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Povzetek:
Brez vode ni življenja, zato je vsak vodni vir dragocen. Slovenija je dežela, ki je bogata
z izviri zdravilne vode. V turistični nalogi smo se osredotočili na dokaj nepoznan, a zelo
bogat izvir pitne vode, ki telo napoji z energijo. Nahaja se pod vzpetino Skalnica v
bližini Nove Gorice. Da bi bila izkušnja za obiskovalce zdravilnega izvira še bogatejša,
smo dodali še nekaj možnih spremljevalnih aktivnosti, ki krepijo telo in duha (dihalne
vaje, meditacijo v hoji, jogijske vaje ter sproščanje ob branju pravljic ali poezije).
Za predstavitev na turistični tržnici smo imeli ogromno idej. Želeli smo izdelati okolju
prijazen spominek, ki nas bi spominjal na lepo preživeti dan na sprehodu do izvira. Na
koncu smo se odločili, da s pomočjo Xcentra kot spominek izdelamo leseni podstavek
za kozarec s pozitivno mislijo o vodi in QR kodo, ki bo obiskovalce pripeljal do vseh
informacij o vodnem viru in izletu samem.

Ključne besede: energijsko bogata pitna voda, zdravilni izvir, Skalnica, dihalne
vaje, podstavek za kozarec
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1. UVOD
Pri raziskovanju vodnih virov v občini Nova Gorica smo dobili ogromno idej, ki bi jih
lahko predstavili, kot npr. reko Sočo, akumulacijsko jezero Vogršček, potok Koren,
mokrišče v Panovcu, tolmun potoka Slatna pri Grgarju, izvir pod Škabrijelom, izvir Lijak,
izvir pod Skalnico ...
V turistični nalogi smo se osredotočili na vodni vir pod vzpetino Skalnica, ki je še dokaj
neznan, skrivnosten, vendar zlahka dostopen. Pravi novogoriški raj, ki ga mnogi še
niso opazili. Nahaja se v neokrnjeni naravi in je oddaljen le dve uri hoda iz Nove Gorice.
Zanimalo nas je, zakaj starejši ljudje o njem pravijo, da »ima energijsko moč«.
Obiskovalcem smo želeli ponuditi celostno doživetje. Neokrnjena narava, mir in
dostopnost kraja so idealni pogoji za dihalne vaje, jogo, meditacijo in branje poezij in
zgodb. Obiskovalci se tukaj lahko sprostijo, počutijo se dobro in se pripravljajo na nove
izzive.
Pomislili smo tudi na tiste, ki želijo daljši sprehod, in ponudili nadaljevanje poti čez
Skalnico do potoka Slatna, kjer je tolmun za kopanje ter možnost kolesarjenja po
urejenih downhill progah.
Prijazno vabljeni k branju naše turistične predstavitve in odkrivanju lepega v našem
lokalnem okolju. V nalogo verjamemo in smo z veseljem vanjo vložili veliko časa in
truda. Prepričani smo, da predstavlja neprecenljiv turistični potencial v novogoriški
občini, saj je obravnavana trasa primerna za vse starostne skupine prav zaradi
različnih stopenj zahtevnosti.

1.1. Metode raziskovanja
Pri ustvarjanju raziskovalne naloge smo uporabili različne metode raziskovanja.

-

-

Prebirali smo knjige iz knjižnice.
Brskali po spletu.
Izvedli anketo med učenci in starši.
Se sprehodili po terenu in opravili intervju in meritve z Jožetom Munihom.
Ogledali smo si oddajo Dobro jutro RTV SLO 1, kjer je Manca Izmajlova
predstavila ruske dihalne vaje.
Obiskali smo TIC Nova Gorica, da bi
izvedeli kaj več o izviru pod Skalnico.
Narisali smo osnutek podstavka za
kozarec in se odpravili do Xcentra po
nasvet za izdelavo.
Za potrebe tržnice smo po pouku v
tehnični učilnici izdelali maketo izvira.

Slika 1: Anketa med starši in učenci
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1.2. Cilji turistične naloge
Želeli smo ponuditi doživetje v naravi, povezano z vodnim virom, ki bi obiskovalcem
nudilo sprostitev in blagodejne učinke. Ko smo izvedeli za ta mali izvir pod Skalnico,
smo bili radovedni, ali je res tako energijsko bogat, kot pravijo stari ljudje. V
sodelovanju z Jožetom Munihom smo izvedli meritve in ob spoznanju, da je izvir res
energijsko bogat, je bil naš naslednji cilj, da ga predstavimo vsem sošolcem, staršem
in drugim, ki radi zahajajo v naravo, saj je vreden obiska.
Da bi izvir znali narediti tržno zanimiv in ga ponuditi širši javnosti, smo morali pridobiti
čim več izkušenj na področju turizma in trženja. Obiskali smo Turistično zvezo Nova
Gorica in poklepetali z gospo Tino Mihelj ter se obrnili na Xcenter Nova Gorica, ki nam
je pomagal pri izdelavi lesenega spominka s pozitivnimi mislimi o vodi, na katerem je
tudi QR koda, ki obiskovalce pripelje do vseh informacij o vodnem viru in izletu samem.

2. OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA
2.1. Oblikovanje ideje
Učenci smo na list napisali vse vodne vire, ki jih poznamo v naši okolici. Ker več glav,
več ve, smo izvedli še anketo med učenci in starši in tako dobi velik nabor voda, ki bi
jih lahko raziskovali. Med vsemi idejami se je največkrat pojavila čudovita reka Soča,
ki jo vsi dobro poznamo. Nudi nam veliko športnih aktivnosti in sprostitve. Ker imamo
v Novi Gorici tudi novo kolesarsko brv čez Sočo, ki povezuje kolesarsko pot ob Soči
do Plav, smo takoj prišli na idejo, da bi jo predstavili širši javnosti. Ob njej bi ponudili
najrazličnejše turistične atrakcije, kot so adrenalinski park, kolesarjenje, pohodi,
sprostitev ob reki, joga pod kamnitim mostom, ki ima največji kamniti lok na svetu,
bližnjo kulinariko, ogled vojnih rovov 1. svetovne vojne na Sabotinu … Mi smo se
odločili za drugačno pot. Želeli smo predstaviti nekaj novega in skrivnostnega.
Zanimiva sta se nam zdela še dva vodna vira, izvir pod vzpetino Skalnica in potok
Slatna pri vasi Grgar. Obe točki bi lahko skupaj s Sočo povezali v en turističen produkt,
saj lahko pohodne poti povežemo s krožno potjo. Oblikovali bi lahko celodnevni izlet,
ki pa bi bil primeren le za dobre, vztrajne pohodnike in boljše športnike. Mi smo se
odločili za sproščen sprehod iz Nove Gorice do izvira, ki ga lahko opravijo vsi.

Slika 2: Delovni plakat z zbranimi vodnimi viri v naši občini.
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2.2. Predstavitev izbrane ideje
Naš turistični proizvod vključuje sprehod v naravi, pitje čiste in energijsko bogate
izvirske vode, izvajanje ruskih dihalnih vaj, joge in branje pravljic v naravi.
Ob poti lahko opazujemo naravo, bližnji hrib Sabotin in reko Sočo pod njim. V poletnih
mesecih je sprehod prijeten, saj je pot ves čas v senci dreves, ostale mesece pa nas
sonce prijetno greje in polni z D-vitaminom.
Napajalnik s pipo se nahaja ob poti, sam izvir pa nekaj metrov zadaj v skalnati steni.

Slika 3: Delovni plakat o aktivnostih ob izviru

2.3. Opis turističnega proizvoda
2.3.1. Pot do izvira
Daljši sprehod (2 uri hoda v eno smer)
Iz Nove Gorice se lahko odpravimo peš po dveh poteh.
1. Pot zelene barve: Nova Gorica, vzpetina Kekec, Prevala, izhodiščno parkirišče,
izvir pod Skalnico.
2. Pot oranžne barve: Nova Gorica, Solkan, Gostilna Žogica, Restavracija Primula,
pot na Prevalo, izvir pod Skalnico.
Krajši sprehod (pol ure hoda v eno smer)
Če želimo le krajši sprehod, se do izhodiščnega parkirišča peljemo z avtomobilom. Iz
Nove Gorice se peljemo mimo Solkana in pot nadaljujemo v smeri Svete gore ⎼
Skalnice. Tik pod Prevalo, na desnem ostrem ovinku, zapeljemo v gozd in parkiramo
avtomobil.
Od parkirišča dalje nadaljujemo peš skozi gozd po lepi, položni poti. Za sprehod ne
potrebujemo nobene posebne opreme, le dobro voljo in pozitivne misli.

3

Celodnevni izlet (3,5 ure hoda v eno smer)
Bolj zahtevni pohodniki lahko nadaljujejo pot proti vrhu Skalnice, od koder lahko
občudujemo čudovit razgled vse do morja. Ogledajo si lahko potok Slatna s tolmunom
na drugi strani Skalnice ob vasi Grgar, kjer je mogoče tudi kopanje.
Vse poti lahko prehodimo ali pa prekolesarimo. Obiskovalci, željni adrenalina, se lahko
na koncu spustijo po downhill progi, ki je speljana z vrha vzpetine Skalnica vse do
Solkana.

Slika 4: Zemljevid poti
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2. 3. 2. Predstavitev vodnega vira
Za povabilo radiestezista Jožeta Muniha k sodelovanju smo se odločili po pogovoru z
učiteljico biologije Lauro Ozebek in prebiranju njegove knjige Zdravilni izviri.
Menimo, da je velik poznavalec številnih vodnih virov in skupaj želimo ugotoviti
zdravilen učinek našega vodnega vira pod Skalnico.
Jože Munih se že vrsto let ukvarja z radiestezijo. Pojem izhaja iz besed radius in
aisthesis, kar pomeni čutiti žarek. To je iskanje povezave med neznanimi energijami iz
univerzalnega energetskega polja in radiestezijskim instrumentom (nihalo).
Zdravilni vodni viri so večinoma manjši s pretokom vode do 3 litre na sekundo. Količina
vode mora biti skozi vse leto približno enaka, ne glede na vremensko dogajanje, saj
prihaja iz velikih globin podzemlja.Temperatura vode je praviloma med 6 in 12 ºC.
Rastje v okolici je bujno. Glavna značilnost vode je njena visoka energijska vrednost.
Med zdravilne izvire je gospod Munih uvrstil tiste z energijsko vrednostjo nad 150.000
enot po Bovisovi skali. Energija vodnega vira z manj kot 150.000 enot po Bovisovi skali
je prešibka, da bi nam pomagala v telesu vzpostaviti normalno energijsko stanje.
Pravi tudi, da ima voda ogromno sposobnost spomina in si zapomni vse informacije, s
katerimi je prišla v stik. Navzame se energijske značilnosti zemljišča, skozi katero se
pretaka.
Ustekleničena voda del energije sčasoma izgubi, ne izgubi pa se njena informacijska
vrednost. Telo nam bo hvaležno po uživanju iz izvira, saj vodovodni sistemi ubijajo
živost vode, ker voda zaradi magnetnih lastnosti cevi izgublja energijski naboj.
Prav tako je voda po kloriranju energijsko mrtva. Tudi mikroorganizmi, ki jih telo s
pitjem vode potrebuje, so v njej uničeni.
Pri izviru smo opravili meritve, kot so radiestezijska barva, vibracije, energija,
prodornost, delovanje na posamezne čakre ter kemična čistost vode. Dobili smo
čudovite rezultate, ki jih lahko vidite na obrazcu (slika 4).

Slika 5: Izvajanje meritev pri izviru
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Slika 6: Obrazec meritve izvira pod Skalnico po Bovisu (Jože Munih)

Ugotovitve lastnosti izvira pri radiestezijskih meritvah vodnega vira:
- bela barva: 100% čista, nima škodljivih energij;
- energijsko zelo bogat vodni vir: 500.000 energijskih enot po Bovisovi
skali;
- prodornost pove, kolikokrat prodornejša je merjena energija od energije
bolezni ali porušenega energijskega sistema v našem telesu;
- delovanje na čakre: izvir deluje na vseh sedem čaker, energija v polni
moči deluje na 2. (čelna čakra ali tretje oko), 3. (grlena čakra) in 7.
(korenska čakra).

Po izročilu vzhodnih kultur so čakre »energetski« centri v človeškem telesu, prek
katerih energija vstopa v naše fizično telo. Centri so povezani z določenimi organi in
žlezami z notranjim izločanjem. Vsaka izmed čaker vodi določeno področje našega
življenja, zapisuje naša prepričanja, misli, čustva. Če delujejo preveč ali premalo,
povzročajo nezdrava stanja ali celo bolezen. Stres lahko vpliva na delovanje naših
čaker in po določenem času tudi na organ, ki prejema premalo energije za normalno
delovanje, ki posledično zboli.

Pitje zdravilne vode lahko pomaga, da v telesu ponovno
uravnamo energijo. S splakovanjem in umivanjem lahko
damo vodi v našem telesu pozitivno energijsko informacijo
in dodamo organom energijo, ki jo potrebujejo.
26. maja 1968 so domačini uredili izlitje vodnega vira po
cevi v korito, saj se že od nekdaj zavedajo posebne
energije te vode in so želeli narediti rabo vode izvirka vsem
bolj dostopno.

Slika 7: Izvir v skalni steni
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Z gospodom Jožetom Munihom smo opravili intervju, saj nas je zanimalo veliko stvari
o njegovem delu in njem samem.
INTERVJU Z GOSPODOM JOŽETOM MUNIHOM:
Nina in Zoja: Kaj vas je pritegnilo k raziskovanju zdravilnih voda?
Jože: Ustno izročilo, da so naši predniki poznali, kje je kakšna voda in kakšne lastnosti
ima.
Nina in Zoja: Kako vemo, da je voda zdravilna? S katerimi instrumenti si pri
ugotavljanju zdravilne vrednosti pomagate?
Jože: Včasih je bil to občutek posameznika in so si tudi med seboj povedali, kje je
kakšna dobra voda, danes pa si pomagamo z radiestezijo.
Nina in Zoja: Kaj mora voda vsebovati, da je zdravilna?
Jože: Voda mora vsebovati energijski zapis.
Nina in Zoja: Ali je naš izvir zdravilen? Kaj vsebuje? Pri katerih zdravstvenih težavah
pomaga?
Jože: Naš izvir je zdravilen. Vsebuje zdravilni zapis. Naš izvir pomaga pri prebavnih
težavah.
Nina in Zoja: Ali lahko voda deluje na različne dele telesa in ne samo na enega?
Jože: Voda dela na celo telo, vendar na nekatere dele bolj, na nekatere pa manj.
Nina in Zoja: Na katere dele telesa najpogosteje vpliva zdravilna voda?
Jože: Odvisno je od vode, vsaka zdravilna voda deluje na dele telesa različno.
Nina in Zoja: Koliko enot meri naša voda?
Jože: Naša voda meri okoli 500.000 enot.
Nina in Zoja: Kaj pomeni, če voda vsebuje veliko energije?
Jože: To pomeni, da daje našemu telesu moč, da lažje premagamo bolezni, če si
zdrav, ti pa daje energijo.
Nina in Zoja: Ali okolica vpliva na vodo in če, kako?
Jože: Okolica močno vpliva na vodo. Največ vplivajo minerali in kamnine v tleh.
Nina in Zoja: Ali starost izvira vpliva na zdravilnost vode?
Jože: Ne, najbolj vplivajo kamnine, ki so v zemlji.
Nina in Zoja: Ali ima voda lahko različne okuse?
Jože: Voda ima lahko različne okuse. Če poskusiš vodo na različnih izvirih, je razlika
občutna.
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Nina in Zoja: Koliko časa lahko ena kapljica vode potuje na površje?
Jože: Ena kapljica vode lahko pride zelo počasi na površje, lahko pa pride zelo hitro.
Vodo, ki pride hitro na površje, imenujemo površinska voda in ta voda nima časa, da
bi se na poti obogatila in očistila.
Nina in Zoja: Kdaj je naš vir nastal?
Jože: Odvisno je od zemeljskih premikov in je skoraj nemogoče reči, kdaj je nastal.
Nina in Zoja: Zakaj je naš vir lahko turistična atrakcija?
Jože: Zato, da pokažemo ljudem, koliko posebnih izvirov z zdravilno in posebno vodo
imamo.
Nina in Zoja: Kaj lahko vse počnemo z vodo?
Jože: Voda ima veliko funkcij. Lahko jo pijemo, jo uporabljamo za opravila, uporabljena
je v industriji.
Nina in Zoja: Česa vse se lahko naučimo iz izvira?
Jože: Iz izvira se lahko naučimo, da nam narava da vse, kar potrebujemo. Brez vode
in zraka ne moremo živeti.
Nina in Zoja: Pred zaužitjem vode sva imeli 40 tisoč enot in 25 tisoč enot. Po zaužitju
vode v telesu naraste energija. Preden sva popili vodo, nisva imeli veliko energije, po
zaužitju pa sva bili polni energije.

Slika 8: Intervju
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2.3.3. Aktivnosti ob izviru
Sprehod po naravnem gozdu, neokrnjeni naravi z lepim razgledom in pitje energijsko
bogate vode nas bo okrepilo. Gospod Munih svetuje, naj ko pridemo do izvira zdravilne
vode, pristopimo s pozitivnim odnosom in preden ga zapustimo se zahvalimo za ta dar
narave. Vodo zajemamo v posodo iz naravnega materiala (steklo, les, keramika).
Plastična posoda ni primerna. Doma vodo hranimo v temnejšem in hladnem prostoru,
a ne v hladilniku. S segrevanjem vode informacijo v vodi izničimo in to ni priporočljivo.

Slika 9: Pitje vode iz izvira

● Ruske dihalne vaje:
Ruske dihalne vaje smo si izbrali, ker so preproste, lajšajo bolečine in izboljšujejo
splošno počutje. Lahko jih izvajamo na sprehodu do izvira in nazaj. V primeru, da se
nam vrti, pa priporočamo sedeče izvajanje. Vse vaje krepijo delovanje srca in ožilja,
znižujejo visok krvni tlak in preprečujejo astmatične napade.
Izbrali smo vajo dlani, vajo stresanja rok in vajo objemi rame. Vaja objemi rame krepi
preponsko mišico, pomaga pri bolečinah v hrbtenici in je še posebej priporočljiva za
pevce in govorce.

Slika 10: Ruske dihalne vaje
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● Joga
Izbrali smo vaje, ki jih lahko izvajamo stoje. Pomembno je, da je vdih pri asanah
(položajih) sproščujoč in poln. Sprostiti moramo vse napetosti v telesu in mišicah.
Asano zadržite poljubno dolgo. Če položaj povzroča bolečine, ga je potrebno
prilagoditi.

Sliki 11 in 12: Joga v naravi

● Meditacija v hoji
Meditacija je izvrstna tehnika za sproščanje in odpravljanje vsakodnevnega stresa.
Prednost meditacije v hoji je stimuliranje pretoka krvi, izboljšuje prebavo, zmanjša
tesnobo, ugodno vpliva na raven krvnega sladkora in lajša depresijo.
Pri hoji do izvira bodite osredotočeni na ta trenutek. Poslušajte zvoke okoli sebe in
svoje dihanje. Misli, ki prihajajo, naj tudi odhajajo. Hodite počasi.

● Branje poezij in pravljic:
Ob samem izviru je dovolj prostora, da se udobno namestimo, sprostimo in preberemo
nekaj za dušo. Na bližnjem drevesu želimo postaviti manjšo knjižno polico, kjer bi lahko
odlagali knjige in otroške zgodbice.
Naslov »Vodni princ« je navdušil naše učence, da so ustvarjali pravljice na to temo.
Ker pravljice bogatijo naše vedenje in znanje ter otroke popeljejo v svet domišljije in
zabave, smo jih želeli deliti z obiskovalci.

● Fotografiranje v naravi
Najlepše fotografije so vedno povezane z naravo. Sončni zahod, voda, jesensko
listje… vse to nam pričara nepozabne spomine na izlet.

2.3.4. Cena izleta:
Sprehod do izvira, pitje vode in izvajanje predlaganih vaj je brezplačno. Edini strošek,
ki ga ima obiskovalec, je strošek lastnega prevoza (5 km iz Nove Gorice) in malice iz
nahrbtnika.
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3. PREDSTAVITEV NAČRTA IZVEDBE IDEJE - TRŽENJE

Slika 13: Delovni plakat o načrtu trženja
●
Načini trženja
Ponudbo turističnega proizvoda “Goriški vodni raj” bomo objavili na spletni strani naše
šole, na Facebook-u, izdelali bomo leseni podstavek za kozarec s QR kodo, ki bo
obiskovalca pripeljala do podatkov o vodnem viru in možnih sprehajalnih poteh.
●
Subjekti trženja
Turistični produkt bomo ponudili vsem osnovnim in srednjim šolam v Novi Gorici in
okolici, recepcijam hotelov v Novi Gorici, TIC-u v Novi Gorici, restavracijam in
bencinskim črpalkam.

Aktualnost
Za vse je najpomembnejša skrb za zdravje. Naš produkt “Goriški vodni raj” nudi s
pitjem čiste izvirske vode, izvajanjem ruskih dihalnih vaj in poslušanjem pravljic ali
branjem poezije, veliko zdravilnih užitkov, ki človeka napolnijo z energijo in ga krepijo
v fizičnem in duhovnem smislu.
●

●
Promocija
Izvedli jo bomo z letaki, oglaševanjem na spletni strani šole, izdelavo spominskega
podstavka za kozarce. O našem produktu bomo seznanili tudi TIC v Novi Gorici.

Slika 14: Delovni plakat: Spominek
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Možnost prve promocije se ponuja že ob svetovnem dnevu voda 22. marca letos na
naši šoli. Upamo, da nam jo bo kljub omejitvam uspelo izpeljati.
Za izdelavo letakov potrebujemo papir, tiskanje in fotokopiranje, kar nam bo omogočila
šola. Tudi les za izdelavo podstavka bomo dobili na šoli. Samo izdelavo pa nam bo
omogočil Xcenter. Nekaj materiala bo potrebnega še za predstavitev na stojnici. V
večini ga bomo prinesli učenci sami.
Stekleničenje vode pa smo zaradi higienskih razlogov opustili.
Želeli smo izdelati spominek, ki bi bil uporaben, okolju prijazen in trajnosten. Ljudi bi
spodbujal k pitju vode, bil bi vir informacij o izletu in samem izviru.

Sliki 15 in 16: Izdelava spominka v Xcentru

4. TURISTIČNA TRŽNICA
Na turistični tržnici bodo obiskovalci naše stojnice izvedeli vse o izviru. Obiskovalcem
bomo ponudili izvirsko vodo iz papirnatih lončkov. Z nami bodo lahko preizkusili ruske
dihalne vaje, jogijske vaje, meditacijo in brali pravljice. V spomin bodo prejeli lesen
podstavek za kozarec. Na njem bo napis, ki bo spodbujal k pitju vode in pozitivna misel
ter QR koda, ki bo imetnika pripeljala do vseh informacij o izviru in sprehajalnih poteh
do tja.
Uporabili bomo računalniško opremo za predstavitev nastajanja naše turistične naloge.
Vključili bomo veliko fotografij in morda nam uspe izdelati celo kratek filmček z vsemi
vajami.
Še vedno se nam poraja veliko zamisli, zato sama izvedba in izgled turistične stojnice
še ni dokončna.

12

5. ZAKLJUČEK
Naloge smo se lotili tako, da smo preverili poznavanje vodnatosti v naši občini in s
timskim sodelovanjem zbrali vse vodne vire, ki jih poznamo. Z miselnimi vzorci smo si
pomagali pri posameznih korakih in jih ob vsaki novi ideji dopolnili.
Naše dvome smo preverjali z informacijami na spletu in z obiskom posameznih
strokovnjakov in ustanov.
Največ težav smo imeli na začetku, saj se nismo mogli odločiti, kaj bo naš produkt.
Imeli smo ogromno zamisli in šele meritve so nam olajšale odločitev, saj je vir res
energijsko bogat in vreden obiska.
Izvedeli smo veliko novega o vodah v naši bližnji okolici in tudi o vodah v Sloveniji.
Zavedamo se pomembnosti čistega okolja in sreče ob pitju vode iz narave, zato smo
naš produkt izdelali tako, da z njim ne bi dodatno onesnaževali. Ves čas smo imeli v
mislih smernice trajnostnega turizma, saj menimo, da je to osnova za zaupanje
uporabnika v produkt. Zato smo pri oblikovanju spominka takoj opustili umetne
materiale in celo razmišljali, da bi ga izdelali iz odpadnega, odsluženega materiala.
Zelo nam je bilo všeč:
● timsko delo, saj smo lepo sodelovali in si delili zanimive zamisli,
● izleti v naravo,
● iskanje in oblikovanje primernega spominka,
● smeh in pogovori ob nastajanju turistične naloge,
● zabava ob izdelavi spominka.
Imeli smo tudi nekaj drznih zamisli, kot je dostavljanje energijske vode na dom
starejšim osebam in knajpanje v tolmunu potoka Slatna, vendar zamisli nismo dovolj
razvili, da bi jo predstavili.
Vsi sodelujoči smo trdno prepričani, da ima Slovenija na področju turizma velik
potencial. Želimo si, da bi imel turizem na okolje pozitivne učinke in bil tako naravnan,
da bi prispeval k ohranjanju okolja in vodnih virov. Vsakršno grobo poseganje v naravo
zavračamo, saj želimo to zeleno oazo ohraniti tudi za naše potomce.
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Priloge:
●

pravljica
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