občudovanju urejenosti parka in stez, smo se odločili, da 

storimo, kar je mogoče, da te naravne lepote ohranimo. Zato bomo organizirali dobrodelni tek, kjer 

bomo zbirali prispevke za obnovo in ohranitev Ruske steze. Pripravili smo načrt organizacije teka, k 

sodelovanju povabili krajevna društva in najpomembnejšega partnerja, Rimske terme. 

Verjamemo, da bomo skupaj začrtali boljšo prihodnost Ruske steze. 

 

Naše delo je bilo zanimivo, včasih tudi naporno. Pri izdelavi naloge smo se naučili osnovnih pravil 

izdelave raziskovalno-turistične naloge, se zabavali in družili. Največ pa nam pomeni, da smo stkali 

nove vezi prijateljstva in številne izkušnje na področju timskega dela in organizacije.  

 

Tudi ob tokratnem raziskovanju in snovanju turistične naloge ter idejnega turističnega projekta smo 

ugotovili, da smo resnično lahko ponosni na naravne, kulturne in zgodovinske danosti Rimskih Toplic. 

 

Spoznali smo, da majhne spremembe, ki jih naredimo z veliko ljubezni, prinesejo veliko uspeha. V 

našem primeru velja, da potrebujemo dobro idejo, pridne roke in veliko srce. 

 

 

 

 

http://www.os-rimsketoplice.si/
mailto:os-rimsketoplice@guest.arnes.si
mailto:os-rimsketoplice@guest.arnes.si
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7   PRILOGE  
PRILOGA A – ANKETA 

 

ZBRANI REZULTATI ANKETE  (OTROCI 10–17 let) 

Število udeležencev ankete: 48 

 

1. Kje se nahaja ta steza? 

a) Zdraviliški park Laško - 2 

b) Zdraviliški park Rimske Toplice - 45* 

c) Triglavski narodni park - 1 

 

2. Koliko je dolga Ruska steza? 

a) 4 km - 7 

b) 2700 m - 10 

c) 1224 m - 31* 

 

3. Kdaj je bila dokončno zgrajena? 

a) 1918 - 20* 

b) 1917 - 20 

c) 1916 - 8 

 

4. Kakšne točke tam obstajajo? 

a) Energetske - 17  

b) Energijske - 28* 

c) Informacijske - 3 

 

5. Koliko je teh točk? 

http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/polnjenje-baterij-ob-ruski-stezi
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a) 16 - 7 

b) 69 - 30 

c) 24 - 11* 

 

6. Kaj omogočajo te točke? 

a) Sprostitev in polnjenje z energijo - 47* 

b) Wi-Fi - 0 

c) Obujanje spominov na umrle ruske ujetnike - 1 

 

7. V kakšnem stanju je Ruska steza? 

a) Slabem - 7 

b) Dobrem* - 36 

c) Odličnem - 13 

 

8. Kaj bi bilo potrebno obnoviti ? 

a) Stranske poti - 3 

b) Ograje - 9 

c) Podlago - 33 

d) Klopi - 0 

 

9. Kakšne športne dogodke bi lahko prirejali na Ruski stezi? 

a) Kros - 40 

b) Joga - 2 

c) Fizioterapevtske vaje - 0 

d) 1 – motokros 

 

10. Bi pomagali pri obnovi Ruske steze? 

a) Da - 17 

b) Ne - 15 

 

ZBRANI PODATKI ANKETE (ODRASLI) 

 

1. Kje se nahaja ta steza? 

a) Zdraviliški park Laško - 0 

b) Zdraviliški park Rimske Toplice - 27* 

c) Triglavski narodni park - 1 

 

2. Koliko je dolga Ruska steza? 

a) 4 km - 5 

b) 2700 m - 3 

c) 1224 m - 20* 

 

3. Kdaj je bila dokončno zgrajena? 

a) 1918 - 13* 

b) 1917 - 7 

c) 1916 - 8 

 

4. Kakšne točke tam obstajajo? 

a) Energetske - 9  

b) Energijske - 8* 

c) Informacijske - 11 
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5. Koliko je teh točk? 

a) 16 - 3 

b) 69 - 6 

c) 24 - 19* 

 

6. Kaj omogočajo te točke? 

a) Sprostitev in polnjenje z energijo - 23* 

b) Wi-Fi - 0 

c) Obujanje spominov na umrle ruske ujetnike - 5 

 

7. V kakšnem stanju je Ruska steza? 

a) Slabem - 3 

b) Dobrem - 24* 

c) Odličnem - 1 

 

8. Kaj bi bilo potrebno obnoviti ? 

a) Stranske poti - 4 

b) Ograje - 6 

c) Podlago - 17 

d) 1 – urejenost 

 

9. Kakšne športne dogodke bi lahko prirejali na Ruski stezi? 

a) Kros - 18 

b) Joga - 6 

c) Fizioterapevtske vaje - 1 

d) 0 

 

10. Bi pomagali pri obnovi Ruske steze? 

a) Da - 25 

b) Ne - 3 

 
 


