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Predstavitev občine Rogaška Slatina 

 

Rogaška Slatina - mesto vode, stekla in vina 

Kdor je rojen za imenitnost, težko postane povprečen. Rogaški Slatini je bila 
že davno v zibko položena imenitnost. Prvi jo je, davno tega, kot pravi 
legenda, prebudil krilati konj Pegaz. Z udarcem kopita je poskrbel, da je iz 
nedrja zemlje na dan privrela mineralna voda z zdravilno močjo. Z vodo in 
okoli nje se je Rogaška Slatina oblikovala v lepotico, ki so se ji prišla priklanjat 
mnoga žlahtna imena Evrope. Tudi danes zdravilna voda skupaj s sodobno 
turistično ponudbo pritegne številne obiskovalce od blizu in daleč.  
To je mesto vode. 

Voda in zemlja podajata roko ognju. V pečeh Rogaške Slatine že od 17. stoletja naprej nastajajo 
prave mojstrovine iz stekla.  
To je mesto stekla. 

Rogaška Slatina je obdana s čudovito slikovito pokrajino, nakopičena z bogato etnološko dediščino. 
Žlahtnost tradicije in sodobni trendi sonaravnega turizma se združujejo v opojni kapljici.  
To je mesto vina. 

 

Rogaška Slatina sodi s svojo večstoletno turistično zgodovino in velikim obsegom 
turističnega prometa med najstarejše in najpomembnejše turistične kraje v Sloveniji. 
Zdraviliška dejavnost ter z njo povezane dejavnosti gostinstva, trgovine in storitvene 
dejavnosti so bile skozi celotno 19. stoletje in prvo četrtino 20. stoletja odločilen dejavnik 
razvoja naselja. Dolgoletni turistični razvoj, ki je zaradi vpliva različnih dejavnikov skozi 
obdobja doživljal različne stopnje in nihanja, je vplival na oblikovanje posebnega zdraviliško-turističnega jedra mesta 
Rogaška Slatina, ter ima vpliv na izgled naselja še danes. 
 
Prejete nagrade:   

 Rogaška Slatina najlepši zdraviliški kraj Slovenije v letu 2013 

 ROGAŠKA SLATINA - najlepše urejen zdraviliški kraj 2011  (tekmovanje v urejenosti slovenskih krajev pod 
geslom Moja dežela – lepa in gostoljubna).  

 ROGAŠKA SLATINA - najlepše urejen izrazito turistični kraj Slovenije v letu 2006 in 2009  (tekmovanje v 
urejenosti slovenskih krajev pod geslom Moja dežela – lepa in gostoljubna). 

 ENTENTE FLORALE 2008 - srebrna medalja v urejenosti okolja in posebno priznanje za skrb za ljudi s 
posebnimi potrebami  

 občina po meri invalidov 2008 
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Predstavitev VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina je ena od treh osnovnih šol v Rogaški Slatini, katero obiskuje največje 

število učencev. Pod njo prav tako spadata dve podružnični, manjši šoli. Učenci II. OŠ so dejavni na 

številnih področjih. Na športnem področju se redno udeležujejo šolskih tekmovanj v nogometu, 

košarki, plesu in atletiki. Šola je tudi več let sodelovala v ŠKL košarki, kjer so v sezoni 1995/96 osvojili 

skupno 2. mesto. Na šoli potekajo, ob številnih interesnih dejavnostih, tudi številni projekti: Popestrimo 

šolo, Zdrav življenjski slog, Fit šola, otroški parlament, Eko in zdrava šola, Turistika, Etika in vrednote, 

medgeneracijski projekt Simbioza… Zadnja leta se velik poudarek daje kulturi, rezultat tega je tudi bil 

naziv "kulturna šola" v kategoriji velikih šol in najboljša kulturna šola 2011. 

Več o šoli: 

http://www.iios-rogaska.com/ 
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Zgodovina košarke v Rogaški Slatini 

Moška košarka se je v Rogaški Slatini začela igrati v 

60 – ih letih 20. stoletja. Glavni pobudnik za igranje 

košarke je bil Ferdo Pak. Nato je klub vseskozi nihal s 

svojimi uspehi in nivojem organiziranosti kluba. Sredi 

90 – ih let je košarkarski klub doživljaj največje 

uspehe. Člani so igrali v 1. SKL in se uvrstili v pokal 

Radivoja Korača. Nato pa se je zgodil hiter padec in 

finančne težave v klubu. 

Občina Rogaška Slatina je leta 1997 pomagala, da 
moška košarka v kraju ni popolnoma zamrla. Tako so 
v tej sezoni nastopali le perspektivni mladinci 
košarkarskega kluba. V letu 1997 so tudi potekali 
pogovori o ustanovitvi novega košarkarskega kluba. 

Pogovori so obrodili sadove leta 1998, ko je bil ustanovljen sedanji košarkarski klub. V sezoni 1998/1999 je 
članska ekipa KK Rogaška 98 nastopala v 3. SKL in se že isto sezono prebila v 2. SKL. Člani so dve sezoni 
nastopali v 2. SKL, nato pa je sledil ponovni izpad v 3. SKL. 

Leta 2000 je predsednik kluba postal Edvard Lesnik, v klubu pa je začel aktivneje sodelovati tudi dolgoletni 
kapetan članske ekipe in sedanji župan Občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič. Leta 2002 je predsednik 
postal Srečko Kidrič, ki je svojo funkcijo opravljal vse do leta 2007. Med sezonami 2001/2002 in 2005/2006 je 
klub nastopal v 3. SKL, nato pa se je začel ponoven velik vzpon košarke v Rogaški Slatini. 

V sezoni 2005/2006 je klub odlično nastopal v 3. SKL in si priboril vstopnico za v višji rang tekmovanja. Takrat 
se je klub preimenoval v KK Rogaška. Že v 1. sezoni v 2. SKL se je klub uvrstil v 1. B SKL, kjer je v sezoni 
2007/2008 zasedel 8. mesto. Leta 2007 je predsednik kluba postal Kristijan Novak. V sezoni 2008/2009 je 
Rogaška po rednem delu sezone zasedla 3. mesto in se tako uvrstila v dodatne kvalifikacije za vstop v UPC 
ligo, kjer pa ni bila uspešna. V sezoni 2009/2010 se je zgodba ponovila, Rogaška je po rednem delu sezone 
zasedla 2. mesto, v dodatnih kvalifikacijah proti Kopru pa so bili Slatinčani žal neuspešni. 

Sezona 2010/2011 je Rogaška začela okrepljena z Bobanom Tomićem, v ekipo pa se je vrnil tudi Lenart 
Plavčak. V januarju 2011 pa je Rogaška dobila tudi generalnega pokrovitelja, Steklarna Rogaška je s klubom 
namreč podpisala sodelovanje za obdobje treh let. Klub tako nosi tudi novo ime – Košarkarski klub Rogaška 
Crystal. Prav sezona 2010/2011 pa je bila prelomna za igranja košarke v Rogaški Slatini. Članski ekipi je 
namreč ponovno uspel preboj v najvišji rang moške košarke v Sloveniji.  

Danes  Košarkarski klub Rogaška igra v Ligi Telemach, 1. SKL. V okviru kluba deluje tudi košarkarska 
šola KK Rogaška, kjer trenira in igra preko 100 mladih košarkarjev. 
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Šolska športna tekmovanja in prireditve 

Športno tekmovanje v šoli je koristno, zmaga in poraz pa sta 
osmišljena, če so učenke, učenci, dijakinje in dijaki (v nadaljevanju 
učenci) telesno, socialno in pedagoško pripravljeni na tekmovanje. 
Tekmovanje, katerega glavni namen je le dosežek, za mlade izgublja 
pravi smisel. Spodbujanje sodelovanja in medsebojnega druženja ter 
spoštovanje fair playa je mogoče doseči le, če so učenci za 
tekmovanje dobro pripravljeni, na tekmovanju pa strokovno vodeni. 

Željo po dosežku je treba podrediti splošnim vedenjskim pravilom. Učenec in učitelj morata v svojem 
okolju odgovorno sprejeti določeno vlogo ter svoje sposobnosti in želje prilagoditi ter uskladiti s 
skupino, zato organiziramo tako tekmovanja posameznikov kot skupin. 

Šport v šoli je dobra priložnost za druženje ter povezovanje šole, učencev, staršev in klubov ter 

društev iz okolice. Šolska športna tekmovanja in prireditve so tako vez med šolskim in društvenim 

športom ter povezava med množičnimi in v kakovostni šport usmerjenimi programi, ki jih izpeljujejo 

nacionalne panožne zveze. 

Spodbujati velja vzgojne možnosti šolskih športnih tekmovanj, ki se kažejo v učinkovitejšem otrokovem 

samonadzoru, samospoštovanju, spoštovanju pozitivnih vedenjskih vzorcev (pošteno obnašanje, 

borbenost, spoštovanje vloženega truda) in v ustreznejšem etičnem in estetskem presojanju 

dogajanja. 
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Organizacijske informacije 

1. ORGANIZATOR 

 

- Zavod za šport RS Slovenija 

- KZS 

- koordinator Superšolarja: Grega Brezovec 

 

2. IZVAJALEC 

 

- II. OSNOVNA ŠOLA Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 4, 3250 Rogaška Slatina, 

tel: 03 581 49 06, el.pošta: info@iios-rogaska.com 

 

3. DATUM IN KRAJ TEKMOVANJA 

 

- četrtek, 3.april.2014, s pričetkom ob 10.00 v športni dvorani II. OŠ Rogaška Slatina 

 

4. SODELUJOČE EKIPE: VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA, OŠ DOMŽALE, OŠ VODMAT, OŠ GRM 

 

5. PREHRANA 

 

- vsi tekmovalci in spremljajoči bodo dobili kosilo 

 

6. NAGRADE  

 

- darilne vrečke za vse tekmovalce 

- priznanja 

- medalje 

- pokali 

- nagrada za igralce najpetorke 

- nagrada za MVP igralca 

 

7. GARDEROBE 

 

- vsaka ekipa ima na voljo svojo garderobo s tuši. Šola izvajalka ne odgovarja za predmete, denar in dragocenosti, bo pa 

poskrbela za varnost. 

 

8. ORGANIZACIJSKI TIM TEKMOVANJA 

 

- ravnateljica: mag, Karla Škrinjarić, spec. 

- vodja tekmovanja: Marko Čonžek 

- vodja ekipe: Iztok Majcenovič 

- izdelava uvodnega in zaključnega biltena: Marko Čonžek 

- prva pomoč: Gabrijel Žagar, Petra Železnik 

- redarska služba: športni pedagogi, Mario Kantolić 

- priprava dvorane: Srečko Kidrič 

- napovedovalec: Žiga Bobek 

- sprejem gostov, sponzorjev: Menci Weilguni 

- zapisnikarska miza, semafor: Elina Pažon, Borna Turner, Srečko Kidrič 

- prehrana: Nataša Berk 

- fotografiranje, snemanje: Ernest Artič 

- kulturni program: Leonida Špiljak, Mojca Kmetec 
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Predstavitev šol: OŠ Grm 

 

Osnovna šola Grm je ena od petih mestnih novomeških šol. Njen okoliš je del mesta, kjer prevladujejo 

stanovanjski bloki.  Na OŠ Grm je veliko interesnih dejavnosti, kjer si učenci krepijo svojo samozavest, 

kar je v nadaljnjem šolanju zelo pomembno. Na šoli izhaja časopis Najča, ki je prijel številna priznanja 

za kakovostne pisne prispevke in domiselno oblikovanje, v zadnjih desetih letih pa je prejemnik 

nagrade za stalno kakovost. Ni pa samo tradicionalen časopis, ampak tudi t.i. Grmska srečanja, 

kulturne prireditve z udeležbo znanih ustvarjalcev, uveljavljenih na različnih področjih. Na šoli deluje 

tudi kulturno društvo. 

Učenci Oš Grm so zelo uspešni  na športnih področjih. Dosegajo dobre rezultate v atletiki, pri košarki 

pa zasedajo visoka mesta (večkrat so že osvojili naslov državnih prvakov). Prav tako dosegajo dobre 

razultate pri rokometu in nogometu. OŠ Grm je že večkrat osvojila naziv »najbolj športna šola 

Slovenije«. 

Vir: 

www.dogaja.se 

Več o šoli: 

http://www.osgrm.si/ 
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Predstavitev šol: OŠ Vodmat 

 

 

 

Osnovna šola Vodmat iz Ljubljane je februarja praznovala 50 let obstoja. Na šoli izvajajo projekte: 

Prostovoljstvo, Zdrava šola, shema šolskega sadja, Naša mala knjižnica… 

Športne aktivnosti izvajajo v mali  in veliki telovadnico, ter zunanjih igriščih za nogomet in košarko. 

Učenci imajo vsako leto organizirano šolo v naravi. Na šoli pa se odvijajo tudi dnevi dejavnosti in 

prireditve.  
 

Vir: 

www.dogaja.se 

Več o šoli: 

http://www.osvodmat.si/ 
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Predstavitev šol: OŠ Domžale 

 

 

OŠ Domžale leži v središču Domžal. Šola vključuje tudi podružnično šolo. Na šoli potekajo  razlicne 
dejavnosti in krožki, kot so npr. : košarka , odbojka , šah , nogomet , gimnastika… Izvajajo tudi različne 
projekte: Eko projekti, Zdrav življenjski slog, Pomagajmo prijatelju, Prostovoljstvo…Vrsto let so bili 
dejavni v okviru SKL, kjer so tudi uspešno nastopali z navijaškimi in plesnimi skupinami. 

Vir: 

www.dogaja.se 

Več o šoli: 

http://www.os-domzale.si/ 
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Predstavitev ekip – VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

 

 

Vodja ekipa: Majcenovič Iztok 

Trener: Markovinovič Peter 
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Predstavitev ekip – OŠ GRM 

 

Ekipa: 

 

- Hvalec Tin 

- Smolič Gregor 

- Žrajk Jure 

- Petrovič Jošt 

- Smodiš Luka 

- Vidrih Rok 

- Aličić Veldin 

- Stipaničev Jakov 

- Matoh Nejc 

- Praznik Janže 

- Smodiš Kristjan 

- Vovko Bučar Blaž 

 

Vodja ekipa: Seničar Slavko 

Trener: Štokar Matej 
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Predstavitev ekip – OŠ DOMŽALE 

 

Ekipa: 

 

- Mazgon Matevž 

- Rožič Rok 

- Klavžar Nejc 

- Salkič Jure 

- Štih Anže 

- Deskaj Demir 

- Kovačič Marko 

- Kališnik Žiga 

- Rajkovič Žiga 

- Petkičič Stefan 

- Smole Juš 

- Grmek Blaž 

 

Vodja ekipa: Oražem Darko 

Trener: Gregorič Mitja 
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Predstavitev ekip – OŠ VODMAT 

 

Ekipa:  

- Tajnik Aljaž 

- Osmančević Denis 

- Moškerc Nik 

- Likar Žiga 

- Sabić Edin 

- Gregorič Matic 

- Delevič Mihael 

- Završan Jaka 

- Živec Luka 

- Pevec Glavan Žan 

- Boc Martin 

- Klanjšček Maks 

Vodja ekipa: Majdič Tomaž 

Trener: Makuc Bojan 
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Urnik tekmovanja 

9.20 začetek ogrevanja ekip 
 

10.00 1. TEKMA: II. OŠ ROGAŠKA SLATINA : OŠ VODMAT 
 

11.15 otvoritev finalnega turnirja (predstavitev ekip, pozdravni govori, 
kulturni program, darila za tekmovalce) 

11.45 2.TEKMA: OŠ GRM : OŠ DOMŽALE 
Kosilo za igralce 1. Tekme 

13.00 Kosilo za igralce 2. tekme, sodnike, zapisnikarsko mizo,povabljene 
goste 
 

14.00 MALO FINALE za 3. mesto 
 

15.30 VELIKO FINALE za 1. mesto 
 

17.00 ZAKLJUČEK: 
- PODELITEV PRIZNANJ, MEDALJ, POKALOV 

- NAGRADE ZA NAJPETORKO 

- NAGRADA ZA NAJSTRELCA  

- NAGRADA ZA NAJBOLJ BORBENEGA IGRALCA 

TURNIRJA 
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Rezultati finalnega turnirja 

Finale: 
II. OŠ ROGAŠKA SLATINA : OŠ GRM 55:73 (21:25, 17:31, 17:17) 
II. OŠ Rogaška Slatina: Čevizović, Holešek 2, Zorin 19, Gobec, Kovačič, Geček, Tabak 11, Osek, 
Medved, Kopinič, But 9, Napotnik 14. 
OŠ Grm: Hvalec 1, Smolič, Rajk 5, Petrovič, L. Smodiš 5, Vidrih 16, Alčič 15, Stipaničev 11, Matoh 4, 
Praznik, K. Smodiš 16, Vovko Bučar.  

Tekma za 3. mesto: 
OŠ VODMAT : OŠ DOMŽALE 66:61 (10:20, 32:17, 24:24) 
OŠ Vodmat: Tajnik 2, Osmančević 9, Moškerc, Likar 24, Sabić 7, Gregorič, Delević, Završan, Živec 1, 
Pevec Glavan 13, Boc, Klanjšček 10. 
OŠ Domžale: Mazgon, Rožič 2, Klavžar 10, Salkič, Štih 14, Deskaj 5, Kovačič 2, Kališnik 9, Rajkovič, 
Petkičič 4, Smole 3, Grmek 12. 

Vrstni red: 
1.    OŠ GRM     
2.    II. OŠ ROGAŠKA SLATINA     
3.    OŠ VODMAT    
4.    OŠ DOMŽALE      
 

Najbolj  borben igralec turnirja: Veldin Alčič (OŠ Grm) 

Najboljši strelec turnirja: Rok Vidrih (OŠ Grm) - 42 točk 

Najboljša peterka turnirja: Žiga Likar (OŠ Vodmat), Nejc Klavžar (OŠ Domžale), Rok Vidrih, Jakov 
Stipaničev (oba OŠ Grm) in Patrik Tabak (II. OŠ Rogaška Slatina). 

Polfinale: 
II. OŠ ROGAŠKA SLATINA : OŠ VODMAT 52:44 (14:15, 20:18, 18:11) 
II. OŠ Rogaška Slatina: Čevizović, Holešek, Zorin 7, Gobec, Kovačič, Geček 2, Tabak 15, Osek, 
Medved, Kopinič 6, But 8, Napotnik 14. 
OŠ Vodmat: Tajnik 1, Osmančević 11, Moškerc, Likar 14, Sabić 5, Gregorič, Delević, Završan 1, Živec 
2, Pevec Glavan, Boc, Klanjšček 10. 
 
OŠ DOMŽALE : OŠ GRM 41:73 (18:20, 11:15, 12:38) 
OŠ Domžale: Mazgon 1, Rožič, Klavžar 18, Salkič, Štih 2, Deskaj, Kovačič 5, Kališnik 3, Rajkovič 1, 
Petkičič 5, Smole 2, Grmek 4. 
OŠ Grm: Hvalec 2, Smolič, Rajk 4, Petrovič, L. Smodiš 8, Vidrih 26, Alčič 11, Stipaničev 18, Matoh, 
Praznik, K. Smodiš 4, Vovko Bučar.  
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Pravila tekmovanja v košarki za starejše učence 
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Sponzorji 
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Viri 

- http://www.sportmladih.net/ 

- Informator 2013/14 

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

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

- http://www.rogaska-tourism.com/default.aspx 

- http://www.zsrs-planica.si/ 

- http://www.kosarkarskiklub-rogaska.si/ 

- www.dogaja.se 

- spletne strani nastopajočih osnovnih šol 
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http://www.rogaska-slatina.si/
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Utrinki  s turnirja 
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Več slik na:  

- kzs: superšolar 

- facebook stran: košarkarska šola KK Rogaška 


