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POVZETEK 

V projektni turistični nalogi z naslovom Rad ’mam vodo smo se učenke turističnega 

krožka Osnovne šole Radlje v tem šolskem letu odločile izdelati turistični produkt, ki 

bo obogatil kopalno turistično sezono v Radljah. 

Osredotočile smo se na Vodni park Radlje, na turiste in družine, ki prespijo v 

glamping hiškah. K že obstoječi ponudbi aktivnosti smo dodale še novo možnost – 

pohod do Srebrnega studenca. Gostje bodo v glamping hiškah prejeli darilo (Srebrno 

micelarno vodo, razglednice, pobarvanke, letak z načrtom poti do Srebrnega 

studenca in zabavnimi nalogami) z željo, da raziščejo Srebrni studenec, se odžejajo, 

se ob hoji sprostijo, z zabavnimi nalogami pa povežejo z naravo. 

Anketa nam je pokazala, da je Srebrni studenec slabo poznan tudi med občani, zato 

bo naš letak dosegljiv tudi za dnevne kopalce ob vhodu v Vodni park Radlje. Prav 

tako tudi naše pobarvanke za najmlajše. 

Naš turistični produkt bi podprla Občina Radlje ob Dravi in g. Tadej Kuzmič, najemnik 

Vodnega parka Radlje ob Dravi. 

 

Ključne besede: turistični produkt, Vodni park Radlje, Srebrni studenec, turistična 

ponudba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtorica vseh ilustracij v nalogi je Nuša Auberšek. 
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1. UVOD  
 

Občina Radlje ob Dravi se je že leta 2016 vključila v Zeleno shemo slovenskega 

turizma in si prizadeva za trajnostni razvoj zelenega turizma. Zavedamo se, da 

imamo v občini velik turistični potencial, številne naravne in kulturne znamenitosti, 

zeleno neokrnjeno naravo, urejene kolesarske in pohodne poti. 

(http://www.radlje.si/doc2/novicke/novicke-obcine-radlje-ob-dravi-st-19-2021.pdf) 

Članice turističnega krožka OŠ Radlje ob Dravi smo se odločile oblikovati turistični 

produkt, ki bo popestril kopalno sezono v Vodnem parku Radlje. Vodni park Radlje je 

prvi in edini naravni biološki bazen v Sloveniji in privablja turiste iz cele Slovenije in 

tudi tujine. Družinam, posameznikom, turistom in domačinom želimo ponuditi 

dodatno aktivnost in priložnost za družinski izlet, in sicer pohod do Srebrnega 

studenca.  

Za potrebe turistične naloge in promocije našega kraja smo izdelale turistične 

produkte (Srebrno micelarno vodo, letak s potjo do Srebrnega studenca, razglednice 

in pobarvanke).  

 

1.1 Predstavitev teme 

Ob razpisu na tekmovanje za leto 2021/2022 na temo Voda in zdravilni turizem smo 

učenke najprej pomislile na naš Vodni park Radlje, ki že sedaj privablja domačine in 

turiste ter njim omogoča sprostitev, kopanje in številne aktivnosti v naravi. Razmišljale 

smo, kako bi lahko z našo naloge doprinesle k turistični ponudbi kopanja v Radljah. 

Raziskale smo pomen vode in zdravilne učinke vode, ponudbo Vodnega parka Radlje, 

zgodovino term v Radljah, povprašale po raznih izvirih in sestavile anketo za starše 

OŠ Radlje. Po opravljenih aktivnostih smo odkrile Srebrni studenec, katerega legenda 

govori o tem, da ima čudežno moč. Odločile smo se, da bomo v ponudbo Vodnega 

parka Radlje vključile zgodbo o Srebrnem studencu.  

Vprašale smo se, koliko kopalcev ima Vodni park Radlje v eni sezoni? Koliko je turistov 

in koliko od teh jih preživi več dni v Vodnem parku Radlje (park ponuja nočitve). Ali 

imamo tudi tuje turiste? Na kakšen način lahko kopalcem predstavimo Srebrni 

studenec in pozitivne učinke vode na telo? S čim lahko povečamo ponudbo aktivnosti? 

Ali imamo razglednico, ki bi jo lahko turisti poslali domov? Ali bo Občina Radlje, ki ima 

v lasti Vodni park Radlje, prisluhnila našim idejam in nam pomagala k uresničitvi le-

teh? Kako bomo svojo ponudbo reklamirale? 

Povezale smo se go. Dominiko Karlatec iz MKC-ja, ki nam je pomagala poiskati 

odgovore na naša vprašanja. V veliko pomoč nam je bil tudi sestanek z g. županom 

Alanom Bukovnikom, ki nas je prijazno sprejel. 

Po zaključenih raziskovanjih in sestankih smo dobile odgovore na številna vprašanja. 

Naša razmišljanja in ideje so dobile končno podobo. Odločile smo se, da bomo iz vode 

iz Srebrnega studenca izdelale micelarno vodo, nov produkt, ki ga bodo v lepi darilni 

embalaži kot darilo dobrodošlice dobili turisti, ki prespijo v Vodnem parku Radlje. V 
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embalaži bo tudi list z opisom legende in povabilom, da se gosti sami odpravijo do 

Srebrnega studenca. Izdelale bomo še letak, ki bo vseboval zemljevid z opisom poti in 

priporočenimi aktivnostmi za sproščanje v naravi. Dobili bodo še atraktivno 

razglednico, ki jo bodo lahko poslali prijateljem in jih navdušili za naš Vodni park Radlje. 

Za najmlajše pa bomo poskrbele s priloženo pobarvanko. 

Za domače kopalce bosta dostopna letak z opisom poti do Srebrnega studenca in 

pobarvanka pri vhodu v Vodni park Radlje. 

Zbrale in preučile smo literaturo o pozitivnih učinkih vode na telo in um. Izdelale smo 

anketo, ki smo jo posredovale staršem učencev OŠ Radlje. Želele smo preveriti 

zadovoljstvo anketiranih s ponudbo Vodnega parka Radlje, poznavanjem Srebrnega 

studenca in drugo. Preučile smo Vodni park Radlje ob Dravi (kvaliteta vode, 

zmogljivostne kapacitete, število kopalcev na sezono, število gostov, ki prespijo, 

aktivnosti, ki jih ponujajo). Podale smo se do Srebrnega studenca, proučile pot do 

studenca in poizkusile vodo. Za učence 5. razreda OŠ Radlje smo pripravile delavnico, 

v kateri smo jim predstavile Srebrni studenec ter pozitivne učinke vode na telo. Skupaj 

smo izdelali micelarno vodo iz Srebrnega studenca in popili požirek vode iz Srebrnega 

studenca. Sestale smo se z g. županom občine Radlje ob Dravi, mag. Alanom 

Bukovnikom in mu predstavile našo idejo in turistične produkte. Odgovoril je na naša 

številna vprašanja in nam posredoval podatke v zvezi z Vodnim parkom Radlje. 

Uvodne sestanke, načrtovanje dela in sestavo ankete smo izvedle na daljavo preko 

orodja Teems. Naše turistične produkte (micelarna voda v darilni embalaži, letak z 

zemljevidom, opisom poti in priporočilnimi sprostitvenimi nalogami, razglednica, 

pobarvanka) pa smo ustvarjale skupaj v šoli pred in po pouku. Delavnico micelarne 

vode smo seveda izvedle v šoli z upoštevanjem vseh ukrepov NIJZ-ja. Delo je potekalo 

timsko, nekatere naloge pa smo si razdelile (predvsem organizacijske naloge, 

raziskovalne, klicanje in urejanje sestankov, pisanje seminarske naloge). 

K nalogi smo pristopile analitično-raziskovalno (anketa, pridobivanje informacij o 

oskrbi s pitno vodo v preteklosti, informacije o Vodnem parku Radlje, intervju z g. 

županom). 

Teoretična izhodišča o pozitivnih učinkih vode na telo in um ter informacije o izdelavi 

micelarne vode smo poiskale na spletu in v knjigah.  

Našo idejo in turistične produkte smo razvijale tako, da smo vključile tako pozitivne 

učinke vode na naše telo (pitje vode iz Srebrnega studenca, čiščenje kože z 

micelarno vodo, hoja do studenca) in na um (sprostitev v naravi, sprostitev ob 

kopanju, povezanost z naravo ob opravljanju zabavnih nalog pri studencu). 

Naši cilji: 

- razširiti prepoznavnost Srebrnega studenca, 

- turistom, ki prespijo v glamping hiškah v Vodnem parku ponuditi dodatno 

aktivnost (hoja do Srebrnega studenca), 

- goste v glamping hiškah razveseliti z darilom (Srebrna micelarna voda, 

razglednica, pobarvanke), 
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- turiste z nalogami ob Srebrnem studencu pritegniti, da se povežejo z naravo, 

umirijo, 

- promocija Vodnega parka Radlje in Srebrnega studenca. 

 

 

1.2 Zgradba naloge 

Na začetku naloge je raziskovalni del, kjer smo povzele teoretična izhodišča in 

predstavile Vodni park Radlje, Srebrni studenec, kopališče v Radljah v preteklosti, 

predstavile smo rezultate naše ankete. Sledi predstavitev vseh, ki so z nami 

sodelovali in nam pomagali. Nato smo opisale vse aktivnosti, ki smo jih že izvedle. 

Sledi poglavje o načrtovani promociji in trženju ter finančni plan, opis našega 

turističnega produkta in za konec ugotovitve ter priložnosti za nadgradnjo. V prilogah 

je dodatno gradivo (intervju z g. županom, anketa).     
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1.3 Predstavitev turističnega produkta na tržnici 

Turistična stojnica bo predstavljala naš doprinos h kopalni turistični ponudbi Radelj. Z 

našimi turističnimi produkti (razglednica Vodnega parka Radlje, opis legende o 

Srebrnem studencu, Srebrna micelarna voda, pobarvanka) bomo obiskovalcem 

predstavile naš Vodni park Radlje, širšo ponudbo aktivnosti in jih hkrati seznanile s 

pozitivnimi učinki vode na telo in um. Skrb za telo in zdravje ter sprostitev so v 

današnjih stresnih časih še kako pomembne. Obiskovalci bodo lahko preizkusili našo 

Srebrno micelarno vodo ter s seboj odnesli razglednico, letak z idejo za družinski izlet 

(obisk Srebrnega studenca) ali pobarvanko. Stojnica bo opremljena privlačno in 

skladno z našo idejo. Vključile bomo moderno tehnologijo, na stojnici bomo predvajale 

naš promocijski spot.  
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2. RAZISKOVALNI DEL NALOGE 
 

2.1 Teoretična izhodišča 

Strokovnjaki s področja turizma ocenjujejo, da bodo turisti v prihodnje potovali 

predvsem na tiste destinacije, ki imajo na voljo neomejene količine pitne vode, ki jo je 

v Sloveniji na pretek, kar je neprecenljiv turistični potencial. Z vodo smo bogati tudi 

sicer, saj je Slovenija po vodnatosti na tretjem mestu v Evropi, pestre pa so tudi 

njene oblike: jezera, reke, potoki, brzice, slapovi, morje, izviri, toplice, vrelci ... 

(https://turisticna-zveza.si/novica/36-festival-turizmu-pomaga-lastna-glava)  

Rdeča nit našega raziskovanja sta Vodni park Radlje in Srebrni studenec. Z njuno 

pomočjo bomo skušale kopalcem in turistom približati pozitivne učinke vode na telo in 

um. V teoretičnem delu smo zato na kratko raziskale, kakšen vpliv ima na telo pitje 

izvirske vode ter nekaj informacij o kopalnih vodah. 

Voda je pogoj za življenje in brez nje ne moremo. S pitjem zdravilne vode vnašamo v 

naše telo močan energijski naboj. Ko smo energijsko močnejši, smo sposobni 

premagati morebitno bolezen. Energija v vodi nam torej pomaga, da v sebi uredimo 

energijsko stanje in odpravimo vse slabo. 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 

– ne v hladilniku. Naši predniki so živeli z naravo jo poznali in občutili. Vodne oskrbe 

z vodovodnim omrežjem takrat ni bilo, zato so v naravi iskali izvire s čisto in zdravo 

studenčnico. Poznali so vse izvire v okolici in poznali so tudi njihove zdravilne učinke. 

Žal z urejeno vodno oskrbo to znanje prehaja v pozabo. 

(https://www.bogastvozdravja.si/zdravje-in-lepota/zdrave-novice/2460-voda-fenomen-

zaradi-izrednih-lastnosti-spomina) To je potrdila tudi naša raziskava, saj je vodo iz 

Srebrnega studenca poskusilo le 7 % anketiranih. 

V sodobnem, hitrem tempu življenja težko najdemo čas za oddih in sprostitev. 

Turistične agencije nas vabijo na različne konce sveta, vendar pa smo zadnji dve leti 

zaradi nastale situacije z virusom covid-19 glede potovanj bolj previdni in smo si 

oddih raje privoščili kar v Sloveniji. V vročih poletnih dneh se lahko ohladimo v 

slovenskih rekah in jezerih, a moramo biti previdni. Kopanje ni varno povsod, ampak 

le na vodnih površinah, ki so temu namenjene, t.i. kopalnih vodah. Naravna kopališča 

z upravljalcem poleg kopanja ponujajo še druge oblike zabave in rekreacije, medtem 

ko za varnost kopalcev skrbijo reševalci iz vode. 

(https://www.arso.gov.si/vode/kopalne%20vode/kopalne%20vode09web.pdf) 

Učenke turističnega krožka smo prepričane, da bomo s svojimi turističnimi produkti 

pripomogle k pestrejši ponudbi aktivnosti za kopalce Vodnega parka Radlje. Hkrati 
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bomo pripomogle k prepoznavnosti Srebrnega studenca ter spodbudile krajane k 

pitju studenčne vode. 

 

 

2.2  Vodni park Radlje ob Dravi 

Radlje ob Dravi se ponašajo z Vodnim parkom Radlje, ki je edini biološki bazen v 

Sloveniji, kjer za čistočo vode skrbijo izključno naravni organizmi. V vodi ni dodanih 

nobenih kemikalij, kljub temu je voda kristalno čista. Kopališče se nahaja v bližini 

reke Drave, ribnika Reš, obdano z lepo naravo in čudovitimi razgledi na hribe. V vodi 

lahko občudujete lokvanje in ostalo rastlinje. 

 

Slika 1: Vodni park Radlje (vir: https://kamzmulcem.si/druzinsko-izlet-v-vodni-park-

radlje-ob-dravi/) 

Bazen je primeren tako za plavalce kot neplavalce. Otroci se raje zadržujejo v 

plitvejšem delu, kjer je tobogan. Odrasle bolj pritegne globlji del bazena, najstniki pa 

uživajo v skakanju v vodo s pomola. 
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Slika 2. Tobogan v Vodnem parku Radlje (vir: https://www.aktivna-druzina.si/vodni-

park-radlje-ob-dravi/#iLightbox[gallery_image_4]/0). 

V gostinskem delu parka se lahko okrepčate s hitro hrano, sladoledom in pijačo. Ob 

lokalu so tudi igrala za otroke, igrišče za odbojko na mivki ter razgledni stolp, ki 

pritegne otroke, da se nanj povzpnejo in opazujejo razgled ter čistilno napravo, ki je 

prava atrakcija. 

 

Slika 3: Čistilna naprava (vir: https://www.aktivna-druzina.si/vodni-park-radlje-ob-

dravi/#iLightbox[gallery_image_4]/) 

 

Slika 4. Razgledni stolp (vir: https://www.aktivna-druzina.si/vodni-park-radlje-ob-

dravi/#iLightbox[gallery_image_4]/0) 
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V sklopu Vodnega parka so na voljo lesene glamping hišice, ki spominjajo na stare 

lesene mline na vodi, ki so nekoč obratovali na reki Dravi. Idilične hišice so 

postavljene ob rob pšeničnega polja. Imajo okrogla okna in velika steklena vrata. 

Glavni gradbeni material je les, ki pričara toplino. Hišice so od bazena ločene z 

ograjo in zelenjem, tako da je poskrbljeno za zasebnost. Hišica je primerna za do štiri 

osebe. 

 

Slika 5: Glamping hišice (vir: https://www.koroska.si/vodni-park-radlje-ob-dravi) 

 

Za vse, ki radi potujete s »hišami na kolesih« je ob Vodnem parku na voljo več 

opremljenih mest za avtodome. 

2.3 Srebrni studenec 

Srebrni studenec se nahaja okoli 300 metrov od Lovskega križa v bližini državne 

meje med Avstrijo in Slovenijo (Radelca 23, Kapunar, 2360 Radlje ob Dravi). Čas 

nastanka ni znan.  

V času Avstrooogrske je bila zelo znana romarska pot (omenjena je tudi še kasneje v 

kraljevini SHS) k sv. Janezu na Šentjanžu nad Radljami. Iz sosednjih krajev onkraj 

Kapunarja so hodili ljudje po tej poti na romanje in ker je bila pot naporna so se 

ustavili pri studencu, ki so ga imenovali Srebrni studenec in mu pripisovali čudežno 

moč. Trdili so, da kdor se omagan od poti napije te vode, lahko z lahkoto nadaljuje 

romarsko pot k cerkvi sv. Janeza. Ta tradicija se je ohranila še dandanes, saj si 

Avstrijci ki se podajo na romarsko pot k cerkvi sv. Janeza natočijo vode pri Srebrnem 

studencu. Tudi kmetje so vodo predvidoma uporabljali za krepitev moči in za 

zdravljenje živine. (https://www.kpm.si/wp-content/uploads/2021/03/spomeniki-in-

kulturna-dediscina-v-obcini-radlje-ob-dravi.pdf) 
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Slika 6: Srebrni studenec (foto: Neja Potnik) 

 

2.4 Kopališče v Radljah v preteklosti 

Na severnem obrobju Radelj stoji ob vznožju vzpetine Perkolica (ulica pod Perkolico 

29, 2360 Radlje ob Dravi) hiša, v kateri je bilo v 19. stol. javno kopališče namenjeno 

bogatejšemu prebivalstvu. O tem še danes priča njeno ime med domačini: 

podhavs/badhaus. Kopališče so napajali bogati vodni viri izpod Perkolice. Hiša je 

enonadstropna, v celoti podkletena s klasicistično fasado in dvokapno opečnato 

streho, katere predhodnica je bila najbrž skodlasta. Hiša ima dvokrilna okna in 

obnovljeno fasado. V kletnih prostorih na nekdanjo funkcijo hiše spominja le še 

zbiralni bazen za vodo in freska deklic, ki se kopajo. Ostala arhitektura kopališča pa 

žal ni več ohranjena. Po drugi svetovni vojni je bila hiša nacionalizirana in preurejena 

v stanovanja. (http://www.kleindenkmaeler.at/detajl/fassade_des_badehauses) 
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    Slika 7: Kopališka hiša                            Slika 8: Vhod v Kopališko hišo 

(vir: http://www.kleindenkmaeler.at/detajl/fassade_des_badehauses) 

 

2.5 Potek raziskave 

Pred pripravo naših turističnih produktov smo se odločile, da bomo naredile raziskavo 

o tem, ali naši domačini poznajo pozitivne učinke vode, ali poznajo Srebrni studenec 

in ali so zadovoljni s trenutno ponudbo Vodnega parka Radlje oziroma kaj pogrešajo. 

Zanimalo nas je tudi, ali so domačini odprti za uporabo naravnih kozmetičnih izdelkov 

in ali bi uporabljali našo micelarno vodo izdelano iz vode iz Srebrnega studenca. V 

mesecu decembru 2021 smo učiteljem in staršem naših učencev posredovale anketo. 

Zbrale in obdelale smo rezultate. 

 

2.6 Rezultati ankete 

Anketo smo izvedle preko aplikacije Forms. Sodelovalo je 194 anketirancev (učitelji in 

starši učencev OŠ Radlje ob Dravi). Od tega je anketo izpolnilo 153 žensk in 41 

moških. Kar 97 % anketiranih je pritrdilo, da poznajo pozitivne učinke vode. Našim 

anketiranim je najbolj poznan pozitivni učinek vode, da s pitjem zadostne količine vode 

iz teIesa odpravljamo odpadne snovi (24 %), sledi mu odgovor, da pitje vode čisti 

ledvice in mehur (23 %), nato sledi odgovor, da kopanje v hladni vodi pospešuje 

cirkulacijo (20 %). Nekoliko zaostajajo odgovori, ki so bili vezani bolj na sprostitvene 

pozitivne učinke vode, in sicer sledi odgovor, da meditacija in joga ob vodi sproščata 

(12 %), temu sledi masaža ob vodi (11 %), na zadnje mesto pa so anketiranci uvrstili 

uporabo micelarne vode kot pozitivni učinek na kožo (10 %). 

98 % anketiranih se zaveda, da je pomembna kakovost vode, ki jo pijemo. Hkrati se 

zavedajo, da je pitna voda, ki je dostopna praktično na vsakem koraku privilegij (96 

%), saj v mnogih državah po svetu primanjkuje pitne vode. 
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Kar 79 % anketiranih ne ve, da imamo v Radljah Srebni studenec. Ob teh rezultatih 

smo bile presenečene, hkrati pa nam je bil to izziv in priložnost, da izboljšamo 

prepoznavnost Srebrnega studenca. Od 21 % anketiranih, ki poznajo Srebni studenec, 

pa je vodo iz studenca poskusilo le 7 %. 

Naravno kozmetiko za telo uporablja le 26 % anketiranih, a bi kljub temu 44 % 

anketiranih preizkusilo našo micelarno vodo (Srebrna micelarna voda). Delavnica 

izdelave micelarne vode pa se je zdela našim anketiranim nekoliko manj zanimiva, 

udeležilo bi se je 22 %.  

Glede sedanje ponudbe v Vodnem parku Radlje ob Dravi je 36 % anketiranih 

odgovorilo, da ničesar ne pogrešajo, 19 % jih pogreša pitnike, 15 % anketiranih 

pogreša stojnico s ponudbo kozmetičnih izdelkov, 14 % anketiranih pogreša masažo 

ob vodi, 12 % jih pogreša vodeno telovadbo ali jogo ob vodi, 4 % pa so odgovorili z 

odgovorom drugo (ne hodim tja, ponudbo bolj zdrave hrane, zvočne sprostitve ob 

vodi, aktivnosti za otroke).  
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3. SODELUJOČI, OPRAVLJENE AKTIVNOSTI 

3.1 Sodelujoči 

 

Sodelujoči Kontakt Zadolžitev 

OŠ Radlje ob Dravi 
Koroška cesta 17 
2360 Radlje ob Dravi 

 

Ga. Nataša Markač,  
tajništvo šole 
 
Tel: (02) 887 95 72 
Fax: (02) 887 95 87 
E-pošta: info@osradlje.si 
 

Posredovanje ankete staršem 
učencev, promocija. 

Turistični krožek OŠ 
Radlje  
Koroška cesta 17 
2360 Radlje ob Dravi 

 

Tajništvo šole,  
mentorici turističnega 
krožka 
 
Tel: (02) 887 95 72  
Fax: (02) 887 95 87  
E-pošta: info@osradlje.si 
 

Sestava ankete, pogovor z g. 
županom, izvedba delavnice 
micelarne vode za učence, 
oblikovanje razglednice, 
ustvarjanje treh pobarvank, 
izvedba delavnice za učence 
o pozitivnih učinkih vode in 
barvanjem pobarvank, 
izdelava letaka z opisom poti 
do Srebrnega studenca, 
obisk Vodnega parka Radlje 
in ogled hišic. 

Javni zavod ŠKTM za 
šport, kulturo, turizem in 
mladino Radlje ob Dravi 
Mariborska cesta 4 
2360 Radlje ob Dravi 

 

Ga. Dominika Karlatec  
 
T: 02 887 32 88  
F: 02 887 32 89  
E: info@sktmradlje.si  

Pomoč pri iskanju informacij v 
zvezi s Srebrnim studencem, 
vodenje do Srebrnega 
studenca, dogovarjanje za 
delavnico micelarne vode za 
občane, a je zaradi situacije z 
virusom nismo izvedli. 

Občina Radlje ob Dravi 
Mariborska cesta 7 
2360 Radlje ob Dravi  

 

G. mag. Alan Bukovnik 
Ga. Klara Glazer 
 
T: 02 88 79 630 
Obcina.radlje@radlje.si 
 
 
 

G. župan je odgovoril na 
naša številna vprašanja, 
izkazal zanimanje za projekt 
in podporo.  

 
OŠ Radlje ob Dravi 
Koroška cesta 17 
2360 Radlje ob Dravi 

 

 
Učenci  5. c razreda 
 
 
 
 
 

 
Sodelovanje v delavnici 
izdelave micelarne vode. 
 
 
 

mailto:info@osradlje.si
mailto:info@osradlje.si
mailto:info@sktmradlje.si
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 Učenci 3. a razreda Sodelovanje v delavnici 
spoznavanja pozitivnih 
učinkov vode, barvanje 
pobarvank, ki jih je ustvarila 
učenka Nuša Auberšek. 

Gold restavracija in pub 
Koroška cesta 61 
2360 Radlje ob Dravi 
 

 

G. Tadej Kuzmič 
(02) 887 30 21 
 
info@goldpub.si 

G. Kuzmič nam je razkazal 
glamping hiške v Vodnem 
parku Radlje. 

 

3.2 Izvedene aktivnosti 

Aktivnosti, ki smo jih že izvedle:  

- intervju z županom (priloga), 

- delavnica micelarne vode, 

- delavnica o pozitivnih učinkih vode, barvanje naših pobarvank, 

- športni dan na OŠ Radlje ob Dravi (Pohod do Srebrnega studenca). 

 

INTERVJU 

 

Pogovor z gospodom županom nam je razkril veliko novih informacij v zvezi s 

turistično podobo našega kraja, v zvezi z načrti, ki jih ima občina glede turističnega 

razvijanja kraja. Največ nam je pomenilo, da nas je g. župan podprl, pokazal 

zanimanje za naše ideje in potrdil, da smo na pravi poti. Uredil nam je sestanek z g. 

Tadejem Kuzmičem, ki je najemnik Vodnega parka Radlje. G. Kuzmič nam je 

razkazal notranjost hišk. G. župan nam je pomagal tudi pri reklami in prepoznavnosti, 

saj je na socialnem omrežju Facebook delil novico o našem obisku in o našem 

projektu. Novica o tem pa je bila objavljena tudi v Radeljskih novičkah, letaku, ki ga 

prejme vsako gospodinjstvo v Radljah ob Dravi. 
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Slika 9: Obisk učenk TK OŠ Radlje pri g. županu (vir: Facebook omrežje) 
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DELAVNICA SREBRNE MICELARNE VODE 

 

Micelarna vodica je namenjena čiščenju in negi kože obraza. Odlično očisti ličila, 

hkrati pa kožo vlaži in prepreči, da ne bi bila po čiščenju zategnjena in suha. 

 

Delavnico micelarne vode smo pripravile za učence 5. razreda. Predhodno smo 

nakupile sestavine: rožno vodo, vitamin E, ricinusovo olje, embalaža (200 ml 

plastenka z razpršilko). Iz Srebrnega studenca smo zajele vodo. 

Recept za izdelavo micelarne vode:  

Za 100 ml potrebujemo 30 ml rožne vode, 3 ml ricinusovega olja, 20 kapljic vitamina 

E, 20 kapljic Srebrne vode. 

Potek dela: 

Je zelo preprost. Zmešamo vse sestavine in stekleničko dobro pretresemo. Zaradi 

ricinusovega olja se vse sestavine lepo povežejo. 

Delavnica: 

Najprej smo učencem predstavile pozitivne učinke vode na telo in zgodbo o 

Srebrnem studencu. Nato smo jih razdelile v skupine. Z dekleti smo zmešale 

sestavine in naredile micelarno vodo. Nato smo jo preizkusile na obrazu.  

Fantje pa so preizkusili čudežno moč vode iz Srebrnega studenca. Oželi so 

pomaranče in limone ter jih zmešali z vodo iz Srebrnega studenca. Pred pitjem 

Srebrne vode in po njem so fantje opravili sklece. Ugotovili smo, da njim je voda res 

dala moč, da so po pitju lahko opravili več sklec     . 

 

 

Slika 10: Priprava sestavin za delavnico (foto: TK OŠ Radlje) 
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Slika 11: Preizkušanje Srebrne micelarne vode (foto: TK OŠ Radlje) 

 

 
 

Slika 12: Moč Srebrne vode (foto: TK OŠ Radlje) 
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DELAVNICA O POZITIVNIH UČINKIH VODE, BARVANJE POBARVANK 

 

O pozitivnih učinkih vode in turizmu smo razmišljale s 3. a razredom. Povedale smo 

jim zgodbo o Srebrnem studencu in njim razdelile naše pobarvanke, ki so jih 

pobarvali. ¸ 

 

 

Slika13: Učenci razmišljajo o vodi in barvajo pobarvanke (foto: TK OŠ Radlje) 

 

 

Slika 15: Tabelska slika (foto: TK OŠ Radlje) 
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Slika 16: Tabelska slika (foto: TK OŠ Radlje) 

 

ŠPORTNI DAN NA OŠ RADLJE OB DRAVI 

 

Za 8. a in 8. b razred je bil v mesecu februarju organiziran zimski športni dan – pohod 

na Kapunar. Učencem smo povedale za legendo o Srebrnem studencu ter jih izzvale, 

da ga poiščejo in naredijo nekaj nalog z našega letaka. Učenci so našli Srebrni 

studenec, se napili vode, ki jim je dala moč za vrnitev, ter opravili nekaj nalog. Ob 

povratku so povedali, da so se zabavali. 

 

 

 

Slika 17: Učenke 8. a razreda na športnem dnevu (foto: Boštjan Ledinek) 
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4. PROMOCIJA IN TRŽENJE 

4.1 Promocija 

V promociji vidimo velik pomen in potencial za uresničitev našega cilja – da bodo naši 

turistični produkti popestrili turistično kopalno sezono v Vodnem parku Radlje ter 

pomagali k prepoznavnosti Srebrnega studenca.  

 

 PROMOCIJA 

PROMOCIJA NA KAKŠEN NAČIN 

Radijski oglas Obvestilo šolskega radia na OŠ Radlje. 
Januar in junij 2022 
Brezplačno 

Delavnica micelarne 
vode in pozitivnih 
učinkih vode 

Izvedeni sta bili 2 delavnici za učence OŠ Radlje ob 
Dravi.  
December 2021, januar 2022 
 

Športni dan Za učence 8. a in 8. b razreda OŠ Radlje ob Dravi. 
Februar 2022 
 

Socialna omrežja G. župan, mag. Alan Bukovnik, je na svoji Facebook 
strani objavil članek o našem sodelovanju. 
Februar 2022 
 

Novičkar, informativno 
glasilo občine Radlje 
ob Dravi 

Prispevek o naših turističnih produktih. 
Februar 2022 
 

Letaki, pobarvanke Ob vhodu v Vodni park Radlje bodo obiskovalcem na 
razpolago naši letaki (pot do Srebrnega studenca) in 
pobarvanke. 
Kopalna sezona 20222 

Letaki, pobarvanke, 
razglednice, micelarna 
voda 

Turisti v glamping hišicah bodo prejeli naše turistične 
proizvode. 
Kopalna sezona 2022 
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4.2 Trženje 

Naše turistične proizvode bomo tržili v Vodnem parku Radlje ob Dravi. Sprva bodo za 

obiskovalce brezplačni (za namen promocije), kasneje pa bi jih lahko začeli tržiti. 

 

SODELUJOČI ZADOLŽITEV 

Turistični krožek OŠ Radlje ob 
Dravi 

Priprava turističnih produktov (letaki, pobarvanke, 
razglednice, micelarna voda). 

Občina Radlje ob Dravi Pomoč pri finančni izvedbi. 
Pomoč pri promociji. 

Skupina Stroka.si Tiskanje letakov, razglednic. 

G. Tadej Kuzmič Dostava naših produktov v glamping hišice in k 
vhodu v Vodni park Radlje. 
Pomoč pri promociji. 

Kmetija tete Lene Pomoč pri izdelavi Srebrne micelarne vode za širšo 
javnost. 

 

5. FINANČNA ZGRADBA PROJEKTA  
Pri izdelavi našega turističnega produkta smo izdelali tudi finančni načrt.  

 

 

  

SESTAVINE    CENA      PLAČNIK 

Embalaža za 
micelarno vodo (200 
ml) 

1,19 €/kos Občina Radlje ob Dravi 

Vitamin E 
Rožna voda 
Ricinusovo olje  

20,90 € (100 ml) 
3,10 € (100 ml) 
5,80 € (100 ml) 

Občina Radlje ob Dravi 

Tisk (letaki, 
razglednice) 

36, 73 € (100 
kosov) 

Občina Radlje ob Dravi 

Darilna kartonska 
embalaža 
 
 

0,77 €/kos Občina Radlje ob Dravi 
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6. TERMINSKI NAČRT DELA 
 

AKTIVNOST TERMIN 

NAČRTOVANJE  Oktober, november 2021 

ANKETA December 2021 

DELAVNICE December 2021, januar 2022 

ŠPORTNI DAN Februar 2022 

INTERVJU Februar 2022 

OGLAŠEVANJE Januar 2022 (šolski radio), februar 2022(Facebook, 
Novičkar), junij 2022 (šolski radio) 

IZVEDBA Kopalna sezona 2022 

 

7. OPIS TURISTIČNEGA PRODUKTA 
 

Časovna ponudba: kopalna sezona 2022 

Lokacija ponudbe: Vodni park Radlje ob Dravi  

Ciljne skupine: krajani, družine, turisti, vse starostne skupine 

Darilo dobrodošlice:  

- za goste v glamping hišicah: pobarvanke, razglednica, Srebrna micelarna voda v 

darilni embalaži, letak z opisom poti do Srebrnega studenca 

- za dnevne obiskovalce: pobarvanke in letak pri vhodu v Vodni park Radlje ob 

Dravi 

Možnost za dodatno aktivnost: pohod do Srebrnega studenca 
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Srebrna micelarna voda je nastala z namenom, da obdarimo turiste, ki prespijo v 

glamping hiškah v Vodnem parku Radlje. Skozi sestavino, ki je dodana micelarni vodi 

(voda iz Srebrnega studenca) in opisom legende Srebrnega studenca, jih bomo 

navdušile za novo dogodivščino – pohod do Srebrnega studenca.  

 

 

Slike 18,19, 20: Srebrna micelarna voda (foto: TK OŠ Radlje) 
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Pobarvanke z motivom Srebrnega studenca in Vodnega parka Radlje ob Dravi bodo 

pričakale otroke v glamping hiškah. Za dnevne kopalce (krajane) pa bodo na voljo pri 

vhodu v Vodni park. 

 

 

 

Pobarvanka 1: Živali čofotajo v Vodnem parku Radlje 
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Pobarvanka 2: Spust po zabavnem toboganu v Vodnem parku Radlje 
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Pobarvanka 3: Živali se odžejajo pri Srebrnem studencu 
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Turisti v glamping hišicah bodo dobili letak z zemljevidom poti do Srebrnega studenca. 

Na hrbtni strani letaka je seznam zanimivih nalog, ki jih lahko posameznik opravi. 

Namen nalog je, da se ljudje v gozdu sprostijo, se s svojimi čuti povežejo z naravo, 

preživijo kvaliteten čas v naravi z družino, se zabavajo, pijejo vodo iz Srebrnega 

studenca, s hojo utrudijo svoje telo, z opravljanjem nalog pa se napolnijo z energijo. 
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Razglednice bodo dobili turisti, ki prespijo v glamping hišicah, z namenom, da 

razglednice pošljejo svojim domačim, svojim prijateljem in s tem pomagajo pri 

promociji Vodnega parka Radlje. Najboljša reklama je od ust do ust, zato upamo, da 

bodo obiskovalci Vodnega parka navdušeni nad njim, nad potjo do Srebrnega 

studenca in bodo tudi drugim priporočili, da pridejo na dopust v Vodni park Radlje. 
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8. ZAKLJUČEK 
 

Zadovoljne ugotavljamo, da nam je uspelo pripraviti turistični produkt, ki bo zanimiv 

tako za domačine kot turiste in bo obogatil kopalno turistično ponudbo v Vodnem parku 

Radlje. Pripomogle bomo k prepoznavnosti Srebrnega studenca, ki je, kot so nam 

razkrili rezultati ankete, slabo poznan tudi med samimi domačini. Z zabavnimi 

nalogami ob Srebrnem studencu želimo sprostiti in povezati družine ter njim pričarati 

lep aktiven dan. Skozi proces pisanja seminarske naloge in razvijanja naše ideje smo 

pridobile veliko novih informacij v zvezi s turistično ponudbo našega kraja. Pridobile 

smo informacije o zgodovini kopališča v Radljah, spoznale legendo o Srebrnem 

studencu, poučile se o pozitivnih učinkih vode, naučile se izdelati micelarno vodo. 

Pridobile smo tudi veščine s področja timskega dela, komuniciranja.  

Vesele smo, da je imel g. župan posluh za nas, našo idejo in nas je podprl ter je 

pripravljen za sodelovanje.  

Med našim delom se nam je porodilo še več idej in možnosti za sodelovanje: 

- V Vodnem parku Radlje bi lahko gostom ponudili masažo ob vodi. 

 

- V Vodnem parku Radlje bi lahko organizirali vodeno jogo ali sproščanje z gongi. 

 

- V Vodnem Parku Radlje bi lahko postavili tudi pitnik. 

 

- Ob Srebrnem studencu bi se lahko postavila tabla, na kateri bi bile zapisane naše 

zabavne naloge. 

 

Ponosne smo, da bomo kraju doprinesle nov turistični produkt, krajanom pa dodatno 

idejo in vzpodbudo za izlet do Srebrnega studenca.  
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9.VIRI IN LITERATURA 
 

Ustni viri: domačini Radelj 

 

Splet: 

http://www.radlje.si/doc2/novicke/novicke-obcine-radlje-ob-dravi-st-19-2021.pdf 

https://www.bogastvozdravja.si/zdravje-in-lepota/zdrave-novice/2460-voda-fenomen-

zaradi-izrednih-lastnosti-spomina 

https://turisticna-zveza.si/novica/36-festival-turizmu-pomaga-lastna-glava 

https://www.arso.gov.si/vode/kopalne%20vode/kopalne%20vode09web.pdf 

https://kamzmulcem.si/druzinsko-izlet-v-vodni-park-radlje-ob-dravi/ 

https://www.koroska.si/vodni-park-radlje-ob-dravi 

https://www.kpm.si/wp-content/uploads/2021/03/spomeniki-in-kulturna-dediscina-v-

obcini-radlje-ob-dravi.pdf 

http://www.kleindenkmaeler.at/detajl/fassade_des_badehauses 
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PRILOGE  
 

Priloga 1: ANALIZA ANKETE 

ANKETA 
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Priloga 2: INTERVJU Z G. ŽUPANOM 

Ali imate še vi kakšno idejo za naš projekt? 

Ideja je odlična in tudi mi, na občini, razmišljamo o razvijanju te ideje. Nismo je 

razvijali v tej smeri kot vi, ampak podobno, torej zdravje. Zdravje je vrednota, ki smo 

jo v zadnjem obdobju še najbolj pričeli častiti ob covidu in vsem ostalim. Mogoče smo 

se ravno takrat tudi mi v našem okolju, kjer je sorazmerno neokrnjena narava, še 

mogoče bolj zavzeli kje živimo, v kakšnem biseru na tej zemeljski obli. Veliko hitreje 

so se nam porodile ideje o tem, o čemer v preteklosti nismo razmišljali, ker se nam je 

zdelo samo po vsebi domnevno, da ko popoldne prideš iz šole ali pa iz službe stopiš 

iz hiše in si v gozdu. Te stvari se nam zdijo samoumevne, ljudem, ki pa živijo v 

mestu, pa približno ni tako. Tudi nas je že pred leti, ko smo se začeli ukvarjati z idejo 

tako imenovanega Centra sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Ta 

ideja se nam je zdela odlična, vendar takrat še nismo vedeli, da bomo to idejo tako 

razširili, kot jo širimo zdaj. Govorimo ravno o tem, da gozd predstavimo v vseh 

njegovih funkcijah. Največkrat vidimo, da ima gozd gospodarsko funkcijo torej za 

predelava lesa itd. gozd ima še veliko več funkcij npr. rekreacijska funkcija, ki jo 

uporabljamo za rekreacijo, duhovna funkcija za meditacije v gozdu, doživljanje gozda 

kot naravnega habitata, izobraževalna funkcija, vodenje ljudi v gozd tudi v turističnem 

smislu. Razmišljamo, kako ljudi zvabiti v gozd in v tem smislu iz gozda pridobiti vse 

zdravilno, kar lahko gozd da človeku in to promovirati kot turistični produkt. Pri nas 

imamo projektno skupino, v kateri so združeni različni strokovnjaki iz teh področij, 

protagonisti iz zavoda za gozdove, Koroškega pokrajinskega muzeja. Razmišljamo 

gozd ponuditi kot turistični produkt v Radljah.  

Ali je bila ideja z gozdnim turizmom, da bi ga povezali tudi z vodnim turizmom, 

ker je to tudi vedno bolj pomembno? Ste razmišljali dodati tudi kakšne druge 

vodne aktivnosti? 

Mi smo Reš postavili kot prostor, ob katerim bi se razvijala prostočasna aktivnost 

občank in občanov in pa bi ga namenili razvoju turizma. Mi smo razmišljali, da bi na 

območju med kolesarsko stezo in med reko Dravo naredili cono, ki bi bila urejena, 

pokošena in bi bila lahko neka plaža ob reki Dravi. Kot prostor za rekreacijo, počitek, 

ogledovanje tega ambienta… Ampak smo bili zavrnjeni na Ministrstvu za okolje, ker 

je to vodni pas Natura 2000 in ni bilo dovoljeno nič. Zdaj smo se odločili, da bomo šli 

v zgodbo renaturacije območja ob reki Dravi, od vodnega parka pa ob kolesarski poti. 

Iz zamuljenega rečnega obrežja postane Drava takšna, kot je bila prej. 

V prostoru med reko Dravo in 25 m obrežja ni dovoljeno ničesar. Za javnost smo 

razmišljali odpreti umetni otok pri Rešu, a absolutno ni dovoljeno vzpostavljati 

kakršnega javnega življenja na otoku. Razlogi so med drugimi ti, da bi s postavitvijo 

mostovža proti otoku prišli do tega, da bi na otok lahko prihajale divje zveri in bi ptice 

nehale uporabljati otok za gnezdenje in zaradi bobrov. 

Dodatne aktivnosti ne razvijamo na bazenu, ampak ob bazenu. Imeli smo željo 

postaviti motorični park, a smo bili ponovno zavrnjeni zaradi bližine reke Drave. 

Želeli smo postaviti motorični park tudi na reki Dravi in zipline, ki bi ga iz skale nad 

Dravo napeljali do reke Drave, lahko bi tudi na vodi, a smo bili zavrnjeni takoj. Torej 
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ideje so bile, sicer zavrnjene. Zdaj iščemo vmesno linijo, da bi to lahko naredili in bi 

bilo sprejemljivo. 

 

Ali je Vodni park Radlje v občinski lasti? 

Da. To kar se dogaja je v občinski lasti, vendar je dan v najem, dan zasebniku, ki ga 

trži in nam plačuje najemnino. 

Torej se gibljemo od vodnega turizma samo Drava-Reš? Kaj drugega ne bi bilo 

v taki meri? 

Večinoma ja, razen potokov, ki so pa bolj zaščiteni in so bolj povezani z ribiči, s temi 

ribiškimi dovolilnicami za ribarjenje na potokih. To je lahko tudi ena izmed zelo 

zanimivih aktivnosti. V naši občini je Vuhreščica, zanimiv potok na katerem se da 

loviti ribe. 

Omenili ste da je bil Vodni park namenjen za rekreacijo za občane, kaj pa 

širše? Ali je bil v planu tudi za tujce, kot turistična točka za tujce? 

Da, Vodni park je obojestranski turistični produkt, torej za lokalno prebivalstvo in pa 

za turiste. Mi imamo v načrtu več kot 5 ha zemljišč narejenih in jih ponujamo za 

področje investicije za razvoj turizma in iščemo morebitne investitorje, ki bi želeli 

investirati v morebitne kapacitete pri nas v Radljah ob Dravi. Mi upamo in verjamemo, 

da bo enkrat nekdo spoznal to lokacijo kot zelo perspektivno lokacijo turizma. Naredili 

smo zelo veliko, da smo postavili to osnovno infrastrukturo. Turizem je gospodarska 

panoga in gospodarske panoge ne more voditi občina, ampak jo mora voditi 

gospodarstvo, torej podjetja zasebniki. Takega nosilca si v Radljah želimo, da bi se 

priselil in skupaj z nami ponudil to zgodbo. 

Letos smo stopili k projektu e-koles. 1. maja bomo otvorili v kozolcu pri vodnem 

parku, ki je bo imenoval Izposoja e-koles. Upravljal jih boš lahko s telefoni. 

Povezujemo se z Avstrijo in z drugimi turizmi, z Regijsko razvojno agencijo Podravje 

in z vsemi nosilci turizma na koroškem - Kope, Mežica… In ko bo turist prišel v 

Radlje in si izposodil električno kolo bo poleg tega, da si bo naložil aplikacijo za 

izposojo kolesa, se mu bodo na telefonu odprle vse možnosti, kam se lahko odpelje 

in kakšna je ponudba na tej poti. 

Kako bi občina to promovirala? Kako je promovirala Vodni park? 

Vodni park ni rabil veliko reklame, ker je bila prva takšna stvar v Sloveniji. Jaz mislim, 

da je tu potrebno nadgraditi zgodbo skupaj, ki jo delamo v Regijski destinacijski 

organizaciji, ki ga vodi Regijska razvojna agencija z vsemi nosilci razvoja turizma in z 

vsemi lokalnimi skupnostmi. Moram reči, da je uspešno zastavljena zgodba, ki pa jo 

je treba vsakič znova nadgrajevati. To ne gre samo za sodelovanje na različnih 

sejmih, ampak gre za promocijo preko socialnih omrežij. Danes vemo, da je to glavni 

marketing.  

Koliko pa je tujcev v Radljah, v Vodnem parku? 
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Zdaj, v zadnjem obdobju mogoče malo manj kot pred covidom. Drugače pa je bilo 

veliko tujcev iz drugih držav. V času pred korono, 2019, sem se pogovarjal z 

najemnikom Reša in je rekel, da skoraj več ni celine na tem svetu, ki ne bi bili gosti v 

Radljah.  

Omenili ste da je gozd vir hrane, bi potem tudi v radeljskih večjih restavracijah 

ponujali kaj takšnega? 

To je pa zdaj naslednji projekt, ki ga razvijamo. Ta projekt razvijamo v okviru Pohorje 

365, kjer smo se tudi že vse občine združile v projektno skupino. Eden od projektov 

je Kulinarično doživetje Pohorja. Eden izmed ciljev tega Kulinaričnega doživetja 

Pohorja je ustvariti neko blagovno znamko prehranjevanje ali nekakšnih značilnih 

jedi, ki jih boste dobili na lokaciji Pohorja. V projektu Pohorje 365 je povezanih že 

veliko gostinskih lokalov. Mi smo to poizkusili narediti sami v Radljah, a ni imelo 

učinka. Ko bomo imeli gozdni center in gozdne sadeže, na primer gobe, bomo lahko 

dodajali k našem projektu.  

Ali so v Radljah kakšni delujoči pitniki? 

Da, trenutno vem za 2, verjetno jih je še več. Eden je pri tržnici, eden pa pri MKC-ju. 

Kako si pa vi predstavljate vodni turizem? 

Jaz si predstavljam vodni turizem tako, kot sem si ga predstavljal leta 2004, ko smo 

začeli s temi zgodbami, ko smo podpisali sporazum med občinami in smo naredili 

projekt reke Drave. Jaz si ga predstavljam tako, da bo enkrat reka Drava popolnoma 

plovna in popolnoma možna dostopa za kopanje in to bo ena strašanska prednost, 

turistična, ekološka, razvojna za občino Radlje. Meni se zdi, da je ta bazen med 

Vuzenico in Vuhredom ena najlepših točk reke Drave in če nam uspe pridobiti 

uvedbo plovnosti, predvsem na električni pogon, potem se bodo na reki Dravi 

dogajale aktivnosti podobne reki Soči. 

Dobili smo idejo za splav, ki je v obliki krogov, na sredini je plošča kjer se lahko 

naredi žar, potem se s splavom popelješ do Vuzenice. Tam si lahko kaj spečeš na 

žaru, lahko si kaj ogledaš. 

Tako si jaz predstavljam reko Dravo, upam da čim prej. Polna življenja na njej, v njej 

in ob njej. 

Če bi se projekt zgodil, ali bi nas finančno podprli? 

Zagotovo. 


