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POVZETEK 

 

Po kratkem premisleku smo takoj dobili idejo, da bi se povezali s Smučarskim klubom 

Vuzenica, ki že nekaj let prireja tekmovanja v inline slalomu z rolerji v mesecu avgustu. 

Letos pa bodo že tretjič organizirali svetovno prvenstvo v inline slalomu, ki poteka zadnji 

vikend v mesecu maju in katerega se udeleži preko 100 tekmovalcev iz številnih 

evropskih držav – pod uradnim nazivom I FEEL SLOVENIA WORLD CUP INLINE 

SLALOM. Slovenska Turistična Organizacija je v prireditvi spoznala potencial za celotno 

Slovenijo in prireditev podprla, na kar so v Smučarskem klubu Vuzenica še posebej 

ponosni.  Organizirati takšen velik dogodek  pomeni za organizatorje velik zalogaj. Zato 

smo člani turističnega krožka vzpostavili kontakt s člani SK in jim predlagali sodelovanje 

o vključevanju mladih v organizacijo prireditve, česar so bili zelo veseli. Predstavili smo 

jim idejo, kako inline slalom približati mladim v času poletnih počitnic (show time, 

predstavitev tehnike in opreme, tečaji rolanja, organizacija poletnega tabora). 

Organizatorji so izpostavili nekatere težave pri izvedbi svetovnega pokala, zato smo se 

mailto:o-vuzenica.mb@guest.arnes.si
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odločili poiskati rešitve, kako bi dodatno promovirali naš kraj. Izdelali smo letak 

(zgibanko) našega kraja, kjer smo predstavili zgodovino, zanimivosti kraja, rekreacijo, 

nastanitve ter inline. Zamislili smo si tudi logotip za tekmovanje in spominek (obesek), 

ki bi ga dobili tekmovalci in tudi turisti. Povprašali smo lokalne podjetnike in društva, če 

so pripravljeni sodelovati s ponudbo hrane in pijače na prizorišču tekmovanja. Naleteli 

smo na pozitiven odziv. Člani turističnega krožka si želimo, da bi se mladi čimbolj aktivno 

udeleževali različnih športnih aktivnosti, kar pa jim je treba predstaviti na zanimiv način. 

Želimo pa si tudi, da bi lahko mladi tudi aktivno sodelovali pri organizaciji svetovnega 

prvenstva v inline slalomu – I FEEL SLOVENIA WORLD CUP INLINE SLALOM. 

 

 

 

Ključne besede: SK Vuzenica, inline slalom, rolanje, svetovni pokal v Vuzenici, I Feel 

Slovenia WORLD CUP INLINE SLALOM. 
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1. UVOD 

1.1. IZBIRA TEME 

Ko smo slišali za temo letošnje naloge, smo bili malo v dvomih, kaj ponuditi mladim 

turistom in domačinom glede športnih dejavnosti v našem kraju. Po razmisleku pa 

smo ugotovili, da pri nas v Vuzenici že nekaj let poteka tekmovanje v inline slalomu. 

Leta 2021  so v Vuzenici prvič organizirali svetovno prvenstvo v inline slalomu (I 

FEEL SLOVENIA WORLD CUP INLINE SLALOM), ki se ga je na startu v dveh dneh 

prireditve zvrstilo 229 tekmovalcev iz desetih evropskih držav. Tu  smo videli 

možnost sodelovanja s SK Vuzenica, ki so nam bili pripravljeni pomagati. Člani SK 

Vuzenica so našo pobudo sprejeli z velikim veseljem in spoštovanjem, da smo v 

njihovem delu prepoznali drugačnost. Izredno veseli so bili mlade energije in našega 

pogleda na projekt, saj s tem dajemo novo razsežnost celotnemu projektu – aktivna 

vključitev mladih in njihove energije v tak projekt, in to na lastno pobudo, je več, 

kot si lahko nek organizator sploh zaželi.   Izrazili so željo po novem logotipu, kar 

smo z veseljem sprejeli. Smučarskemu klubu Vuzenica smo predlagali idejo o izdelavi 

prospekta in s tem so se strinjali. Z našo idejo želimo čimbolj spodbujati mlade, da 

se vključujejo v različne športne dejavnosti. Ta disciplina še ni tako razvita, zato 

bi radi promovirali in razširili to dejavnost na širši prostor.  

 

Mladi v Vuzenici se lahko ukvarjamo z različnimi športi. Imamo organizirano vadbo 

odbojke, nogometa, aktivni smo v različnih klubih, društvih. 

Vedno pa lahko in moramo mladim ponuditi še več. 

Spodbujati jih moramo, da se vključujejo v različne dejavnosti, seveda pa morajo 

odrasli poskrbeti, da se aktivnosti izvajajo na varen in sprejemljiv način. 

 

Cilji naše turistične naloge so: 

- ugotoviti možnosti razvoja turizma za mlade v kraju 

- izbrati športne dejavnosti, ki pritegnejo mlade ljudi 

- izvajanje  tečajev o slalomiranju med količki z rolerji 

- sodelovati z različnimi izvajalci in inštitucijami 

- spoznati, dopolniti, popestriti in obogatiti turistično in kulinarično ponudbo 

- poskrbeti za promocijo občine in Smučarskega kluba Vuzenica 

- izkoristiti potencial TIC-a Vuzenica 
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2. SMUČARSKI KLUB VUZENICA 

Smučarski klub Vuzenica ima v Vuzenici že dolgoletno tradicijo, saj  letos obeležuje 61 

let delovanja. Klub združuje 162 članov, vodi ga predsednik kluba Janez Bijol, častni 

predsednik in soustanovitelj kluba pa je Anton Bijol.  

V smučarski sezoni 2022/2023 za SK Vuzenica tekmuje 27 tekmovalcev, ki jim klub 

namenja vso svojo pozornost. Mladi smučarski navdušenci pa se kalijo v kraju in izven 

njega.  

  

Trenirajo na bližnjih - domačih smučiščih (Kope), zaradi milih zim brez snega pa se 

pogosto odpravijo na trening v sosednjo Avstrijo. 

Poleg treningov na snegu imajo tudi »suhe« kondicijske treninge, s katerimi pridobivajo 

telesno moč in spretnost. 

 

Slika 1: Smučarski klub Vuzenica                                  

Pred sedmimi leti so v klubu prišli na idejo, da bi otroke iz SK zadržali in v športne 

aktivnosti vključili tudi v zgodnjem in poznem poletju, tudi med počitnicami, ko lahko 

trenirajo le »po suhem«. 

Odločili so se, da bodo otrokom ponudili možnost slaloma na rolerjih (inline). S tako 

vrsto dejavnosti so z gibanjem med količki (ne s smučmi) ohranjali stik s smučanjem. 

Ker je bil to nov izziv, ki poleg treninga za zimsko smučanje otroke motivira, da so v 

naravi in ne preživljajo časa pred ekrani, je bil odziv tako trenerjev kot otrok zelo velik. 

Da pa bi dejavnost še nadgradili, so v času Vuzeniških dnevov (v mesecu avgustu) 

organizirali prve slalomske tekme na rolerjih, priključili so se tudi sosednji smučarski 

klubi, tudi nekateri hokejisti.  
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Foto: SK Vuzenica 

   

Slika 3: Rolanje med slalomskimi količki  
                                                       Foto: SK Vuzenica 

 

Leta 2019 so slalom na rolerjih nadgradili in organizirali prvo tekmo za točke svetovnega 

pokala, kjer se je zbralo približno 3000 gledalcev. Te tekme so se udeležili tekmovalci 

domačega in sosednjih klubov, pa tudi nemški, italijanski, madžarski, srbski in avstrijski 

tekmovalci. 

                                             Slika 2: Rolanje med slalomskimi količki  



 

 9 

 

Prvič z organizacijo in izvedbo svetovnega pokala v slalomu na rolerjih Smučarski klub 

Vuzenica in z njim Koroška ter Slovenija prihajajo na zemljevid sveta.  

 

Zadnji vikend v mesecu maju, 29. in 30. maja 2021, je bil v Vuzenici velik športni 

dogodek v organizaciji Smučarskega kluba Vuzenica, ki je za pokal Vuzenice že večkrat 

ob Vuzeniških dnevih priredil slalom na rolerjih. Prvič smo bili priče mednarodnemu 

tekmovanju za svetovni pokal I FEEL SLOVENIA WORLD CUP INLINE SLALOM.  Kot 

je pojasnil član organizacijskega odbora Smučarskega kluba Vuzenica, Marcel 

Škerjanc, so aprila 2020 uspešno kandidirali za organizacijo tekme svetovnega pokala 

na rolerjih pri 'World Scate organizaciji' in uspeli. Leta 2021 so zaradi varnostnih 

ukrepov prizorišče proge za tekme preusmerili višje, na Primož,  zato so tudi organizirali 

brezplačni avtobus, ki je  vozil po krajih Dravske doline. Glavni oder pa ostaja v centru 

Vuzenice, kjer so obiskovalci lahko tekmovanje spremljali preko velikega ekrana in na 

spletu. I FEEL SLOVENIA WORLD CUP INLINE SLALOM je na start ponesel v dveh 

dneh 229 tekmovalcev iz desetih evropskih držav (ČEŠKA, HRVAŠKA, ITALIJA, 

LATVIJA, NEMČIJA, POLJSKA, SLOVAŠKA, SLOVENIJA, SRBIJA, ŠPANIJA). 

 

S tem je Smučarskemu klubu Vuzenica uspelo doseči cilj, povezati Dravsko dolino in 

Koroško ter Slovenijo na svetovni zemljevid tudi z inline rolanjem. Kot pravi Marcel, je 

tekma na rolerjih  prva v Sloveniji. Kar pa je še pomembnejše,  so možnosti za razvoj 

praktično neomejene. Uspelo nam je v sodelovanje privabiti kar nekaj v svetu 

pomembnih blagovnih znamk, vidnih osebnosti. Zavedamo se, da brez lokalne podpore 

takšni projekti nimajo pomena, zato so v nas prepoznale potencial tudi lokalne inštitucije 

in drugi klubi ter organizacije, ki nam z veseljem pomagajo. Resnično smo posebej 

ponosni, da je potencial v nas prepoznala tudi mladina, ter  počaščeni, da lahko 

sodelujemo v tem projektu skupaj z mladimi iz Osnovne šole Vuzenica. Na takšne način 

lahko razmišljaš in gledaš v prihodnost.  

 

Letos  bodo organizirali že tretji Inline World Cup Vuzenica (26. do 28. 5. 2023)  

 

Slika 4: Svetovni pokal v inline slalomu 2022 
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Slika 7: Podatki ogledov 

 

Slika 5: Svetovni pokal v inline slalomu 2022 

 

Slika 6: Svetovni pokal v inline slalomu 2022        

Dogodek se snema in v živo prenaša preko Facebook kanala SK Vuzenica.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 

Slika 8: Inline World Cup 

3. INLINE SLALOM 

 

Alpski slalom inline je nova alpska disciplina. 
Gre za kotalkarsko različico alpskih smučarskih disciplin. Trenutno imamo dve disciplini: 

inline alpski slalom in spust z rolerji. 

Družina Schnock iz Münchna v Nemčiji je začetnica inline alpskega slaloma. Yvonne 

Schnock se je kot mladenka večkrat poškodovala na smučanju in zdravniki so ji 

prepovedali smučati, niso pa ji prepovedali rolanja. Njen oče je izumil in patentiral desko 

z zgibnim 'kolom', kot pri smučanju, da je Yvonne lahko nadaljevala s treningom 

rolanja. Zelo hitro je bila nova disciplina sprejeta in razviti so bili tekmovalni sistemi.  

Leta 2006 se je v Inline Alpine – Europa Cup pomerilo preko 600 žensk in 

moških. Tekmovanje je rezervirano samo za najboljše, profesionalne tekmovalce, kjer 

je zagotovljen tudi nagradni sklad. V Evropi je še nekaj drugih državnih pokalov in 

Mednarodni pokal za kadete, mladince in seniorje, ki nima denarnih nagrad. 

 

  

3.1. PRAVILA TEKMOVANJA 

 

Alpski slalom na kolesih je disciplina, podobna smučarskemu slalomu. 'Količek' je 

zgiben, tako kot pri smučanju, le pritrjen je na ploščo na asfaltu. Naklon poti mora biti 

med 4 %-12 %. Na startu je bolje imeti rampo za začetno pospeševanje. Dolžina proge 

je 35-55 vrat z razdaljo 4-8 metrov med vrati. 
 

Zmagovalec je tekmovalec, ki v dveh vožnjah doseže boljši čas, časi obeh tekov se 

seštejejo. V drugo vožnjo je uvrščenih 30 žensk in 50 moških. V prvi vožnji lahko nastopi 

5 moških in 5 žensk iz ene države, razen če pravila IAEC določajo drugače, organizator 

pa je upravičen do 10 povabil. 
 

Progo za prvo vožnjo določi gostitelj, progo za drugo vožnjo pa trener, ki ga imenuje 

izvršni odbor IAEC. Čas se meri elektronsko in mora biti vidno nastavljen v ciljni ravnini. 

Zmagovalec pokala je tekmovalec, ki zbere največ točk iz vseh tekem. 
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Slika 9: Tekmovališče Vuzenica 2022 

4. TEKMOVANJE V VUZENICI 

Smučarski klub Vuzenica si je zastavil velik cilj: organizirati svetovni pokal v Inline 

slalomu - I FEEL SLOVENIA WORLD CUP INLINE SLALOM. 

Ta projekt je pomenil za organizatorje velik zalogaj. Poskrbeti so morali za ustrezen 

tekmovalen prostor, poskrbeti za infrastrukturo, spremljevalne dejavnosti, medijsko 

pokritost, usklajevati so morali termine tekmovanj, bivanje tekmovalcev, pogostitve … 

Prizorišče dogajanja so umestili v zaselek Vuzenice, na Sv. Primož na Pohorju. To je 

majhna vasica, kjer se je najprej pojavila težava, kako poskrbeti za dostop do 

električnega in medmrežnega omrežja, na novo so morali preplastiti del ceste, kjer se 

bo odvijalo tekmovanje, poskrbeti so morali za ustrezno označevanje, za varnost … 

Ker je vasica od centra Vuzenice oddaljena 9 km, je bilo treba poskrbeti tudi za prevoze 

na tekmovališče.  

Z veliko vloženega truda je organizacijski ekipi to tudi uspelo. 
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5. POVABILO K SODELOVANJU 
 

Člani SK Vuzenica so tekmovanja uspešno izvedli, hkrati pa se zavedajo, da ga morajo 

tudi nadgraditi. 

Člani Turističnega krožka smo vzpostavili kontakt s člani SK ter jim predstavili idejo o 

popularizaciji tega (tekmovalnega) športa. 

 

Predlagali smo sodelovanje, pri katerem smo izpostavili pomen večjega vključevanja 

mladih v organizacijo prireditve, predvsem pa smo predlagali aktivno sodelovanje 

nečlanov v tem športu. 

 

Zavedamo se namreč, da kljub raznoliki ponudbi športnih aktivnosti v kraju  mladim ni 

bilo ponujeno sodelovanje v tej aktivnosti. 

 

 

 

Slika 10: Tekmovališče Vuzenica 2022 

                                                           (VIR: SK Vuzenica) 
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5.1. PREDLAGANE AKTIVNOSTI 

 

Mladi v Vuzenici se lahko med poletjem udeležujemo različnih aktivnosti, saj kraj nudi 

raznolik nabor športnih igrišč. 

Igramo lahko nogomet, košarko, odbojko na mivki, tenis, uporabljamo zunanji fitnes, pri 

turistični hišici si lahko izposodimo električna kolesa, kanuje, pohodniki imajo na 

razpolago veliko označenih poti, ki jih vodijo v naravo (Gozdna učna pot, Vidova pot, 

označene planinske poti …). 

Žal pa veliko mladih raje ostaja v hiši in se zabava z igranjem igric, brskanjem po spletu 

in gledanjem televizije. 

Zato se krhajo medosebni odnosi, mladi se ne znamo več pogovarjati, tuji nam postajajo 

skupinski športi in igre. 

Zaskrbljujoče je, da smo mladi v slabi fizični kondiciji, da nam že manjši napor povzroča 

težave, prihaja do množice poškodb zaradi oslabljenih mišic. 

 

Da bi se mladi aktivno udeleževali različnih športnih aktivnosti, je potrebna ustrezna 

motivacija. 

Mladi v današnjem času spremljamo hitre/flash novice, pritegnejo nas novice z obilico 

slikovnega materiala, malo besedila, udarna zvočna kulisa. 

 

Zelo pomembna nam je aktivna vključitev v dejavnosti, ki pa morajo biti zanimive, 

sproščujoče. 

 

 

5.1.1. SHOW TIME 

 

ČAS IZVEDBE: junij-avgust 

KRAJ IZVEDBE: športni park Vuzenica, Sv. Primož na Pohorju (prizorišče Inline 

slaloma) 

IZVAJALCI: trenerji SK Vuzenica, tekmovalci 

POTEK in NAMEN: da bi mlade pritegnili k novi športni aktivnosti, ki omogoča celovito 

gibanje telesa, preživljanje časa na prostem, možnost sodelovanja na različnih 

tekmovanjih …, jim je potrebno na zanimiv in atraktiven način prikazati, kaj vse ponuja 

inline slalom. 

Prikazati jim je potrebno, da sta lahko v eno združena šport in zabava, hkrati pa jih 

spodbuditi, da več časa preživijo v naravi, v gibanju in druženju. 

Trenerji SK Vuzenica postavijo progo za inline slalom. Ob spremljavi glasbe se podajo 

med količki ter skušajo doseči čim boljše čase od starta do cilja. 

Ob prihodu v cilj izvedejo razne figure z rolerji in tako prikažejo šport in zabavo. 

Vse skupaj spremlja glasba, ki poživi samo predstavitev. 

Po izvedbi prikaza pozovejo gledalce/udeležence k sodelovanju. 
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Najprej jih povabijo k rolanju ob glasbi na igrišču (kot na drsališču), nato pa pozovejo 

najspretnejše k preizkušnji vožnje med količki. 

Med prostim rolanjem trenerji postavijo lažjo progo za preizkus spretnosti. 

Ob zaključku dogodka sledi povabilo k druženju in odgovarjanje na vprašanja, povezana 

z rolanjem/inline slalomom. 

 

5.1.2. PREDSTAVITEV TEHNIKE 

 

ČAS IZVEDBE: junij-avgust 

KRAJ IZVEDBE: športni park Vuzenica, Sv. Primož na Pohorju (prizorišče Inline 

slaloma) 

IZVAJALCI: trenerji SK Vuzenica, tekmovalci 

POTEK in NAMEN: v vsakem športu obstajajo pravila, predvsem za tekmovalne športe. 

Da bi se mladi začeli ukvarjati z neko dejavnostjo, jim je le-to potrebno predstaviti. 
 
Člani SK bi udeležencem dogodka predstavili sam potek inline slaloma, predstavili 

pravila ter jih seznanili s samimi tehnikami tega športa. 

Posebej bi opozorili na razlike med smučarskimi tehnikami (razlika smuči – rolerji), 

hitrostjo, podlago … 

Ob razlagi bi vedno prikazali praktični primer na postavljeni progi. 

 

Ob zaključku predstavitve bi udeležence pozvali k preizkusu in jim ob slalomiranju 

predstavili morebitne napake ter predlagali izboljšave. 

 

- člani SK predstavijo inline, pravila … 

 

 

5.1.3.  PREDSTAVITEV OPREME 

 

ČAS IZVEDBE: junij-avgust 

 

KRAJ IZVEDBE: športni park Vuzenica, Sv. Primož na Pohorju (prizorišče Inline 

slaloma) 

 

IZVAJALCI: trenerji SK Vuzenica, tekmovalci 

 

POTEK in NAMEN: za večino športov je potrebna oprema. Nakup le-te v zadnjih letih 

predstavlja velik finančni zalogaj, saj se cene dobre opreme nenehoma zvišujejo. 

Za rolanje potrebujemo rolarje, ščitnike za kolena in komolce ter čelado. 

Otroci vsako leto potrebujejo novo opremo, ker jim stara ne ustreza več. Starši se zato 

soočajo z dvema težavama, in sicer kam s staro in kako ugodno do nove. 
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Člani SK bi jim v času izvajanja aktivnosti ponudili možnost izmenjave opreme ter k 

predstavitvi povabili ponudnike športne opreme, ki bi se predstavili na stojnicah in po 

promocijskih cenah ponudili novo opremo. 

Nudili bi tudi možnost izposoje klubske opreme. 

 

 

5.1.4. ZAČETNI TEČAJI 

 

Člani SK bi organizirali začetne in nadaljevalne tečaje rolanja/slalomiranja. 

Pred izvedbo tečaja bi pripravili preizkus in tečajnike razvrstili v ustrezne skupine glede 

na predznanje. 

 

 

5.1.5. ORGANIZACIJA POLETNEGA TABORA  

 

V času poletnih počitnic bi mladim ponudili poletni tabor »Inline doživetje« na Svetem 

Primožu na Pohorju. 

Že na predstavitvah v juniju bi jim ponudili možnost prijave na poletni tabor, ki bi se 

izvedel julija ali avgusta in bi trajal pet dni (sreda-nedelja). 

 

DEJAVNOSTI: 

- Šotoriranje pri koči Planinc ali pri Vaškem domu na SV. Primožu na Pohorju (odvisno 

od prijav). 

Udeleženci prinesejo na tabor šotore in spalne vreče. Pred postavitvijo šotorov 

pripravijo teren (očistijo). 

 

Po postavitvi in namestitvi sledijo prve aktivnosti. 

 

- Suhi trening: pred vsako aktivno vadbo je potrebo ogreti mišice. Najprej bi opravili 

krajši pohod v okolico namestitve, vrnili pa bi se tako, da bi tekli. Lahko bi postavili tudi 

poligon, imeli gorsko kolesarjenje. 

Sledile bi razgibalne vaje pod mentorstvom trenerjev SK. 

 

- K organizaciji tabora bi povabili predstavnike različnih športnih društev iz kraja (SK 

Vuzenica, PRK Harmonija, društvo upokojencev, petankarji, Hitri polžki, planinci, 

taborniki, OŠ Vuzenica, Vrtec Vuzenica, Malčkov šport), ki bi mladim predstavili 

športno panogo, s katero se ukvarjajo, nato pa bi zvedli aktivnosti, povezane s 

predstavljenim športom (atletika, nogomet, odbojka, petanka …). 

 

- Po kosilu bi preizkusili opremo za rolanje ter imeli rolanje po progi brez postavitve 

steze. S tem bi vadili sloge ter tehniko rolanja in pridobivali veščine s tega področja. 

Zadnji dan bi se obiskovalci tabora preizkusili v skupinski tekmi, za katero bi vsi dobili 

diplome.   
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- Sledil bi obisk gostov iz lokalnih društev, ki bi predstavili svojo dejavnost in jo tudi 

praktično predstavili: 

 

a) taborniki: predstavitev taborništva, kako preživeti v naravi, kako zakuriti ogenj, 

zavezati vozle …, 

b) planinci: predstavili bi možnosti pohodov ter organizirali krajšega v okolici 

namestitve, 

c) lovci: predstavili bi svojo dejavnost in poslanstvo, udeležence bi popeljali do 

visoke preže ter razložili, kaj lahko srečajo v gozdu. Z daljnogledi bi lahko 

opazovali živali, lovišča …, 

d) logarji: popeljali bi jih v gozd, kjer bi jih seznanili z drevesnimi vrstami. 

 

 

Slika 11: Koča Planinc 

 

6. SODELOVANJE PRI IZVEDBI TEKMOVANJA 

 

V slogi je moč in tako smo se po pogovoru s člani SK Vuzenica odločili, da bomo 

letos aktivno sodelovali pri izvedbi Svetovnega pokala v inline slalomu (I FEEL 

SLOVENIA WORLD CUP INLINE SLALOM). 

  

Izvedeli smo, da so imeli organizatorji ob težavah z ureditvijo prizorišča in 

vzpostavljanjem električnega in medmrežnega omrežja težave tudi z ostalimi 

spremljajočimi dejavnostmi.  

 

Izpostavili so najbolj pereče: 

a) Sodelujočim na tekmovanju in njihovim spremljevalcem ter obiskovalcem 

dogodka so želeli ponuditi spremljevalne dejavnosti, turistično ponudbo. 

Gradiva niso mogli pridobiti. 

 

b) Oblikovali so logotip za tekmovanje, ki so ga uporabili tudi na priznanjih in 

pokalih, a ni povsem ustrezal ideji tekmovanja. 
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c) Vsem prisotnim so želeli ponuditi spominek, ki bi odražal značilnost kraja, ki 

so ga obiskali. 

 

d) Težave so imeli s ponudbo hrane in pijače ob prizorišču.  

                                                           

e) Ekipa ljudi, ki je aktivno delala na dogodku, je bila majhna, zadolžitev pa 

veliko. 

 

f) Povečati želijo medijski doseg, predvsem poskušati 'priti' do kratkega 

prispevka na večjih medijskih hišah, kot so RTV SLO, POP TV ali Kanal A.  

 

g) Povečanje interesa mladih - ne samo na področju rolanja in športa, vendar  

tudi dviga zavesti in pripadnosti do: 

- projekta, kraja Vuzenica, sosednjih občin in nenazadnje Slovenije, 

- turističnih možnosti in kulturnih znamenitosti kraja in širše, 

- kulinarične ponudbe, 

- tukaj sem doma  in to si želim. 

 

 

6.1. REŠITVE 

Pri iskanju rešitev smo se člani Turističnega krožka odločili, da bomo izhajali iz lokalne 

ponudbe in lokalnih ponudnikov, saj bi na ta način dodatno promovirali kraj. 

 

a) IZDELAVA LETAKA 

 

Odločili smo se, da bomo izdelali letak, na katerem smo predstavili zgodovino, 

turistične zanimivosti, rekreacijo, nastanitve, kulinariko ter inline v Vuzenici. 

Letak smo s pomočjo učitelja prevedli tudi v angleški in nemški jezik. 
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Slika 12: Letak – zgibanka v slovenskem jeziku 

 

 

Slika 13: Letak – zgibanka v slovenskem jeziku 

            NASTANITVE, KULINARIKA 

                                           Koča Planinc, ki se nahaja v 

neposredni bližini spodnje 

postaje najdaljše smučarske 

vlečnice Kaštivnik. Gostom je 

na voljo 25 ležišč.  

 

 Holiday House Hren,                                                                  

nahaja se v bližini                                                                       

smučišča Kaštivnik,                                                    

sprejme do 12 oseb. 

 

                                                           Turistična kmetija Viher, 

apartma za 8 oseb. 

 

                                                                       Hostel Radlje 

                                                                                                                       

V objemu zelenih gozdov                                                                   

in hmeljevih nasadov  v                                                           

centru  mesta Radlje ob                                                                

Dravi je na voljo 16 sob                                                                    

za 42 oseb. 

                                                      Koroška hiša pri lipi, Muta                        

Bivanje v tipičnih koroških 

sobah, imenovanih 

»štiblcih«, nikogar ne 

pustijo ravnodušnega. Na 

voljo 30 ležišč. 

 

Apartma Pri stricu Ivanu 

Za 6 oseb, možnost ogleda                                                   

kmetije. 
 

 

           INLINE SLALOM NA ROLERJIH 

             

 

      I FEEL Slovenija World CUP Inline slalom Vuzenica 

SVETOVNI POKAL V INLINE ROLANJU 26., 27. in 28. maj 2023 

 

                        Smučarski klub Vuzenica 

 

Smučarski klub Vuzenica združuje ekipo 162 zagnanih 

posameznikov. Pod uspešnim vodstvom kluba že vse 

od leta 1962  kvalitetno in strokovno izpeljuje projekte, 

znane po vsej Sloveniji in širše po svetu. 

 

             Učenci OŠ Vuzenica z mentoricama, Vuzenica 2023                       

            

       VUZENICA 

 

  WORLD CUP INLINE 

SLALOM VUZENICA 

                       26. – 28. maj 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

           46° 35' 47.97''N                                                       

15° 10' 7.59''E               

          ZGODOVINA IN ZANIMIVOSTI 

Vuzenica ima bogato preteklost. Odlikuje jo sloves 

najstarejših krajev v Dravski dolini. Na nastanek kraja sta 

imeli največji vpliv obrt in trgovina, ki sta pomembni za 

nastanek sejemske naselbine in razvoj krščanstva. 

Vuzenico so kot trg omenjali leta 1288.  

                                             Zadnji lastnik tega mogočnega  

gradu je bil slikar Oskar von 

Pistor, po katerem je grad 

dobil tudi ime. 

 

                                                         Pistrov grad                                  

 

Osnova cerkve sta romanska                                                  

kamnita zidava in masivni                                                   

zvonik iz 12. stoletja.                                                             

V 14. stoletju so cerkvi                                                      

prizidali Križevo in Mihaelovo                                               

kapelo, ki sta grajeni v                                                           

gotskem slogu. 

                                                                       Cerkev Sv. Nikolaja                              

Slomškova soba 

                                                Posebnost sobe je dobro 

ohranjen tramovni strop, ki 

je upodobljen z drobnimi 

vzorčki, predmeti in prizori iz 

vsakdanjega življenja.  

 

  Je romarska cerkev in                                                               

pravi arhitekturni biser. 

                                                                                                                                                                         

Cerkev Device Marije  na Kamnu 

           

                   TURISTIČNE ZNAMENITOSTI 

                                     Sedovnikova lipa - najstarejša lipa,   

stara okoli 500 let, 8 m obsega. 

 

 

 

Gozdna učna pot vodi skozi                                                       

gozdove v okolici Vuzenice. Namenjena je vsem, ki 

želijo spoznavati gozd in najti trenutek za sprostitev.                                                                               

                                                            Muzej starin je v lasti 

družine Kremzer in se 

nahaja v skednju 

nekdaj tu živeče 

družine Lobenwein. 

 

Kmetija Lužnik - muzej                                                       

kmečkih pripomočkov                                                                        

in orodij, ki so jih nekoč                                                  

uporabljali pri kmečkih                                                  

opravilih.                                                    

 

                                                           HE Vuzenica so začeli graditi 

leta 1947. V elektrarno so 

vgradili prvo zgrajeno 

turbino v Sloveniji, ki jo je 

izdelal Litostroj. Gradnja je 

bila dokončana šele leta 

1959. 

Leta 1862 je bil zgrajen                                                                   

znameniti kamniti železniški                                                                

viadukt s sedmimi loki iz                                                             

domačega kamna iz                                                          

»Petelinovega« kamnoloma. 

                      REKREACIJA 
 
                                           Pohodništvo - urejene in        

označene gozdne poti (gozdna 
učna pot, pot na Kremžarjev 
vrh). 

 

 

 

Kolesarske poti - iz                                                                    

Vuzenice vodijo lepo                                                                 

urejene kolesarske poti                                                                        

(BICIKL LAND, DRAVSKA KOLESARKA POT ).                                                         

Možna je brezplačna izposoja električnih koles. 

 

                                                Doživetja na Dravi -    

splavarjenje, ribolov in 

brezplačna izposoja kanujev 

na reki Dravi. 

                                                 

Športni parki - športni park Vuzenica, športno igrišče 

na Sv. Vidu.  

         

 

 

 

 

Zimski športi -                                                            

smučišče  Kope,                                                        

drsališče na Sv. Vidu  
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Slika 14: Letak - zgibanka v angleškem jeziku 

 

 

Slika 15: Letak - zgibanka v angleškem jeziku 

            PLACES TO STAY AND EAT 

                                           Planinc Mountain Lodge, 

situated in the immediate 

vicinity of the start of the 

longest ski lift Kaštivnik. There 

are 25 beds available for 

guests.  

 

 Holiday House Hren,                                                                  

is located near the                                                                        

Kaštivnik ski slope,                                                         

it can house 12 people. 

 

                                                           The Viher Tourist Farm, 

appartment for 8 people. 

 

                                                                       Hostel Radlje 

                                                                                                                       

Nestled among the green      

forests and hop plantations               

in the centre of Radlje ob        

Dravi, it offers 16 rooms             

for 42 guests. 

                                                      Carinthian House Pri lipi, 

Muta You will simply 

enjoy staying in typical 

Carinthian rooms called 

»štiblci«. There are 30 

beds available. 

 

Uncle Ivan’s Appartment 

Guests 6 people, possibility               

of farm visits. 
 

           INLINE SLALOM 

             

 

      I FEEL Slovenija World CUP Inline slalom Vuzenica 

THE INLINE WORLD CUP on 26., 27. and 28. May 2023 

 

                        The Vuzenica Ski Club 

 

The Vuzenica Ski Club is a team of 162 enthusiasts. 

Successful management of the club since 1962 has led 

them through projects of the highest level and with 

expertise, projects, which are known in Slovenia and 

internationally. 

    Vuzenica Primary school students and mentors, Vuzenica 2023                                         

 

 

                   

       VUZENICA 

 

  WORLD CUP INLINE 

SLALOM VUZENICA 

                       26. – 28. May 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

           46° 35' 47.97''N                                                       

15° 10' 7.59''E                                                                     

          HISTORY AND SIGHTS 

Vuzenica has a rich history. It is known as one of the 

oldest settlements in the Drava valley. Trade and 

commerce had the biggest influence on the formation 

of the settlement and the development of Christianity. 

Vuzenica got its first written mention as a market town 

in 1288.  

                                             The last owner of this once 

mighty castle was the painter 

Oskar von Pistor, whose name 

the remains of the castle now 

bear. 

 

                                                         Pistor Castle                                  

The base of the church are         

Romanesque stone architecture                          

and a massive church tower from             

the 12th century.                

In the 14th century, the Chapels of           

the Cross and St. Michael were            

added which are both built in the     

Gothic style.  

                                                                       The Church of  St Nicholas                              

Slomšek Room 

                                                The special feature of the 

room is its well-preserved 

beam ceiling painted with 

delicate patterns, objects 

and scenes of every-day life.  

 

  A pilgrimage church and a                         

true architectural masterpiece.                                                                                                                                                                          

The Church of Saint Mary on the Rock  

          

                   TOURIST SIGHTS 

                                     The lime tree at Sedovnik – the 

oldest lime tree, app. 500 years 

old, 8 m circumference.  

 

 

 

Forest Educational Trail takes you on a hike through 

the forests near Vuzenica. It is perfect for those 

wanting to learn about the forest and find a moment 

to relax.                                                                               

                                                            Museum of Antiques 

owned by the 

Kremzer family can 

be found in the old 

Lobenwein family 

barn. 

The Lužnik Farmhouse                  

– a museum of old farm                                                        

implements and tools           

once used for every-day          

farm tasks.                                                

 

                                                           Vuzenica Hydro Power Plant 

its construction began in 

1947. The first turbine made 

in Slovenia by Litostroj was 

built into this power plant. It 

was completed in 1959. 

In 1862, the famous stone      

railway viaduct with its        

seven arches was built using        

blocks of stone hewn from                          

the local Petelin quary.                                                              

                      SPORT ACTIVITIES 
 
                                           Hiking – well-kept and marked 

forest trails (the Forest 
Educational Trail, the path to 
the Kremžar Peak). 

 

 

 

Bike Trails – there are                                                                    

several well-kept bike                                                                  

trails in and around Vuzenica.                                                                 

(BICIKL LAND, DRAVA BIKE TRAIL).                                                        

E-bikes can be rented free of charge. 

                                                Drava Adventures -    timber 

rafting, fishing and free use 

of canoes on the Drava 

river. 

                                                Sport parks – Vuzenica sport 

park, the playground in Sv. 

Vid.  

         

 

 

 

 

Winter sports -                                                                   

the Kope Ski Slope,                             

the ice rink in Sv. Vid  
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Slika 16: Letak - zgibanka v nemškem jeziku 

 

 

Slika 17: Letak - zgibanka v nemškem jeziku 

            UNTERKUNFT UND ESSEN 

                                           Planinc Berghütte, befindet 

sich in der Nähe der Talstation 

des längsten Sessellifts 

Kaštivnik. Die Hütte bietet 25 

Bette an.  

 

 Holiday House Hren,                                                                  

ist auch in der  Nähe von                                                                        

Kaštivnik, Platz für 12        

Gäste. 

 

                                                           Viher Ferienbauernhof, 

Ferienwohnung für 8 

Personen. 

                                                               Hostel Radlje         

In der Umarmung von                    

grünen Wäldern und     

Hopfenbäumen bieten sie           

eine angenehme             

Unterkunft im Zentrum                         

von Radlje ob Dravi mit 16 Zimmern für 42 Gäste. 

                                                      Kärnten Haus Pri lipi, 

Muta Lassen sie sich in 

den traditionellen Štibl’c 

Zimmern verwohnen. Es 

sind 30 Bette verfügbar. 

 

Onkel Ivans Ferienhaus 

Platz für 6 Gäste, Besichtigung                          

des Bauernhofs möglich. 
 

 

           INLINE SLALOM 

             

 

      I FEEL Slovenija World CUP Inline Slalom Vuzenica 

INLINE WORLD CUP am 26., 27. und 28. Mai 2023 

 

                        Vuzenica Ski Club 

 

Vuzenica Ski Klub ist ein Verein, wo 162 Enthusiasten 

schon seit 1962 mit Herz und Seele erfolgreich Projekte 

auf dem höchsten Niveau und fachgemäß ausführen. 

Diese Projekte sind nicht nur in Slowenien bekannt, 

sondern auch in internationalen Kreisen.  

Schüler und Mentorinnen der Grundschule Vuzenica, Vuzenica 2023   

                                       

       

          VUZENICA 

 

WORLD CUP INLINE 

SLALOM VUZENICA 

                       26. – 28. Mai 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

             

 

                                             

           46° 35' 47.97''N                                                       

15° 10' 7.59''E               

          GESCHICHTE UND INTERESSANTES 

Vuzenica hat eine reiche Geschichte. Es ist bekannt als 

einer der ältesten Orte im Drau-Tal. Handwerk und 

Handel hatten den größten Einfluss auf die Entwicklung 

der Siedlung und Religion. Vuzenica wurde zum ersten 

Mal als ein Marktort im Jahr 1288 erwähnt.  

                                             Der letzte Besitzer der einst 

mächtigen Burg war der 

akademische Maler Oskar von 

Pistor, nach dem der letzte 

stehende Turm genannt 

wurde. 

 

         Schloss Pistor                                  

Die Kirche ist mit ihrer Bauweise                        

und Turm aus 12. Jahrhundert                                        

ein Beispiel der romanischen            

Architektur. Im 14. Jahrhundert    

wurden die Kapelle des heiligen                 

Kreuzes und St. Michaelskapelle,        

beide im gotischen Stil, angebaut.  

                                                                         Kirche des Hl.Nikolaus                              

Slomšek-Zimmer 

                                                Eine Besonderheit ist eine 

sehr gut erhaltene 

Balkendecke mit kleinen 

Mustern, Gegenständen 

und Szenen aus dem Leben.  

 

  Das ist eine Wallfahrtskirche und                                     

ist eine Architekturschönheit.       

                                                                                                                                                                    

Die Kirche der Jungfrau Maria          

                   SEHENSWÜRDIGKEITEN 

                                     Sedovnik-Linde – die älteste 

Linde, etwa 500 Jahre alt, 8 m 

Umfang.  

 

 

 

Studienweg im Wald ist perfekt für Besucher, die 

spazieren gehen wollen, sich dabei entspannen und 

noch etwas über den Wald lernen möchten.                                                                               

                                                       Kremzer-Antikmuseum 

ist im Besitz der Familie 

Kremzer und befindet 

sich in der ehemaligen 

Scheune der Familie 

Lobenwein. 

Bauernhof Lužnik – Museum            

alter Werkzeuge und         

Gegenstände, die in der      

Vergangenheit bei Landarbeit     

benutzt wurden.                                                         

Wasserkraftwerk Vuzenica  

                                                           Die Bauarbeiten begannen in 

1947 und endeten erst in 

1959. Die erste in Slowenien 

gefertigte Turbine aus 

Litostroj wurde ins 

Kraftwerk eingebaut.  

Im 1862 wurde der bekannte                                                                   

Bahn-Viadukt mit sieben                      

Bogen aus lokalen Stein aus                                                                                                                       

den »Petelin« Steinbruch                 

gefertigt. 

                      SPORT 
 
                                           Wandern – viele markierte und 

gepflegte Waldwege 
(Studienweg im Wald, 
Wanderweg bis Kremžar -
Spitze). 

 

 

 

Fahrradwege - aus                                                                    

Vuzenica führen viele                                                                 

gepflegte Fahrradwege                                                                        

(BICIKL LAND, DRAURADWEG ).                                                         

Elektro-Fahrräder können gratis ausgeliehen werden. 

                                                 

Erlebnisse an der Drau -    Flößerei, Angeln und 

kostenlos Kanus ausleihen. 

                                                 

 

Sportparks - Sportpark Vuzenica, Spielplatz in Sv. Vid.  

         

 

 

 

 

Wintersporte -                                                            

Skipiste Kope,                                                             

Eisbahn in Sv. Vid  
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b) IZDELAVA LOGOTIPA 

 

Zamislili smo si znak, ki odraža značilnosti inline slaloma, hkrati pa promovira 

Vuzenico.  

              

Slika 18: Logotip (Eva Krautberger Par) 
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Slika 19: Primeri različnih logotipov 
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c) SPOMINEK 

 

Pri izdelavi spominka smo sledili ideji, da ne smemo ponuditi »praholovilcev«, da 

mora biti spominek uporaben in hkrati spominjati na kraj, ki so ga obiskali. 

Odločili smo se izdelati obesek iz lesa ali epoksi mase. 

 

 

Slika 20: Obesek 

d) POKAL 

 

Pri izdelavi pokala smo se odločili za 3D printanje rolerja, ki bo nato postavljen 

na lesen podstavek, na katerem bi bila označena uvrstitev, logotip SK ter naziv 

tekmovanja I FEEL SLOVENIA WORLD CUP INLINE SLALOM. 

 

 

Slika 21: Slika rolerja za 3D printanje 
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e) PONUDBA HRANE IN PIJAČE 

 

Organizatorji so izpostavili težavo, povezano s ponudbo hrane in pijače na 

prizorišču dogodka. 

Odločili smo se, da povprašamo lokalne podjetnike in društva, če so pripravljeni 

sodelovati. Naleteli smo na pozitiven odziv. 

 

1) Ponudba pijače in malice ob prizorišču: 

Trgovina pri  Zdenki in bar Dač, Trgovina in gostinstvo, Peter Ferk, s.p., 
Pohorska cesta 26, 2367 Vuzenica  

 
2) Topli obroki, jedi na žlico in žar ponudba 

Turistično športno društvo Sv. Primož na Pohorju – Šentjanž nad 
Dravčami 
Tople obroke bi pripravili v Vaškem domu, kjer bi jih tudi postregli. V Vaškem 
domu so na voljo tudi sanitarije. 
Jedi na žlico bi lahko postregli tudi ob samem prizorišču, ki je od Vaškega doma 
oddaljeno cca 500 m. 
 

3) Ponudba na stojnicah 
Pridobili smo mnenje lokalnih pridelovalcev in ponudnikov hrane, ki bi bili 
pripravljeni sodelovati na samem dogodku s ponudbo na tržnici. 
 
 

- Čebelarstvo Žvikart 
 
Čebelarstvo Žvikart ima dolgoletno tradicijo. Nagrada na 7. mednarodnem ocenjevanju 
medu v Semiču leta 2005, kjer so z vzorcem gozdnega medu dosegli zlato medaljo, 
šampiona gozdnega medu in imeli najbolje ocenjen vzorec medu iz Slovenije in v 
absolutni konkurenci, jim je  dala nov elan za nadaljnje delo, za pridobitev nacionalne 
poklicne kvalifikacije čebelar/čebelarka, mož Dominik ima tudi šolo za čebelarskega 
mojstra. 
 

- Anica Jamnik - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji pekarstvo 

in slaščičarstvo 

 

- Društvo kmetic Dravske doline, KO za Vuzenico 

 

4)   Pomoč na prizorišču tekmovanja 

Člani Turističnega krožka bi na samem prizorišču prevzeli vlogo informatorjev 

ter promotorjev kraja in tekmovanja. K sodelovanju bi povabili tudi prijatelje, 

sošolce, družinske člane. Vse aktivnosti bi že vnaprej dogovorili z 

organizatorji. 

 

 

 

https://www.itis.si/zemljevid/X=513020&Y=160965&n=TRGOVINA%20PRI%20ZDENKI%20IN%20BAR%20DAR%c4%8c,%20TRGOVINA%20IN%20GOSTINSTVO,%20PETER%20FERK,%20S.P.&a=Pohorska%20cesta%2026,%20Vuzenica&p=&t=&r=0,618897102595725&pid=6866966


 

 26 

7. ZAKLJUČEK 

Zavedamo se, da je naš kraj majhen ter za domače in tuje turiste dokaj nepoznan, 

čeprav ima nekaj znamenitosti, bogato zgodovino, kulinariko ter zadnji dve leti svetovno 

prvenstvo v inline slalomu (I FEEL SLOVENIA WORLD CUP INLINE SLALOM). 

Vzpostavili smo stik s člani SK Vuzenica, ki so nam povedali, s kakšnimi težavami se 

soočajo pri organizaciji svetovnega pokala v inline slalomu. Mi smo jim predstavili naše 

ideje o vključitvi mladih pri organizaciji tega dogodka. Narisali smo logotip, ki vključuje 

vse elemente tekmovanja in njegove glavne sponzorje. Ponudili smo jim tudi izdelavo 

letaka (zgibanke), kar so z veseljem sprejeli, saj v preteklih letih tekmovalcem in 

obiskovalcem niso mogli ponuditi informacij o kraju, nastanitvah, znamenitostih, 

rekreaciji … Izdelali smo tudi načrt za pokal, ki ga bodo podelili tekmovalcem. S SK smo 

se dogovorili tudi o izvedbi različnih športnih aktivnosti za mlade v času poletnih počitnic, 

da bi čim več prostega časa preživeli aktivno, kajti zavedamo se, da mladi preveč časa 

preživijo zaprti med štirimi stenami. Med mladimi je pomembno druženje, pogovarjanje 

in grajenje  medosebnih odnosov, zato jih  moramo vključevati tudi pri organizaciji 

različnih tekmovanj. 

 

8. NAČRT PREDSTAVITVE NA TURISTIČNI TRŽNICI 
 

Na turistični tržnici bo sodelovalo vseh osem učencev turističnega krožka.  S pomočjo 

Smučarskega kluba Vuzenica bomo predstavili inline slalom, ki je dokaj mlada športna 

disciplina. Postavili bomo količke za rolanje, pokazali opremo tekmovalca. Prikazali 

bomo primer rolanja med količki. Predstavili bomo tudi zloženko, kjer so predstavljene 

znamenitosti, zanimivosti kraja, nastanitve, možnost rekreacije ter inline slalom. 
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9. LITERATURA IN VIRI 

http://www.koroski-radio.si/si/main/news/aktualne-novice/10214 

https://www.facebook.com/smucarskiklubvuzenica/ 

http://www.rolanje.hr/alpin-slalom/ 

https://www.facebook.com/CebelarstvoZVIKART/about 

https://www.delo.si/sport/drugi-sporti/vuzenisko-vijuganje-med-kolicki-na-

rolerjih/#&gid=1&pid=3 

https://lokalec.si/novice/foto-in-video-v-vuzenici-ta-vikend-svetovni-pokal-v-slalomu-na-rolerjih/ 

https://vecer.com/koroska/tekmovanje-v-slalomu-z-rolerji-vuzenicani-vzeli-za-svoje-10243029 

Smučarski klub Vuzenica (slike) 

http://www.koroski-radio.si/si/main/news/aktualne-novice/10214
https://www.facebook.com/smucarskiklubvuzenica/
http://www.rolanje.hr/alpin-slalom/
https://www.facebook.com/CebelarstvoZVIKART/about
https://www.delo.si/sport/drugi-sporti/vuzenisko-vijuganje-med-kolicki-na-rolerjih/#&gid=1&pid=3
https://www.delo.si/sport/drugi-sporti/vuzenisko-vijuganje-med-kolicki-na-rolerjih/#&gid=1&pid=3
https://lokalec.si/novice/foto-in-video-v-vuzenici-ta-vikend-svetovni-pokal-v-slalomu-na-rolerjih/
https://vecer.com/koroska/tekmovanje-v-slalomu-z-rolerji-vuzenicani-vzeli-za-svoje-10243029

