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POVZETEK 

Učenci OŠ Polzela smo se odločili, da želimo prispevati svoj del k razvoju turizma, zato smo 
v okviru festivala Turizmu pomaga lastna glava izdelali projektno nalogo z naslovom Učna 
pot v objemu polzelskih gričev. V projektni nalogi želimo posebej izpostaviti kulturne in 
naravne znamenitosti v naši občini. Te točke bomo povezali preko učne poti. V projektni 
nalogi je razvidno, kako bo učna pot potekala, kakšna bo vsebinska zasnova, kako pomembno 
je sodelovanje šole, občine, ZKTŠ ter drugih, ki skrbijo za promocijo domačega kraja. K 
sodelovanju bomo povabili široko paleto ljudi, ki nam bodo s svojim znanjem in spretnostmi 
pomagali do cilja. Naš cilj je, da zastavljena učna pot »ugleda luč sveta« in pomaga pri 
trženju turizma v našem kraju. Navdušiti in spodbuditi želimo mlade za vključitev v turistično 
dejavnost v kraju v smislu priprave in organizacije dogodkov za različne ciljne skupine od 
blizu in daleč. Združiti želimo preteklost in sedanjost skozi otroško ustvarjalnost in igrivost 
ter hkrati poudariti pomen izkoriščanja lokalnih znamenitosti, okoljske narave in povezovanja 
ljudi, ki delujejo vsak na svojem področju.  

Dogodek, na katerem sloni naš projekt, je sicer zajel ciljno skupino naših vrstnikov, uporaben 
pa je tudi za starejše udeležence.           

Ključne besede: razvoj turizma, učna pot, kulturne in naravne znamenitosti, turistična 
dejavnost . 
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SUMMARY 

The students of Primary School Polzela decided that we want to contribute something to the 
tourism development. So we made a project work entitled “An educational trail in the 
embrace of Polzela hills” in the context of the festival “Turizmu pomaga lastna glava – A 
mind of our own helps the tourism”. In the project work we especially want to highlight the 
cultural and natural sights in our municipality. These points will be linked through 
educational trails. In the project work we can see how the educational trail will run, what the 
content design will be and how important is the cooperation of school, municipality, ZKTŠ 
(Institute for culture, tourism and sport) and others that take care of the promotion of 
hometown. We are going to invite a lot of people to participate in this project with their 
knowledge and skills in order to achieve our goal. Our goal is that the educational trail "sees 
the light of day" and helps with the marketing of tourism in our area. We want to inspire and 
motivate young people to become involved in tourism activities in the area in terms of 
preparation and organization of events for different target groups from near and far. We want 
to unite the past and present through the children's creativity and playfulness, and at the same 
time emphasize the importance of using local sights, environmental nature and integration of 
people, each working in their own field.  

The event, on which our project is based, actually captured the target group of our peers, but it 
is also useful for older participants. 

Keywords: tourism development, educational trail, cultural and natural sights, tourism 
activity 
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1. UVOD 

1.1. PREDSTAVITEV NALOGE 

K sodelovanju oz. izkoriščanju zastavljene poti želimo pritegniti čim več različnih ciljnih 
skupin. V projektni nalogi želimo posebej izpostaviti kulturne in naravne znamenitosti v naši 
občini - grad Komenda s simbolom antičnega leva, rojstno hišo pesnice in pisateljice Neže 
Maurer ter območje Slatin. Te točke bomo povezali preko učne poti. Njihove vsebine bodo 
poučne in hkrati zabavne ter sproščujoče.                                                               

Naš cilj je, projekt dodelati do te mere, da učna pot končno ugleda luč sveta oz. zaživi.                                                                               

Začetek naravoslovno-kulturne učne poti je na dvorišču gradu Komenda, od koder se podamo 
na pot proti parku Šenek, ki nas očara z mnogimi mogočnimi drevesnimi vrstami, ptičjim 
žvrgolenjem in čistim vonjem narave. Razgibane steze in stezice nas ob opazovanju in čutenju 
narave ter z drobci vživljanja v življenje pesnice in pisateljice Neže Maurer vodijo do našega 
prvega cilja, njene rojstne hiše. Pot nas po postanku pelje proti domačiji Bajht, kjer za 
porabljeno energijo poskrbijo z domačimi dobrotami. Da nam bo vse ostalo v prelepem 
spominu, nas po osvojeni prvi učni poti čaka družabni večer na prostem ob soju zvezd in 
plapolanju tabornega ognja. Zaslužen počitek pa bo nekaj posebnega, saj bomo doživeli čar 
šotorov in spalnih vreč. 

Zjutraj nas po zdravem zajtrku čaka pot do Slatin, kjer se nahaja termalni vrelec. To območje 
je polno pozitivne energije, ki se je bomo nalezli s pomočjo sproščujočih vaj in spoznavanja 
neposredne okolice z vsemi čutili. 

Vsak začetek ima svoj konec, tako tudi naša učna pot, ki jo bomo sklenili tam, kjer smo jo 
začeli – na grajskem dvorišču gradu Komenda. Poslovili se bomo polni prijetnih spominov, 
utrjenih prijateljskih vezi in bogatejši za nova spoznanja s kulturnega in naravoslovnega 
področja. 
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1.2 POTEK DOGODKA IN OPIS PROSTORA 

 

UČNA POT V OBJEMU POLZELSKIH GRIČEV 

IZVAJALCI: 

učenke in učenci z mentoricami, v sodelovanju z ZKTŠ Polzela, lastniki domačije Bajht, 
šolsko kuhinjo ali kuhinjo. 

PROSTOR: 

- grajsko dvorišče                                                                                                                                                                             
- park Šenek                                                                                                                                                       
- gozd                                                                                                                                                       
- travnik                                                                                                                                                                     
- gozdne in poljske poti                                                                                                                                                                                                          
- rojstna hiša Neže Maurer                                                                                                                               
- domačija Bajht                                                                                                                                  
- območje nahajališča termalne vode - Slatine 

KLJUČNI DEJAVNIKI:   

ŠTEVILO UDELEŽENCEV - predvideno za skupino 15 udeležencev oz. se prilagodi 
povpraševanju. 

OPIS TERENA – hodili bomo po gozdnih in poljskih poteh. Pot ni zahtevna in je primerna 
za vse starostne skupine, starejše od 6 let. 

DOLŽINA POTI – celotna pot, ki jo bomo prehodili v dveh delih, je dolga približno 8,5 km. 
Prvi dan prehodimo približno 4 km poti in naslednji dan okoli 4,5 km. 

TRAJANJE POTI – prvi dan bomo za pot porabili približno 3 ure in pol, drugi dan pa 3 ure. 

PRENOČEVANJE – prenočili bomo na domačiji, kjer sicer nimajo urejenih prenočišč             
(prespali bomo v šotorih, za katere bomo poskrbeli sami), imeli pa bomo dostop do sanitarij. 

TRAJANJE AKTIVNOSTI – pričetek aktivnosti bo v zgodnjih popoldanskih urah, 
zaključili pa jo bomo naslednji dan dopoldan. 

PREDVIDENI STROŠKI – predvidevamo stroške povezane s prehrano. Stroške 
promocijskega materiala ter promocije rešujemo v sodelovanju Zktš Polzela in sponzorji. 
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1.3 KRATEK PREGLED IN OPIS KULTURNIH IN NARAVNIH ZNAMENITOSTI  

GRAD KOMENDA 

»Grad Komenda leži na majhni vzpetini sredi Polzele. Zgrajen je bil leta 1149, v malteški 
viteški red pa so ga prevzeli leta 1323 in ga obdržali do leta 1780. Grad Komenda je zelo 
pomembna stavba za občino Polzela, saj je kulturni in zgodovinski spomenik in se je obdržal 
skozi različna težka obdobja. Grad je prav tako zgodovinska znamenitost ter kulturna in 
etnološka dediščina. 

Na stopniščni ograji ob glavnem vhodu je postavljen znameniti antični lev iz pohorskega 
marmorja. Na zidu je bronasta plaketa slovenskega pesnika Franceta Prešerna, poleg nje pa je 
še plošča, na kateri je zapisano: »V to Komendo je v letih 1817-1819 prihajal France Prešeren 
na obisk k svojemu stricu Antonu Muhovcu, župniku na Polzeli.« 

»V Sloveniji smo imeli štiri postojanke oz. komende, in sicer na Gorenjskem, v Vipavi, v 
Melju pri Mariboru in na Polzeli.« (spletni vir: ZKTŠ Polzela )                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fotografija 1: Malteški lev (foto: Rok Lešnik) 
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KOMENDA DANES 

 

»18. junija 2011 je malteški grad Komenda oživel in z njim tudi starodavna zgodovina 
Polzele. Občina Polzela je dobila veliko novih prostorov za turizem, kulturo in družabno 
življenje. V gradu Komenda lahko najdemo ekomuzej, občinsko knjižnico, prostore glasbene 
šole Risto Savin Žalec, najstarejšo horizontalno sušilnico hmelja, ki jo je leta 1874 zgradil 
polzelski trgovec Julij Židan itd. Projekt obnove je bil izdelan po konservatorskem programu 
in se uvršča med najpomembnejše projekte. Namenjen je razvoju turizma in povečanju 
turistične aktivnosti na območju občine ter širše regije.« (spletni vir: ZKTŠ Polzela)  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija 2: Grad Komenda (foto: Rok Lešnik) 
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PARK ŠENEK 

 
»Park Šenek je v sklopu z graščino Šenek, ki stoji severovzhodno od Polzele. Zgodovina 
graščine sega že v 15. stoletje.  
Park Šenek se je postopoma začel razvijati v drugi polovici 19. stoletja ob dvorcu Šenek. 
Počasi so se tam začela pojavljati drevesa, vodnjaki, travniki in vse ostalo. Kmalu se je začela 
oblikovati podoba parka, kot ga poznamo danes. Proti koncu stoletja so se nekdanji zelenjavni 
vrtovi po načrtu dunajskega arhitekta Swensona spremenili v okrasna vrtova s povezovalnim 
stopniščem. Večji južni vrt je dobil ob dvorcu v sredini vodni okrasni bazen in paviljon. Skozi 
celotni gozd pa danes vodijo poti. Park se zaključi z drevesno skupino, naprej pa vodijo 
travniki in poljane.  

Prejšnji lastniki dvorca so bili veliki ljubitelji in zbiratelji drevesnih nasadov,zato so v parku 
veliki nasadi različnih vrst dreves. Park nas privlači z domiselno postavitvijo, slikovitostjo 
debel, krošenj, nenavadnih listov,cvetov,obarvanih listov. Danes je v parku 30 različnih 
drevesnih vrst.« (spletni vir: ZKTŠ Polzela ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fotografija 3: Park Šenek (foto: Rok Lešnik) 
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OBMOČJE SLATIN – NAHAJALIŠČE TERMALNE VODE 

»Voda je vir življenja in zdravja. V Sloveniji imamo veliko izvirov termalnih in mineralnih 
vod. Te so bile že od nekdaj iskane in visoko cenjene. So toplejše od ostalih in imajo poseben 
okus. Vsa zdravilišča jih uporabljajo pri rehabilitaciji gibalnega sistema, živčnega sistema ter 
stanj po poškodbah in operacijah gibalnega aparata. Termalne vode se uporabljajo tudi v 
športno-rekreativne namene. 

Termalni in mineralni vrelci v Sloveniji so tisti vrelci, katerih temperatura ni nižja od 20 
stopinj Celzija, oziroma tisti, ki vsebujejo najmanj 1000 mg raztopljene trdne snovi in/ali 250 
mg naravno raztopljenega CO2 v litru vode. 

Termalne vode niso namenjene pitju, temveč kopanju, v zdravilne namene. Delimo jih v 
različne skupine, glede na temperaturo. Uporaba termalne vode je koristna.                                
Zaradi hidrostatičnega pritiska se v potopljenem delu telesa izboljša cirkulacija v prebavilih in 
izločalih, zviša se temperatura v nekaterih tkivih ter dobimo občutek sproščenosti. V 
določenih primerih je uporaba termalne vode odsvetovana (bolniki s povišanim krvnim 
pritiskom, z epilepsijo, boleznimi srca ali aterosklerozo ).«                                                           

»Na območju Slatin je bilo odkrito nahajališče termalne vode. Zato se na tem delu predvideva 
izgradnja športnega hotela z bazenom s termalno vodo oziroma vzpostavitev celotnega 
termalnega turizma (hotel, bazeni, apartmaji, športni objekti, kraške jame, zaščiten park 
Slatine).« (spletni vir: ZKTŠ Polzela ) 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fotografija 4: Slatine (foto: Rok Lešnik) 
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ROJSTNA HIŠA NEŽE MAURER 

V naselju Kopank v Podvinu pri Polzeli se nahaja Zalesnikova domačija, kjer se je leta 1930 
rodila naša Neža Maurer. Leta 2001 je občina hišo odkupila in jo z odlokom razglasila za 
kulturni spomenik. Ta pritlična, delno lesena hiša s predelano črno kuhinjo naj bi nastala, po 
zasnovi sodeč, v sredini 19. stoletja. Kletni del je narejen iz kamenja, gornji pa iz lesenih 
brun. Ob hiši je narejen kamnito-lesen prizidek, ki je povezan pod enotno streho. Hiša je ena 
izmed redkih še ohranjenih v bližnji in daljni okolici, ki nam izpričuje način življenja, 
gospodarjenja in bivanja v preteklosti. Posebno pa je pomembna Zalesnikovi Nežiki, pesnici 
in pisateljici Neži Maurer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fotografija 5: Rojstna hiša Neže Maurer (foto: Rok Lešnik) 
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2. ZAČETEK UČNE POTI 

2.1. ZBOR UDELEŽENCEV NA GRAJSKEM DVORIŠČU 

CILJ: kratka seznanitev udeležencev s potekom dogodka. 

Zbor na dvorišču gradu Komenda, pozdrav ter kratek opis dogajanja.                                     
Povemo, da bo rdeča nit učna pot skozi park Šenek preko bližnjih gričev do rojstne hiše Neže 
Maurer, od tam na domačijo Bajht, kjer nas čaka dobro okrepčilo, družabni večer ter 
prenočevanje v šotorih. Naslednji dan nadaljujemo učno pot do Slatin in jo zaključimo na 
Komendi. Vsak udeleženec prejme zemljevid z opisom poti in označenimi učnimi točkami. 
Hodili bomo po poteh ,koder je v času svojega otroštva hodila tudi pesnica in pisateljica Neža 
Maurer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                         Fotografija 6: Pred Komendo (foto: Staša Maganja Zupanc) 
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2.2 POSTANEK V PARKU ŠENEK 

 

CILJA: zapomnijo si ime drevesa ter usvojijo izštevanko pesnice in pisateljice Neže Maurer; 
ustavimo se ob drevesu, kjer nas čaka tabla z navodilom: 

Vsebina table:                                                                                                                                  
»Dobrodošli pod mojo krošnjo. Sem zelo staro drevo. Poglejte, kakšne so moje korenine in 
kako debelo je moje deblo. Pa tudi višina ni nezanemarljiva. Sem rdečelistna bukev.              
Za vas imam nalogo. Primite se za roke, tako da boste sklenili krog okrog mojega debla in se 
naučite izštevanko:  

Desna roka, leva roka –  
kadar srečni sta, 
lahko vse stvari, 
vse ljudi objameta. 
Desna noga, leva noga – 
če veseli sta, 
lahko vse steze, 
lahko ceste vse preplešeta. 
 

Pot nadaljujemo skozi park  
Šenek, se povzpnemo do jase,  
na kateri imamo naslednji postanek. 
 

 

 

 

 

 

 Fotografija 7: Okrog drevesa (foto: Staša 

                                Maganja Zupanc) 
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2.3 POSTANEK NA JASI NAD PARKOM 

 

CILJ: -seznanijo se z gibalno igro, ki so se jo otroci zelo radi igrali v starih časih, in ogrejejo 
telo ter se tako pripravijo na hojo, ki jih čaka. 

Vsebina table:                                                                                                                                                      
Ko je bila Neža Maurer vaših let, so se igrali drugače, kot se igrate danes vi. Zelo radi so se 
igrali  igrico »okamnele babe«. Določite »okamnelo babo«, ki bo imela nalogo, da z dotikom 
okamni soigralca. Ko se ga dotakne, se ta ne more več premikati. Reši pa ga lahko drugi 
soigralec z dotikom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija 8: Šenek – Volčja jama (foto: Rok Lešnik) 

 

Nadaljujemo pot proti gozdu, opazujemo okolico, poslušamo zvoke narave. 
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2.4. POSTANEK NA POTI SKOZI GOZD 

CILJ: -ponovijo drevesne vrste ter jih poiščejo v neposredni bližini. 

Vsebina table:                                                                                                                                     
»Verjetno ste se že kar malo utrudili, zato bomo spet zaposlili vaše možgančke, tokrat z 
ugankami.  

Iglice ima in zelena je vso zimo,  
v decembru jo z obeski, z lučkami krasimo.  

 
Ta lepotica belo deblo ima,  

jeseni pa mnogo "kačic" z nje binglja.  
 

Kot simbol slovenstva se to drevo predstavlja,  
iz cvetov okusen napitek se pripravlja.  

 
Drevo se imenuje enako kakor plod,  

ki nam pečen jeseni diši od vsepovsod.  
 

Enako kot njegov plod drevo se imenuje,  
ki jih pozimi lovec živalim gozdnim vsuje.  

 
Letalca majcena jeseni zbira Davor  

              pod tem drevesom, ki se imenuje _ _ _ _ _ . 

 Najdete kakšno drevo v naši bližini?  

»Hvala, ker ste se ustavili in veselo pot še naprej !« 

 

 

 

 

 

Fotografija 9: Pestrost dreves (foto: Rok Lešnik) 
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2.5 OB POTOKU SLATINE 

CILJ: s tipanjem prepoznajo in poimenujejo »zaklad«, skrit v vreči (kamenčki, iglice, listje, 
veje, korenine, plodovi) 

Vsebina table:                                                                                                                                            

V vreči so skriti zakladi, nabrani v naravi. Zaprite oči, vsa pozornost naj zleze v vaše prste, 
potipajte in ugotovite, kaj vse se skriva v vreči zakladov. 

 

 

Fotografija 10: Iščeva zaklad (foto: Rok Lešnik) 
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2.6 POSTANEK NA GOZDNEM ROBU 

CILJ: seznanijo se z značilnostmi predela roba gozda. 

Vsebina table: 

Predel, kjer se nahajamo, se imenuje gozdni rob. Kjer iz gozda pridemo na travnik, je meja 
dveh različnih življenjskih okolij. V gozdu je manj svetlobe, manj je vetra, bolj je vlažno. V 
gozdu najdemo drugačne živalske vrste kot na travniku. Na območju gozdnega roba pa 
najdemo živalske vrste obeh okolij, saj se najbolje počutijo ravno tu. Dlje časa, ko se nahaja 
gozdni rob na istem mestu, več živalskih vrst se naseli vanj. Za stare gozdne robove so 
značilna drevesa z enostranskimi krošnjami in cvetoče grmovnice. 

Ozrite se okrog sebe in poiščite omenjene značilnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija 11: Postanek na gozdnem robu (foto: Rok Lešnik) 
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2.7 POSTANEK V BLIŽINI ROJSTNE HIŠE NEŽINEGA NAJBOLJŠEGA 
PRIJATELJA FRANCETA 

CILJ: seznaniti se z igro, s katero so si krajšali čas pastirci, ko so pasli živino. 

Vsebina table: 

V starih časih so otroci pasli živino. Tudi naša Neža Maurer je imela veliko izkušenj s tem.               
Kadar jim je bilo dolgčas, so se igrali kakšno igrico, med njimi je bila tudi igrica s kamni. 
Igrica se imenuje kamenčkanje. Poiščite jamico za igro in kamenčke. V jamico položite en 
kamenček. Vsak od igralcev ima 5 kamenčkov. Kamenčke mečite proti jamici tako, da 
pristanejo čim bliže jamici, vanj pa ne smejo pasti. Če slučajno kamenček pade v jamico, 
mora igralec pravilno odgovoriti na zastavljeno vprašanje. 

Npr.: Kako se imenuje zaselek, v katerem stoji hiša Neže Maurer? Kako je bilo ime 
najboljšemu Nežinemu prijatelju, katerega hiša stoji pred nami? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fotografija 12: Pri Grajf (foto: Rok Lešnik) 

 

 

 

 

 

 



Lešnik R., Čoklc S., Grčar Ž., Robavs Ž., Butinar A., Jurak D., Veler M. 
                                              »UČNA POT V OBJEMU POLZELSKIH GRIČEV« 

Turistična naloga, Osnovna šola Polzela, Polzela, 2013/2014 

 

                                                                                                                                                                 

- 21 - 

 
 

2.8 POSTANEK – ROJSTNA HIŠA NEŽE MAURER 

 

CILJ: spoznajo dom Neže Maurer, opazijo in opišejo razlike med včasih in danes, 
prisluhnejo branju črtice. 

Prispeli ste na cilj. Oglejte si hišo, pozorni bodite na stvari, zaradi katerih so stare hiše nekaj 
posebnega. Poimenujte stare predmete, ugotovite njihovo uporabo … Po ogledu si postrezite z 
okrepčilno jedjo – koruznimi žganci in mlekom, posedite na travo in prisluhnite črtici z 
naslovom Igrajva se malo iz zbirke Dom za telohov cvet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po krajšem počitku nadaljujemo pot proti domačiji Bajht.  

 

 

 

Fotografija 13: Rojstna hiša Neže Maurer (foto: Rok Lešnik) 
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2.9 PRENOČEVANJE NA DOMAČIJI BAJHT 

 

Na domačiji Bajht nas čakata dobra večerja in prenočišče. Po večerji se razdelimo v skupine 
za spanje v šotorih, potem pa sledi družabni večer. 

Za družabni večer smo pripravili  druženje ob tabornem ognju s pripovedovanjem šal in 
prepevanjem, zabavne družabne igre ter opazovanje nočnega neba. 

2.9.1 KRESNIČKE 

Za igro potrebujemo kresničke, ki jih imamo okrog vratu. Eden ima baterijsko svetilko. 
Stojimo v večjem krogu. Ker je tema, se obrazov ne vidi. Ko otrok , ki ima svetilko, posveti v 
tistega, ki ima kresničko, se ta oglasi »kresnička« in prijatelj s prepoznavanjem glasu ugotovi, 
kdo se je oglasil.  

2.9.2 ZVEZDNO NEBO 

Udeležence razdelimo v dve skupini.                                                                                                   
Naloga: »Poiščite zvezdo Severnico ter ozvezdji Malega in Velikega voza. Na voljo imate 15 
minut, pomagate si lahko z  Zvezdno karto.( vir: Društvo matematikov, fizikov in 
astronomov, Ljubljana 2012 ) . Zmaga skupina, ki natančneje določi položaj ozvezdij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija 14: Zvezdnato nebo (vir: Google slike) 
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2.9.3 ZA LAHKO NOČ… 

 

Prisluhnejo zgodbi iz zbirke Dom za telohov cvet Mlin na reko roko. Počasi tonemo v spanec. 
Lahko noč … 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija 15: Slovo dneva (foto: Rok Lešnik) 

 

 

2.9.4 DOBRO JUTRO … 

Zjutraj pospravimo za sabo, pojemo zajtrk in nadaljujemo pot. 

Naš naslednji cilj so Slatine, kjer je bilo odkrito nahajališče termalne vode. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lešnik R., Čoklc S., Grčar Ž., Robavs Ž., Butinar A., Jurak D., Veler M. 
                                              »UČNA POT V OBJEMU POLZELSKIH GRIČEV« 

Turistična naloga, Osnovna šola Polzela, Polzela, 2013/2014 

 

                                                                                                                                                                 

- 24 - 

 

 

3. SLATINE 

 

3.1 TERMALNI IZVIR 

 

CILJ: seznanijo se z značilnostmi tega območja ter spoznajo, kaj je značilno za termalne 
izvire. 

Vsebina table: 

Nahajate se na območju termalnega izvira. Za termalne vode je značilna temperatura, ki nima 
manj kot 20 stopinj Celzija. Termalne vode imajo zdravilne učinke. Na tem mestu naj bi v 
prihodnosti zrasle terme. Naštejte nekaj termalnih zdravilišč v Sloveniji. Če vas v tem 
trenutku grejejo sončni žarki, naredite vajo pozdrav soncu in se napolnite z energijo.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija 16: Območje termalne vode (foto: Rok Lešnik) 
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3.2 SPROSTITEV 

 

CILJ: se znajo sprostiti in uživati v naravi. 

Vsebina table:  

Saj poznate tisto: »Smisel življenja je ležanje na travi, gledanje oblakov …« Poiščite si 
udobno ležišče v mehki travi, zazrite se v oblake ter pustite mislim prosto pot. Globoko 
dihajte in se umirite. Najdete v oblakih kakšno zanimivo obliko? 

 

 

3.3 UMIRIMO SE 

 

CILJ: z lažjimi razgibalnimi ter dihalnimi vajami sprostijo mišice celega telesa. 

Vsebina table:  

»Za vami je kar nekaj prehojene poti, zato je dobro, da se mišice malo sprostijo … Razgibajte 
se s svojim vodičem oz. vodičko.« 
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ZA KONEC … 

Pot nadaljujemo proti Komendi, kjer se poslovimo.                                                                       
Zahvalimo se za zaupanje, ki so ga izkazali s tem,da so se odločili z nami prehoditi in doživeti 
pot. Za spomin jim podarimo mavčni ulitek malteškega leva, knjižno kazalo z napisanimi 
spodnjimi verzi ter stekleničko termalne vode iz Slatin. 

 

 

 

 

 

 

                                    Fotografija 17: Slovo (foto: Rok Lešnik) 

 

VENOMER POTA, 

VSAK DAN SREČANJA, 

VSAK DAN SLOVO 

OD NEKOGA ALI NEČESA. 

VEČ KO POTUJEM, 

VEČ POZNAM LJUDI, 

VEČ PRIJATELJEV IMAM. 

TEŽE IN LEPŠE 

MI JE ŽIVETI. 

(Neža Maurer) 
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4 .PLAN TRŽENJA  

Tržili bomo s pomočjo medijev – splet, lokalni časopis ter reklamne brošure.  

Sodelovali bomo z učenci izbirnega predmeta likovno snovanje z mentorico gospo Regino 
Mratinkovič, ki nam bodo pomagali pri izdelavi mavčnih ulitkov in knjižnih kazal. 

Sodelovali bomo s TD Polzela in PD Polzela. Največjo mero sodelovanja pričakujemo s strani 
ZKTŠ Polzela, ki ima interes realizirati našo idejo. Sodelovali in povezali se bomo tudi z 
drugimi osnovnimi šolami ter tako promovirali učno pot izven našega kraja. 

 

5.  PREDSTAVITEV IDEJE NA TURISTIČNI TRŽNICI     

 
S predstavitvijo na turistični tržnici bo naš cilj mimoidoče prepričati, da je druženje z nami 
prava odločitev. Predstavili bomo vse glavne točke učne poti in jih oblikovali tako, da bo 
stojnica »oživela«. Vse bomo popestrili tudi z glasbo in reklamnim spotom. Naš moto je : 
»Dober glas seže v deveto vas!« 
 

6. SKLEP 

Veseli smo, da smo uspeli zasnovati UČNO POT, ki že dolgo čaka na realizacijo. Ponosni 
smo, da bo ravno naša ideja pomoč ZKTŠ Polzela pri izpeljavi in realizaciji načrta. Prepričani 
smo, da lahko naša ideja dvigne prepoznavnost Polzele. Zasnovano učno pot lahko ponudimo 
kot del vsebin pri pouku. 
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